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PANEL SINTHESI Z KLAWIATUR� NUMERYCZN�
NR REF. 1072/13 

OPIS 

• Wykonany w linii stylistycznej Sinthesi (2 moduły) z 
elektronicznym wy�wietlaczem LCD (2 x 16 znaków), 
spełniaj�cym funkcj� elektronicznego spisu nazwisk (do 250 
wpisów). 

• Dwa sposoby wywoływania (dzwonienia): poprzez 
wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu 
u�ytkownikowi, lub przez wybranie w elektronicznym spisie 
nazwiska (lub opisu) danego u�ytkownika. 

• Mo�liwo�� rozbudowy o klawiatur� alfanumeryczn� nr ref. 
1038/74, pozwalaj�c� na wprowadzanie kodów wywołania z 
literowym (A ÷ J) prefiksem, b�d� sufiksem np.: 123A, B234. 

• Dzwonienie do centrali portierskiej (Uwaga: tylko w dziennym 
trybie pracy centrali). 

• Mo�liwo�� zaprogramowania 258 cztero znakowych kodów 
otwarcia drzwi, w tym 250 indywidualnych kodów 
przypisanych u�ytkownikom, których nazwiska 
zaprogramowane zostały w elektronicznym spisie nazwisk, oraz 
8 ogólnych kodów otwarcia drzwi (mo�liwo�� udost�pniania 
w/w 8 kodów w okre�lonych strefach czasowych przy u�yciu 
zewn�trznego timera). 

• Programowanie poprzez własn� klawiatur�, klawiatur�  
nr ref. 1032/65 lub komputer PC. 

• Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30 
sekund). 

• Programowalny czas na odebranie poł�czenia: 10,20,30,40s. 
• Programowalny czas zaj�to�ci: 10,20,30,40s. 
• Maksymalny czas rozmowy: 250s. 
• Mo�liwo�� podł�czenia czujnika zamkni�cia drzwi. 
• Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi. 
• Obsługa przycisku listonosza. 
• Akustyczne potwierdzenie dzwonienia. 
• Stan zaj�to�ci sygnalizowany komunikatem na wy�wietlaczu 

LCD. 
• Regulacja wzmocnienia gło�nika i mikrofonu. 
• Obsługa modułu z kamer� video. 
• Komunikaty wy�wietlane w wielu j�zykach, mo�liwo��

rozbudowy o dodatkow� pami�� EEPROM. 
• Zasilanie poprzez transformator 9000/230 (12Vac). 

BUDOWA 

1. Aluminiowa płyta czołowa wielko�ci 2 modułów typu Sinthesi. 
2. Gniazdo do podł�czenia komputera PC. 
3. Potencjometr regulacji czuło�ci mikrofonu. 
4. Potencjometr regulacji wzmocnienia gło�nika. 
5. Przycisk umo�liwiaj�cy wej�cie w tryb programowania bez 

znajomo�ci hasła dost�pu. 
6. Zł�cze do podł�czenia klawiatury do programowania  

nr ref. 1032/65. 
7. Pod�wietlony wielofunkcyjny wy�wietlacz LCD (2 x 16 znaków). 
8. Pod�wietlone "na �ółto" przyciski do przegl�dania zawarto�ci 

elektronicznego spisu nazwisk. 
9. Pod�wietlona "na zielono" klawiatura numeryczna (0 - 9) oraz 

pod�wietlane "na �ółto" przyciski: "Dzwonienie", "Klucz", 
"Kasuj”. 

10. Gniazdo do podł�czenia dodatkowej klawiatury 
alfanumerycznej nr ref. 1038/74. 

11. Zł�cza z zaciskami pod przewody (MP2, MV1, MS1). 
12. Potencjometr regulacji kontrastu wy�wietlacza. 
13. Zł�cze z zaciskami pod przewody (MP1). 
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OPIS ZACISKÓW 

MP1 Zł�cze podł�czenia zasilania panela i obwodu 
elektrozaczepu. 

~ 12 Napi�cie zasilaj�ce 12Vac.  
~ 0 Masa dla napi�cia 12Vac.  
+T Zasilanie rezerwowe. 
GND Masa dla zasilania rezerwowego. 
SE1 Podł�czenie elektrozaczepu.  
SE2 Podł�czenie elektrozaczepu.  

MP2 Zł�cze podł�czenia głównej magistrali.  

L2 Linia danych (bez polaryzacji).  
L1 Linia danych (bez polaryzacji).  
GND Masa.  
PA Wyj�cie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od  
 wewn�trznej strony drzwi).  
SP Wyj�cie do czujnika zamkni�cia drzwi.  

MV1 Zł�cze do podł�czenia wersji video.  

SN Sterowanie zasilaczem video.  
R Sterowanie przeł�czaniem sygnału video.  
R1 Masa.  
   
MS1 Zł�cze do podł�czenia przewodów realizuj�cych 

funkcje specjalne.  

H Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy u�yciu  
 zaprogramowanych 8 ogólnych kodów otwierania  drzwi 
P Wyj�cie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi 

(listonosza). 
GND Masa.  
+EP Zewn�trzne zasilanie. 
DT Nieu�ywany. 
CNA Gniazdo do podł�czenia dodatkowej klawiatury  
 alfanumerycznej nr ref. 1038/74.  
CNP Zł�cze do podł�czenia klawiatury do programowania nr 

ref. 1032/65.  
CNS Gniazdo do podł�czenia komputera PC. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Napi�cie zasilania................................................................ 12Vac 
Pobór pr�du w stanie nieaktywnym ...................... 300mAac maks. 
Pobór pr�du podczas pracy (*) ............................. 600mAac maks. 
Sygnał R....................................................................Imax = 80mA 
Pr�d elektrozaczepu.................................................190mA maks. 
Temperatura pracy ....................................................... -10 + 50°C 
Wilgotno��........................................................... 90% RH @ 30°C 

(*) wraz z klawiatur� numeryczn� nr ref. 1038/74 

INSTALACJA 

Moduł 1072/13 montujemy w sposób przewidziany dla paneli 
Sinthesi.  
Zworka pomi�dzy stykami GND i SP symuluje zamkni�cie drzwi. 
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomi�dzy ww. stykami, usuwaj�c 
wcze�niej zwork�. 
Je�eli u�ywamy elektrozaczepu, w którym wa�na jest polaryzacja, 
styk SE1 nale�y podł�czy� do zacisku dodatniego elektrozaczepu, 
za� SE2 do ujemnego. 

