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INFORMACJE OGÓLNE
(6)
(7)
(8)
(9)

Etykieta z miejscami na wpisanie programowanych danych:
numeru pionu,

kodów na poszczególnych wyjœciach dekodera.

Gniazdo do pod³¹czenia terminalu do programowania
nr ref. 1038/56.
Przycisk wejœcia w tryb programowania.
Dioda LED sygnalizuj¹ca programowanie dekodera.
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OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

ME
+V
0V
D
FA
FB

MU
+V
0V
D
FA
FB

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Obs³uga 4 wyjœæ do których mo¿emy pod³¹czaæ unifony dwóch
typów:
nr ref. 1138
- z przyciskiem otwierania drzwi,

nr ref. 1138/2
- z przyciskiem otwierania drzwi i 2 przyciskami

funkcyjnymi.
Do ka¿dego z wyjœæ mog¹ byæ pod³¹czone równolegle
maksymalnie 2 unifony.

Wejœcie

magistrali.

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.

Linia danych (cyfrowych).

Linia kana³u fonicznego (mikrofon).
Linia kana³u fonicznego (g³oœnik).
Wyjœcie magistrali do kolejnego dekodera.
Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.

Linia danych (cyfrowych).

Linia kana³u fonicznego (mikrofon).
Linia kana³u fonicznego (g³oœnik).

AB C D

Wyjœcia do unifonów.

0V
CA
FA
FB

Wywo³anie (dzwonienie).

Masa.

Fonia (mikrofon).
Fonia (g³oœnik).

DANE TECHNICZNE

2) Obs³uga 2 przycisków funkcyjnych unifonu nr ref. 1138/2.
3) Dwa sposoby programowania:
z dowolnego modu³u wywo³ania lub centrali portierskiej,

z terminalu nr ref. 1038/56.


BUDOWA URZ¥DZENIA

OPIS DZIA£ANIA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pokrywa wykonana z tworzywa ABS.
Wewnêtrzna obudowa.
Listwa zaciskowa magistrali wyjœciowej (MU).
Listwa zaciskowa magistrali wejœciowej (ME).
Listwy zaciskowe wyjœæ do unifonów: (A), (B), (C), (D).

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

Dekoder posiada 4 wyjœcia do pod³¹czenia unifonów. Nie wszystkie
wyjœcia dekodera musz¹ byæ wykorzystane.
Dekoder posiada wbudowan¹ pamiêæ EEPROM, dziêki czemu wszystkie
zaprogramowane parametry s¹ pamiêtane nawet po czasowym
od³¹czeniu napiêcia zasilania.
Wys³any z modu³u wywo³ania do magistrali kod (dzwonienie
do wybranego u¿ytkownika) jest analizowany przez wszystkie do³¹czone
do niego dekodery. Jeœli dekoder posiada identyczny kod,
zaprogramowany na którymkolwiek z wyjœæ odblokowuje to wyjœcie
i do³¹cza unifon do magistrali.
Maksymalny czas prowadzonej rozmowy jest ograniczony w dekoderze
do 10 minut. Koniec limitowanego czasu rozmowy sygnalizowany jest
w unifonie odpowiednim dŸwiêkiem, po czym nastêpuje automatyczne
roz³¹czenie.
Do dekodera mo¿emy pod³¹czaæ dwa typy unifonów:
1) nr ref. 1138 umo¿liwiaj¹cy:
rozmowê,

otwarcie drzwi, z których pochodzi³o wywo³anie,

2) nr ref. 1138/2 umo¿liwiaj¹cy:
rozmowê,

otwarcie drzwi, z których pochodzi³o wywo³anie,

wywo³anie centrali portierskiej nr ref. 1038/40,

wywo³anie unifonu interkomowego nr ref. 1138/18.
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PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU TERMINALU
NR REF. 1038/56

PROGRAMOWANE
METODY PROGRAMOWANIA

DEKODER 4-WYJŒCIOWY

1) Programowanie przy u¿yciu terminalu nr ref. 1038/56 poprzez
bezpoœrednie pod³¹czenie terminalu do dekodera (gniazdo (7)).
Proces ten mo¿na przeprowadziæ na dwa sposoby:

w dekoderze pracuj¹cym w systemie,

w warunkach laboratoryjnych, w dekoderze nie pod³¹czonym
do systemu (w uk³adzie: tylko terminal + dekoder).
2) Programowanie przy u¿yciu klawiatury modu³u wywo³ania,
do którego do³¹czony jest dekoder. Wejœcie w taki tryb
programowania odbywa siê poprzez wciœniêcie, znajduj¹cego siê w
tylnej czêœci dekodera, przycisku programowania (8).

