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Unifon SIGNO z dodatkowymi przyciskami

nr ref. 1183/3
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CODE

1 2 3 4 5 6 7 8

Podwa¿ a nastepnie zdemontuj obudowê frontow¹
Przykrêæ podstawê do œciany za pomoc¹ dostarczonych œrub oraz ko³ków
Skonfiguruj unifon za pomoc¹ dip-switch’y i pod³¹cz przewody
Za³ó¿ obudowê frontow¹

INT

1 2

INSTALACJA
•
•
•
•

ON

KONFIGURACJA

POLSKI

ON

ON

=

=

Ustawienia domyœlne:
ADRES=127
ADRES WEWNÊTRZNY=0
System do prawid³owej pracy wymaga odpowiedniego ustawienia dip-switch’y.
Tabelê ustawienia dip-switch’y mo¿na znaleŸæ w instrukcji instalatora systemu 2Voice
CODE: kod u¿ytkownika
Ustaw adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poni¿szymi uwagami:
• W jednej kolumnie kody u¿ytkownika nie mog¹ siê powtórzyæ
• Wyj¹tkiem stanowi¹ odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie (odbiorniki nale¿¹ce
• do tego samego u¿ytkownika, zatem musz¹ posiadaæ te same adresy u¿ytkownika)
Kody u¿ytkownika ustawiane s¹ binarnie za pomoc¹ dip-switch’y 2 - 8, przy czym 2 jest bitem
najstarszym, 8 bitem najmniej znacz¹cym. Dip-switch 1 jest niewykorzystywany, musi byæ
w po³o¿eniu OFF.
INT:kod wewnêtrzny
Ustaw kod wewnêtrzny z zakresu 0-3, zgodnie z poni¿szymi uwagami:
• Je¿eli w lokalu jest tylko jeden unifon, jego kod wewnêtrzny musi byæ ustawiony na INT = 0
• W jednym apartamencie mo¿na pod³¹czyæ 4 unifony. Musz¹ one mieæ identyczny kod u¿ytkownika (CODE)
ale ró¿ne kody wewnêtrzne

155 cm

Kod wewnêtrzny jest niezbêdny do zidentyfikowania unfonów pod³¹czonych do tego samego kodu uzytkownika.
W przypadku wywo³ania apartamentu z kilkoma odbiornikami, najpierw zadzwoni odbiornik z INT = 0,
a nastêpnie dzwoniæ bêd¹ po kolei nastepne odbiorniki.

OPIS ZACISKÓW
Line
Line
CP
CP
S+
S1

}
}
}

Linia
Dzwonek lokalny
Wtórnik wywo³ania
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USTAWIENIE TERMINANCJI LINII

WYWO£ANIE INTERKOMOWE
Po zaprogramowaniu przycisków interkomowych, podnieœ s³uchawkê i naciœnij odpowiedni przycisk
Unifon mo¿e sygnalizowaæ nastepuj¹ce stany:
• Wolny: wywo³uj¹cy unifon potwierdzi rozpoczêcie wywo³ania za pomoc¹ 2 sygna³ów beep i unifon
wywo³ywany zacznie dzwoniæ. Po³¹czenie zostanie zestawione kiedy u¿ytkownik podniesie s³uchawkê.
• Zajêty: wywo³uj¹cy unifon zasygnalizuje za pomoc¹ 4 szybkich sygna³ów beep zajêtoœæ drugiego unifonu
Od³u¿ s³uchawkê i spróbuj ponownie za chwilê.

Terminancja linii

OFF

DZWONEK LOKALNY

ON

Unifon jest wyposa¿ony w parê zacisków CP do pod³aczenia przycisku dzwonka. W przypadku naciœniêcia
przycisku unifon zadzwoni ustalonym sygna³em przez ok. 3 sek. Je¿eli w apartamencie znajduje siê wiêcej
ni¿ jeden unifon, przycisk dzwonka pod³acz tylko do jednego z nich. Unifony bêd¹ dzwoniæ kolejno jeden
po drugim.