PROGRAMOWANIE 

Panel mo�emy programowa� jedn� z trzech metod: 
1. Przy u�yciu klawiatury nr ref. 1032/65 (sposób 

rekomendowany). 
2. Z klawiatury modułu. 
3. Przez komputer PC 

Uwaga. Powtarzaj�cy si� sygnał d�wi�kowy wraz z odpowiedni�
informacj� na wy�wietlaczu modułu, wskazuj� na bł�dnie 
zaprogramowany (powtarzaj�cy si� w systemie) numer 
identyfikuj�cy stacj� wywołania (ID).  

PROGRAMOWANIE Z U�YCIEM KLAWIATURY  
NR REF. 1032/65 

Po zał�czeniu klawiatury moduł wchodzi automatycznie w tryb 
programowania. Wyj�cie z tego trybu nast�puje po jej odł�czeniu. 
Wszystkie zaprogramowane dane pozostaj� w pami�ci modułu. 

PROGRAMOWANIE PRZY U�YCIU KLAWIATURY 
MODUŁU 

S� dwa sposoby wej�cia w tryb programowania modułu nr ref. 
1072/13. 

• Znany jest kod dost
pu 
Wprowadzamy dwa zera, a nast�pnie 4 - cyfrowy kod 
dost
pu. Nast�pnie potwierdzamy kod przyciskiem dzwonienia 
����.  
Uwaga: fabrycznie ustawione hasło to: „9999”. Je�li 
wprowadzony kod jest nieprawidłowy na wy�wietlaczu modułu 
poka�e si� komunikat: 

WERSJA POLSKA 

NIEPRAWIDŁOWE 
HASŁO 

WERSJA ANGIELSKA 

INCORRECT 
PASSWORD 

Je�li 3-krotnie wprowadzimy niewła�ciwy kod, wprowadzenie 
ka�dego nast�pnego bł�dnego kodu, b�dzie powodowało 
wydłu�enie czasu oczekiwania na gotowo�� modułu do 
ponownego przyj�cia kodu dost�pu.  

• Nie jest znany kod dost
pu 
Otwieramy front panela i wciskamy przycisk programowania (5). 
Aby wyj�� z trybu programowania nale�y wcisn�� ww. przycisk 
powtórnie. Dane wprowadzone to tego czasu zostan�
zapami�tane w pami�ci modułu. Naci�ni�cie przycisku X dłu�ej 
ni� 3 sekundy spowoduje przej�cie do poprzedniego menu. 
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Naci�ni�cie X dłu�ej ni� 3 sekundy w menu głównym 
spowoduje wyj�cie z trybu programowania. Podobnie 
niewykonanie �adnej operacji w ci�gu 3 minut. 

OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS 
PROGRAMOWANIA 

W nast�pnych rozdziałach opisano programowanie przy u�yciu 
własnej klawiatury modułu. Ró�nice mi�dzy tym sposobem 
programowania, a programowaniem z wykorzystaniem klawiatury 
1032/65 zawarte s� w poni�szej tabeli: 

Funkcja Programowanie 
przy u�yciu 
klawiatury modułu 

Programowanie 
przy u�yciu 
klawiatury 1032/65

Wybór menu Przyciski ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ Przyciski ←←←← i →→→→
OK (zatwierdzenie 
operacji) 

Przycisk dzwonienia 
����

Przycisk ↵↵↵↵

Wyj�cie z menu 
(jeden poziom do 
góry) 

Przycisk X naci�ni�ty 
dłu�ej ni� 3 sekundy 

Przycisk ����

Odst�p Wybór znaku Przycisk SP
Korekta Wybór znaku Przycisk BS
Znak specjalny Wybór znaku Przycisk / 
Kasowanie 
rezerwowania 
kodów 

Przycisk otwierania 
drzwi ����

Przycisk BS

Po wej�ciu w tryb programowania na wy�wietlaczu modułu pojawia 
si� menu główne. 
  
WERSJA POLSKA 

Główne Menu 
Wersja                                  ↓

Główne Menu 
J�zyk                                  ↓↑

Główne Menu 
Typ modułu wyw                ↓↑

Główne Menu 
Stacja No                           ↓↑

Główne Menu 
CZAS ZAJ
TO�CI             ↓↑

Główne Menu 
Czas otwarcia                    ↓↑

Główne Menu 
Kody otwarcia                    ↓↑

Główne Menu 
Typ kodu                            ↓↑

Główne Menu 
Kody/Nazwiska                  ↓↑

Główne Menu 
Przypisanie                        ↓↑

Główne Menu 
Hasło modułu                     ↓↑

Główne Menu 
Dzwon centrali                   ↓↑

WERSJA ANGIELSKA 

Main Menu 
Edition                                 ↓

Main Menu 
Language                           ↓↑

Main Menu 
C.Module Type                   ↓↑

Main Menu 
Cal module n°                    ↓↑

Main Menu 
BUSY TIME                        ↓↑

Main Menu 
Door op. time                     ↓↑

Main Menu 
Lock rel. codes                   ↓↑

Main Menu 
Type of code                     ↓↑

Main Menu 
Codes/Names                    ↓↑

Main Menu 
Association                         ↓↑

Main Menu 
Mod.Password                   ↓↑

Main Menu 
Switchb.call                        ↓↑

U�ywaj�c przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) przewijamy menu, przyciskiem 
���� (↵↵↵↵) akceptujemy wybór. 

