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INFORMACJE OGÓLNE
Centrala sk³ada siê z dwóch czêœci:
1) unifonu,
2) modu³u z klawiatur¹ i wyœwietlaczem LCD.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Obudowa modu³u z klawiatur¹ i wyœwietlaczem LCD.
Wielofunkcyjny wyœwietlacz LCD.
Klawiatura centrali.
Potencjometr regulacji g³oœnoœci sygna³u wywo³ania.
S³uchawka unifonu.
Obudowa unifonu.

(7)
(8)
(9)

Podstawa skoœna umo¿liwiaj¹ca ustawienia centrali na biurku.
Otwory na wkrêty (przy monta¿u centrali na œcianie).
Otwory na wkrêty mocuj¹ce ³¹czniki dla dodatkowych modu³ów, np.
modu³u video.
Fabrycznie do³¹czony przewód z gniazdem (wykorzystywany przy
wersji biurkowej).
Otwór do wprowadzenia przewodów po³¹czeniowych przy monta¿u
œciennym (nie wykorzystujemy przewodu dostarczanego
z central¹).
Zawleczka blokuj¹ca modu³ z klawiatur¹ i wyœwietlaczem
w podstawie.
Gumowe podk³adki zapobiegaj¹ce przesuwaniu siê centrali
(w wersji biurkowej).
Podstawa centrali.

Elementy te zamocowane s¹ na wspólnej podstawie.
Typ zastosowanej obudowy dostosowany jest do do³¹czenia modu³u
video nr ref. 1732/1 ze specjalnym uchwytem nr ref. 1732/92. Tak¹
rozbudowê centrali wykorzystuje siê w systemach DIGIVOICE w wersji
videodomofonowej.
W systemie DIGIVOICE mo¿e pracowaæ jednoczeœnie 5 central
portierskich.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1) £¹cznoœæ dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi u¿ytkownikami
systemu.
2) Zapamiêtywanie nieodebranych wywo³añ przychodz¹cych od
u¿ytkowników systemu.
3) Odbieranie wywo³añ przychodz¹cych ze wszystkich paneli
skonfigurowanych jako wejœcia g³ówne.
4) Mo¿liwoœæ wywo³ywania paneli skonfigurowanych jako wejœcia
„g³ówne” (w wersjach videodomofonowych po³¹czone z wywo³aniem
wizji).
5) Mo¿liwoœæ otwierania wszystkich drzwi pod³¹czonych do systemu
(w dowolnej chwili).
6) Kontrola stanu zamkniêcia wszystkich drzwi do³¹czonych do
systemu.
7) Mo¿liwoœæ pracy w dwóch trybach:
dziennym - wszystkie wywo³ania do u¿ytkowników kierowane

s¹ do centrali. Przy pracy w trybie dziennym istnieje mo¿liwoœæ
kojarzenia po³¹czenia dowolnego u¿ytkownika z panelem,
z którego pochodzi wywo³anie.
nocnym
- wywo³anie centrali tylko po wprowadzeniu kodu

przypisanego centrali.
8) Uaktywnianie programowalnych urz¹dzeñ przekaŸnikowych
do³¹czonych do systemu.
9) Wspó³praca z komputerem PC, umo¿liwiaj¹ca:
obs³ugê centrali z poziomu komputera PC,

rejestracjê zdarzeñ wystêpuj¹cych w systemie (wszystkie

otwarcia drzwi, wywo³ania do centrali i.t.p.).

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

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

(15) Zdejmowana zaœlepka przykrywaj¹ca gniazda do pod³¹czenia
terminala do programowania oraz komputera PC.
(16) Gniazdo RS-232 do pod³¹czenia komputera PC.
(17) Gniazdo do pod³¹czenia terminala do programowania nr ref. 1038/56.
(18) Potencjometr do regulacji kontrastu wyœwietlacza LCD.

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V
0V
D
FA1
FB1
FA2
FB2
+F
0F
CV
SCM
SCT
SL
S12
S1
S2
RPCH
RPAL
0V

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kana³u fonicznego nr 1 (mikrofon).
Linia kana³u fonicznego nr 1 (g³oœnik).
Linia kana³u fonicznego nr 2 (mikrofon).
Linia kana³u fonicznego nr 2 (g³oœnik).
Napiêcie zasilaj¹ce foniê (+33V).
Masa dla napiêcia +F.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce wizjê w do³¹czonym module video.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1038/68.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1038/68.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1038/68
za³¹czenie lokalnej kamery TV.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1038/68
prze³¹czanie pomiêdzy kana³ami: 1 i 2.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1032/9
- za³¹czenie kana³u nr 1.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przekaŸnika nr ref.1032/9
- za³¹czenie kana³u nr 2.
Wtórnik wywo³ania.
Wtórnik za³¹czenia alarmu.
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.

MONTA¯
MONTA¯ NA ŒCIANIE
Centrala fabrycznie dostosowana jest do monta¿u na œcianie. Przy takim
sposobie monta¿u mocuje siê j¹ na œcianie czterema ko³kami,
wykorzystuj¹c znajduj¹ce siê w podstawie centrali, otwory (8).
Jeœli centrala pracuje w systemie w wersji videodomofonowej i jest
wyposa¿ona w modu³ video nale¿y po³¹czyæ podstawê centrali (52)
z uchwytem (podstaw¹) modu³u video. Wykonuje siê to, wykorzystuj¹c
odpowiednie ³¹czniki oraz odpowiednie otwory w podstawach: centrali
i modu³u video (patrz rysunek poni¿ej).

DANE TECHNICZNE
OBUDOWA
Wymiary:
Materia³:
Kolor:

260 x 220 x 70 mm
tworzywo ABS
bia³y

WYŒWIETLACZ LCD
Wymiary:
Kolor:

71,7 x 39 mm
zielony

KLAWIATURA
£¹czna liczba przycisków:
Liczba przycisków z podœwietleniem:
WARUNKI PRACY
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WERSJA NA BIURKO
30
5

Centrala dostarczana jest z dwiema skoœnymi podstawami, umo¿liwiaj¹cymi ustawienie centrali na biurku.
Jedna z podstaw skoœnych (7) przeznaczona jest dla centrali.
Druga (48) jest elementem dodatkowym, wykorzystywanym w przypadku
wyposa¿enia centrali w modu³ video. Oprócz zamontowania skoœnej
podstawy w uchwycie modu³u video, nale¿y nakleiæ (dostarczane
z central¹) gumowe podk³adki (49), które zapobiegaj¹ przesuwaniu siê
urz¹dzenia (patrz rysunek).
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Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu
wystêpuj¹ w dwóch wersjach jêzykowych:
- polskiej,
- angielskiej.

