INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON Z WBUDOWANYM DEKODEREM NR REF.
1138/31

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Dioda LED sygnalizuj ca programowanie dekodera.
Zwora („jumper”) regulacji głonoci sygnału wywołania.
Listwa zaciskowa magistrali.
Listwa zaciskowa obsługi przycisku lokalnego dzwonka oraz
wersji videodomofonowej.
Listwa zaciskowa dla dodatkowego unifonu nr ref. 1138/3 lub
1138/4.
Podstawa unifonu.
Etykieta z miejscami na wpisanie programowanych danych:
•
numer pionu,
•
kod unifonu,
•
kody przycisków funkcyjnych.
Słuchawka.
Dodatkowy głonik.
Pokrywa unifonu.
Gniazdo do podł czenia terminalu do programowania nr ref.
1038/56.
Płytka drukowana z układem dekodera.
Przycisk wejcia w tryb programowania.

REGULACJA GŁONOCI SYGNAŁU WYWOŁANIA

INFORMACJE OGÓLNE

W unifonie nr ref. 1138/31 moliwa jest jednostopniowa regulacja
głonoci sygnału wywołania przy uyciu zwory (2).

PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Prowadzenie rozmowy.
2) Otwarcie drzwi.
3) Moliwo
równoległego doł czenia jednego dodatkowego
unifonu.
4) Realizowanie dwóch sporód nast puj cych funkcji:
•
dzwonienie do centrali portierskiej,
•
skomunikowanie
si
(dzwonienie)
z
panelem
skonfigurowanym jako główny (dotyczy tylko paneli o
numerach od 980 do 998),
•
skomunikowanie
si
(dzwonienie)
do
panela
skonfigurowanego jako dodatkowy (dotyczy tylko panela do
którego przypisany jest dekoder z danym unifonem),
•
wywołanie (dzwonienie) specjalnego unifonu interkomowego
nr ref. 1138/18 (dotyczy tylko unifonów o kodach z zakresu
1000 - JJJJ).

FUNKCJA LOKALNEGO DZWONKA
Unifony posiadaj
wbudowan
funkcj
lokalnego dzwonka
(bezporednio przed wejciem do mieszkania).
Aby wykorzysta t funkcj wystarczy doprowadzi do unifonu
(zaciski CP i 0V) 2-yłowy przewód od przycisku zwiernego
znajduj cego si przed wejciem do mieszkania.

PODŁCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1138/31 posiada wbudowany dekoder. Dlatego w
odrónieniu od unifonów Atlantico nr ref. 1138/3 i unifonów Utopia nr
ref. 1138/4 podł czamy go bezporednio do pionu (magistrali).
Unifon nr ref. 1138/31 wymaga zaprogramowania.
(opisane w dalszej cz ci katalogu)
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UNIFON Z WBUDOWANYM DEKODEREM NR REF. 1138/31
PROGRAMOWANIE
OPIS ZŁCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

PROGRAMOWANIE

Podł czenie do pionu
+V
Napi cie zasilaj ce (+24V).
0V
Masa dla napi cia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
FB
Linia kanału fonicznego (głonik).

METODY PROGRAMOWANIA

Obsługa
przycisku
dzwonka
lokalnego
oraz
videodomofonowej
CV
Wyzwolenie wizji.
CP
Wyjcie do przycisku dzwonka lokalnego.
0V
Masa dla zacisków CV i CP.

wersji

Wyjcie dla równoległego podł czenia dodatkowego unifonu.
CA
Wywołanie (dzwonienie).
FA
Fonia (mikrofon).
FB
Fonia (głonik).
0V
Masa.

OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W unifonie programujemy nast puj ce parametry:

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obci enia.:
Napi cie zasilania:
Maksymalny pobór pr du:
Temperatura pracy

1) Programowanie przy uyciu terminalu nr ref. 1038/56 poprzez
bezporednie podł czenie terminalu do unifonu (gniazdo (11))
Proces ten mona przeprowadzi na dwa sposoby:
•
w unifonie pracuj cym w systemie,
•
w warunkach laboratoryjnych, w unifonie nie podł czonym
do systemu (w układzie: tylko terminal + unifon).
2) Programowanie przy uyciu klawiatury modułu wywołania, do
którego doł czony jest dekoder. Wejcie w taki tryb
programowania odbywa si
poprzez wcini cie przycisku
programowania (13), znajduj cego si wewn trz unifonu.

1,5LU
15÷25,2 Vdc
~15 mA
-5÷ +50 oC

1) Kod (numer) pionu.
Warto tego parametru jest uzaleniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeli dekoder podł czony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi by identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeli dekoder wł czony jest pomi dzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu okrela numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podł czony jest dekoder:
•
„X1”- dla dekoderów podł czonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla dekoderów podł czonych do drugiego kanału
fonicznego.
•
Jeli dekodery pracuj w systemie, w którym wyst puj tylko
panele „główne” programowany we wszystkich dekoderach
numer pionu musi wynosi „01”
2) Kod unifonu.
Jest to kod wywołania unifonu. Programowany kod ma od 1 do 4 cyfr
i jest z pełnego zakresu:
1 – JJJJ
Wprowadzony kod unifonu nie musi by w aden sposób zwi zany z
numerem pionu, w którym pracuje.
Naley pami ta , aby w systemie nie wyst powały unifony o
takich samych kodach wywołania.
3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2.
Dwa przyciski funkcyjne kadego unifonu nr ref.1138/31 mog
realizowa róne funkcje, którym przypisane s nast puj ce kody:
•
0000
- dzwonienie do centrali portierskiej nr ref.
1038/40.
•
0980 – 0998
-skomunikowanie si (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „główny” (dotyczy tylko
paneli o numerach od 980 do 988),
•
0999
-skomunikowanie si (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy” (dotyczy to
panela, do którego przypisany jest dekoder z
danym unifonem).
•
1000-JJJJ
- wywołanie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego nr ref. 1138/18.
Kady z dost pnych 2 przycisków funkcyjnych moemy
zaprogramowa na realizowanie jednej z wyej wymienionych
funkcji.
Uwaga: Nie ma moliwoci zwi kszenia w unifonie liczby przycisków
funkcyjnych.

108

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