Uwaga: Je�eli do pami�ci modułu, wpiszemy istniej�cy w systemie 
numer identyfikuj�cy stacj� (ID), na wy�wietlaczu pojawi si�
komunikat bł�du: 

WERSJA POLSKA 

ISTNIEJ	CY 
KOD MODUŁU 
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WERSJA ANGIELSKA 

EXISTING 
CALL MODULE N°

WERSJA SYSTEMU 

Poniewa� moduł 1072/13 mo�e pracowa� zarówno w starszej, 
pierwszej wersji systemu nale�y w tym kroku zaprogramowa�
odpowiedni parametr. W nowych instalacjach nale�y wprowadzi� 2 
wersj� systemu. Na wy�wietlaczu pojawi si� nast�puj�cy komunikat 

WERSJA POLSKA 

Wersja: II ED 
<I ED> <II ED> 

WERSJA ANGIELSKA 

EDITION: II ED 
<I ED> <II ED> 

U�ywaj�c przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) dokonujemy wyboru, 
przyciskiem ���� (↵↵↵↵) akceptujemy wybran� wersj�. Moduł wyemituje 
d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci do menu głównego. 

J
ZYK 

WERSJA POLSKA 

==               J�zyk               ==
Polski                                    ↓

WERSJA ANGIELSKA 

==             Language          == 
English                                 ↓

Aby wybra� prawidłow� opcj� nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i 
→→→→), oraz potwierdzi� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). Moduł wyemituje 
d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci do menu głównego. 

TYP STACJI 

Moduł 1072/13 mo�e by� skonfigurowany jako stacja główna, lub 
stacja dodatkowa. Ze stacji głównej mo�emy dzwoni� do wszystkich 
u�ytkowników systemu, natomiast ze stacji dodatkowej tylko do 
unifonów w danym pionie. 
UWAGA: ze stacji dodatkowej nie mo�na wywoła� centrali 
portierskiej.  

WERSJA POLSKA 

Moduł wyw:                   GŁ. 
<GŁ.> <DOD> 

WERSJA ANGIELSKA 

C. MOD. TYPE:             MA 
<MA.> <SEC> 

Aby wybra� prawidłow� opcj� nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) 
oraz potwierdzi� wybór przyciskiem dzwonienia ���� (↵↵↵↵). Moduł 
wyemituje d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci do menu 
głównego. 

NUMER STACJI (ID) 

Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu  
od 1 do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku 

stosowania kodów wywołania z literowym prefiksem, nale�y u�y�
litery z zakresu: od A do J.  
Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczn�
zmian� typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru 
ustawia typ kodu na numeryczny. 

WERSJA POLSKA 

==            Stacja n°             ==
Stacja 1 

WERSJA ANGIELSKA 

==            Station n°          == 
Station           1 

Nale�y wprowadzi� numer stacji i zatwierdzi� wybór przyciskiem 
���� (↵↵↵↵). Moduł wyemituje d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci 
do menu głównego. 

CZAS ZAJ
TO�CI 

Czas zaj�to�ci składa si� z dwóch parametrów wprowadzanych w 
submenu. 
• Czas na odebranie wywołania (czas podniesienia słuchawki), 

WERSJA POLSKA 

==    CZAS ZAJ
TO�CI     ==
CZAS ON ODB                    ↓

WERSJA ANGIELSKA 

==           BUSY TIME         ==
PICKUP TIME                      ↓

•  Czas zaj�to�ci (minimalny, gwarantowany czas rozmowy). 

WERSJA POLSKA 

==    CZAS ZAJ
TO�CI     ==
CZAS ZAJ
TO�CI              ↑

WERSJA ANGIELSKA 

==           BUSY TIME         ==
BUSY TIME                          ↑

Aby wybra� odpowiednie submenu nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←←
i →→→→), zatwierd� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 
  

CZAS NA ODEBRANIE POŁ	CZENIA 

Jest to maksymalny okres czasu, w ci�gu którego wywoływany 
u�ytkownik mo�e podnie�� słuchawk�. Wszystkie pozostałe 
urz�dzenia w systemie b�d� wskazywały zaj�to��. Nale�y 
pami�ta�, aby czas na odebranie poł�czenia był identyczny we 
wszystkich urz�dzeniach systemu. 

WERSJA POLSKA 

CZAS NA ODB:        .      20s 
<10> <20> <30> <40> 

WERSJA ANGIELSKA 

PICKUP TIME:                  20s
<10> <20> <30> <40> 

Aby wybra� prawidłow� opcj� nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→), 
oraz potwierdzi� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). Moduł wyemituje 
d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci do menu głównego. 
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CZAS ZAJ
TO�CI 

Czas zaj�to�ci jest to gwarantowany, minimalny czas rozmowy. W 
trakcie rozmowy (np. mi�dzy panelem zewn�trznym, a unifonem), 
wszystkie urz�dzenia (np. pozostałe moduły wywołania) nie bior�ce 
udziału w rozmowie wskazuj� na zaj�to��. Po upływie czasu 
zaj�to�ci trwaj�c� konwersacj� mo�e przerwa� inne wywołanie.  

WERSJA POLSKA 

CZAS ZAJ
TO.                20s 
<10> <20> <30> <40> 

WERSJA ANGIELSKA 

BUSY TIME:                     20s 
<10> <20> <30> <40> 

Aby wybra� prawidłow� opcj� nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→), 
oraz potwierdzi� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). Moduł wyemituje 
d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci do menu głównego. 

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU 

Przeka�nik steruj�cy elektrozaczepem mo�e by� zał�czany na czas 
od 500ms (tryb impulsowy) do 30s. Czas 500ms ustawiamy 
wprowadzaj�c 0. 

