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INFORMACJE OGÓLNE
BUDOWA URZ¥DZENIA

DEKODER SPECJALNY
NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY

Dekoder specjalny sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêci:

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
Dekoder

specjalny

Digivoice

i

Nr Ref.

mo¿e

byæ

1038/80

jest

przeznaczony

wykorzystywany

do

dla

systemu

prze³¹czania

uk³adów

elektrycznych. Posiada on dwa programowalne zestawy styków.
Dekoder mo¿e dzia³aæ w dwóch trybach:
-

bistabilnym;

-

monostabilnym z regulowanym czasem za³¹czania (od 500ms do
59 min i 59 sekund).

Przyk³adowe
wiate³

na

otwieranie

zastosowania

klatkach
bram

dekodera

schodowych,

itp.

Mo¿e

byæ

Nr

ref.

otwieranie
on

1038/80

to:

w³¹czanie

dodatkowych

równie¿

zamków,

wykorzystywany

do

prze³¹czania urz¹dzeñ pracuj¹cych pod napiêciem ~230V, o ile moc tych
urz¹dzeñ nie przekracza 1kW.
Dzia³anie

dekodera

Prze³¹czenie

zale¿y

przeka¿nika

od

jego

mo¿e

konfiguracji

nast¹piæ

i

zaprogramowania.

zarówno

wskutek

(1)
(2)
(3)
(4)

Odporna na uderzenia obudowa z plastiku.
Pokrywa.
Listwa zaciskowa do pod³¹czenia do magistrali Digivoice.
Listwa zaciskowa do pod³¹czenia przycisków aktywacji i
dezaktywacji przekaŸników.
(5) Listwa zaciskowa wejœcia s³u¿¹cego do sprawdzania stanu
dekodera.
(6) Listwa zaciskowa do pod³¹czenia prze³¹cznika sygna³u
video Nr ref. 1038/69.
(7) Etykieta.
(8) Listwy zaciskowe wyjœæ przekaŸnikowych.
(9) Os³ona ochronna.
(10) Przycisk programowania i dioda LED.
Gniazdo do pod³¹czenia terminalu do programowania Nr
Ref. 1038/56.

zwarcia

odpowiednich styków dekodera, jak te¿ i wyst¹pienia w systemie tzw.
zdarzenia. W poni¿szej tabeli zawarte s¹ mo¿liwe zdarzenia, które mog¹
aktywowaæ dekoder:
Naciniêcie przycisku otwarcia drzwi w unifonie
Naciniêcie zaprogramowanego przycisku

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V:

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V)

0V:

Masa dla napiêcia +V oraz linii danych D

D:

Linia danych (cyfrowych)

PC:

Zacisk do aktywacji przeka¿nika. Zwarcie tego zacisku do 0V

funkcyjnego w unifonie

spowoduje za³¹czenie przeka¿nika (po³¹czenie C z NA)

Wywo³anie u¿ytkownika z centrali b¹d unifonu

0V:

interkomowego

0V:

Masa

PR:

Zacisk do dezaktywacji przeka¿nika. Zwarcie tego zacisku z 0V

Wywo³anie u¿ytkownika z panela zewnêtrznego

Masa

spowoduje wy³¹czenie przeka¿nika (po³¹czenie C z NC)

Wprowadzenie w centrali, w panelu zewnêtrznym
L:

b¹d unifonie interkomowym kodu specjalnego

Dekoder

Nr ref. 1038/80

Zacisk wejciowy, którego stan mo¿e byæ kontrolowany przez
system

(poprzedzonego zerem)

mo¿e pracowaæ

tak¿e jako tzw. dzwonek

szpitalny.