Aby uruchomiæ terminal i skomunikowaæ siê z programowanym
dekoderem nale¿y:
1) wcisn¹æ w terminalu przycisk „ON” i przytrzymaæ go przez co najmniej
3 sekundy,
2) po³¹czyæ terminal bezpoœrednio do programowanego dekodera
(gniazdo ( )).
Terminal automatycznie zaloguje siê do programowanego dekodera,
a jego wyœwietlacz przez 3 sekundy wyœwietli komunikat:
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OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W dekoderze programujemy nastêpuj¹ce parametry:

A nastêpnie poka¿e:

1) Kod (numer) pionu
Wartoœæ tego parametru jest uzale¿niona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
Jeœli dekoder pod³¹czony jest do panela skonfigurowanego jako

„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z zakresu
i musi byæ identyczny z kodem (numerem) panela.
Jeœli dekoder w³¹czony jest pomiêdzy panelami „g³ównymi”,

a panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu okreœla numer kana³u
fonicznego, do którego fizycznie pod³¹czony jest dekoder i jest:
- dla dekoderów pod³¹czonych do pierwszego kana³u
fonicznego,
- dla dekoderów pod³¹czonych do drugiego kana³u
fonicznego.
Jeœli dekodery pracuj¹ w systemie, w którym wystêpuj¹ tylko panele

„g³ówne” programowany we wszystkich dekoderach numer pionu
musi wynosiæ „ .

01 JJ
X1
X2

Nale¿y wprowadziæ z klawiatury terminala kolejno:

1)
2)
3)
4)
5)

w miejscu RR
w miejscu RRRA
w miejscu RRRB
w miejscu RRRC
w miejscu RRRD

- numer pionu,

A
B
C
D

- kod na wyjœciu ,
- kod na wyjœciu ,
- kod na wyjœciu ,
- kod na wyjœciu .
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyœwietli
kolejn¹ stronê:

01

2) Kody wyjœæ A, B, C, D

S¹ to kody wywo³ania unifonów pod³¹czonych do kolejnych 4 wyjœæ.
Programowane kody maj¹ od 1 do 4 znaków i s¹ z pe³nego zakresu:

0001 - JJJJ

Wprowadzone kody unifonów nie musz¹ byæ w ¿aden sposób zwi¹zane
z numerem pionu, w którym pracuj¹.
Nale¿y pamiêtaæ, aby w systemie nie wystêpowa³y unifony o takich
samych kodach wywo³ania.

W tym momencie ustawiamy kody odpowiadaj¹ce funkcjom, jakie maj¹
byæ realizowane przez dodatkowe przyciski funkcyjne
i (dotyczy to

tylko unifonów nr ref. 1138/2).

T1 T2

Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyœwietli
kolejn¹ stronê:

3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2
(dotyczy to tylko unifonu nr ref. 1138/2)

nr ref. 1138/2

Dwa przyciski funkcyjne ka¿dego unifonu
pod³¹czonego
do dekodera
mog¹ realizowaæ ró¿ne funkcje, którym
przypisane s¹ nastêpuj¹ce kody:

nr ref. 1038/34




0000
1000 JJJJ -

dzwonienie do centrali portierskiej nr ref. 1038/40 ,

wywo³anie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego
.

nr ref. 1138/18

Uwaga:
Nie ma mo¿liwoœci zwiêkszenia w unifonie liczby przycisków
funkcyjnych.

Aby zaprogramowaæ dekoder ustawionymi parametrami, nale¿y
przyciskiem „¬ lub ®” wybraæ pozycjê <Program> i zatwierdziæ j¹
przyciskiem „¿.
W tym momencie mo¿emy wypi¹æ przewód ³¹cz¹cy terminal
z dekoderem i wy³¹czyæ terminal wciskaj¹c i przytrzymuj¹c przez co
najmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.
Aby anulowaæ wprowadzone zmiany wybieramy pozycjê <Cancel>
i zatwierdzamy j¹ przyciskiem „¿.
Do przechodzenia w dowolnej chwili pomiêdzy wyœwietlanymi stronami
oraz poszczególnymi pozycjami pos³ugujemy siê przyciskami „¬ lub

®.
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Programowanie dekodera mo¿emy przeprowadziæ z:
1) dowolnego modu³u wywo³ania nr ref. 1038/10, 1038/12 lub 1038/16
do którego do³¹czony jest dekoder, czyli:
z ka¿dego modu³u wywo³ania skonfigurowanego jako „g³ówny”,

z „dodatkowego” modu³u wywo³ania (jednego lub kilku), do

którego przypisany jest dany dekoder.
2) dowolnej centrali portierskiej nr ref. 1038/40 pracuj¹cej w systemie.
Proces programowania przeprowadza siê w dwóch ni¿ej opisanych
etapach.

