INFORMACJE OGÓLNE

MIWI

BUDOWA URZ¥DZENIA

(1)
(2)
(3)

Gniazdo do pod³¹czenia terminalu nr ref. 1038/56.
Potencjometr regulacji g³oœnoœci panela.
Potencjometr regulacji wzmocnienia mikrofonu.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Z³¹cze z zaciskami pod przewody (Mp1).
Z³¹cze z zaciskami pod przewody (Mp2).
Z³¹cze z zaciskami pod przewody (MS).
Z³¹cze z zaciskami pod przewody.
Gniazdo do pod³¹czenia modu³u rozszerzaj¹cy nr ref. 1038/17.
Gniazdo do pod³¹czenia 8 przycisków wywo³ania.
Z³¹cze do obs³ugi elektrozaczepu.

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO
PANELI PRZYCISKOWYCH
SINTHESI NR REF. 1038/7

NR REF. 1038/7

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7

INFORMACJE OGÓLNE
Przetwornik A/C (digitiser) nr ref. 1038/7 przeznaczony jest do wspó³pracy z tradycyjnymi panelami przyciskowymi Sinthesi.

PODSTAWOWE FUNKCJE

12)
13)
14)
15)

Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
Obs³uga panela wyposa¿onego w modu³ kamery TV.
Mo¿liwoœæ zdefiniowania obs³ugi 1 lub 2 kana³ów fonicznych,
Akustyczne potwierdzenie wciœniêcia któregokolwiek z przycisków
oraz ustawienie g³oœnoœci tego potwierdzenia.
16) Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika zamkniêcia drzwi np. kontaktronu
(sygnalizacja nie zamkniêtych drzwi przekazywana jest do centrali,
jeœli otwarcie drzwi jest d³u¿sze ni¿ 30 sekund).
17) Mo¿liwoœæ zdalnego programowania poprzez pod³¹czenie do magistrali terminala programuj¹cego nr ref. 1038/56.

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

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1

Pierwsze z³¹cze do pod³¹czenia g³ównej magistrali.

+V
0V
D
FA1
FB1

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kana³u fonicznego nr 1.
Linia kana³u fonicznego nr 1.

Mp2

Drugie z³¹cze do pod³¹czenia g³ównej magistrali.

FA2
FB2
+F
0F

Linia kana³u fonicznego nr 2.
Linia kana³u fonicznego nr 2.
Napiêcie zasilaj¹ce foniê (+33V).
Masa dla napiêcia +F.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

1) Obs³uga 8 przycisków wywo³ania.
2) Mo¿liwoœæ zwiêkszenia liczby obs³ugiwanych przycisków do 104,
poprzez zastosowanie modu³ów rozszerzaj¹cych nr ref. 1038/17
(maksymalnie 6 sztuk). Ka¿dy z dodatkowych modu³ów mo¿e
obs³u¿yæ do 16 przycisków wywo³ania.
3) Mo¿liwoœæ przypisania (zaprogramowania) poszczególnym
przyciskom wywo³ania do 159999 ró¿nych kodów numerycznych lub
alfanumerycznych.
4) Dzwonienie do unifonów przypisanych do danego panela.
5) Dzwonienie do central portierskich (tylko z paneli skonfigurowanego
jako „g³ówne”).
6) Ustawialna d³ugoœæ sygna³u wywo³ania (od 1 do 5 sekund).
7) Akustyczne potwierdzenie wys³ania wywo³ania.
8) Akustyczne potwierdzenie zakoñczenia rozmowy (roz³¹czenie).
9) Ró¿ne sygna³y wywo³ania dla paneli skonfigurowanych jako „g³ówne”
i „dodatkowe”.
10) Obs³uga elektrozaczepu poprzez styk NC-C-NO z ustawialnym
czasem od 1 do 30 sekund.
11) Obs³uga dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
„Przycisk listonosza”,

„Przycisk otwierania drzwi od wewn¹trz”.
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NR REF. 1038/7
PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7
MIWI

OPIS DZIA£ANIA - PROGRAMOWANIE

MS

Z³¹cze do pod³¹czenia „pionu”.

+V
0V
D
FA
FB

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kana³u fonicznego.
Linia kana³u fonicznego.
Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów realizuj¹cych funkcje
pomocnicze (specjalne).

0V
PH
P
SP

Masa dla funkcji pomocniczych.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od wewnêtrznej strony drzwi).
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (listonosza).
Wyjœcie do czujnika zamkniêcia drzwi.
Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów przy wersji video.