0V:

Masa

T:

Wyjcie dla prze³¹cznika 1038/69

RES: Wyjcie dla prze³¹cznika 1038/69
Z unifonem g³onomówi¹cym
Bez unifonu g³onomówi¹cego

W powy¿szym przypadku za³¹czanie przeka¿-nika w dekoderze odbywa
siê poprzez zwieranie odpowiednich styków.
Dodatkowo

oprócz

opisanych

powy¿ej

mo¿liwoci,

NA:

Styk przeka¿nika

normalnie otwarty

NC:

Styk przeka¿nika

normalnie zamkniêty

C:

Styk przeka¿nika

wspólny

Prze³¹czanie odbywa siê pomiêdzy stykami NA, a NC, styk C pozostaje
wspólny.

dekoder

mo¿e

kontrolowaæ prze³¹cznik nr Ref. 1038/69 ( 4 wejcia / 1 wyjcie), s³u¿¹cy
do prze³¹czania sygna³ów video.
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OPIS DZIA£ANIA

DANE TECHNICZNE

Pielêgniarka wchodz¹c do sali wcinie przycisk pod³¹czony do zacisku
PR, wy³¹czaj¹c lampê i kasuj¹c tym samym wszystkie wywo³ania w
centrali pochodz¹ce z tej samej sali (maksymalnie 16 wywo³añ).

DEKODER SPECJALNY

Pobór mocy w umownych
jednostkach obci¹¿eniowych:

2 LU

Napiêcie zasilania - zaciski +V, 0V:

16-25, 2Vdc

Temperatura pracy:

-5°C - +45°C

2) System z dekoderami specjalnymi oraz central¹ portiersk¹:

Dekoder specjalny jest umieszczony w ka¿dej z sal, a przy ka¿dym z
pacjentów znajduje siê przycisk. Wywo³anie przez pacjenta centrali przy

Wyjcia T, RES:

pomocy przycisku pod³¹czonego do z³¹cza PC dekodera specjalnego

Maksymalne napiêcie:

30Vdc

Maksymalny pobór pr¹du:

10mA

mo¿e

Typowa rezystancja wyjciowa:

100Ohm

wchodz¹c do sali wcinie przycisk pod³¹czony do zacisku PR, wy³¹czaj¹c

Czas za³¹czania przeka¿nika:

0-5959 (0=500ms)

Automatyczne czytanie statusu zacisku L:

400ms

bêdzie wówczas aktywowaæ przeka¿nik (po³¹czenie C z NA), do którego
byæ

pod³¹czona

na

przyk³ad

lampa

alarmowa.

Pielêgniarka

lampê i kasuj¹c tym samym wywo³anie w centrali.
Uwaga.

W

tym

przypadku

oprócz

sygna³u

d¿wiêkowego,

na

wywietlaczu centrali w momencie wywo³ania, obok kodu przypisanego
do dekodera pojawi siê symbol !.

(po prze³¹czeniu dekodera)
Zaciski przeka¿nika:

30Vdc 5A;

C. STEROWANIE PRZE£¥CZNIKIEM SYGNA£U VIDEO
NR REF. 1038/69

250Vac 5Aac

Dekoder specjalny przypisany do modu³u wywo³ania, mo¿e kontrolowaæ
sygna³y

OPIS DZIA£ANIA
Poni¿ej

zamieszczone

T

oraz

RES.

U¿ytkownik

mo¿e

przegl¹daæ

obrazy

z

pod³¹czonych do prze³¹cznika kamer poprzez wciniêcie dodatkowego
zosta³y

sposoby

wykorzystania

dekodera

specjalnego:

przycisku w unifonie Nr Ref. 1138/2. Ka¿de kolejne wciniêcie przycisku
bêdzie

powodowaæ

w³¹czenie

kolejnej

kamery

pod³¹czonej

do

prze³¹cznika w sekwencji w jakiej kamery s¹ pod³¹czone do prze³¹cznika
1038/69.

A. AUTOMATYCZNE PRZE£¥CZENIE STYKÓW PRZEKANIKA
WSKUTEK WYST¥PIENIA TZW. ZDARZENIA

Uwaga: funkcja ta jest równie¿ dostêpna dla unifonu specjalnego Nr
Ref. 1138/18

Dekoder pozwala na zaprogramowanie w swojej pamiêci dwóch zdarzeñ,
które

bêd¹

prze³¹czaæ

styki

przeka¿nika.

W

przypadku

konfiguracji

przeka¿nika na regulowany czas za³¹czania (w trybie monostabilnym),
dekoder

za³¹czy

przeka¿nik

(po³¹czenie

C

z

NA)

w

momencie

MONTA¯

wyst¹pienia zdarzenia. Powrót do stanu poprzedniego (po³¹czenie C z
NC)

nast¹pi

po

zdefiniowanym

czasie.