WERSJA POLSKA 

==       Czas otwarcia         == 
0 sekundy 

WERSJA ANGIELSKA 

==          Door op. time       == 
0 seconds 

Po wprowadzeniu odpowiedniego czasu nale�y zatwierdzi� wybór 
przyciskiem ���� (↵↵↵↵). Aby skasowa� wpis nale�y nacisn�� przycisk 
X (BS). Moduł wyemituje d�wi�k potwierdzenia, nast�pnie powróci 
do menu głównego. 

KODY OTWARCIA DRZWI 

Do pami�ci modułu mo�emy wpisa� 8 ogólnych kodów otwierania 
drzwi. Kody te mog� by� blokowane przez zwarcie zacisku H z 
GND. 

WERSJA POLSKA 

Kod otwarcia 
1° Kod: 

WERSJA ANGIELSKA 

Lock rel. Codes 
1° Code: 

Nale�y wprowadzi� 4-cyfrowy kod i zatwierdzi� go przyciskiem 
dzwonienia ���� (↵↵↵↵). Moduł wyemituje d�wi�k potwierdzenia, oraz 
przejdzie do wprowadzania kolejnego kodu. Aby skasowa� wpis 
nale�y nacisn�� przycisk X (BS). Po wprowadzeniu ostatniego kodu 
moduł automatycznie powróci do menu głównego. Naci�ni�cie i 
przytrzymanie przycisku X dłu�ej ni� 3 sekundy (����), spowoduje 
przej�cie do menu głównego. 

TYP KODÓW 

W systemie Bibus mo�emy u�ywa� kodów numerycznych (0001-
9999), alfanumerycznych z literowym prefiksem (A000-J999) i 
alfanumerycznych z literowym sufiksem (000A-999J). 

WERSJA POLSKA 

==           Typ kodu             == 
Num. 1.9999                         ↓

==           Typ kodu             == 
Pref. x000.x999                 ↓↑

==           Typ kodu             == 
Suf. 000x.999x                     ↑

WERSJA ANGIELSKA 

==           Code Type          == 
Num. 1.9999                         ↓

==           Code Type          == 
Pref. x000.x999                 ↓↑

==           Code Type          == 
Suf. 000x.999x                     ↑

Aby wybra� odpowiedni� opcj� nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i 
→→→→), zatwierd� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

KODY U�YTKOWNIKÓW 

WERSJA POLSKA 

==        Kod/nazwisko         ==
Wprow. Danych                    ↓

==        Kod/nazwisko         ==
Modyf. Danych                   ↓↑

==        Kod/nazwisko         ==
Usun wszystkie                    ↑

WERSJA ANGIELSKA 

==           Code/Name         ==
Enter Data                            ↓

==           Code/Name         ==
Modify Data                        ↓↑

==           Code/Name         ==
Clear All                                ↑

Aby wybra� odpowiednie submenu nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓  
(←←←← i →→→→), zatwierd� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

WPROWADZANIE DANYCH 

Po wybraniu submenu wprowadzania danych, na wy�wietlaczu 
pojawia si� pierwsza wolna pozycja pami�ci spisu. Pojemno��
elektronicznego spisu nazwisk wynosi 250 pozycji. 
W kolejnych oknach mo�na wprowadzi� kod wywołania, nazw�
u�ytkownika, indywidualny kod otwarcia drzwi.  
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Position:                        1 
Code: 

Nale�y wprowadzi� 4-znakowy kod wywołania u�ytkownika i 
nacisn�� dla potwierdzenia przycisk dzwonienia ���� (↵↵↵↵) . Bł�dy 
korygujemy przyciskiem X (BS), dłu�sze wci�ni�cie przycisku X (����) 
spowoduje przej�cie do poprzedniego menu.  
Uwaga: Kody musz� przyjmowa� format zgodny z wymaganiami 
systemu (patrz informacje ogólne). Ten sam kod mo�na 
wprowadzi� na dwóch lub trzech pozycjach (przy ł�czeniu 
równoległym unifonów). 
Po wprowadzeniu kodu na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat: 

WERSJA POLSKA 

Kod 1001                     Nazw: 

WERSJA ANGIELSKA 

Code 1001                  Name: 

Nazwisko mo�na wprowadzi� pó�niej, w tym celu wystarczy 
nacisn�� przycisk ����. Aby wpisa� nazwisko, potrzebny znak (liter�) 
wybieramy u�ywaj�c przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓. Po około sekundzie kursor 
przesunie si� o 1 pozycj� w prawo, umo�liwiaj�c wybór nast�pnego 
znaku. Przycisk X kasuje ostatni znak.  
U�ycie klawiatury 1032/65 zdecydowanie upraszcza proces 
wpisywania nazw u�ytkowników. 
Ta sama nazwa u�ytkownika mo�e by� przypisana do kilku 
unifonów. 
Po wprowadzeniu całej nazwy i naci�ni�ciu przycisku ���� (↵↵↵↵) nale�y 
wprowadzi� kod otwierania drzwi przypisany do tego u�ytkownika: 

WERSJA POLSKA 

Kod otwarcia 

WERSJA ANGIELSKA 

Code Lock rel. 

Kod potwierdzamy przyciskiem dzwonienia ���� (↵↵↵↵). Uwaga. Kody 
u�ytkowników powinny by� ró�ne od ogólnych kodów otwierania 
drzwi. 
Aby pomin�� ten etap programowania nale�y nacisn�� przycisk ����
(↵↵↵↵). 

MODYFIKACJA DANYCH 

Po wprowadzeniu danych mamy mo�liwo�� ich modyfikacji. Spis 
mo�na przeszukiwa�: 
• według pozycji wpisu,  
• według nazwy.  