W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE CENTRALI
( przycisk

(19) )

1 przypadek:
Centrala nie posiada zdefiniowanego has³a dostêpu.
(19). W³¹czenie sygnalizowane jest
Centralê w³¹czamy przyciskiem
podœwietleniem tego przycisku. Wyœwietlacz poka¿e przez 3 sekundy
komunikat:
WERSJA POLSKA

OPIS FUNKCJI REALIZOWANYCH PRZEZ
POSZCZEGÓLNE PRZYCISKI

WERSJAANGIELSKA

(19) W³¹czenie/wy³¹czenie centrali (aktywne z przyciskiem SHIFT).
(20) Prze³¹czanie trybu pracy dzieñ/noc (aktywne z przyciskiem SHIFT)
(21) Przegl¹danie numerów wejœæ, w których system wykry³ nie
zamkniête drzwi.
(22) Dzwonienie do u¿ytkowników (w trybie programowania
zatwierdzanie wprowadzonych wartoœci).
(23) Podgl¹d zakresu adresów u¿ytkowników obs³ugiwanych przez
dan¹ centralê.
(24) Kasowanie zapamiêtanych, nieodebranych wywo³añ.
(25) Oddzwanianie do u¿ytkowników, których wywo³anie zosta³o
zapamiêtane w pamiêci centrali.
(26) Przegl¹danie zapamiêtanych wywo³añ.
(27) Przyciski funkcyjne.
(28) SHIFT - wykorzystywany do:




(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

realizowania funkcji przycisków nr: (19), (20), (27), (29),
wprowadzania znaków alfabetycznych,
wchodzenia w tryb programowania.

Ustawianie daty i godziny.
Otwieranie drzwi w wejœciach „g³ównych”.
Otwieranie drzwi w wejœciach „dodatkowych”.
Komunikacja z panelem podczas trwaj¹cego po³¹czenia panelu¿ytkownik (tylko w przypadku jeœli centrala kojarzy³a to
po³¹czenie).
Bie¿¹ce kasowanie znaków wprowadzanych z klawiatury.
Kojarzenie po³¹czenia dowolnego u¿ytkownika z panelem,
z którego przychodzi sygna³ wywo³ania.
Komunikacja z u¿ytkownikiem podczas trwaj¹cego po³¹czenia
panel-u¿ytkownik (tylko w przypadku jeœli centrala kojarzy³a to
po³¹czenie).
Prze³¹czanie siê pomiêdzy pierwszym, a drugim torem fonicznym.
Klawiatura alfa/numeryczna do wprowadzania ró¿nych kodów np.
kodów wywo³ania.

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

Tryb pracy na jaki ustawiona jest centrala sygnalizowany jest
(20).
podœwietleniem przycisku
- brak podœwietlenia
- NOC
- podœwietlenie
- DZIEÑ
Po chwili centrala wejdzie w tryb normalnej pracy i wyœwietli:

Gdzie:
0001
23/02/2001
08 : 10 : 54

- kod centrali
- data
- godzina

(28) i przycisk (19).
Aby wy³¹czyæ centralê nale¿y wcisn¹æ przycisk
Po wy³¹czeniu centrali jest ona ca³kowicie nieaktywna, a system
zachowuje siê tak jakby nie wystêpowa³a w nim centrala (patrz rysunek).
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WERSJAANGIELSKA

Nale¿y wprowadziæ zaprogramowane wczeœniej has³o (6 cyfr).
Wprowadzone has³o zatwierdzamy przyciskiem
(22).
Jeœli has³o jest poprawne po chwili centrala wejdzie w tryb normalnej
pracy i wyœwietli:

Uwaga:
Jeœli centrala nie jest skonfigurowana po w³¹czeniu centrali na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:
WERSJA POLSKA
Jeœli wprowadzone has³o bêdzie b³êdne centrala wy³¹czy siê
automatycznie.

TRYB PRACY “DZIEÑ/NOC”
( przycisk

WERSJAANGIELSKA

(20) )

Tryb pracy centrali zmieniamy przy u¿yciu przycisku
(20)
z przyciskiem
(28).
Tryb pracy na jaki ustawiona jest centrala sygnalizowany jest
podœwietleniem przycisku
(20):
brak podœwietlenia
- „NOC”
podœwietlenie
- „DZIEÑ”
W obydwu trybach pracy mo¿liwe jest:
dzwonienie z ka¿dej centrali do dowolnego unifonu
dzwonienie z ka¿dego unifonu do centrali pod warunkiem, ¿e kod
tego unifonu jest z zakresu kodów obs³ugiwanych przez tê centralê
dzwonienie z paneli do ka¿dej centrali przy u¿yciu kodu, który zosta³
przypisany danej centrali (funkcja ta jest niedostêpna tylko w trybie
„DZIEÑ - C” - patrz opis poni¿ej)

TRYB PRACY “NOC”
(przycisk

2 przypadek:
Centrala posiada zdefiniowane has³o dostêpu.

nie podœwietlony)

W tym trybie obs³uga portierska jest zablokowana. Wywo³ania z paneli
kierowane s¹ bezpoœrednio do unifonów.

Centralê w³¹czamy przyciskiem
(19). W³¹czenie sygnalizowane jest
podœwietleniem tego przycisku. Wyœwietlacz poka¿e komunikat:
WERSJA POLSKA
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(podœwietlony przycisk

)

W tym trybie centrala mo¿e byæ skonfigurowana na trzy ró¿ne sposoby:

1) tryb „DZIEÑ - A”
Ten tryb zapewnia obs³ugê portiersk¹ tzn. przechwytuje wywo³ania
z paneli do unifonów (patrz rysunek).

3 przypadek:
W systemie pracuje kilka central o ró¿nych zakresach
obs³ugiwanych kodów unifonów.
Jeœli kod unifonu wywo³ywanego z panela „g³ównego” jest z zakresu
kodów obs³ugiwanych przez któr¹kolwiek z central, to wywo³anie to
zostanie przez tê centralê przechwycone.
Do pozosta³ych unifonów mo¿emy dodzwoniæ siê bezpoœrednio.
W opisywanym przypadku w momencie prze³¹czania centrali na tryb
„NOC” mo¿liwe jest przekazanie swoich uprawnieñ (zakresu obs³ugiwanych kodów) do innej centrali.

