NR REF. 1072/7

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7
INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.

Potencjometr do regulacji wzmocnienia głoĞnika.
Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
Przycisk programowania oraz dioda LED.
Gniazdo do podłączenia adaptera 1072/60.
Mikroprzełączniki do programowania.

1.
2.
3.
4.

Złącze do podłączenia przycisków (P1 ÷ P8).
Złącze do podłączenia przycisków (P9 ÷ P18).
Główna listwa zaciskowa.
Złącze do modułu rozszerzenia 1038/17.
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Linia stylistyczna Sinthesi.
Obsługa 18 przycisków.
MoĪliwoĞü zwiĊkszenia liczby obsługiwanych przycisków do 82,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających 1038/17
(1 moduł dla 16 przycisków).
Programowanie poprzez klawiaturĊ 1032/65 i adapter 1072/60.
Uproszczone programowanie z uĪyciem mikroprzełączników i
diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych
stacji wywołania).
MoĪliwoĞü załączania dekodera specjalnego 1072/80.
Wbudowany przekaĨnik NC-C-NO z programowalnym czasem
załączenia, od 1 do 30s.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10, 20, 30, 40s.
Programowalny czas zajĊtoĞci: 10, 20, 30, 40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoĪliwoĞü podłączenia czujnika zamkniĊcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Akustyczne potwierdzenie wywołania.
Sygnał zajĊtoĞci sygnalizowany akustycznie.
Regulacja wzmocnienia głoĞnika i mikrofonu.
Obsługa panela wyposaĪonego w moduł kamery video.
MoĪliwoĞü zaprogramowania pod jednym z przycisków
wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali)

BUDOWA

OPIS ZACISKÓW
Główna listwa zaciskowa:
L1
Magistrala Bibus
L2
Magistrala Bibus
~0
~12
C
NC
NO

Masa dla napiĊcia 12V
12V dla zasilania elektrozaczepu
Wspólny zacisk przekaĨnika
Styk przekaĨnika (normalnie zamkniĊty)
Styk przekaĨnika (normalnie otwarty)

PA

GND

WyjĞcie na dodatkowy przycisk otwierania drzwi
(normalnie otwarty)
WyjĞcie do czujnika zamkniĊcia drzwi (zamkniĊty przy
zamkniĊtych drzwiach)
Masa

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

SP

Listwa zaciskowa dla przycisków:
P1-P18
Styki przycisków
C
Wspólny styk przycisków

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ...................... maksymalnie 6,5mA
Pobór prądu w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 40mA
Styki przekaĨnika ............................................................... 30V 2A
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA
Temperatura pracy ..................................................-10°C ÷ +50°C
WilgotnoĞü........................................................... 90% RH @ 30°C
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INSTALACJA
Digitizer 1072/7 montujemy podobnie jak moduł wywołania
1072/13. Wymaga on jedynie dodania odpowiednich modułów z
przyciskami (nr ref. 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 1145/18)
zgodnie z wymaganą iloĞcią przycisków.
Do digitizera 1072/7 moĪemy podłączyü bezpoĞrednio do 18
przycisków. W przypadku, gdy wymagana jest ich wiĊksza liczba,
naleĪy zastosowaü moduł rozszerzający 1038/17, zwiĊkszający
liczbĊ obsługiwanych przycisków do 16. Maksymalnie moĪemy
podłączyü do 4 modułów, co daje łącznie 82 przyciski.
W przypadku, jeĪeli potrzebne jest wiĊcej, niĪ 82 przyciski naleĪy
zaprojektowaü dwie stacje wywołania w jednej lokalizacji.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiĊdzy stykami GND, a SP.
WczeĞniej naleĪy usunąü zworkĊ pomiĊdzy w/w stykami
symulującą zamkniĊcie drzwi.