+V
SC
SL
S12
S1
S2
0V

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V) dla przeka¿nika nr ref. 1038/68.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref.1038/68
- pod³¹czenie sygna³u video z g³ównej magistrali do pionu.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref.1038/68
- za³¹czenie lokalnej kamery TV.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref.1038/68
- prze³¹czanie pomiêdzy kana³ami: 1 i 2.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref.1032/9
- za³¹czenie kana³u fonicznego nr 1.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref.1032/9
- za³¹czenie kana³u fonicznego nr 2.
Masa dla napiêcia zasilaj¹cego przeka¿nika nr ref. 1038/68.
Z³¹cze do pod³¹czenia przycisków.

1
2
3
4
5
6
7
8
0V

Przycisk wywo³ania nr 1.
Przycisk wywo³ania nr 2.
Przycisk wywo³ania nr 3.
Przycisk wywo³ania nr 4.
Przycisk wywo³ania nr 5.
Przycisk wywo³ania nr 6.
Przycisk wywo³ania nr 7.
Przycisk wywo³ania nr 8.
Masa dla przycisków wywo³ania.

OPIS DZIA£ANIA
WYWO£ANIE (DZWONIENIE DO) UNIFONÓW
Wywo³anie wybranego u¿ytkownika (unifonu lub centrali portierskiej)
realizuje siê poprzez wciœniêcie przycisku, któremu zosta³ przypisany kod
tego u¿ytkownika. Wys³anie sygna³u wywo³ania potwierdzane jest
w panelu trzema sygna³ami „BIP”. Unifon, do którego skierowane zosta³o
wywo³anie, generuje dzwonek przez czas zaprogramowany w przetworniku (od 1 do 5 sekund). Sygna³ wywo³ania mo¿e byæ ci¹g³y (dla paneli
skonfigurowanych jako „g³ówne”) lub przerywany (dla paneli
„dodatkowych”).
Zastosowanie modu³u przetwornika nr ref. 1038/7 umo¿liwia przypisanie
kodów 8 przyciskom wywo³ania w tym dwóm wbudowanym. Jeœli
w panelu wystêpuje wiêcej ni¿ 8 przycisków do modu³u przetwornika
do³¹cza siê modu³y rozszerzenia nr ref. 1038/17 (maksymalnie 6 sztuk),
z których ka¿dy mo¿e obs³u¿yæ kolejne 16 przycisków. W sumie system
DIGIVOICE mo¿e zarz¹dzaæ panelami o liczbie przycisków nie
przekraczaj¹cej 104.
Kody przypisywane (programowane) poszczególnym przyciskom mog¹
mieæ od 1 do 4 znaków i s¹ z pe³nego zakresu: 1 - JJJJ.

PROGRAMOWANIE
METODY PROGRAMOWANIA
Przetwornik nr ref. 1038/7 mo¿emy zaprogramowaæ tylko za pomoc¹
terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów pod³¹czenia terminalu, umo¿liwiaj¹cych
zaprogramowanie modu³u nr ref. 1038/7:

Z³¹cze do obs³ugi elektrozaczepu.
NC
C
NO

Styk normalnie zamkniêty.
Wejœcie styków NO, NC.
Styk normalnie otwarty.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE
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bezpoœrednie pod³¹czenie terminalu do programowanego modu³u
(gniazdo (1)),
pod³¹czenie terminalu do dowolnego innego modu³u wywo³ania
pracuj¹cego w systemie,
pod³¹czenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej
nr ref. 1038/40 pracuj¹cej w systemie,
pod³¹czenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.

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

PARAMETRY USTAWIANE PODCZAS PROGRAMOWANIA

6) D³ugoœæ sygna³u wywo³ania.

Ka¿dy przetwornik nr ref. 1038/7 wymaga ustawienia 9 nastêpuj¹cych
parametrów:

D³ugoœæ wysy³anego z modu³u sygna³u wywo³ania mo¿e wynosiæ od 1
do 5 sekund.
Zaleca siê, aby wystêpuj¹ce w systemie wszystkie modu³y
wywo³ania oraz centrale portierskie mia³y ustawion¹ tak¹ sam¹
d³ugoœæ sygna³u wywo³ania.

!



G£ÓWNY
Z tak skonfigurowanego modu³u mo¿na dodzwonic siê do wszystkich
unifonów oraz central portierskich pracuj¹cych w systemie.
DODATKOWY
Z tak skonfigurowanego modu³u mo¿na wywo³aæ tylko unifony
pod³¹czone do pionu dedykowanego dla tego modu³u.

2) Kod modu³u wywo³ania (kod panela).