W

przypadku

konfiguracji

przeka¿nika na tryb bistabilny, wyst¹pienie pierwszego z zapamiêtanych
zdarzeñ

spowoduje

w³¹czenie

przeka¿nika

(po³¹czenie

C

z

NA),

natomiast wyst¹pienie drugiego, wy³¹czenie (po³¹czenie C z NC). W
dekoderze mo¿na równie¿ zapisaæ specjalny kod do sprawdzania stanu
przeka¿nika

(poprzez

styk

L)

z

modu³u

wywo³ania,

unifonu

interkomowego lub centrali. W tym przypadku konieczne jest po³¹czenie
styków L/0V odpowiednio ze stykami NA/C drugiego

nieu¿ywanego

przeka¿nika.

Dekoder specjalny mocujemy do ciany przy pomocy 4 wkrêtów (6mm).

Dekoder mo¿e byæ montowany na cianie z puszk¹ podtynkow¹, lub bez
niej.

Wa¿ne:

Przy

obu

sposobach

monta¿u,

przewody

pod³¹czane

do

dekodera mog¹ byæ pod napiêciem sieci ~230V. Z tego powodu powinny
one

byæ

poprowadzone

przewodów

magistrali)

w

odpowiedni

sposób,

(oddzielone

tak aby nie mia³y niekorzystnego

od

wp³ywu na

dzia³anie ca³ego systemu.

W pamiêci dekodera mo¿na zaprogramowaæ wymienione poni¿ej
zdarzenia:

PRZEWODY
W KORYTKU

1)

Naciniêcie przycisku otwierania drzwi w unifonie.

2)

Naciniêcie przycisku funkcyjnego w unifonie (przycisk musi mieæ

3)

Wywo³anie u¿ytkownika z centrali b¹d¿ unifonu interkomowego

4)

Wywo³anie u¿ytkownika z panela zewnêtrznego

5)

Wprowadzenie w centrali, unifonie interkomowym b¹d¿ w panelu

przypisany kod zaprogramowany wczeniej w dekoderze)

zewnêtrznym kodu specjalnego (poprzedzonego zerem)

B. AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA PRZEKANIKA POPRZEZ
WCINIÊCIE PRZYCISKÓW PC ORAZ PR
POKRYWA
PODSTAWA
PRZEWODY
W KORYTKU

Przeka¿niki w dekoderze specjalnym mog¹ byæ przycisków PC oraz PR
(zwarcie styków PC lub PR z 0V). Wciniêcie

przycisku PC bêdzie

wówczas równie¿ generowaæ wywo³anie centrali, natomiast wciniêcie
przycisku PR kasowaæ to wywo³anie z pamiêci centrali.

Opisana

na

wstêpie

funkcja

dzwonka

szpitalnego

mo¿e

byæ

realizowana na dwa sposoby:

central¹ portiersk¹:

pacjentów znajduje siê unifon g³onomówi¹cy. Wywo³anie przez pacjenta
bêdzie

wówczas

aktywowaæ

przeka¿nik

dekodera

specjalnego (po³¹czenie C z NA), do którego mo¿e byæ pod³¹czona na
przyk³ad lampa alarmowa.

4

do

systemu

u³atwiaj¹

wyjmowane

listwy

Listwy zaciskowe, przez które doprowadzane jest napiêcie do dekodera
s¹ przymocowane na sta³e i dodatkowo zabezpieczone przy pomocy
plastikowej

Dekoder specjalny jest umieszczony w ka¿dej z sal, a przy ka¿dym z

z unifonu

urz¹dzenia

CIANA

zaciskowe.

1) System z unifonami g³onomówi¹cymi, dekoderami specjalnymi oraz

centrali

Pod³¹czenie

CIANA

POKRYWA
PODSTAWA
PRZEWODY
W KORYTKU

listwy

ochronnej.

Zaciski

przewodów

posiadaj¹

podane

poni¿ej oznaczenia:

!
!
!