CENTRALA PORTIERSKA

TRYB PRACY “DZIEÑ”

Przyk³ad:
W systemie wystêpuj¹ dwie centrale:
-

Centrala 0001 o zakresie obs³ugiwanych kodów:
1000 - 2000 oraz 5000 - 6000
Centrala 0002 o zakresie obs³ugiwanych kodów:
3000 - 4000 oraz 7000 - 8000

Przekierowanie uprawnieñ z centrali 0001 do centrali 0002 bêdzie
wygl¹da³o nastêpuj¹co.
W chwili prze³¹czania centrali 0001 w tryb „NOC” przyciskiem
(20) z
przyciskiem
(28) na wyœwietlaczu centrali pojawi siê komunikat:
WERSJA POLSKA

W tym trybie mo¿liwe jest równie¿ bezpoœrednie dzwonienie do centrali
poprzez wciœniêcie na panelu przycisku .
W takiej sytuacji nastêpuje dzwonienie do wszystkich pracuj¹cych w tym
trybie central. Dlatego te¿ wyœwietlacze tych central poka¿¹ komunikat:

Gdzie:
003 0000 -

WERSJAANGIELSKA

W tym momencie s¹ dwie mo¿liwoœci:
przyk³adowy numer panela z którego pochodzi wywo³anie
informacja, która wskazuje, ¿e wywo³anie nie jest skierowane
do konkretnej centrali



(22). Wówczas nie nast¹pi przekazanie
Wcisn¹æ przycisk
uprawnieñ. Centrala wyœwietli:

1 przypadek:
W systemie pracuje tylko jedna centrala.
Przez centralê przechwytywane s¹ wszystkie wywo³ania z paneli
„g³ównych” do unifonów, których kody s¹ zakresu (kodów) obs³ugiwanego przez centralê.
Do pozosta³ych unifonów mo¿emy dodzwoniæ siê bezpoœrednio.

2 przypadek:
W systemie pracuje kilka central o takich samych
zakresach obs³ugiwanych kodów unifonów.
Wszystkie wywo³ania z paneli „g³ównych” do unifonów, których kody s¹
z zakresu kodów obs³ugiwanych przez centrale, przechwytywane s¹
przez wszystkie centrale.
Do pozosta³ych unifonów mo¿emy dodzwoniæ siê bezpoœrednio.

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

lub


Wciskaj¹c przycisk
wyœwietli:

(23) mo¿emy wybraæ centralê 0002. Centrala
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(22). W centrali 0002,
Wybran¹ centralê zatwierdzamy przyciskiem
do której zosta³y przekazane uprawnienia nast¹pi podœwietlenie
przycisku
(23).
Z chwil¹ ponownego prze³¹czenia centrali 0001 w tryb „DZIEÑ” w centrali
0002 zniknie podœwietlenie przycisku
(23).

2) TRYB „DZIEÑ - B”
W tym trybie zablokowane jest przechwytywanie wywo³añ z paneli do
unifonów. Ten tryb jest podobny do trybu „NOC” (patrz rysunek poni¿ej).

PRZEGL¥DANIE ZAKRESÓW KODÓW OBS£UGIWANYCH
PRZEZ CENTRALÊ
( przycisk

(23) )

Podczas programowania centrali definiuje siê dwa zakresy (przedzia³y)
kodów obs³ugiwanych przez centralê.
Aby podczas normalnej pracy centrali dowiedzieæ siê jakie kody unifonów
s¹ przez centralê obs³ugiwane nale¿y wcisn¹æ przycisk
(23).
Wyœwietlacz poka¿e:

Oznacza to, ¿e centrala obs³uguje nastêpuj¹ce zakresy kodów:
-

Strefa nr 1
Strefa nr 2

od 0002 do 9999
od J000 do JJJJ

Powy¿sza informacja bêdzie wyœwietlana przez 10 sekund, po czym
wyœwietlacz powróci do normalnej pracy.

DZWONIENIE Z CENTRALI DO UNIFONÓW
( przyciski: (37) oraz

3) TRYB „DZIEÑ - C”
W tym trybie zablokowane s¹ wszystkie wywo³ania z paneli
zewnêtrznych. W panelach mo¿liwe s¹ tylko operacje otwierania drzwi
oraz realizowania funkcji specjalnych (patrz rysunek).

8

(22))

Wprowadzany kod mo¿e sk³adaæ siê zarówno z cyfr jak i z liter, np.: 1634,
A634, 1634B, ABCD.
Cyfry wprowadzamy z klawiatury korzystaj¹c bezpoœrednio z przycisków
(37).
Litery wprowadzamy z klawiatury korzystaj¹c z przycisków (37) z
przyciskiem
(28).
Dla u³atwienia wprowadzania kodów w sk³ad, których wchodz¹ litery,
mo¿liwe jest zaprogramowanie jednego z przycisków funkcyjnych
(27), jako przycisku „CAPS-LOCK”. Sposób ustawienia
tej funkcji jest omówiony w rozdziale dotycz¹cym programowania
centrali.
Za³¹czenie funkcji „CAPS-LOCK” sygnalizowane jest na wyœwietlaczu
dodatkowym znakiem „>”.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Zatwierdzenie wprowadzonego kodu zaprogramowanym przyciskiem
funkcyjnym spowoduje nawi¹zanie komunikacji centrali z panelem o
numerze 980. Jest to sygnalizowane stanem wyœwietlacza:

Aby zadzwoniæ z centrali do wybranego unifonu nale¿y kolejno:
1) podnieœæ s³uchawkê centrali
2) wykorzystuj¹c przyciski (37) wprowadziæ z klawiatury kod unifonu
(22)
3) zatwierdziæ kod przyciskiem
Po podniesieniu s³uchawki centrali mo¿liwa jest rozmowa z panelem,
o czym centrala informuje nas nastêpuj¹cym komunikatem:

Przyk³ad:
Wywo³anie unifonu o kodzie: 123A
1) Podnosimy s³uchawkê unifonu i wciskamy kolejno przyciski: „1”, „2”,
„3”, jednoczeœnie
oraz „1”.
Wyœwietlacz poka¿e:

DZWONIENIE Z UNIFONÓW DO CENTRALI
2) Zatwierdzamy wprowadzony kod przyciskiem
Wyœwietlacz poka¿e:

(22).

Wywo³anie z unifonu jest sygnalizowane na wyœwietlaczu centrali
pojawieniem siê kodu unifonu, z którego pochodzi wywo³anie.
Przyk³ad:
Wywo³anie centrali z unifonu o kodzie: 123A
Równolegle z pojawieniem siê sygna³u wywo³ania centrala wyœwietli
komunikat:

Jeœli u¿ytkownik unifonu nie podniesie s³uchawki w ci¹gu 10 sekund
powy¿szy komunikat zniknie z wyœwietlacza.