7) Liczba kana³ów fonii.
W module wywo³ania definiujemy liczbê obs³ugiwanych kana³ów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowania w panelu 1 lub 2 kana³ów fonicznych, do
prawid³owego funkcjonowania ca³ego systemu, niezbêdne jest równie¿:


Jest to kod, który identyfikuje dany modu³ wywo³ania.
Zakres kodów zale¿y od tego, czy modu³y pracuj¹ jako „g³ówne”, czy
„dodatkowe”.



G£ÓWNY
- kod z zakresu 1 - JJJ,
DODATKOWY - kod z zakresu 1 - JJ.

Kod przypisany modu³owi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modu³u do³¹czony. W obrêbie jednego systemu kody
modu³ów „g³ównych” i „dodatkowych” mog¹ siê ze sob¹ pokrywaæ.



8) G³oœnoœæ buzzera potwierdzaj¹cego wciœniêcie
dowolnego przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy g³oœnoœci:


3) Czas zajêtoœci.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie mo¿e nast¹piæ
jej roz³¹czenie przez innych u¿ytkowników.
Wystêpuj¹ce w systemie wszystkie modu³y wywo³ania oraz centrale
portierskie powinny mieæ ustawiony taki sam czas zajêtoœci.
Od chwili wys³ania wywo³ania do dowolnego u¿ytkownika (unifonu lub
centrali), w innych panelach generowany jest sygna³ zajêtoœci.
Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru: 10, 20,
30, 40 sekund.

4) Zarz¹dzanie funkcj¹ otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu do³¹czonego do danego modu³u mo¿e mieæ
charakter:
!

ZAWSZE
Wciœniêciu w dowolnym unifonie przycisku otwierania drzwi zawsze
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów,
do których mo¿emy siê dodzwoniæ z tego modu³u),

!

SELEKTYWNIE
Wciœniêcie w unifonie przycisku otwierania spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu tylko po wywo³aniu z modu³u, do którego
elektrozaczep jest pod³¹czony.

W zale¿noœci od typu instalacji nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych
zaleceñ:
1) W systemach z jednym modu³em wywo³ania (zawsze konfigurowanym jako „g³ówny”) charakter otwierania drzwi mo¿e byæ dowolny.
2) W systemach z kilkoma modu³ami wywo³ania skonfigurowanymi,
jako „g³ówne”, charakter otwierania drzwi musi byæ selektywny.
3) W systemach, gzie wystêpuj¹ zarówno modu³y „g³ówne”, jak
i „dodatkowe”:




wejœcia „g³ówne” musz¹ mieæ selektywny charakter otwierania
drzwi,
wejœcia „dodatkowe” mog¹ mieæ dowolny charakter otwierania
drzwi, dostosowany do potrzeb u¿ytkownika:
- Jeœli ustawimy ZAWSZE, wciœniêcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejœciu wywo³ania z modu³u skonfigurowanego jako „g³ówny”, spowoduje jednoczesne otwarcie
drzwi „g³ównych” i „dodatkowych”,
- Jeœli ustawimy SELEKTYWNIE, wciœniêcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi,
z których pochodzi wywo³anie.

zaprogramowanie we wszystkich pozosta³ych panelach takiej samej
liczby kana³ów fonicznych,
zastosowanie odpowiedniej iloœci zasilaczy oraz wykonanie
niezbêdnych, dodatkowych po³¹czeñ.




MINIMUM
ŒREDNIA
MAXIMUM

- wprowadzamy „1”,
- wprowadzamy „2”,
- wprowadzamy „3”.

9) Programowanie przycisków wywo³añ.
Kody przypisywane poszczególnym przyciskom s¹ z pe³nego zakresu:
1 - JJJJ, niezale¿nie od jego konfiguracji.

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU TERMINALU
NR REF. 1038/56
Programowanie modu³u przetwornika A/C nr ref. 1038/7 przy u¿yciu
terminalu przeprowadza siê w normalnie pracuj¹cym systemie.
Aby uruchomiæ terminal i skomunikowaæ siê w systemie z programowanym modu³em nale¿y kolejno:
1) wcisn¹æ w terminalu przycisk „ON” i przytrzymaæ go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) po³¹czyæ terminal do systemu, korzystaj¹c z jednego ze sposobów
umo¿liwiaj¹cych zaprogramowanie modu³u:








bezpoœrednie pod³¹czenie terminalu do programowanego
modu³u (gniazdo (1),
pod³¹czenie terminalu do dowolnego innego modu³u wywo³ania
pracuj¹cego w systemie,
pod³¹czenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej
nr ref. 1038/40, pracuj¹cej w systemie,
pod³¹czenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.