NA:

zacisk przekanika (normalnie otwarty - ON)

NC:

zacisk przekanika (normalnie zamk-niêty - OFF)

C:

wspólny zacisk przekanika

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Przyciski do sterowania (nie bêd¹ce pod napiêciem) nale¿y pod³¹czaæ do

Przyk³ad 1

zacisków PC/0V, oraz PR/0V, natomiast nie bêd¹ce pod napiêciem styki
Konfiguracja:

prze³¹czników lub przeka-¿ników do zacisków L/0V (do styków L/0V

Source = Specific

mo¿na pod³¹czyæ tak¿e inny przeka¿nik, wtedy bêdziemy kontrolowaæ

DEKODER SPECJALNY

Target = Any

jego dzia³anie).

Programowanie:
wywo³anie z modu³u 1 do u¿ytkownika 1234 w pionie 6.

KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Do

prawid³owego

dzia³ania

dekodera

skonfigurowanie

i zaprogramowanie.

jego

programuj¹c

parametry,

za

konieczne

Konfiguruj¹c

okrelamy

Akcja:
jest

dekoder

zdarzenia,

dekoder specjalny za³¹czy przeka¿nik zawsze, gdy dowolny

jego

u¿ytkownik (any)

ustalamy

dla

których

bêdzie aktywowany przeka¿nik. O ile konfiguracjê mo¿na przeprowadziæ
przy u¿yciu terminala (Nr Ref. 1038/56 w wersji 2.0 lub wy¿szej) przy

zostanie wywo³any z modu³u 1 (specific).

Przyk³ad 2

od³¹czonym zasilaniu dekoder zasilany wtedy bêdzie z baterii terminala,

Konfiguracja:

to programowanie dekodera nale¿y wykonaæ po pod³¹czeniu urz¹dzenia

Source = Specific

do systemu. Zaleca siê dok³adne wype³nienie etykiety (7), co znacznie

Target = Rise

u³atwi ewentualne pó¿niejsze zmiany w systemie.
Programowanie:
wywo³anie z modu³u 1 do u¿ytkownika 1234 w pionie 6.

KONFIGURACJA
Dekoder

mo¿na

Akcja:

konfigurowaæ

przed

pod³¹czeniem

do

magistrali

dekoder specjalny za³¹czy przeka¿nik zawsze, gdy u¿ytkownik z

Digivoice. Dziêki temu, dekodery mog¹ byæ konfigurowane bezporednio
po zainstalowaniu, przed zakoñczeniem instalacji ca³ego systemu.

pionu 6 (rise) zostanie wywo³any z modu³u 1 (specific).

Przyk³ad 3

Aby rozpocz¹æ konfiguracjê urz¹dzenia nale¿y:
Wcisn¹æ w terminalu przycisk ON i przytrzymaæ go przez co najmniej 3

Konfiguracja:

sekundy, a nastêpnie pod³¹czyæ terminal do dekodera poprzez gniazdo

Source = Rise

(11). Terminal automatycznie rozpozna dekoder a na jego wywietlaczu

Target = Any

pojawi siê pojawi siê przedstawiony poni¿ej napis:

Programowanie:
otwarcie drzwi przez u¿ytkownika 1234 w pionie 6.
Akcja:
dekoder specjalny za³¹czy przeka¿nik zawsze, gdy u¿ytkownik z
pionu 6 (rise) wcinie przycisk otwarcia drzwi.

PROGRAMOWANIE
Dane konfiguracyjne dekodera bêd¹ wywietlane na dwóch stronach:

Programowanie dekodera specjalnego przeprowadza siê na pracuj¹cym
systemie przy pomocy przycisku programowania (10).

Dostêpne metody konfiguracji i programowania dekodera specjalnego
zosta³y zamieszczone poni¿ej.

A. AUTOMATYCZNE PRZE£¥CZENIE STYKÓW PRZEKANIKA
WSKUTEK WYST¥PIENIA TZW. ZDARZENIA
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode
Toggle T
Reading enabled
Source
Target

: toggle lub moment.