SYGNALIZACJA W MODULE WYWO£ANIA POPRAWNEGO
PROGRAMOWANIA
Poprawne zaprogramowanie ka¿dego z wy¿ej wymienionych kodów jest
sygnalizowane w modu³ach wywo³ania nastêpuj¹cymi komunikatami:


w module nr ref. 1038/12 i 1038/16 :

DEKODER 4-WYJŒCIOWY

PROGRAMOWANIE Z MODU£U WYWO£ANIA
LUB CENTRALI PORTIERSKIEJ

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

PROGRAMOWANIE NUMERU PIONU ORAZ KODÓW
WYWO£ANIA NA WYJŒCIACH A, B, C, D
Aby wejœæ w tê fazê programowania dekodera nale¿y wcisn¹æ na krótko
w dekoderze przycisk programowania (8), co sygnalizowane jest
zaœwieceniem czerwonej diody LED (9).
Nastêpnie nale¿y kolejno:
1) wprowadziæ z klawiatury modu³u wywo³ania lub centrali portierskiej
numer pionu i zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(dioda LED mrugnie).
Aby wprowadziæ opisywan¹ wczeœniej wartoœæ „X1” lub „X2” nale¿y:
przytrzymaæ przycisk
(przy programowaniu z panela) lub

przycisk
(przy programowaniu z centrali portierskiej),
wprowadziæ z klawiatury cyfrê „1” lub „2”,

zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
.

2) wprowadziæ z klawiatury kod na wyjœciu A ( wartoœæ od 1 do JJJJ)
i zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(dioda LED
mrugnie),
3) wykonaæ analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjœæ B, C
i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartoœci czerwona dioda LED
w dekoderze zgaœnie.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI REALIZOWANYCH PRZEZ
DODATKOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE T1 I T2



w module nr ref. 1038/10 :

SYGNALIZACJA W MODULE B£ÊDÓW PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W przypadku próby wprowadzenia niew³aœciwego kodu (b³êdny format,
kod ju¿ istniej¹cy itp.) dioda LED w dekoderze nie mrugnie, natomiast
modu³ wywo³ania, z którego odbywa siê programowanie poka¿e
komunikat:


w module nr ref. 1038/12 i 1038/16 :

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

(dotyczy to tylko unifonu nr ref. 1138/2)

Aby wejœæ w tê fazê programowania dekodera nale¿y wcisn¹æ
i przytrzymaæ przez ok. 3 sekundy przycisk programowania (8) do chwili,
a¿ czerwona dioda LED (9) zacznie mrugaæ.
Nastêpnie nale¿y kolejno:
1) wprowadziæ z klawiatury modu³u wywo³ania lub centrali portierskiej
kod funkcji, jak¹ ma realizowaæ przycisk funkcyjny
w unifonie
do³¹czonym do wyjœcia
i zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ
przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
2) wprowadziæ z klawiatury modu³u wywo³ania lub centrali portierskiej
kod funkcji, jak¹a ma realizowaæ przycisk funkcyjny
w unifonie
do³¹czonym do wyjœcia
i zatwierdziæ wprowadzon¹ wartoœæ
przyciskiem (dioda LED mrugnie),
3) wykonaæ analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjœæ: ,
i . Po wprowadzeniu ostatniej wartoœci czerwona dioda LED
w dekoderze zgaœnie.



w module nr ref. 1038/10 :

T1

A

T2

A

BC

D

MONTA¯
Dekoder montowany jest natynkowo. Istniej¹ dwa mo¿liwe sposoby
doprowadzenia przewodów do dekodera: w murze lub w korytkach:
PRZEWODY

PRZEWODY W KORYTKU

Uwaga 1:
Mo¿liwe jest wyjœcie z trybu programowania w dowolnej chwili, poprzez
wciœniêcie na krótko przycisku ( ). W tym przypadku wszystkie
wprowadzone do tego momentu kody s¹ przez dekoder zapamiêtane.
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Uwaga 2:
Wprowadzanych z klawiatury kodów nie wolno poprzedzaæ zerami,
poniewa¿ modu³ bêdzie wówczas interpretowa³ je jako: kod dostêpu lub
specjalny kod.

POKRYWA
PODSTAWA
ŒCIANA

POKRYWA
PODSTAWA
PRZEWODY W KORYTKU

ŒCIANA

Listwy zaciskowe pod przewody s¹ wyjmowalne, co jest bardzo
przydatne przy ewentualnej wymianie dekodera.

Uwaga 3:
Jeœli chcemy zaprogramowaæ pod przyciskiem funkcyjnym wywo³anie
centrali portierskiej nie wolno wprowadziæ z klawiatury kodu „0000”
(zgodnie z uwag¹ 2), który odpowiada tej funkcji. W tym przypadku nale¿y
wcisn¹æ tylko przycisk .
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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.