Terminal automatycznie zaloguje siê do systemu, a jego wyœwietlacz
przez 3 sekundy wyœwietli komunikat:

A nastêpnie poka¿e:

5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to czas aktywowania styku NC-O-NO, z regu³y obs³uguj¹cy
elektrozaczep.
Ustawiamy czas jest z zakresu 1 - 30 sekund .
Wybierz przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <Serial number> i zatwierd¿
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

1) Typ modu³u wywo³ania (typ panela).

NR REF. 1038/7

MIWI

PROGRAMOWANIE

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7

NR REF. 1038/7
PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7
MIWI

PROGRAMOWANIE
Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

- d³ugoœæ wywo³ania,
- liczba kana³ów fonii,
- g³oœnoœæ buzzera.

Do ustawiania w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu nastêpuj¹ce
przyciski:
Nale¿y wprowadziæ z klawiatury terminala numer seryjny programowanego modu³u (jest on umieszczony na tylnej czêœci obudowy, na
etykiecie, za literami S/N) i zatwierdziæ go przyciskiem „¿”.
Jeœli wprowadzony numer jest poprawny terminal wyœwietli:






„¬” lub „®” - przechodzenie do nastêpnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie siê pomiêdzy poszczególnymi stronami,
„¿” - zatwierdzanie wprowadzanego parametru,
„sp” wybór mo¿liwych ustawieñ danego parametru.

Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zosta³y zapamiêtane nale¿y
przy u¿yciu przycisków „¬” lub „®” przejœæ do strony:

Gdzie:
DIG
SN
00105F

- panel z przetwornikiem A/C (DIGitiser),
- skrót od „numer seryjny” (Serial Number),
- przyk³adowy numer.

W tym momencie terminal jest zalogowany, co sygnalizowane jest 3 krotnym sygna³em d¿wiêkowym „BIP” powtarzaj¹cym siê co 3 sekundy.
W tym momencie mo¿emy rozpocz¹æ ustawianie wymienionych
w poprzednim rozdziale 9 parametrów konfiguracyjnych modu³u.

USTAWIENIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH

Nastêpnie nale¿y wybraæ przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <Program>
i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „¿”.
Jeœli chcemy anulowaæ wszystkie ustawione parametry nale¿y wybraæ
przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <Cancel> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem
„¿”.
Jeœli w systemie znajduj¹ siê inne modu³y wywo³ania, które wymagaj¹
zaprogramowania, mo¿emy je skonfigurowaæ, bêd¹c przy³¹czonym
do aktualnie programowanego panela (odbywa siê to poprzez sieæ).
Realizujemy to w analogiczny sposób jak wy¿ej opisany proces
programowania.

Dziêki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry modu³u
wywo³ania mieszcz¹ siê na kolejno wyœwietlanych stronach:
Strona nr 1
(opis modu³u)

PRZYPISANIE (ZAPROGRAMOWANIE) KODÓW
PRZYCISKOM WYWO£ANIA
Aby przy u¿yciu terminalu zaprogramowaæ kody przycisków wywo³ania
terminal musi wyœwietlaæ:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Przy u¿yciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela np.
WEJSCIE GLOWNE NR 1.
Strona nr 2
(typ modu³u, kod, czas zajêtoœci, zarz¹dzanie funkcj¹ otwierania drzwi)

Wówczas nale¿y wybraæ przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <Buttons>
i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „¿”.
Terminal wyœwietli kody pierwszych 3 przycisków wywo³ania:

Gdzie:
Type

Gdzie:
PE-01; PE-02; PE-03

Code
Busy
LockRel

- typ modu³u:
P - g³ówny (Primary),
S - dodatkowy (Secondary),
- kod,
- czas zajêtoœci,
- czas i sposób otwarcia drzwi:
L - zawsze,
S - selektywnie.

Strona nr 3
(d³ugoœæ sygna³u wywo³ania, liczba kana³ów fonii, g³oœnoœæ buzzera).
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RRRR

- 1,2,3 przycisk wywo³ania pod³¹czony do
modu³u przetwornika nr ref. 1038/7,
- kod wywo³ania.

Wprowadzamy kody dla 3 pierwszych przycisków wywo³ania. Nastêpnie
wybieramy przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <OK> i zatwierdzamy
przyciskiem „¿”.
Aby wyœwietlane kody zosta³y zapamiêtane nale¿y zawsze
zatwierdziæ aktualnie wyœwietlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejœcie do nastêpnych 3 kodów wywo³ania realizuje siê wybieraj¹c
przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <N> i zatwierdzaj¹c j¹ przyciskiem „¿”.
Przejœcie do poprzednich 3 kodów otwierania drzwi realizuje siê
wybieraj¹c przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <P> i zatwierdzaj¹c j¹
przyciskiem „¿”.