: jeli powy¿ej zosta³ wybrany tryb moment nale¿y podaæ czas

aktywacji (min:sek).
Aby

edytowaæ

odpowiednie

numerycznych
kierunkowych,

oraz
aby

pola

danych

przycisku

przejæ

do

sp,

pola

nale¿y
a

u¿ywaæ

nastêpnie

<Program>.

przycisków
przycisków

Zaprogramowanie

urz¹dzenia nastêpuje po wciniêciu w tym polu przycisku Enter

.

Terminal zapisze wówczas wprowadzone dane do dekodera, wywietli

: Nale¿y wybraæ YES dla automatycznej reakcji lub

NO w przeciwnym przypadku.
:

nale¿y

wybraæ

sposób

ograniczenia

¿ród³a

generuj¹ce

zdarzenie.

: nale¿y wybraæ sposób ograniczenia przeznaczenia.

wynik operacji, a nastêpnie ponownie odczyta i wywietli dane zapisane
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

w dekoderze.
Wówczas nale¿y sprawdziæ poprawnoæ zaprogramowanych danych, a

Wcisn¹æ przycisk programowania

nastêpnie od³¹czyæ dekoder i wy³¹czyæ terminal trzymaj¹c przycisk OFF

zapali³a

przez co najmniej 3 sekundy.

przeka¿nik - po³¹czenie C z NA. (np. wcisn¹æ przycisk otwarcia drzwi w

Pole

Relay

mode

(bistabilny) lub
Toggle

T

wskazuje

MOMENT

nale¿y

tryb

pracy

przeka¿nika:

TOGGLE

(monostabilny). W drugim przy-padku, w polu

wprowadziæ

czas

(minuty:sekundy)

za³¹czenia

Pole Reading enabled umo¿lwia w³¹czenie funkcji automatycznego
odczytywania stanu dekodera poprzez terminal L. Przy w³¹czonej tej
funkcji po za³¹czeniu b¹d¿ wy³¹czeniu przeka¿nika, na wywietlaczu
centrali, b¹d¿ modu³u wywo³ania pojawia siê stan przeka¿nika (ON lub

Wygenerowaæ

(10) i upewniæ siê, ¿e dioda LED

pierwsze

zdarzenie

które

ma

w³¹czyæ

unifonie). Dioda LED mignie i pozostanie zapalona. Nastêpnie nale¿y
wygenerowaæ

drugie

zdarzenie

które

ma

wy³¹czyæ

przeka¿nik

po³¹czenie C z NC. Jeli dekoder ma reagowaæ tylko na jedno zdarzenie
(tryb

przeka¿nika.

siê.

monostabilny),

wczeniej.

Dioda

nale¿y

LED

mignie

powtórzyæ
i

zdarzenie

pozostanie

wygenerowane

zapalona.

Wys³aæ

kod

specjalny z modu³u wywo³ania, interkomu lub centrali, ale tylko wówczas,
gdy

ma

byæ

on

u¿ywany

do

odczytywania

stanu

terminalu

przeciwnym przypadku wcisn¹æ przycisk programowania

L.

W

(10). Dioda

LED zganie. Dekoder jest gotowy do pracy.

OFF).
Pola Source (¿ród³o) i Target (cel) mog¹ przyjmowaæ nastêpuj¹ce
wartoci:

Any

(ka¿dy),

Rise

(pion),

Specific

(okrelony). Okrelaj¹ one

jakie adresy ¿ród³owe lub adresy celu (przeznaczenia) bêd¹ obs³ugiwane
przez

dekoder

w

zale¿noci

od

zaprogramowanych

zdarzeñ

(patrz

przyk³ady zamieszczone poni¿ej).

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

B. AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA PRZEKANIKA POPRZEZ
WCINIÊCIE PRZYCISKÓW PC ORAZ PR
System z unifonami g³onomówi¹cymi

Dekoder jest domylnie zaprogramowany w nastêpuj¹cy sposób:
Aktywacja przeka¿nika:

DEKODER SPECJALNY

Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode
Toggle T
Reading enabled
Source
Target

Zdarzenie 1:
przycisk otwarcia drzwi,
Zdarzenie 2:
przycisk otwarcia drzwi.
Kod specjalny sprawdzania stanu terminalu L: 0999.

Konsekwentnie, jeli dekoder specjalny jest zainstalowany w systemie do

:

w³¹czania

toggle.

w³¹cznik

: 00:00.