PROGRAMOWANIE
W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer
moĪemy zaprogramowaü przy uĪyciu przycisku programowania z
diodą LED oraz mikroprzełączników. Dla bardziej złoĪonych
systemów wymagane jest uĪycie adaptera 1072/60 i klawiatury
1032/65.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE
W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania,
moĪemy programowaü ww. stacje bez uĪycia adaptera i klawiatury.
NiezbĊdne
parametry
wprowadzamy
przez
ustawienia
mikroprzełączników, wykorzystujemy takĪe przycisk programowania
wraz z diodą LED. W programowaniu uproszczonym moĪemy
okreĞliü parametry:
• Numer stacji ID (1, 2, 3),
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s),
• Przypisaü odbiorniki do przycisków wywołania.
NUMER STACJI (ID)
Numer stacji okreĞlany jest poprzez ustawienie mikroprzełączników.
Ustawienia
mikroprzeł czników NUMER STACJI WYWOŁANIA
Do programowania przy uĪyciu
zewnĊtrznej klawiatury
Stacja nr 1
Stacja nr 2
Stacja nr 3
CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
NaciĞnij przycisk programowania (3) i poczekaj, aĪ zapali siĊ dioda
LED. Powtarzający siĊ sygnał dĨwiĊkowy wskazuje, Īe błĊdnie
zaprogramowano numer stacji zewnĊtrznej – powtarzający siĊ ID.
W takim przypadku naciĞnij powtórnie przycisk, popraw numer i
powtórz operacjĊ.
NaleĪy zewrzeü zaciski PA i GND na czas, w jakim ma byü otwarty
elektrozaczep (do 30s). Digitizer potwierdzi informacjĊ poprzez
sygnał dĨwiĊkowy. Ponowne naciĞniĊcie przycisku programowania
spowoduje wyjĞcie z trybu programowania.
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DziĊki temu, iĪ digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie
bez dodatkowych stacji wywołania moĪna pominąü etap
przypisywania kodów przyciskom digitizera. NaleĪy jedynie
skojarzyü unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa siĊ z
dwóch etapów:
A.
B.

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

A:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Nacisnąü przycisk programowania digitizera, dioda LED
zaĞwieci siĊ.
W kolejnoĞci, w jakiej bĊdą programowane unifony, naleĪy
naciskaü przyciski wywołania. Nie wciskaü przycisku wywołania
centrali.

B:

Programowanie unifonów
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie migaü naleĪy
podejĞü do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieĞü słuchawkĊ. Operacja zostanie
potwierdzona błyĞniĊciem diody LED, w unifonie po odłoĪeniu
słuchawki dĨwiĊkiem wywołania.
Krok 1 naleĪy powtórzyü dla pozostałych unifonów, pami taj c
o odpowiedniej kolejnoci w jakiej tworzono list .
Zaleca siĊ wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
póĨniejszą konserwacjĊ systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod PiĊtro Uwagi
1
2
3
4
WaĪne. Dioda LED zacznie migaü, jeĪeli przez 30 sekund od
wciĞniĊcia przycisku programowania nie wykonamy Īadnej
operacji. W tym przypadku naleĪy wcisnąü ponownie ww.
przycisk by wyjĞü z trybu programowania.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW
POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów, podczas
rezerwowania przycisków digitizera naleĪy wcisnąü 2, bądĨ 3 razy
(w zaleĪnoĞci od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
unifonów, naleĪy wykonaü procedurĊ kojarzenia na obydwu
unifonach.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA OĝWIETLENIA
KLATKI SCHODOWEJ”
Przycisk P1 domyĞlnie przeznaczony jest do sterowania
wbudowanym w rozdzielacz magistrali przekaĨnikiem NO-NC.
Przypisanie temu przyciskowi odbiornika powoduje utratĊ
moĪliwoĞci sterowania przekaĨnikiem, aby powróciü do tej funkcji
naleĪy przywróciü ustawienia fabryczne. Skasowane zostanie tylko
przypisanie pierwszego odbiornika.

PROGRAMOWANIE Z UYCIEM ADAPTERA NR REF.
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65
UWAGA: NaleĪy pamiĊtaü o ustawieniu mikroprzeł czników w
pozycji OFF
Podłączenie adaptera i klawiatury do digitizera jest potwierdzane
poprzez podwójny sygnał dĨwiĊkowy i zapalenie diody LED.
KolejnoĞü wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny
sygnał dĨwiĊkowy potwierdza wprowadzenie parametru do pamiĊci
digitizera.
BłĊdnie
wprowadzony
parametr
zostanie
zasygnalizowany takĪe poprzez podwójny sygnał dĨwiĊkowy, przy
czym drugi dĨwiĊk bĊdzie miał niĪszą czĊstotliwoĞü.
Powtarzający siĊ wielokrotnie sygnał dĨwiĊkowy podczas
programowania wskazuje na to, iĪ wprowadzony numer
identyfikujący stacjĊ wywołania (ID) juĪ został zaprogramowany w
systemie dla innej stacji wywołania. MoĪna go wyłączyü wciskając
przycisk .
W celu unikniĊcia pomyłek zaleca siĊ programowaü digitizer w
nastĊpującej kolejnoĞci:
WERSJA SYSTEMU:
Z uwagi na to, iĪ digitizer mógł pracowaü w starszej wersji systemu
Bibus, istnieje moĪliwoĞü wyboru w/w systemu. W nowych
instalacjach, naleĪy wprowadziü parametr M2.
M1↵
M2↵