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

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

Gdzie:
PE-07; PE-08
E1-01
RRRR

- 7,8 przycisk wywo³ania pod³¹czony do modu³u
przetwornika nr ref. 1038/7,
- przycisk wywo³ania pod³¹czony do pierwszego
wejœcia w pierwszym module rozszerzenia
nr ref. 1038/17,
- kod wywo³ania.

Aby anulowaæ zaprogramowany wczeœniej kod przycisku wywo³ania
nale¿y przeprogramowaæ go kodem nie wystêpuj¹cym w systemie np.
JJJJ.
Po zaprogramowaniu wszystkich kodów
wywo³ania wybieramy
przyciskiem „¬” lub „®” pozycjê <Esc> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem
„¿”. Wyœwietlacz terminalu powróci wówczas do nastêpuj¹cego „okna”:

Aby wyjœæ z trybu programowania modu³u nale¿y wybraæ przyciskiem „¬”
lub „®” pozycjê <Exit> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „¿”. Po tej operacji
modu³ przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie mo¿emy wypi¹æ przewód ³¹cz¹cy terminal z modu³em
przetwornika i wy³¹czyæ terminal wciskaj¹c i przytrzymuj¹c przez co
najmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.

MIWI

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
ELEKTROZACZEP
Jeœli nie dzia³a funkcja otwierania drzwi, przyczyna mo¿e tkwiæ w:

Module wywo³ania, jeœli emituje on d¿wiêk "bip" potwierdzaj¹cy
otwieranie drzwi, ale nie nastêpuje otwieranie drzwi.
Unifonie, jeœli przetwornik nie emituje ¿adnego sygna³u potwier
dzaj¹cego otwieranie drzwi.

WYMIANA MODU£U
Jeœli zaistnieje koniecznoœæ wymiany modu³u na nowy, a chcemy
zachowaæ zaprogramowane kody wywo³ania, mo¿emy prze³o¿yæ
odpowiedzialn¹ za to pamiêæ ze starego modu³u do nowego.
Kolejnoœæ czynnoœci:
1) Wy³¹czyæ napiêcie starego modu³u nr ref. 1038/7.
2) Delikatnie zdj¹æ obudowê.
3) Wyj¹æ pamiêæ z gniazda.
4) Zdj¹æ obudowê nowego modu³u i umieœciæ pamiêæ w gnie¿dzie
bacznie zwracaj¹c uwagê na w³aœciwe u³o¿enie.
5) Zamkn¹æ obudowê.
Wa¿ne:
Numer seryjny nowego przetwornika zmieni siê na numer
starego po w³o¿eniu pamiêci do gniazda.
6) Pod³¹czyæ napiêcie do nowego przetwornika.

REGULACJA G£OŒNOŒCI
Poziom g³oœnoœci rozmowy jest fabrycznie ustawiony na œredni. Jeœli
zachodzi potrzeba, regulacjê mo¿na przeprowadziæ wykorzystuj¹c
potencjometry (2) i (3).

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI

Po zaprogramowaniu kodów wywo³ania dla wszystkich 8 przycisków
obs³ugiwanych przez przetwornik nr ref. 1038/7 terminal wyœwietli okno,
które umo¿liwi rozpoczêcie programowania kodów wywo³ania dla
przycisków obs³ugiwanych przez ewentualne modu³y rozszerzenia
nr ref. 1038/17:

NR REF. 1038/7

PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7

SYGNA£Y B£ÊDÓW
Ostrze¿enie:

Znaczenie:

3 sygna³y "bip" po w³¹czeniu.

Urz¹dzenie sprawne.

6 sygna³ów "bip" co 3 sekundy.

Linia danych nie jest zasilana.

6 sygna³ów "bip”.

Brak dekodera lub wywo³anie od
„dodatkowego” modu³u do dekodera
w innym pionie lub przycisk nie jest
zaprogramowany.

Sygna³y “bip” co 5 sekund.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Ci¹g³y sygna³ "bip" dopóki nie
Brak pamiêci EEPROM lub
naciœniêto przycisku (urz¹dzenie nieodpowiedni numer seryjny
nie odpowiada).
przypisany do modu³u.
B³¹d CKS EEPROM (sumy
kontrolnej).
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PRZETWORNIK A/C (DIGITISER)
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