WERSJA POLSKA 

Modyf Danych 
Szuk. po Pozyc.                   ↓

Modyf Danych 
Szuk. Po Nazw.                   ↑

WERSJA ANGIELSKA 

Modyfy Data 
Search by Pos.                     ↓

Modyfy Data 
Search by Name                  ↑

Aby wybra� odpowiednie submenu nale�y u�y� przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←←
i →→→→), zatwierd� wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

SZUKANIE WEDŁUG POZYCJI: 

Po wybraniu pozycji mo�emy edytowa� kod wywołania 
u�ytkownika, nazw�, oraz osobisty kod otwierania drzwi. Mo�emy 
tak�e skasowa� dane. 
  

Position:                         1 
Code:                        1001 

Przy u�yciu przycisków  ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) wybieramy pozycj� do edycji i 
zatwierdzamy wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). W tym momencie 
mo�emy: 
• Skasowa� cały wpis naciskaj�c X (BS). Pojawi si� okno w ceku 

potwierdzenia skasowania całego wpisu. 
• Zmieni� kod wywołania u�ytkownika wpisuj�c nowy kodu 

wywołania i zatwierdzaj�c przyciskiem  ���� (↵↵↵↵). 
• Zmieni� nazw� u�ytkownika, procedura jest identyczna jak przy 

wprowadzaniu nazwy, tutaj tak�e zatwierdzamy nowy wpis 
przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

• Zmieni� kod otwierania drzwi, operacj� nale�y potwierdzi�
przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

SZUKANIE WEDŁUG NAZWY U�YTKOWNIKA: 

Po wybraniu pozycji mo�emy edytowa� tylko nazw� u�ytkownika, 
oraz osobisty kod otwierania drzwi. 

WERSJA POLSKA 

Jan Kowalski 
Kod:                          1001 

WERSJA ANGIELSKA 

John Smith 
Code:                        1001 

Przy u�yciu przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→)  wybieramy pozycj� do edycji i 
zatwierdzamy wybór przyciskiem ����. (↵↵↵↵). W tym momencie 
mo�emy: 
• Zmieni� nazw� u�ytkownika. 
• Zmieni� kod otwierania drzwi przypisany danemu 

u�ytkownikowi. 

Ka�d� operacj� nale�y potwierdza� przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 

USU� WSZYSTKIE 

To submenu u�ywane jest do kasowania całego spisu, tj. nazw, 
kodów wywołania i osobistych kodów otwarcia drzwi. 

WERSJA POLSKA 

Jeste� pewien ? 
<Tak> <Nie> 

WERSJA ANGIELSKA 

Are you sure? 
<YES> <NO> 

Wyboru dokonujemy u�ywaj�c przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) i 
zatwierdzamy przyciskiem ���� (↵↵↵↵). 
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PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO UNIFONÓW: 

Uwaga: W przypadku wyst�powania w systemie kilku głównych 
paneli wywołania, procedur� przypisania kodów do unifonów 
wystarczy przeprowadzi� tylko 1 raz. 

Przypisanie kodów wywołania do unifonów składa si� z dwóch 
etapów: 
• A. Tworzenie listy programowanych unifonów.  
• B. Programowanie unifonów 

A: Tworzenie listy programowanych unifonów.

W głównym menu modułu nale�y wybra� „Przypisanie”. Pojawi si�
poni�szy komunikat: 

WERSJA POLSKA 

Pozycja:                          1 
K:1001                 Przypisa�? 

WERSJA ANGIELSKA 

Position:                        1 
C:1001                  Associate? 

Korzystaj�c z przycisków ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→)  nale�y wybra� kolejno 
pozycje, które maj� by� programowane, ka�dorazowo 
potwierdzaj�c wybór przyciskiem ���� (↵↵↵↵). Przy wybranych wpisach 
pojawi si� symbol |←←←←. Aby usun�� rekord z listy pozycji 
programowanych nale�y wcisn�� przycisk z symbolem klucza ����
(BS). Symbol |←←←← zniknie. 
Po zako�czeniu tworzenia listy, nale�y wcisn�� przycisk X (����). 
Pojawi si� wtedy napis: 

WERSJA POLSKA 

MODUŁ W TRAKCIE 
PROGRAMOWANIA 

WERSJA ANGIELSKA 

MODULE BEING 
PROGRAMMED 

W tym momencie nale�y przej�� do etapu B. 

B: Programowanie unifonów.

Podejd� do pierwszego unifonu i przytrzymuj�c przycisk otwierania 
drzwi podnie� słuchawk�. Operacja zostanie potwierdzona 
podwójnym sygnałem d�wi�kowym i bły�ni�ciem diody LED. 
Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pami�taj�c aby 
programowa� unifony dokładnie w takiej kolejno�ci, w jakiej 
ustalono list� pozycji do programowania 

Zaleca si� wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi pó�niejsz�
konserwacj� systemu. 

Nr stacji ID 
Nr Nazwisko Kod Pi�tro Uwagi
1     
2     
3     
4     

Wyj�cie z trybu programowania modułu nast�puje w nast�puj�cych 
przypadkach. 
• po zako�czeniu programowania unifonów, 
• 10 minut po wykonaniu ostatniej operacji, 
• po naci�ni�ciu przycisku programowania, 
• po naci�ni�ciu dowolnego przycisku w module wywołania i 

wprowadzeniu kodu programowania. 

W systemie Bibus mo�emy poł�czy� równolegle 2, b�d� 3 unifony. 
W tym celu, podczas tworzenia listy programowanych unifonów 
nale�y wcisn�� dwukrotnie (lub trzykrotnie) przycisk ����. Nast�pnie 
procedur� programowania powinno si� powtórzy� oddzielnie dla 
dwóch (lub trzech) równolegle poł�czonych unifonów.  