DZWONIENIE Z CENTRALI DO PANELA
Funkcja ta dotyczy tylko paneli skonfigurowanych jako “g³ówne”.
W centrali istnieje mo¿liwoœæ wywo³ania panela. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna przy konfiguracjach systemu w wersji videodomofonowej, poniewa¿ wywo³anie panela powoduje jednoczesne
wyzwolenie wizji, czyli podgl¹d z kamery przyporz¹dkowanej do tego
panela.
Aby skorzystaæ z tej funkcji konieczne jest zaprogramowanie jednego
z przycisków funkcyjnych
(27) na realizowanie tej funkcji.
Sposób ustawienia tej funkcji jest omówiony w rozdziale dotycz¹cym
programowania centrali.
Przyk³ad:
Wywo³anie panela o numerze 980.
Przy od³o¿onej s³uchawce centrali wprowadzamy z klawiatury kod 980.
Wyœwietlacz poka¿e:

Po podniesieniu s³uchawki centrali wyœwietlacz poka¿e:

PAMIÊÆ NIEODEBRANYCH WYWO£AÑ POCHODZ¥CYCH
Z UNIFONÓW
(przyciski:

(24)

(26)

(25) )

W przypadku nieobecnoœæ osoby obs³uguj¹cej centralê lub w czasie
trwania rozmowy z innym u¿ytkownikiem wszystkie wywo³ania
przychodz¹ce z unifonów s¹ przez centralê zapamiêtywane. Na podjêcie
rozmowy od nadejœcia sygna³u wywo³ania mamy 10 sekund. Po tym
czasie nastêpuje zapamiêtanie wywo³ania. Sygnalizowane jest to
(25) oraz stosownym komunikatem na
podœwietleniem przycisku
wyœwietlaczu centrali.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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W pamiêci centrali mo¿e byæ zapamiêtanych maksymalnie 50 wywo³añ.
Centrala realizuje nastêpuj¹ce funkcje z nimi zwi¹zane:
(26)
- przycisk
1)
przegl¹danie
2)
kasowanie
- przycisk
(24)
3)
oddzwanianie
(25)
- przycisk
Przyk³ad:
Zapamiêtanie przez centralê wywo³añ z unifonów o kodach: 1634 oraz
123A.
Po nadejœciu wywo³ania z unifonu o kodzie 1634 na wyœwietlaczu pojawia
siê komunikat:

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na wyœwietlaczu pojawi³ siê kod drugiego
unifonu, którego wywo³anie zosta³o zapamiêtane. Znikn¹³ natomiast znak
„*”, poniewa¿ wywo³anie z unifonu o kodzie 123A pojawi³o siê póŸniej.
Aby wykasowaæ dowolne, zapamiêtane wywo³anie nale¿y wcisn¹æ
(24). Na wyœwietlaczu centrali pojawi siê komunikat:
przycisk
WERSJA POLSKA

Jeœli przez 10 sekund nie zostanie podniesiona s³uchawka to podœwietli
(25), a wyœwietlacz centrali poka¿e komunikat:
siê przycisk

WERSJAANGIELSKA

Gdzie:
01
*
1634

- oznacza liczbê wywo³añ znajduj¹cych siê w pamiêci centrali,
- oznacza, ¿e jest to pierwszy zapamiêtany kod (najstarszy),
- kod unifonu, z którego pochodzi zapamiêtane wywo³anie.

Nadejœcie wywo³ania z unifonu o kodzie 123A sygnalizuje poni¿szy stan
wyœwietlacza:

W tym momencie nale¿y w ci¹gu 3 sekund zatwierdziæ kasowanie tym
(24).
samym przyciskiem

PRZECHWYTYWANIE PRZEZ CENTRALÊ WYWO£AÑ
Z PANELI DO UNIFONÓW
ORAZ KOJARZENIE PO£¥CZENIA
POMIÊDZY PANELEM, A UNIFONEM
(przyciski:

Po 10 sekundach nieodebrane wywo³anie zostanie zapamiêtane, a
wyœwietlacz centrali poka¿e komunikat:

(32)

(34)

(35)

(36))

Wymienione funkcje wykorzystywane s¹ przy pracy centrali w trybie
„DZIEÑ” i dotycz¹ tylko:

unifonów, które s¹ obs³ugiwane przez dan¹ centralê,
paneli wejœciowych pracuj¹cych jako „g³ówne”

Przyk³ad 1:
Wywo³anie unifonu o kodzie 2345 z g³ównego panela wejœciowego
o numerze 005.
Przechwycone wywo³anie z panela do unifonu sygnalizowane jest w
centrali poni¿szym komunikatem:

W tym momencie w pamiêci centrali znajduj¹ siê 2 wywo³ania, przy czym
wyœwietlacz pokazuje kod unifonu, z którego pochodzi pierwsze
zapamiêtane wywo³anie.
(26).
Aby przejrzeæ zapamiêtane wywo³ania wciskamy przycisk
Centrala wyœwietli:
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Po podniesieniu s³uchawki centrali mo¿liwa jest komunikacja pomiêdzy
panelem, a central¹. Stan ten jest sygnalizowany w centrali poni¿szym
stanem wyœwietlacza:

W tym momencie mo¿emy zadzwoniæ do unifonu 123A wciskaj¹c
(22). Wyœwietlacz centrali poka¿e:
przycisk

W tym momencie mo¿emy zadzwoniæ do unifonu 2345 wciskaj¹c
(22). Wyœwietlacz centrali poka¿e:
przycisk

Po podniesieniu s³uchawki w unifonie operator centrali mo¿e
skomunikowaæ siê z jego u¿ytkownikiem. Po uzyskaniu akceptacji
(34) mo¿liwe
u¿ytkownika, poprzez wciœniêcie w centrali przycisku
jest skojarzenie po³¹czenia pomiêdzy panelem, a unifonem. Jest to
sygnalizowane w centrali nastêpuj¹cym komunikatem:

Po podniesieniu s³uchawki w unifonie operator centrali mo¿e
skomunikowaæ siê z jego u¿ytkownikiem. Po uzyskaniu akceptacji
(34) mo¿liwe
u¿ytkownika, poprzez wciœniêcie w centrali przycisku
jest skojarzenie po³¹czenia pomiêdzy panelem, a unifonem. Jest to
sygnalizowane w centrali nastêpuj¹cym komunikatem:

W tym momencie operator centrali posiada na wyœwietlaczu informacjê
o obydwu skojarzonych przez siebie po³¹czeniach.
W ka¿dej chwili centrala mo¿e roz³¹czyæ dowolne z trwaj¹cych po³¹czeñ i
skomunikowaæ siê z panelem lub unifonem przy u¿yciu przycisków:
(32) - komunikacja z panelem,
(35) - komunikacja z unifonem,
(34) - przywrócenie po³¹czenia,
Wybór kana³u fonicznego na którym ma nast¹piæ przerwanie po³¹czenia
(36).
dokonuje siê przy u¿yciu przycisku

W przypadku konfiguracji systemu z dwoma kana³ami fonicznymi
centrala ma mo¿liwoœæ zarz¹dzania w tym samym czasie ka¿dym z tych
kana³ów. Zwiêksza to „przepustowoœæ” systemu.