:

na

klatce

schodowej

i

bêdzie

pod³¹czony
w³¹czane

jest

przy

poprzez

wciniêciu

przycisku otwarcia drzwi w unifonie (gdy bêdzie ciemno).

NO.

:

wiat³a

zmierzchowy, owietlenie

Rise.

:

Jeli

Any.

jest

to

konieczne,

domylne

parametry

konfiguracyjne

i

/

lub

programowane mog¹ byæ przywrócone w nastêpuj¹cy sposób:

Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:
1) Od³¹cz dekoder specjalny od zasilania.
Wcisn¹æ przycisk programowania

(10) i upewniæ siê, ¿e dioda LED

2) Nacinij i trzymaj wciniêty przycisk programowania (10).

lanie do dekodera.

zapali³a siê. Wywo³aæ centralê z unifonu. Dioda LED mignie i pozostanie

3) Pod³¹cz zasi

zapalona. Wywo³aæ ponownie centralê z unifonu. Dioda LED mignie i

4) Trzymaj wciniêty przycisk programowania (10) a¿ dioda LED

pozostanie zapalona. Wcisn¹æ przycisk programowania (10). Dioda LED

w³¹czy siê i zganie.

zganie. Dekoder jest gotowy do pracy.

5) Puæ przycisk programowania (10).

System bez unifonów g³onomówi¹cych

6) Od tej chwili dekoder bêdzie posiada³ dane domylne (fabryczne).

Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy

SYGNA£Y DIAGNOSTYCZNE

sposób:

Relay mode
Toggle T
Reading enabled
Source
Target
:

toggle.

Ci¹g³e mruganie diody LED: brak

: 00:00.

:

linii danych.

NO.

:

Specific.

:

Specific.

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA

Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:
Wcisn¹æ
zacznie

przycisk
mrugaæ.

programowania
Puciæ

przycisk,

(10)

i

dioda

przytrzymaæ
LED

a¿

dioda

pozostanie

LED

1)

Uwaga

: Dekoder specjalny jest domylnie (fabrycznie) ustawiony do

aktywacji

przeka¿-nika

poprzez

wciniêcie

przycisku

otwarcia

drzwi

przez dowolnego u¿ytkownika (patrz rozdzia³ Domylna konfiguracja i
progra -mowanie. Zmieszczone poni¿ej operacje nale¿y wykonaæ aby
zapobiec aktywacji dekodera specjalnego przez unifony g³ono-mówi¹ce
(je¿eli nie programujemy dekodera w inny sposób):
Wcisn¹æ przycisk programowania

(10) i upewniæ siê, ¿e dioda LED

zapali³a siê. Wys³aæ do centrali kod specjalny który nie bêdzie nigdy
u¿ywany (np. 0JJJ). Dioda LED mignie i pozostanie zapalona. Wywo³aæ
ten sam kod. Dioda LED mignie i pozostanie zapalona. Wcisn¹æ przycisk
programowania (10). Dioda LED zganie.

Operacja ta jest wymagana do przypisania d

ekodera

¿arówki)
drzwi

na

przez

60

sekund,

dowolnego

Relay mode:
moment.
Toggle T:01:00.
Reading enabled: NO.
Source:
Rise.
Target:
Any.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).

Wcis

n¹æ przycisk otwarcia drzwi w unifonie z ¿¹danego pionu (dioda

LED mrugnie).
Wcisn¹æ ten sam przycisk otwarcia drzwi w unifonie jeszcze raz
(dioda LED mrugnie).
Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zganie).

2) W³¹czanie obci¹¿eñ poni¿ej 1 kW (np. ¿arówki) na 60 sekund,
poprzez wciniêcie przycisku otwierania drzwi przez dowolnego

przycisk
mrugaæ.

(np.

specjalnego

Ref. 1038/69:

zacznie

kW

otwierania

nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy

!

modu³owi wywo³ania pod³¹czonemu do prze³¹cznika sygna³u video Nr

Wcisn¹æ

1

sposób:

!

C. STEROWANIE PRZE£¥CZNIKIEM SYGNA£U VIDEO
NR REF. 1038/69

poni¿ej
przycisku

(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder

!
!