WTÓRNIK WYWO£ANIA
Zworka terminancji linii jest umieszczona wewn¹trz unifonu. Terminancje linii nale¿y w³¹czyæ dla ostatniego
odbiornika na koñcu linii, tj. takiego do którego nie s¹ pod³aczone ¿adne kolejne odbiorniki

Unifon jest wyposa¿ony w parê zacisków (S-, S+) umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie dodatkowego dzwonka
lub przekaŸnika. Wtórnik wywo³ania jest aktywowany równoczeœnie z którymkolwiek dzwonkiem wywo³ania.

REGULACJA G£OŒNOŒCI WYWO£ANIA
Terminancja
ON

LINE OUT
LINE 3

LINE 1

LINE 4

LINE 2

Terminancja
ON

Termination
OFF

Terminancja
ON

Red

LINE OUT
LINE 3

LINE 1

LINE 4

LINE 2

MAX
Maksymalny poziom
g³oœnoœci

MIN
Minimalny poziom
g³oœnoœci

MUTE
Wywo³anie wyciszone

AUTOMATYCZNE OTWARCIE DRZWI
LINE IN

LINE IN

Funkcja ta umo¿liwia automatyczne otwarcie drzwi w momencie wywo³ania unifonu z panela wejœciowego.
Aby aktywowaæ/deaktywowaæ funkcjê nale¿y wcisnaæ przycisk nr. 7. Za³¹czenie funkcji jest sygnalizowane
za pomoc¹ czerwonej diody led w przycisku.

U¯YTKOWNIAE
PRZYWO£ANIE

SYGNALIZACJA: OTWARTYCH DRZWI / AUTOMATYCZNIE OTWARTYCH DRZWI

Unifon sygnalizuje wywo³anie w zaprogramowany wczeœniej sposób w zale¿noœci od Ÿród³a z którego
przychodzi wywo³anie:
• z panela g³ównego
• z panela dodatkowego
• interkomowe
• dzwonek lokalny
• z centrali portierskiej

Unifon jest wyposa¿ony w sygnalizacyjna diodê led, która informuje o otwarciu drzwi lub o aktywnej funkcji
autmatycznego otwarci drzwi.
Sygnalizacja otwartych drzwi przy panelu g³ównym odbywa siê za pomoc¹ diody, która œwieci siê ca³y czas.
Je¿eli otwarte s¹ drzwi przy panelu klatkowym czerwona dioda miga szybko. Je¿eli uaktywniona jest funkcja
automatycznego otwarcia drzwi dioda miga powoli.
Funkcja ta jest aktywna tylko dla ostatniego wywo³ywanego odbiornika, z którego zosta³y otwarte drzwi.
been pressed. This signalling is referred to the last calling door unit.

Elektrozaczep mo¿e byæ wyzwalany bez koniecznoœci podnoszenia s³uchawki unifonu.W takim wypadku
tryb pracy elektrozaczepu w panelu wywo³ania musi byæ ustawiony na: “Zawsze”
W przypadku wywo³ania apartamentu z kilkoma odbiornikami, najpierw dzwoni odbiornik z INT=0, nastêpnie
dzwoniæ bêd¹ po kolei kolejne odbiorniki.
3

DS1183-005

Sygnalizacja otwartych drzwi jest mo¿liwa tylko wtedy, kiedy do panela wejœciowego zostanie
§
pod³¹czony kontaktron wejœciowy.
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PRZYCISKI FUNKCYJNE
STAN

SPOCZYNEK
S£. OD£O¯ONA

CZAS NA
ODEBRANIE

ROZMOWA

PRZYCISK

Funkcja
specjalna 1

Funkcja
specjalna 1

Funkcja
specjalna 1

wywo³anie interkomowe 1

Funkcja
specjalna 2

Funkcja
specjalna 2

wywo³anie interkomowe 2

PRZYCISK

Funkcja
specjalna 2

PRZYCISK

PRZYCISK

aktywacja SE 2
( brama )
otwarcie
elektrozaczepu

aktywacja SE 2
( brama )
otwarcie
elektrozaczepu

SPOCZYNEK
S£. PODNIESIONA

P

BEE

(domyœlnie:wywo³anie portiera)

aktywacja SE 2
( brama )

wywo³anie interkomowe 3

otwarcie
elektrozaczepu

otwarcie
elektrozaczepu

2

(domyœlnie:do zaprogramowania)