Po³¹czenie pomiêdzy panelem, a unifonem mo¿e zostaæ przywrócone
(34).
poprzez wciœniêcie przycisku

SYGNALIZACJA STANU KANA£ÓW FONICZNYCH
Przyk³ad 2:
Wywo³anie unifonu o kodzie 123A z g³ównego panela wejœciowego 001,
podczas trwaj¹cej rozmowy pomiêdzy unifonem 2345, a panelem o
numerze 0005.
Wywo³anie unifonu o kodzie 123A z panela o numerze 0001
sygnalizowane jest w centrali poni¿szym komunikatem:

Jeœli centrala uczestniczy w kojarzeniu po³¹czeñ, to zawsze wyœwietlacz
pokazuje informacje zwi¹zane z tymi po³¹czeniami. Zosta³o to opisane
w poprzednim rozdziale.
Istniej¹ jednak nastêpuj¹ce przypadki, kiedy centrala nie uczestniczy
w kojarzeniu po³¹czeñ:
1) Centrala ustawiona jest w tryb pracy „NOC” (mo¿emy dodzwoniæ siê
bezpoœrednio z panela do dowolnego unifonu).
2) Dzwonienie z paneli do unifonów, które nie s¹ obs³ugiwane przez
dan¹ centralê (bez wzglêdu na tryb pracy centrali „DZIEÑ”, czy
„NOC”).
3) Komunikacja pomiêdzy unifonem, a inn¹ central¹ portiersk¹.
W opisanych przypadkach stany, w jakich znajduj¹ siê w danej chwili
kana³y foniczne (1 lub 2) s¹ sygnalizowane na wyœwietlaczu centrali
w nastêpuj¹cy sposób:

Na kanale nr 1 trwa rozmowa:
Po podniesieniu s³uchawki centrali mo¿liwa jest komunikacja pomiêdzy
panelem, a central¹. Stan ten jest sygnalizowany w centrali poni¿szym
stanem wyœwietlacza:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Na obydwu kana³ach trwa rozmowa:

Gdzie:
P
jest to litera okreœlaj¹ca rodzaj panela
(P)
panel “g³ówny”,
(S)
panel “dodatkowy”,
kod panela (numer drzwi) zdefiniowany podczas programowania
001
Jeœli w systemie nast¹pi wykrycie wiêcej ni¿ jednego przypadku nie
zamkniêcia drzwi podœwietlony w centrali przycisk
(21) zacznie
mrugaæ. Poprzez wciskanie tego przycisku mo¿emy przejrzeæ kody
wszystkich wejœæ, w których nast¹pi³o „naruszenie”.

FUNKCJE SPECJALNE
Na obydwu kana³ach trwa rozmowa:
(Rozmowa na kanale nr 1 nie mo¿e byæ przerwana przez
zaprogramowany czas zajêtoœci):
WERSJA POLSKA

Z klawiatury centrali mo¿emy aktywowaæ i deaktywowaæ dowolne
urz¹dzenia tj. oœwietlenie na klatce schodowej, oœwietlenie ogrodu itp.
Realizuje siê to za poœrednictwem programowalnych urz¹dzeñ
przekaŸnikowych nr ref. 1038/80.
Aby za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wybrane urz¹dzenie nale¿y wprowadziæ
z klawiatury centrali zaprogramowany specjalny kod przekaŸnika, który
steruje danym urz¹dzeniem.
Wprowadzany kod zawsze musi byæ poprzedzony zerem.
. Na wyœwietlaczu
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
centrali pojawi siê wówczas komunikat informuj¹cy nas o aktualnym
ustawieniu przekaŸnika:

PrzekaŸnik za³¹czony
WERSJA POLSKA
WERSJAANGIELSKA

FUNKCJA OTWIERANIA DRZWI

WERSJAANGIELSKA

Centrala umo¿liwia otwarcie wszystkich drzwi wyposa¿onych w panele
wejœciowe bez wzglêdu na to, jak s¹ one skonfigurowane.

Otwieranie drzwi przyporz¹dkowanych do panela
skonfigurowanego jako „g³ówny”.
Nale¿y wprowadziæ z klawiatury numer panela (zakres od 1 do JJJ),
a nastêpnie wcisn¹æ przycisk
(30).
Otwieranie drzwi po nadejœciu z panela sygna³u wywo³ania nie wymaga
wprowadzenia numeru panela, a jedynie wciœniêcia przycisku
(30).

Otwieranie drzwi przyporz¹dkowanych do panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy”.
Aby otworzyæ drzwi przyporz¹dkowane do panela skonfigurowanego
jako „dodatkowy” nale¿y wprowadziæ z klawiatury numer panela (zakres
od 1 do JJ), a nastêpnie wcisn¹æ przycisk
(31).

PrzekaŸnik wy³¹czony
WERSJA POLSKA

KONTROLA STANU ZAMKNIÊCIA DRZWI WEJŒCIOWYCH
( przycisk

(21) )

W systemie DIGIVOICE ka¿dy panel wejœciowy wyposa¿ony jest w dwa
zaciski pod które mo¿emy pod³¹czyæ czujnik np. kontaktron,
mikrowy³¹cznik i.t.p. Jeœli drzwi wejœciowe w których jest za³o¿ony taki
czujnik s¹ otwarte d³u¿ej ni¿ 30 sekund informacja ta zostaje przes³ana do
centrali. Sygnalizowane jest to podœwietleniem przycisku
(21).
Dodatkowo na wyœwietlaczu centrali pojawia siê komunikat:

12

WERSJAANGIELSKA

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

Komunikat o stanie przekaŸnika jest wyœwietlany przez czas ok. 5
sekund.
Wybrane kody specjalne mo¿emy podczas programowania centrali
przypisaæ dostêpnym w centrali przyciskom funkcyjnym: F1 - F6.
Wówczas uaktywnienie przekaŸników nr ref. 1038/80 o wybranych
kodach wymaga jedynie wciœniêcie odpowiedniego przycisku
(28)).
funkcyjnego (przyciski F4 - F6 s¹ aktywne z przyciskiem

BLOKOWANIE KLAWIATURY
Klawiatura centrali mo¿e byæ w dowolnej chwili zablokowana.
(28)
Realizuje siê to poprzez jednoczesne wciœniêcie przycisku
i przycisku
(30).
Zablokowanie klawiatury sygnalizowane jest na wyœwietlaczu
komunikatem:

MIWI

Aby zamontowaæ adaptor nr ref. 1038/70 w centrali portierskiej
nr ref. 1038/40 nale¿y kolejno:
1) wy³¹czyæ zasilanie centrali,
2) wysun¹æ w obudowie zawleczkê (12) - patrz rozdzia³: „Budowa
urz¹dzenia”,
3) zdj¹æ górn¹ czêœæ centrali (1) - patrz rozdzia³: „Budowa urz¹dzenia”,
4) wykorzystuj¹c z³¹cza 10 i 12 - pinowe zamocowaæ adaptor (53) na
p³ycie elektroniki przykrêconej do podstawy centrali (52),
5) usun¹æ „jumpery” (50),
6) poprzez otwór (11) doprowadziæ do listwy zaciskowej (51) przewody
od interfejsu telefonicznego lub centrali PABX,
7) za³o¿yæ górn¹ czêœæ centrali (1) i wsun¹æ z powrotem zawleczkê (12).
Uwaga:
Przewód ³¹cz¹cy centrale portiersk¹ z interfejsem telefonicznym lub
central¹ telefoniczn¹ PABX nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3 metry.