MODYFIKACJA HASŁA DOST
PU DO TRYBU 
PROGRAMOWANIA 

WERSJA POLSKA 

Hasło:                          9999 
Nowe:                           

WERSJA ANGIELSKA 

Password:                       9999
New:                           

Nale�y wprowadzi� 4-cyfrowe hasło i zatwierdzi� je przyciskiem ����
(↵↵↵↵). 

BEZPO�REDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ 

Uaktywnienie tej funkcji umo�liwia wywołanie centrali portierskiej po 
naci�ni�ciu przycisku dzwonienia ����  w panelach głównych. 
Funkcja jest aktywna tylko w trybie dziennym pracy centrali. 

WERSJA POLSKA 

Przycisk dzwon. �
<TAK> <NIE> 

WERSJA ANGIELSKA 

Call key �
<YES> <NO> 

Przyciskami ↑↑↑↑ i ↓↓↓↓ (←←←← i →→→→) dokonujemy wyboru, nast�pnie 
zatwierdzamy wybór przyciskiem  ���� (↵↵↵↵). 

DOMY�LNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA 

Typ systemu:............................................................. druga edycja 
Typ stacji wywołania:.......................................................... główna 
Format kodu: ...............................................................numeryczny 
Numer stacji: ................................................................................1 
Długo�� sygnału wywołania: .....................................................20s 
Czas zaj�to�ci: .........................................................................20s 
Czas otwarcia elektrozaczepu: .......................... 0 (tryb impulsowy) 

Poni�sza procedura przywraca ustawienia fabryczne: 
1. wył�cz zasilanie modułu, 
2. trzymaj�c przycisk programowania modułu zał�cz zasilanie, 
3. trzymaj w/w przycisk a� do momentu (ok. 10s) wyemitowania 

d�wi�ku potwierdzenia. 
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PROGRAMOWANIE PRZY U�YCIU  
KOMPUTERA PC 

Do programowania modułu z wykorzystaniem komputera nale�y 
wykorzysta� port (2). Program B-BUS PC mo�na pobra� bezpłatnie 
ze strony Urmet Domus: www.urmetdomus.com. 
Do poł�czenia komputera z modułem mo�na u�y� kabla 1072/57 
(niedostarczany wraz z modułem). Poni�ej podane jest 
wykorzystanie pinów we wtyczce DB9 (�e�skiej). 

Pin 1 nie wykorzystywany 
Pin 2 odbiór 
Pin 3  nadawanie 
Pin 4 nie wykorzystywany 
Pin 5 masa 
Pin 6 nie wykorzystywany 
Pin 7 nie wykorzystywany 
Pin 8 nie wykorzystywany 
Pin 9  nie wykorzystywany 

Dzi�ki współpracy modułu 1072/13 z komputerem mo�liwe s�
nast�puj�ce operacje: 

KOPIOWANIE DANYCH Z KOMPUTERA DO MODUŁU 1072/13 

WERSJA POLSKA 

Odbiór danych.... 

WERSJA ANGIELSKA 

Data reception 
in course…

KOPIOWANIE DANYCH Z MODUŁU 1072/13  
DO KOMPUTERA PC 

WERSJA POLSKA 

PROSZ

CZEKA

WERSJA ANGIELSKA 

PLEASE 
WAIT 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

REGULACJA GŁO�NO�CI MODUŁU 

W przypadku niewystarczaj�cej gło�no�ci modułu (stacji wywołania) 
istnieje mo�liwo�� jej regulacji.  
Realizuje si� to przy u�yciu potencjometru (4) znajduj�cego si� za 
płyt� frontow� panela. 

REGULACJA KONTRASTU WY�WIETLACZA 

Do regulacji kontrastu wy�wietlacza LCD nale�y u�y�
potencjometru (12) umieszczonego z tyłu panela. 

DZWONIENIE DO UNIFONÓW 

U�ytkownik mo�e by� wywołany po wpisaniu odpowiadaj�cego mu 
kodu na klawiaturze modułu. Łatwiejszym sposobem jest jednak 
wybranie odpowiedniej pozycji z elektronicznego spisu nazwisk. 

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U�YCIU ELEKTRONICZNEGO 

SPISU NAZWISK

Prawidłowo funkcjonuj�cy panel wy�wietla komunikat: 

WERSJA POLSKA 

Wybierz nazwisko 
↑            ↓

WERSJA ANGIELSKA 

Select NAME 
with ↑ or ↓

Przy u�yciu przycisków ↑↑↑↑ lub ↓↓↓↓ wybieramy dowolnego u�ytkownika 
systemu. Aby zadzwoni� nale�y zatwierdzi� wybrane nazwisko 
przyciskiem ����. Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez 
3s. Dłu�sze naciskanie przycisku powoduje maksymalnie trzykrotne 
powtórzenia wywołania lokatora. Na wy�wietlaczu poka�e si� napis: 

URMET DOMUS 
1001 

Po około 2 sekundach, je�eli nie naci�niemy przycisku dzwonienia 
���� na wy�wietlaczu pojawi si�: 

WERSJA POLSKA 

Aby zadzwoni�  
naci�nij �

WERSJA ANGIELSKA 

To call 
press �

W tej sytuacji mo�na nacisn�� przycisk dzwonienia ����, lub dalej 
przewija� list� lokatorów. Po naci�ni�ciu przycisku dzwonienia na 
wy�wietlaczu pojawi si� napis: 

WERSJA POLSKA 

TRWA  
DZWONIENIE 
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WERSJA ANGIELSKA 

CALL 
IN COURSE 

Naci�ni�cie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa 
wywołania u�ytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawk�, na 
wy�wietlaczu uka�e si� nast�puj�cy komunikat: 

WERSJA POLSKA 

PROSZ
  
MÓWI

WERSJA ANGIELSKA 

TALK 
PLEASE 

Mo�liwa jest wówczas rozmowa. Naci�ni�cie przycisku X przerywa 
rozmow�. 
  
