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UNIFON KOMFORTOWY SIGNO
SPECYFIKACJA TECHNICZNE - MONTAŻ

UNIFON KOMFORTOWY SIGNO
NR REF. 1183/2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UNIFON KOMFORTOWY SIGNO

Zasilanie:
Pobór prądu w stanie czuwania:
Pobór prądu w trakcie połączenia:
Zakres temperaturowy:
Normy:
Max. wilgotność:

36 ÷ 48Vdc
3,0mA max
70mA max
-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Ustawienia domyślne:
ADRES = 127
ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON

Unifon wyposażony jest w podświetlany przycisk otwarcia
oraz 3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywołania interkomowe, autopodgląd, sterowanie napędem bramowym, oświetleniem itp.).
Unifon wyposażony w dedykowany głośnik do obsługi wywołań,
umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się
3-pozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego wyciszenia.
W przypadku całkowitego wyciszenia, z boku unifonu wysuwa się czerwony
znacznik sygnalizujący funkcję “Mute”.
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PRZYCISKI FUNKCYJNE

MONTAŻ

Przycisk
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2 −−−− sec.4b

!"#$%&'()(*+,$%,

(do zaprogramowania)

3.
4.

Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
Przykręć podstawę do ściany za pomocą dostarczony śrub oraz kołków
rozporowych.
Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy.
Załóż obudowę frontową (zatrzaski).
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PROGRAMOWANIE DODATKOWE

RESET USTAWIEŃ

W systemie 2VOICE każdy użytkownik może samemu wybrać jeden z 5
tonów dzwonka wywołania oraz dzwonka lokalnego.

Aby usunać ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe) należy:
t Przy wiśniętym przyciski otwarcia podnieś słuchawkę.
t Naciśnij jednocześnie przyciski i
, trzymaj je wciśnięte przez co
najmniej 3 sekundy (do czasu usłyszenia sygnału potwierdzajacego).

MELODIA DZWONKA WYWOŁANIA

t Puść przyciski

1.
2.
3.

.
Przy wciśniętym przycisku otwarcia, naciśnij przycisk funkcyjny
Odbiornik wyemituje melodię dzwonka wywołania.
(przycisk otwarcia cały
Naciskaj ponownie przycisk funkcyjny

4.
5.

czas trzymaj wciśnięty) aby zmieniać melodię dzwonka wywołania.
Aby wybrać daną melodię puść przycisk otwarcia.
Dana melodia dzwonków wywołania została zaprogramowana.

i

, odwieś słuchawkę.

Procedura ta nie usuwa wybranych melodii dzwonków wywołania i
dzwonka lokalnego.

Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich dzwonków wywołania.
Jednakże, aby móc rozróżnić skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta
jest w różny sposób modulowana.
Miejsce wywołania
Panel główny

Modulacja
3s ON

Czas trwania dzwonka
3s

Panel dodatkowy

5 x(0,4s ON 0,2s OFF)

2,8s

Interkom

3 x(0,5s ON 0,5s OFF)

2,5s

Centrala portierska

3 x (0,1s ON 0,05s
OFF) + pauza 0,2s;
powtórzony 5 razy

2,8s

MELODIA DZWONKA LOKALNEGO
.

1.
2.

Przy wciśniętym przycisku otwarcia, naciśnij przycisk funkcyjny
Odbiornik wyemituje melodię dzwonka lokalnego.

3.

Naciskaj ponownie przycisk funkcyjny
(przycisk otwarcia cały czas
trzymaj wciśnięty) aby zmieniać melodię dzwonka lokalnego.
Aby wybrać daną melodię puść przycisk otwarcia.
Dana melodia dzwonka lokalnego została zaprogramowana.

4.
5.
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