Uaktywnienie funkcji przekierowania na telefon
Funkcjê przekierowania wywo³ania centrali portierskiej na telefon
za³¹cza siê, zaprogramowanym na tê funkcjê, wybranym przyciskiem
funkcyjnym
(jeden z przycisków F1 - F6).
Sposób zaprogramowania przycisku funkcyjnego na realizowanie tej
us³ugi zosta³ opisany w nastêpnym rozdziale („Programowanie”).
Uaktywnienie funkcji przekierowania na telefon jest sygnalizowane na
wyœwietlaczu centrali portierskiej poni¿szym komunikatem:
Odblokowanie klawiatury wykonujemy w identyczny sposób, jak jej
zablokowanie.

PRZEKIEROWANIE WYWO£ANIA NA TELEFON
W systemie DIGIVOICE istnieje mo¿liwoœæ przekierowania wywo³ania
przychodz¹cego do centrali portierskiej na telefon.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy wykorzystaniu telefonu
bezprzewodowego.
Wówczas po³¹czenie siê z osob¹ obs³uguj¹c¹ centralê (ochrona, portier
itp.) jest mo¿liwe nawet jeœli nie znajduje siê ona w tym samym
pomieszczeniu co centrala (zasiêg jest uzale¿niony od parametrów
telefonu bezprzewodowego).
Pod³¹czenie telefonu do centrali portierskiej wykonuje siê za
poœrednictwem jednego z ni¿ej wymienionych urz¹dzeñ firmy URMET:
1) Interfejs telefoniczny nr ref. 1332/30,
2) Centrale telefoniczne PABX:
1 wej./ 5wyj.
- nr ref. 1332/515,

2 wej./ 8wyj.
- nr ref. 1332/528,

3 wej. / 12wyj. - nr ref. 1332/512,


Od tego momentu wszystkie wywo³ania do centrali portierskiej s¹
przekierowywane na do³¹czony do niej telefon.
Po odebraniu wywo³ania mo¿liwa jest rozmowa.
Jeœli wywo³anie pochodzi z panelu zewnêtrznego mo¿emy dokonaæ
zwolnienia elektrozaczepu wciskaj¹c:
„FLASH” i klawisz „5”, jeœli telefon pod³¹czony jest za poœrednictwem

interfejsu telefonicznego,
„FLASH” i wybieraj¹c numer „35”, jeœli telefon pod³¹czony jest za

poœrednictwem centrali PABX.

Pod³¹czenie do centrali portierskiej któregokolwiek z wy¿ej
wymienionych urz¹dzeñ wymaga zamontowania w centrali p³ytki
adaptora telefonicznego nr ref. 1038/70.

Uwaga 1:
Stosuj¹c centralê PABX (tylko firmy URMET) mo¿emy mieæ kilka
telefonów, na które przekierowywane s¹ wywo³ania centrali.

Monta¿ w centrali portierskiej adaptora telefonicznego
nr ref.1038/70

Uwaga 2:
Z telefonu pod³¹czonego do centrali nie ma mo¿liwoœci dodzwonienia siê
do unifonów (u¿ytkowników).

Z£¥CZE 10 PIN

ZMIANA DATY I GODZINY
Aby ustawiæ wyœwietlan¹ w centrali datê i godzinê nale¿y wcisn¹æ
(29) z przyciskiem
(28). Centrala wyœwietli:
przycisk
Z£¥CZE 12 PIN

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WSPÓ£PRACA Z KOMPUTEREM PC

WERSJAANGIELSKA

U¿ytkownik do którego kierujemy wywo³anie jest chwilowo
niedostêpny
(kana³ foniczny po którym chcemy siê dodzwoniæ do danego u¿ytkownika
jest zablokowany na czas zdefiniowany jako „czas zajêtoœci”)
WERSJA POLSKA

Wprowadzamy z klawiatury kolejno: dzieñ, miesi¹c, rok i zatwierdzamy
(22). Centrala przejdzie do kroku zwi¹zanego
przyciskiem
z ustawieniem godziny:
WERSJA POLSKA
WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

B³¹d linii danych
WERSJA POLSKA

Wprowadzamy z klawiatury kolejno: godzinê, minutê i zatwierdzamy
przyciskiem
(22). Po 3 sekundach centrala przejdzie do trybu
normalnej pracy, z nowo ustawion¹ dat¹ i godzin¹.
WERSJAANGIELSKA

INNE KOMUNIKATY SYGNALIZOWANE NA
WYŒWIETLACZU CENTRALI
Wprowadzony kod nie istnieje lub jest niedostêpny
WERSJA POLSKA

WSPÓ£PRACA Z KOMPUTEREM PC
OPIS DZIA£ANIA
WERSJAANGIELSKA
Wszystkie funkcje centrali nr ref. 1038/40 mog¹ byæ uaktywniane
z poziomu komputera PC, z zainstalowanym, darmowym programem
PcVoice.
W tym przypadku obecnoœæ w systemie centrali portierskiej
nr ref. 1038/40 jest nadal niezbêdna poniewa¿:
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centrala spe³nia funkcje interfejsu pomiêdzy systemem DIGIVOICE,
a komputerem PC.
od³¹czony od centrali unifon (s³uchawka) wykorzystywany jest nadal
do komunikacji g³osowej.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WSPÓ£PRACA Z KOMPUTEREM PC

W widocznym polu (44) wyœwietlane s¹ komunikaty (z dat¹ i godzin¹) o
zaistnia³ych w systemie zdarzeniach.
Wykorzystuj¹c widoczne na ekranie ikony mo¿emy zarejestrowane
zdarzenia:




zapisaæ do pliku
wydrukowaæ
wykasowaæ

- ikona (45)
- ikona (46)
- ikona (47)

CENTRALA PORTIERSKA

Po uruchomienie w komputerze PC programu PcVoice na ekranie
monitora wyœwietli siê przedstawione poni¿ej „okno”:

System Digivoice rejestruje nastêpuj¹ce rodzaje zdarzeñ
1) Wszystkie otwarcia drzwi
Zadzwoñ do:

Dodaj
Kasuj
Zmieñ

Otwarcie drzwi kodem np.

23/03/2001
DODATKOWY
KOD OTW.