Funkcja
specjalna 3

Funkcja
specjalna 3

wywo³anie interkomowe 4

Funkcja

Funkcja
specjalna 4

Funkcja
specjalna 4

wywo³anie interkomowe 5

specjalna 4

3

Funkcja
specjalna 5

Funkcja
specjalna 5

Funkcja
specjalna 5

wywo³anie interkomowe 6

4

Funkcja
specjalna 6

Funkcja
specjalna 6

Funkcja
specjalna 6

wywo³anie interkomowe 7

5

Funkcja
specjalna 7

Funkcja
specjalna 7

Funkcja
specjalna 7

wywo³anie interkomowe 8

6

Funkcja
specjalna 8

Funkcja
specjalna 8

Funkcja
specjalna 8

wywo³anie interkomowe 9

7

Automatyczne
otwarcie drzwi

Automatyczne
otwarcie drzwi

Automatyczne
otwarcie drzwi

2

A

(domyœlnie:do zaprogramowania)

Funkcja
specjalna 3

1

INTERKOM MIÊDZY RÓ¯NYMI U¯YTKOWNIKAMI
– Udaj siê do odbiornika wprowadzaj¹cego wywo³anie (odbiornik A)
– Wciœnij przycisk otwarcia drzwi i podnieœ s³uchawkê. Odbiornik A wyemituje sygna³ beep
potwierdzaj¹cy wejœcie w tryb programowania. Nie odk³adaj s³uchawki

1

(domyœlnie:do zaprogramowania)

(domyœlnie:do zaprogramowania)

– Naciœnij jeden z przycisków, , ,
, lub przycisk od 1 do 6, który chcesz zaprogramowaæ.
Odbiornik A wygeneruje potwierdzaj¹cy sygna³ beep.

(domyœlnie:do zaprogramowania)

A

(domyœlnie:do zaprogramowania)

(domyœlnie:do zaprogramowania)

(domyœlnie:do zaprogramowania)

Automatyczne
otwarcie drzwi

PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH
Po sprawdzenu funkcji podstawowych, je¿eli zajdzie taka potrzeba, unifon mo¿na zaprogramowaæ zgodnie
z poni¿szymi wskazówkami.

3

– Udaj siê do wywo³ywanego odbiornika (u¿ytkownik B - nale¿¹cy do tej samej kolumny), na odbiorniku
naciœnij przycisk otwarcia (sygna³ beep potwierdzi poprawne zaprogramowanie).
ALTERNATYWNIE, je¿eli nie masz dostêpu do odbiornika B (zamkniêty lokal, u¿ytkownik nieobecny),
wprowadŸ wywo³anie u¿ytkownika B z panela zewewnêtrznego. Odbiornik A wyemituje potwierdzaj¹ce
beep, natomiast odbiornik B zadzwoni. Nale¿y zignorowaæ to wywo³anie.

B

INTERKOM
Przyciski ,
,
i przyciski od 1 do 6, w systemie 2Voice mog¹ zostaæ zaprogramowane jako
przyciski interkomowe.
Jeden przycisk mo¿na zaprogramowaæ aby wywo³ywa³ u¿ytkownika w obrêbie danej kolumny lub w obrêbie
jednego apartamentu. W przypadku wywo³ania interkomowego innego u¿ytkownika, który posiada kilka
równolegle pod³¹czonych odbiorników, zadzwoni¹ wszystkie odbiorniki. W przypadku wywo³ania wewnêtrznego,
zadzwoni tylko jeden, okreœlony podczas programowania odbiornik

P
BEE

USER B

– Od³u¿ s³uchawkê odbiornika A, sygna³ beep zasygnalizuje wyjœcie z trybu programowania
– SprawdŸ zaprogramowane funkcje. Podnieœ s³uchawkê odbiornika A i naciœnij zaprogramowany
wczeœniej przycisk. Wszystkie odbiorniki u¿ytkownika powinny zadzwoniæ jednoczeœnie
– Aby zapewniæ ³¹cznoœæ zwrotn¹ nale¿y potwórzyæ czynnoœci programowania dla odbiornika B
5
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§
Zaprogramowanie przycisku jako wywo³anie interkomowe nie powoduje utraty jego wczeœniejszych
funkcji poniewa¿ wywo³anie interkomowe wprowadza siê przy podniesionej s³uchawce.