Dekoder specjalny bêdzie wówczas gotowy do pracy.

obci¹¿eñ

wciniêcie

u¿ytkownika w pionie.

Wywo³aæ z centrali kod, który chcemy przypisaæ do dekodera. Dioda LED
zganie. Dekoder jest gotowy do pracy.

W³¹czanie
poprzez

zapalona.

programowania
Puciæ

przycisk,

(10)

i

dioda

przytrzymaæ
LED

a¿

dioda

pozostanie

LED

zapalona.

Wywo³aæ dowolnego u¿ytkownika z modu³u wywo³ania który ma zostaæ
przypisany.Dioda LED zganie.Dekoder jest gotowy do pracy.

u¿ytkownika.

(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy
sposób:

DOMYŒLNA KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Dekoder

specjalny

jest

domylnie

nastêpuj¹cy sposób:

Relay mode:
Toggle T:
Reading enabled:
Source:
Target:

moment.
00:00 (=500ms).
NO.
Any.
Any.

(fabrycznie)

skonfigurowany

w

Relay mode:
moment.
Toggle T:01:00.
Reading enabled: NO.
Source:
Any.
Target:
Any.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!
!
!

6

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).
Wcisn¹æ przycisk otwarcia drzwi w dowolnym unifonie (dioda LED
mrugnie).
Wcisn¹æ ten sam przycisk otwarcia drzwi w

(dioda LED mrugnie).

unifonie jeszcze raz

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zganie).

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80
MIWI

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA
poprzez wywo³anie centrali portierskiej z dowolnego unifonu, lub
panela wejciowego.

(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminalu w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode:
moment.
Toggle T:01:00.
Reading enabled: NO.
Source:
Any.
Target:
Specific.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!
!
!

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).
Wywo³aæ centralê portiersk¹ z dowolnego panela wejciowego lub
unifonu (dioda LED mrugnie).
Wywo³aæ ponownie centralê (dioda LED
Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zganie).

4) W³¹czanie obci¹¿eñ powy¿ej 1 kW (np. zespo³u owietleniowego)
na 60 sekund, poprzez wywo³anie dowolnego u¿ytkownika w pionie
z modu³u wywo³ania.

6) Otwieranie / zamykanie bramy z centrali portierskiej:
0123 otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
operacji;
0456

zamkniêcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu

operacji;

0789 zapytanie o stan bramy.
(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 3)
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminala w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode:
toggle.
Toggle T:00:00.
Reading enabled: YES.
Source:
Specific.
Target:
Specific.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).
Wprowadziæ z centrali sekwencjê:

0123
0456
0789

Wprowadziæ z centrali sekwencjê:

!

Wprowadziæ z centrali sekwencjê:

dowolnego unifonu interkomowego, lub panela wejciowego:

Relay mode:
moment.
Toggle T:01:00.
Reading enabled: NO.
Source:
Specific.
Target:
Rise.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!

Wywo³aæ z modu³u wywo³ania dowolnego u¿ytkownika z ¿¹danego
pionu (dioda LED mrugni

e).

Wywo³aæ z modu³u wywo³ania tego samego u¿ytkownika jeszcze
raz (dioda LED mrugnie).
Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zganie).

na 60 sekund, poprzez wywo³anie dowolnego u¿ytkownika z
modu³u wywo³ania.

(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 2)
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminala w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode:
moment.
Toggle T:01:00.
Reading enabled: NO.
Source:
Specific.
Target:
Any.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!

0123 otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
operacji;
wierdzenia o wykonaniu
operacji;
0789 zapytanie o stan bramy.
(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 3)
0456

zamkniêcie bramy i otrzymanie pot

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).

5) W³¹czanie obci¹¿eñ powy¿ej 1 kW (np. zespo³u owietleniowego)

!
!

a LED zganie).

7) Otwieranie / zamykanie bramy z centrali portierskiej, b¹d¿

sposób:

!
!

(dioda LED mrugnie).
(dioda LED mrugnie).
(diod

!