Pierwsza edycja systemu Bibus
Druga edycja systemu Bibus / VOP

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP STACJI
W systemie Bibus digitizer 1072/7 moĪe pełniü rolĊ głównej, lub
dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma moĪliwoĞü
wywoływania uĪytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie
moĪe wywoływaü centrali portierskiej. Stacja główna moĪe
wywoływaü centralĊ portierską i wszystkich uĪytkowników w
systemie.
I0↵
I1↵

Główna stacja wywołania
Dodatkowa stacja wywołania

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP KODU WYWOŁANIA
Digitizer 1072/7 dopuszcza uĪycie kodów numerycznych (0001 –
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, bądĨ sufiksu
uĪywamy liter od A do J.
F1↵
F2↵
F3↵

Kod numeryczny
Kod z literowym prefiksem
Kod z literowym sufiksem

NUMER STACJI WYWOŁANIA (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu od 1
do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku stosowania
kodów wywołania z literowym prefiksem, literĊ od A do J. Numer
stacji wywołania wprowadzamy w nastĊpującym formacie:
Nx↵

x identyfikuje stacjĊ

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianĊ typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
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CZAS NA ODEBRANIA POŁĄCZENIA

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60 I KLAWIATURY 1032/65.

Parametr ten okreĞla czas, w trakcie którego uĪytkownik moĪe
odebraü połączenie. Pozostałe stacje wywołania bĊdą wskazywały
zajĊtoĞü. Wszystkie urządzenia w systemie powinny mieü
zaprogramowany identyczny czas na odebranie połączenia.

Uwaga. W przypadku wystĊpowania w systemie kilku paneli
wywołania, procedurĊ przypisania kodów do unifonów wystarczy
przeprowadziü tylko 1 raz.

G1↵
G2↵
G3↵
G4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS ZAJĉTOĝCI

Programowanie unifonów składa siĊ z dwóch etapów:
A.
B.
A:

Jest to czas, podczas którego trwającą rozmowĊ nie moĪe
przerwaü wywołanie z innej stacji zewnĊtrznej, ani centrali
portierskiej.
O1↵
O2↵
O3↵
O4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Parametr ten okreĞla czas załączenia przekaĨnika kontrolującego
elektrozaczep.
D00↵
Dxy↵

Impulsowy (600ms)
Od 1 do 30, xy – czas w sekundach

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW
Format komendy kojarzącej kod wywołania z przyciskiem jest
postaci: CxyzwPnm↵
↵, gdzie xyzw jest kodem uĪytkownika, zaĞ nm
numerem przycisku.
Uwaga: Kody muszą przyjmowaü format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
Kody wywołania xyzw mogą przyjmowaü nastĊpujące wartoĞci:
0001 – 9999
x000 – x999
000x – 999x
0000
LLLL

kody numeryczne
kody z literowym prefiksem (od A do J)
kody z literowym sufiksem (od A do J)
kod do bezpoĞredniego wywołania centrali
(w trybie dziennym)
kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80
oraz przekaĨnika w rozdzielaczu magistrali.

Numer przycisku nm zaleĪy od sposobu połączenia modułów
rozszerzenia. Kolejne przyciski są obsługiwane przez:
01 – 18
19 – 34
35 – 50
51 – 66
67 – 82

digitizer
1 moduł rozszerzenia
2 moduł rozszerzenia
3 moduł rozszerzenia
4 moduł rozszerzenia

Po wprowadzeniu pierwszego kodu moĪna przyspieszyü
programowanie. NaciĞniĊcie klawisza ↵ spowoduje przypisanie
nastĊpnemu przyciskowi kolejnego numeru i kodu wywołania. Dla
przykładu: sekwencja C1000P01↵↵↵ skojarzy kod 1000 z
przyciskiem 01, 1001 z przyciskiem 02 i 1003 z przyciskiem 03.
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B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów
Tworzenie listy programowanych unifonów
1. Podłącz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda.
2. NaciĞnij przyciski wywołania w kolejnoĞci, w jakiej bĊdą
programowane unifony, pamiĊtaj aby nie uĪyü przycisku do
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego
1072/80.
3. 30s po naciĞniĊciu ostatniego przycisku operacja zostanie
potwierdzona pojedynczym sygnałem dĨwiĊkowym.
4. Pozostaw podłączony adapter 1072/60, przejdĨ do
programowania unifonów.
Programowanie unifonów
5. PodejdĨ do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwierania drzwi podnieĞ słuchawkĊ. Operacja zostanie
potwierdzona podwójnym sygnałem dĨwiĊkowym i
błyĞniĊciem diody LED.
6. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiĊtając aby
programowaü unifony dokładnie w takiej kolejnoĞci, w jakiej
były wciskane przyciski w stacji wywołania.
Zaleca siĊ wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
póĨniejszą konserwacjĊ systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod PiĊtro Uwagi
1
2
3
4

PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁĄCZONYCH
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów naleĪy podczas
tworzenie listy programowanych unifonów wcisnąü 2, bądĨ 3 razy
(w zaleĪnoĞci od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
naleĪy powtórzyü procedurĊ programowania na obydwu unifonach.
DODAWANIE NOWYCH UĩYTKOWNIKÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60
Podłącz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod
wywołania.
NaciĞnij
przycisk
odpowiadający
nowemu
uĪytkownikowi, nastĊpnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisaną
powyĪej procedurą.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO

(*) W przypadku pomyłki naleĪy wcisnąü przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracając do ustawieĔ
fabrycznych.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA PEŁNEGO Z UYCIEM ADAPTERA NR REF. 1072/60 I KLAWIATURY
NR REF. 1032/65
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GłoĞnoĞü jest ustawiona fabrycznie i w wiĊkszoĞci przypadków nie
wymaga regulacji. JeĪeli wystąpi koniecznoĞü regulacji, naleĪy uĪyü
potencjometrów dostĊpnych po zdjĊciu przedniej czĊĞci obudowy.
WYWOŁANIA
Digitalizer obsługuje do 82 uĪytkowników. Przypisując kod 0000 do
jednego z przycisków uzyskujemy moĪliwoĞü wywołania centrali
portierskiej (tylko w trybie dziennym).
FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO
Po wciĞniĊciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera
specjalnego (kod LLLL) nastąpi jego aktywacja (przełączenie
styków przekaĨnika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia.
Uwaga: JeĪeli w trakcie procedury rezerwowania przycisków
digitalizera zostanie wciĞniĊty ww. przycisk, bĊdzie on
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu.
FUNKCJA ZAJĉTOĝCI
W systemach, w których znajduje siĊ wiĊcej niĪ jedna stacja
wywołania moĪliwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, bądĨ
wywołania uĪytkownika nastĊpuje wywołanie z drugiej stacji. JeĪeli
czas zajĊtoĞci juĪ minął, stacja wyemituje sygnał oznaczający
przerwanie rozmowy, nastĊpnie zostanie ona odłączona.
PODGLĄD WIZJI
W przypadku, gdy digitalizer zaprogramowany jest jako stacja nr 1
(ID = 1), moĪliwe jest załączanie podglądu wizji z poziomu
videomonitora. W takim przypadku, digitalizer aktywuje zasilacz
video, oraz wygeneruje sygnał dzwonienia do monitora, w którym
włączono podgląd wizji.
USUWANIE USTEREK
Digitalizer 1072/7 nie bĊdzie prawidłowo działał, jeĪeli w systemie
wystąpi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest nadrzĊdnego
rozdzielacza magistrali (MASTER).
Wymiana
digitalizera
nie
powoduje
koniecznoĞci
przeprogramowania unifonów. NaleĪy go jedynie zaprogramowaü
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany.

DOMYLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
Typ systemu:............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania:...........................................................główna
Format kodu: ...............................................................numeryczny
Numer stacji: ................................................................................1
DługoĞü sygnału wywołania:..................................................... 40s
Czas zajĊtoĞci: ......................................................................... 20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: ...................................................3s
By przywróciü ustawienia fabryczne naleĪy wejĞü w tryb
programowania wciskając przycisk programowania, dioda LED
zaĞwieci siĊ. NastĊpnie ponownie wcisnąü i przytrzymaü przycisk
programowania
przez
ok.
3
sekundy,
do
momentu
potwierdzającego sygnału dĨwiĊkowego. MoĪna równieĪ przy
podłączonym adapterze i klawiaturze wcisnąü na dłuĪej niĪ 3
sekundy przycisk bs.
Przywrócenie ustawieĔ fabrycznych skasuje przypisanie tylko
pierwszego odbiornika (przycisk P1 powróci do funkcji sterowania
przekaĨnikiem NO-NC w rozdzielaczu magistrali).
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