Je�li u�ytkownik nie odpowie w ci�gu zaprogramowanego czasu na 
odebranie wywołania na wy�wietlaczu pojawi si� nast�puj�cy 
komunikat. 

WERSJA POLSKA 

Lokator  
Nie odpowiada 

WERSJA ANGIELSKA 

User  
does not reply 

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U�YCIU KLAWIATURY MODUŁU

WERSJA POLSKA 

Wybierz nazwisko 
↑            ↓

WERSJA ANGIELSKA 

Select NAME 
with ↑ or ↓

Do ka�dego unifonu mo�emy si� równie� dodzwoni� przy u�yciu 
klawiatury. W tym celu nale�y wprowadzi� kod danego 
u�ytkownika. Na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat: 

WERSJA POLSKA 

DZWONIENIE DO: 
n°1001 

WERSJA ANGIELSKA 

CALL TO: 
n°1001 

Po naci�ni�ciu przycisku dzwonienia ���� pojawi si� komunikat: 

WERSJA POLSKA 

TRWA  
DZWONIENIE 

WERSJA ANGIELSKA 

CALL 
IN COURSE 

Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez 3s. Dłu�sze 
naciskanie przycisku powoduje maksymalnie trzykrotne 
powtórzenia wywołania lokatora 
Naci�ni�cie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa 
wywołania u�ytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawk�, na 
wy�wietlaczu uka�e si� nast�puj�cy komunikat: 

WERSJA POLSKA 

PROSZ
  
MÓWI

WERSJA ANGIELSKA 

TALK 
PLEASE 

Mo�liwa jest wówczas rozmowa. Naci�ni�cie przycisku X przerywa 
rozmow�. 
  
Je�li u�ytkownik nie odpowie w ci�gu zaprogramowanego czasu  
na odebranie wywołania na wy�wietlaczu pojawi si� nast�puj�cy 
komunikat. 

WERSJA POLSKA 

Lokator  
Nie odpowiada 

WERSJA ANGIELSKA 

User  
does not reply 

BEZPO�REDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ 

Bezpo�rednie naci�ni�cie przycisku dzwonienia ���� spowoduje 
wywołanie centrali portierskiej (je�li centrala wyst�puje w systemie, 
pracuje w dziennym trybie pracy oraz je�li zaprogramowana jest 
opcja wywołania centrali). Na wy�wietlaczu pojawi si� nast�puj�cy 
komunikat: 

WERSJA POLSKA 

DZWONIENIE DO  
Centrala 

WERSJA ANGIELSKA 

CALL TO:  
Switchboard 

Naci�ni�cie przycisku ���� w przypadku, gdy centrala portierska 
pracuje w trybie nocnym lub przy nieaktywnej tej funkcji, spowoduje 
pojawienie si� nast�puj�cego komunikatu: 

WERSJA POLSKA 

NIEPRAWIDŁOWY 
KOD 

WERSJA ANGIELSKA 

CODE  
NOT VALID 

OTWIERANIE DRZWI PRZY U�YCIU KODU 

W systemie mo�liwe jest u�ywanie 8 ogólnie dost�pnych kodów 
otwarcia drzwi. Ogólne kody otwierania drzwi zwi�zane s� ze 
sprawdzeniem przedziału czasu, tzn. kod umo�liwia otwarcie drzwi 
tylko wtedy, gdy styki zewn�trznego zegara steruj�cego s� otwarte. 
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W przeciwnym wypadku wprowadzenie ogólnego kodu nie 
spowoduje otwarcia drzwi. Wprowadzony kod musi by� zawsze 
czterocyfrowy. Dodatkowo ka�demu u�ytkownikowi mo�na 
przypisa� indywidualny kod otwarcia drzwi działaj�cy niezale�nie od 
poło�enia styków zewn�trznego zegara steruj�cego.  
Aby otworzy� drzwi nale�y wcisn�� przycisk ����, co jest 
sygnalizowane na wy�wietlaczu komunikatem: 

WERSJA POLSKA 

KOD OTWARCIA 

WERSJA ANGIELSKA 

LOCK REL.CODE 

Nast�pnie wprowadzi� kod (4 cyfry). W trakcie wprowadzania 
poszczególnych cyfr na wy�wietlaczu pojawiaj� si� znaki " * ". 

Po wprowadzeniu poprawnego kodu nast�pi zwolnienie 
elektrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu jest definiowany 
podczas programowania modułu (od 0 do 30 sekund). Funkcja 
otwarcia drzwi przy u�yciu zaprogramowanych ogólnych kodów 
otwierania drzwi mo�e zosta� czasowo zablokowana poprzez 
zwarcie w panelu zacisków "H" i "GND" (zewn�trzny zegar). 
Nast�puj�cy komunikat pojawi si� po poprawnym wpisaniu kodu: 

WERSJA POLSKA 

Prosz�
wej��

WERSJA ANGIELSKA 

Go in 
Please 

FUNKCJA ZAJ
TO�CI 

W przypadku, gdy w systemie pracuje wi�cej ni� jedna stacja 
wywołania, funkcja zaj�to�ci gwarantuje czas na odebranie 
wywołania, oraz wystarczaj�co długi czas na przeprowadzenie 
rozmowy. Parametry te s� programowane. 
Poni�szy komunikat pojawia si� w momencie, gdy w systemie 
prowadzona jest ju� rozmowa: 

WERSJA POLSKA 

LINIA ZAJ
TA 
Prosz� czeka�

WERSJA ANGIELSKA 

LINE BUSY 
Please wait 

W trakcie tego czasu klawiatura jest nieaktywna. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Je�li nie ma poł�czenia z magistral�, na wy�wietlaczu pojawi si�
komunikat: 

WERSJA POLSKA 

BRAK POŁ	CZENIA 

WERSJA ANGIELSKA 

NO CONNECTION 

Mimo to ci�gle mo�na otwiera� drzwi przy u�yciu kodu. 