§
Zaprogramowanie przycisku jako wywo³anie interkomowe nie powoduje utraty jego wczeœniejszych
funkcji poniewa¿ wywo³anie interkomowe wprowadza siê przy podniesionej s³uchawce.

INTERKOM W OBRÊBIE JEDNEGO MIESZKANIA
– Udaj siê do odbiornika wprowadzaj¹cego wywo³anie (odbiornik C1)
– Przy wcisniêtym przycisku otwarcia podnieœ s³uchawkê. Odbiornik C1 wyemituje sygna³ beep
potwierdzaj¹cy wejœcie w tryb programowania. Nie odk³adaj s³uchawki.

WYBÓR MELODII DZWONKA WYWO£ANIA
System 2Voice pozwala ka¿demu u¿ytkownikowi na wybranie jednej
z 5 melodii dzwonka wywo³ania. Melodie mog¹ byæ zaprogramowane
przez u¿ytkownika za pomoc¹ nastêpuj¹ch kroków:
– Przy wcisniêtym przycisku otwarcia drzwi, naciœnij i puœæ przycisk
. Odbiornik zacznie emitowaæ pierwsza melodiê dzwonka.
– Maj¹c wciœniêty przycisk otwarcia drzwi, naciœnij znowu przycisk
aby zmieniæ rodzaj dzwonka.
– Puœæ przycisk otwarcia w momencie odgrywania wybranej melodii.
Melodia dzwonka wywo³ania jest zaprogramowana.

C1

P
BEE
2

1
WYBÓR MELODII DZWONKA LOKALNEGO
System 2Voice pozwala ka¿demu u¿ytkownikowi na wybranie jednej
z 5 melodii dzwonka wywo³ania. Melodie mog¹ byæ zaprogramowane
przez u¿ytkownika za pomoc¹ nastêpuj¹cych kroków:
– Przy wciœniêtym przycisku otwarcia drzwi, naciœnij i puœæ przycisk
. Odbiornik zacznie emitowaæ pierwsz¹ melodiê dzwonka
– Maj¹c wciœniêty przycisk otwarcia drzwi, naciœnij przycisk
aby zmieniæ rodzaj dzwonka
– Puœæ przycisk otwarcia w momencie odgrywania wybranej melodii.
Melodia dzwonka lokalnego jest zaprogramowany.

– Naciœnij jeden z przycisków wywo³ania interkomowego, który ma zostaæ zaprogramowany,
odbiornik C1 wygeneruje potwierdzaj¹cy sygna³ beep

C1

RESET USTAWIEÑ
Aby zrestowaæ wszystkie opcjonalne ustawienia odbiornika (równie¿ kody interkomów)
– Trzymaj¹c wciœniêty przycisk otwarcia drzwi podnieœ s³uchawkê odbiornika
– Naciœnij przycisk i równoczeœnie przez 3 sek a¿ odbiornik zasygnalizuje skasowanie ustawieñ
– Zwolnij przyciski. Reset wykonany.

3

§
Procedura resetu nie kasuje ustawieñ dzwonków wywo³ania.

– Udaj siê do wywo³ywanego odbiornika C2 i nacisnij przycisk otwarcia. Obydwa odbiorniki
C1 i C2 wygeneruj¹ sygna³ beep potwierdzaj¹cy poprawne zaprogramowanie odbiornika.

C2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P
BEE

Zasilanie:
Pobór pr¹du w stanie czuwania:
Max pobór pr¹du:
Zakres temperatury:
Normy:

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

– Od³ó¿ s³uchawkê odbiornika C1, sygna³ beep sygnalizuje wyjœcie z trybu programowania
– Dla sprawdzenia wprowadŸ wywo³anie interkomowe, podnieœ s³uchawkê odbiornika C1, naciœnij
zaprogramowany wczesniej przycisk. Odbiornik C2 zadzwoni i zestawione zostanie po³¹czenie
– Je¿eli chcesz zaprogramowaæ ³¹cznoœæ zwrotn¹, nale¿y powtórzyæ programowanie dla odbiornika C2
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