(patrz schemat SC124-0063, Przypadek 2)
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminala w nastêpuj¹cy

DEKODER SPECJALNY

3) W³¹czanie obci¹¿eñ poni¿ej 1 kW (np. ¿arówki) na 60 sekund,

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).
Wywo³aæ z modu³u wywo³ania dowolnego u¿ytkownika (dioda LED
mrugnie).
Wywo³aæ z modu³u wywo³ania tego samego u¿ytkownika jeszcze
raz (dioda LED mrugnie).
Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zganie).

Dekoder nale¿y skonfigurowaæ przy pomocy terminala w nastêpuj¹cy
sposób:

Relay mode:
toggle.
Toggle T:00:00.
Reading enabled: YES.
Source:
Any.
Target:
Specific.
Aby zaprogramowaæ dekoder nale¿y:

!
!

Wcisn¹æ przycisk programowania (10) (dioda LED zapali siê).
Wprowadziæ z centrali, unifonu interkomowego, lub panela
wejciowego sekwencjê:

!

0123

(dioda LED mrugnie).

Wprowadziæ z centrali, unifonu interkomowego, lub panela
wejciowego sekwencjê:

!

0456

(dioda LED mrugnie).

Wprowadziæ z centrali, unifonu interkomowego, lub panela
wejciowego sekwencjê:
0789

(dioda LED zganie).

8) Pod³¹czenie prze³¹cznika sygna³u video Nr Ref.

1038/69.

(patrz schemat SV124-0077)
Dziêki

tej

funkcji

pod³¹czonych

mo¿liwe

do

jest

przegl¹danie

prze³¹cznika

poprzez

obrazu

z

wciskanie

trzech

kamer

dodatkowego

przycisku w unifonie.
Dla tej funkcji dekoder mo¿e byæ skonfigurowany w dowolny sposób.

Ab
!
!
!

y zaprogramowaæ dekoder nale¿y:
Przytrzymaæ przycisk programowania (10) a¿ dioda LED zacznie
mrugaæ.
Puciæ przycisk programowania (dioda LED pozostanie zapalona).
Wywo³aæ dowolnego u¿ytkownika z modu³u wywo³ania (dioda LED
zganie).

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80
MIWI

PRZYK£ADOWE SCHEMATY P£¥CZENIOWE

9) Inne konfiguracje.

DEKODER SPECJALNY

Podane powy¿ej przyk³ady nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwoci
dekodera specjalnego. Na pytania zwi¹zane z innymi
zastosowaniami dekodera, oraz konfiguracj¹ systemu DIGIVOICE
odpowiada dzia³ techniczny firmy MIWI-URMET.
PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE
Przypadek 1

SC124-0063

W³¹czanie obci¹¿eñ poni¿ej 1 kW (np. ¿arówki) na 60 sekund, poprzez wciniêcie przycisku otwierania drzw
przez dowolnego u¿ytkownika.

DEKODER SPECJALNY
NR REF. 1038/80
¯ARÓWKA 230-240 V~ MAX. 1 KW
PRZEKA¯NIK ~

Przypadek 2

SC124-0063

W³¹czanie obci¹¿eñ powy¿ej 1 kW (np. zespo³u owietleniowego) na 60 sekund, poprzez wywo³anie dowolnego u¿ytkownika
W pionie z modu³u wywo³ania.
DEKODER SPECJALNY NR REF.
¯ARÓWKA 230-240 V~ POWY¯EJ 1
PRZEKA¯NI
PRZEKA¯NI

Przypadek 3

SC124-0063

Otwieranie/zamykanie bramy z centrali portierskiej:
0123 C otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu operacji;
0456 C zamkniêcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu operacji;
0789 C zapytanie o stan bramy.

DEKODER
SPECJALNY

8

SILNIK 230 V~ MAX. 1
PRZEKA¯NIK

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80

NOTATKI

MIWI

DEKODER SPECJALNY

NOTATKI

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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MIWI

NOTATKI

NOTATKI

DEKODER SPECJALNY

NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80

10

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1038/80

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80

NOTATKI

MIWI

DEKODER SPECJALNY

NOTATKI

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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MIWI-URMET Sp. z o. o
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13
e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl
http:/www.miwiurmet.com.pl

Z dnia 01.06.2010

Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