Po wł�czeniu zasilania na wy�wietlaczu modułu nr ref. 1072/13, 
przez ok. 1 s. pojawiaj� si� informacje o wersji oprogramowania, 
np.: 

Bibus System 
V1.0 10/10/01 

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74 

Moduł wywołania nr ref. 1072/13 mo�e by� wyposa�ony w 
klawiatur� numeryczn� 1038/74. Stosujemy je wówczas, gdy 
istnieje konieczno�� przypisania u�ytkownikom kodów wywołania 
zawieraj�cych znaki alfanumeryczne. Zastosowanie ww. klawiatury 
wymaga zastosowania wi�kszej obudowy. Klawiatura ma wymiary 
jednego modułu Sinthesi. Ze wzgl�du na poł�czenia, z modułem 
1072/13 montujemy j� poni�ej, lub obok ww. modułu. 
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MONTA� PANELA SINTHESI Z KLAWIATUR�
NUMERYCZN� NR REF. 1072/13 

Moduł wywołania nr ref. 1072/13 mo�e by� montowany 
samodzielnie lub z nast�puj�cymi modułami dodatkowymi: 
• modułem kamery video (b/w) nr ref. 1745/70 
• modułem kamery video (kolor) nr ref. 1745/40 
• modułem klawiatury alfanumerycznej nr ref. 1038/74

UWAGA: Zaleca si� monta� modułu wywołania na wysoko�ci ok. 
1,55 m od podło�a do jego górnej kraw�dzi. 
W celu zapewnienia dobrej widoczno�ci cyfr na wy�wietlaczu 
modułu, modułu nie nale�y montowa� naprzeciw silnych �ródeł 
�wiatła (o�wietlenie słoneczne, silne lampy, itp.). 

MONTA� PODTYNKOWY 

Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 (nie b�d�ca na wyposa�eniu 
standardowym modułu) powinna by� instalowana w taki sposób, 
aby nie wystawała ze �ciany. Zanim puszka instalacyjna zostanie 
osadzona w �cianie nale�y wykona� otwory dla wprowadzenia 
przewodów w najwygodniejszych miejscach. 

W celu zamocowania uchwytu modułu nale�y umie�ci� uchwyt 
modułu w obudowie podtynkowej tak, aby cz��� ruchoma uchwytu 
znajdowała si� na dole (patrz: powi�kszenie), a nast�pnie 
przykr�ci� go delikatnie za pomoc� doł�czonych 2 specjalnych �rub 
do obudowy podtynkowej. 

Nast�pnie nale�y umocowa� moduł 1072/13. W tym celu trzeba 
wcisn�� go do uchwytu, a� do zapi�cia si� zatrzasków. 

Odkr�ci� górn� �rub� uchwytu i otworzy� panel. Wykona�
poł�czenia do płyty z zaciskami według odpowiedniego schematu 
poł�czeniowego. 

Zamkn�� panel. Delikatnie wkr�ci� obie �ruby uchwytu modułów, 
ale nie dokr�ca� do ko�ca – nie doci�ga�! Ostatnim etapem 
monta�u jest monta� ramki frontowej. Nale�y wsun�� obie 
ko�cówki na górna i doln� cz��� ramki frontowej, a nast�pnie 
umie�ci� ramk� na uchwycie modułu. 



 PANEL SINTHESI Z KLAWIATUR� NUMERYCZN� NR REF. 1072/13 

MONTA� PANELA  

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 26

P
A

N
E

L
 S

IN
T

H
E

S
I Z

 K
L

A
W

IA
T

U
R
�

 N
U

M
E

R
Y

C
Z

N
�

N
R

 R
E

F
. 1

07
2/

13

W przypadku nierówno�ci wykonaniu otworu pod obudow�
podtynkow�, mo�na zamontowa� ramk� płask� lub ramk� płask� z 
daszkiem. W tym celu nale�y po osadzeniu w �cianie puszki 
instalacyjnej przyło�y� do niej ramk�. Umie�ci� uchwyt modułu w 
obudowie podtynkowej tak, aby cz��� ruchoma uchwytu 
znajdowała si� na dole (patrz: powi�kszenie), a nast�pnie 
przykr�ci� go za pomoc� doł�czonych 2 specjalnych �rub do 
obudowy. Kontynuowa� monta� zakładaj�c moduły i ramk�
frontow�, jak zostało to opisane wcze�niej. Ramka płaska (lub 
płaska z daszkiem) b�dzie całkowicie przymocowana po 
przykr�ceniu ramki frontowej. 

• Monta� ramki płaskiej 

• Monta� ramki płaskiej z daszkiem 

MONTA� NATYNKOWY 

Aby zamontowa� moduł wywołania nr ref. 1072/13 w wersji 
natynkowej nale�y zastosowa� obudow� natynkow� z daszkiem nr 
ref. 1145/312. Obudowy natynkowe dostarczane s� w komplecie 
wraz z uchwytem modułów oraz ramk� frontow�, nie jest 
wymagana równie� puszka podtynkowa. Sposób post�powania: 

Przymocowa� obudow� do �ciany przy pomocy �rub, tak, aby 
najwy�sza cz��� panela znajdowała si� na wysoko�ci 1,55÷1,60 m 
od podło�a. Wykona� otwór w dolnej cz��ci obudowy dla 
przeprowadzenia przewodów. 

Kontynuowa� monta� wciskaj�c moduł wywołana. 

Otworzy� panel, poluzowuj�c �rub� trzymaj�c� uchwyt modułu. 
Wykona� poł�czenia elektryczne do listwy panela. 
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Podnie�� osłony �rub ramki. Dokr�ci� dwie �ruby A mocuj�ce 
ramk� do panela. PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE 