08:10:05
03
[OTW. ]
12234456

Otwarcie drzwi z unifonu np.
Oprócz odzwierciedlenia na monitorze aktywnego pulpitu centrali
portierskiej, widoczny jest obszar z ikonami obs³uguj¹cymi tak zwany
„spis lokatorów”:

Funkcje realizowane przez poszczególne ikony:
(38) Ustawienie numeru portu szeregowego, pod który pod³¹czona jest
centrala portierska.
(39) Wyœwietlenie pe³nej listy lokatorów.
(40) Dodanie kolejnego u¿ytkownika.
(41) Usuniêcie wybranego u¿ytkownika.
(42) Modyfikacja opisu istniej¹cego u¿ytkownika.
(43) Wywo³anie wskazanego (wybranego) u¿ytkownika.

23/03/2001
G£ÓWNY
UNIFON

08:10:05
002
[OTW. ]
0015

Otwarcie drzwi z centrali np.

23/03/2001
G£ÓWNY
CENTRALA

08:10:05
001
[OTW. ]
0002

2) Wszystkie zdarzenia w centrali portierskiej
Prze³¹czenie centrali w tryb NOC z przekazaniem uprawnieñ do
innej centrali np.

23/03/2001
CENTRALA

08:10:05
0013
[NOC ]

Dzwonienie z centrali do unifonu np.

23/03/2001
CENTRALA

REJESTRACJA ZDARZEÑ
Uruchomienie programu PcVoice automatycznie uruchamia dodatkow¹
aplikacjê odpowiadaj¹c¹ za rejestracjê zaistnia³ych w systemie zdarzeñ.
Sygnalizowane jest to pojawieniem siê w pasku zadaniowym ikony
z napisem „Drukarka”. Klikniêcie na tej ikonie myszk¹ spowoduje
wyœwietlenie kolejnego, pokazanego poni¿ej „okna”:

08:10:05
CENTRALA [WYWO£]

Za³¹czenie alarmu w module alarmowym np.

23/03/2001
1000 ®

Drukarka

08:10:05
1000
[WYWO£]

Wywo³anie centrali z unifonu np.

23/03/2001
1000 ®

08:10:05
CENTRALA [ALARM]

Zapamiêtanie w centrali nie odebranego wywo³ania lub alarmu np.

23/03/2001
1000 ®

08:10:05
CENTRALA [PAM. ]

Usuniêcie z pamiêci centrali zarejestrowanego i nie odebranego
wywo³ania lub alarmu np.

23/03/2001
1000 ®

08:10:05
CENTRALA [ANUL ]

Odnotowanie usuniêcia alarmu w mieszkaniu np.

23/03/2001
1000 ®

08:10:05
CENTRALA [KAS. ]

Uwaga:
W dostêpnym programie PcVoice opisy ikon oraz informacje tworzone w
pliku zawieraj¹cym zarejestrowane zdarzenia s¹ w jêzyku angielskim.
Polska wersja oprogramowania jest w przygotowaniu.
Wyczyæ

Drukuj

Zapisz

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PO£¥CZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ Z KOMPUTEREM
PC ORAZ URUCHAMIANIE PROGRAMU “PC-VOICE”
Aby po³¹czyæ centralê portiersk¹ z komputerem PC i uruchomiæ program
PcVoice nale¿y kolejno:
1) zainstalowaæ w komputerze program PcVoice (program pracuje
w œrodowisku Windows 3.11, 95 lub 98),
2) wy³¹czyæ zasilanie centrali,
3) wysun¹æ w obudowie zawleczkê (12) (patrz rozdzia³: „Budowa
urz¹dzenia”),
4) zdj¹æ górn¹ czêœæ centrali (1) (patrz rozdzia³: „Budowa urz¹dzenia”),
5) przeci¹æ zworê (54), znajduj¹c¹ siê po wewnêtrznej stronie górnej
czêœci centrali (patrz rysunek poni¿ej),

PROGRAMOWANIE
Jeœli centrala nie jest skonfigurowana to po w³¹czeniu centrali na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

6) za³o¿yæ górn¹ czêœæ centrali (1) i wsun¹æ z powrotem zawleczkê (12),
7) przygotowanym wczeœniej przewodem po³¹czyæ wyjœcie RS-232
centrali (16) z dowolnym portem szeregowym komputera PC (COM1COM4) (patrz rysunek),
8) wejœæ do ustawieñ konfiguracyjnych programu PcVoice (ikona (38))
i wybraæ numer portu szeregowego, pod który pod³¹czona jest
centrala portierska,
9) uruchomiæ program PcVoice, wybieraj¹c go z paska zadañ START
(w pozycji PROGRAMY).
W tym momencie obs³ugiwana przez program PcVoice centrala
portierska jest gotowa do rozpoczêcia pracy.

Sposób wykonania po³¹czeñ dla ró¿nych typów portów
szeregowych.

Do konfigurowania centrali wykorzystujemy nastêpuj¹ce przyciski
klawiatury:
(37) - do wprowadzania ustawieñ konfiguracyjnych,

(22) - zatwierdzanie wprowadzonego parametru,

(33) - kasowanie wprowadzonego parametru,

(26) - powrót do pocz¹tku programowania (KROK 0).

Aby wejœæ w tryb programowania nale¿y przy wciœniêtym przycisku
(28) trzy razy wcisn¹æ przycisk
(23).

KROK 0 - wybór jêzyka
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Uwaga:
Aby by³a mo¿liwa wspó³praca centrali portierkiej z komputerem PC
niezbêdne jest ustawienie w obydwu urz¹dzeniach takich samych
prêdkoœci transmisji.

16

Oprócz wyœwietlanych numerów okreœlaj¹cych wersje jêzykowe,
dostêpne s¹ równie¿ wersje: 6-hebrajska, 7-rosyjska, 8-niemiecka,
9-turecka, 10-portugalska, 11-polska.
Po wprowadzaniu z klawiatury cyfry przyporz¹dkowanej ¿¹danej wersji
jêzykowej, centrala automatycznie przejdzie do 1 kroku programowania.
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KROK 3 - d³ugoœæ sygna³u wywo³ania

Centrala wyœwietli:

Centrala wyœwietli:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

Wprowadzony kod nie mo¿e powtarzaæ siê z ¿adnym z innych kodów
wywo³ania. Podczas u¿ytkowania centrali kod ten wykorzystywany jest
do jej wywo³ania z:
paneli skonfigurowanych jako „g³ówne”,

innych central.


Wprowadzamy z klawiatury jedn¹ cyfrê z zakresu 1 - 5 i zatwierdzamy
przyciskiem
(22).

CENTRALA PORTIERSKA

KROK 1 - kod centrali

KROK 4 - d³ugoœæ sygna³u wywo³ania
Centrala wyœwietli:

KROK 2 - czas zajêtoœci

WERSJA POLSKA

Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

W tym kroku ustawiamy rezerwowany czas na rozmowê, podczas
którego nie mo¿e nast¹piæ jej roz³¹czenie przez innych u¿ytkowników.
Wprowadzamy z klawiatury jedn¹ cyfrê z zakresu 1 - 4 i zatwierdzamy
przyciskiem
(22).

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

W tym kroku definiujemy liczbê kana³ów fonicznych obs³ugiwanych przez
centralê.
Oprócz zaprogramowania w centrali 1 lub 2 kana³ów fonicznych,
do prawid³owego funkcjonowania ca³ego systemu, niezbêdne jest
równie¿:
zaprogramowanie we wszystkich panelach takiej samej liczby

kana³ów fonicznych,
do obs³ugi 2 kana³ów fonicznych zastosowanie odpowiedniej iloœci

zasilaczy oraz wykonanie niezbêdnych, dodatkowych po³¹czeñ.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê 1 lub 2 i zatwierdzamy przyciskiem
(22).
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KROK 5 - pierwszy zakres obs³ugiwanych kodów (strefa nr 1)

KROK 7 - wywo³anie centrali z panela przy u¿yciu jej w³asnego kodu

Centrala wyœwietli:

Centrala wyœwietli:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

Wywo³anie centrali z unifonu jest kierowane zawsze do centrali (lub
central), u której w zakresie obs³ugiwanych kodów znajduje siê kod tego
unifonu.
Ponadto w trybie „DZIEÑ - A” wywo³ania do unifonów, o kodzie z zakresu
obs³ugiwanego przez centralê, s¹ przez centralê przechwytywane.
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry okreœlaj¹ce pocz¹tek zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry okreœlaj¹ce koniec zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).

Jeœli funkcja ta jest za³¹czona mo¿liwe jest wywo³anie centrali z paneli
(tylko g³ównych) przy u¿yciu kodu zaprogramowanego w kroku 1.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy pracy centrali w trybie „NOC”,
poniewa¿ jest to wówczas jedyna mo¿liwoœæ dodzwonienia siê
do centrali.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê:
0 - wy³¹czenie opisanej funkcji,
1 - za³¹czenie opisanej funkcji.
(22).
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem

KROK 6 - drugi zakres obs³ugiwanych kodów (strefa nr 2)

KROK 8 - wywo³ania centrali z unifonów

Centrala wyœwietli:

Centrala wyœwietli:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry okreœlaj¹ce pocz¹tek zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry okreœlaj¹ce koniec zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).

W tym kroku mamy mo¿liwoœæ zablokowania funkcji przyjmowania przez
centralê wywo³añ z unifonów. Dotyczy to unifonów, których kody s¹
z zakresów zdefiniowanych w kroku 5 i 6.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê:
0 - wy³¹czenie opisanej funkcji,
1 - za³¹czenie opisanej funkcji.
(22).
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
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WERSJA POLSKA

CENTRALA PORTIERSKA

Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

W tym kroku uaktywniamy dostêpne w centrali wyjœcia, które reaguj¹
na pojawiaj¹cy siê w centrali sygna³ wywo³ania.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê:
- wy³¹czenie wtórnika,
0
1
- za³¹czenie wtórnika dla wywo³añ z paneli,
- za³¹czenie wtórnika dla wywo³añ z unifonów,
2
- za³¹czenie wtórnika dla wywo³añ z paneli i unifonów.
3
(22).
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem

Wprowadzamy z klawiatury cyfrê 0 lub 1.
(22).
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
Jeœli za³¹czymy wyjœcie szeregowe centrala przejdzie do kroku 11A oraz
11B. Jeœli wejœcie szeregowe zostanie wy³¹czone centrala przejdzie
od razu do kroku 12.
KROK 11A - typ danych na wyjœciu szeregowym
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

KROK 10 - rodzaj pracy w trybie „DZIEÑ”
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

W tym kroku okreœlamy czego maj¹ dotyczyæ dane (informacje) wysy³ane
na wyjœcie szeregowe RS-232.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê:
- wszystkie zdarzenia otwarcia drzwi,
0
1
- wywo³ania z/do centrali,
2
- otwarcia drzwi oraz wywo³ania z/do centrali.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).
Rodzaje pracy centrali w trybie „DZIEÑ” zosta³y omówione w rozdziale
dotycz¹cym instrukcji obs³ugi.
Wprowadzamy z klawiatury jedn¹ z liter: A, B lub C.
(22).
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem

KROK 11B prêdkoœæ transmisji
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

KROK 11 - wyjœcie szeregowe RS-232
Centrala wyœwietli:

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

WERSJAANGIELSKA

W tym kroku okreœlamy prêdkoœæ transmisji danych na wyjœciu
szeregowym. Nale¿y pamiêtaæ, aby w centrali i urz¹dzeniu, które bêdzie
pod³¹czone do tego wyjœcia ustawiæ tak¹ sama prêdkoœæ transmisji.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrê:
0 - prêdkoœæ
4 800 b/s
1 - prêdkoœæ
9 600 b/s
2 - prêdkoœæ
19 200 b/s
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).

W tym kroku okreœlamy kod specjalnego, programowalnego urz¹dzenia
przekaŸnikowego, który ma byæ aktywowany przyciskiem funkcyjnym F1.
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
(22).

KROK 12 - programowanie przycisku funkcyjnego F1
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

KROK 13 - programowanie przycisku funkcyjnego F2
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 14 - programowanie przycisku funkcyjnego F3
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 15 - programowanie przycisku funkcyjnego F4
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 16 - programowanie przycisku funkcyjnego F5
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 17 - programowanie przycisku funkcyjnego F6
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.

WERSJAANGIELSKA

KROK 18 - okreœlenie has³a dostêpu
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

W tym kroku okreœlamy jak¹ funkcjê ma realizowaæ przycisk funkcyjny
F1. Mamy do wyboru kilka mo¿liwoœci, które okreœla poni¿sza tabela:

WERSJAANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury jeden z parametrów i zatwierdzamy
wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).
Jeœli przycisk funkcyjny ustawimy na aktywowanie adresowanego
przekaŸnika (parametr „1”) to centrala przejdzie do kroku 12A.
W przeciwnym razie przejdzie do kroku 13.
KROK 12A - specjalny kod
Centrala wyœwietli:
WERSJA POLSKA

W tym kroku definiujemy 6-cyfrowe has³o dostêpu. PóŸniejsza
znajomoœæ tego has³a bêdzie niezbêdna przy ka¿dorazowym za³¹czaniu
centrali (patrz rozdzia³: „Instrukcji obs³ugi”).
UWAGA: has³o nie mo¿e zawieraæ liter.
Zatwierdzamy wprowadzon¹ wartoœæ przyciskiem
(22).
Po 18 kroku programowania centrala automatycznie wyjdzie z trybu
programowania.
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ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
tel: (0-42) 616-21-00
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e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl
http:/www.miwiurmet.com.pl

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.

