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PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM  
NR REF. 1072/7 

OPIS 

• Linia stylistyczna Sinthesi. 
• Obsługa 18 przycisków. 
• Mo�liwo�� zwi�kszenia liczby obsługiwanych przycisków do 82, 

poprzez zastosowanie modułów rozszerzaj�cych 1038/17  
(1 moduł dla 16 przycisków). 

• Programowanie poprzez klawiatur� 1032/65 i adapter 1072/60. 
• Uproszczone programowanie z u�yciem mikroprzeł�czników i 

diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych 
stacji wywołania). 

• Mo�liwo�� zał�czania dekodera specjalnego 1072/80. 
• Wbudowany przeka�nik NC-C-NO z programowalnym czasem 

zał�czenia, od 1 do 30s. 
• Programowalny czas na odebranie poł�czenia: 10, 20, 30, 40s. 
• Programowalny czas zaj�to�ci: 10, 20, 30, 40s. 
• Maksymalny czas rozmowy: 250s. 
• Mo�liwo�� podł�czenia czujnika zamkni�cia drzwi. 
• Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi. 
• Akustyczne potwierdzenie wywołania. 
• Sygnał zaj�to�ci sygnalizowany akustycznie. 
• Regulacja wzmocnienia gło�nika i mikrofonu. 
• Obsługa panela wyposa�onego w moduł kamery video. 
• Mo�liwo�� zaprogramowania pod jednym z przycisków 

wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali) 

BUDOWA 

1. Potencjometr do regulacji wzmocnienia gło�nika. 
2. Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
3. Przycisk programowania oraz dioda LED. 
4. Gniazdo do podł�czenia adaptera 1072/60. 
5. Mikroprzeł�czniki do programowania. 

1. Zł�cze do podł�czenia przycisków (P1 ÷ P8). 
2. Zł�cze do podł�czenia przycisków (P9 ÷ P18). 
3. Główna listwa zaciskowa. 
4. Zł�cze do modułu rozszerzenia 1038/17. 

OPIS ZACISKÓW 

Główna listwa zaciskowa: 
L1 Magistrala Bibus 
L2 Magistrala Bibus 

~0 Masa dla napi�cia 12V 
~12  12V dla zasilania elektrozaczepu 
C Wspólny zacisk przeka�nika 
NC Styk przeka�nika (normalnie zamkni�ty) 
NO Styk przeka�nika (normalnie otwarty) 

PA Wyj�cie na dodatkowy przycisk otwierania drzwi 
(normalnie otwarty) 

SP Wyj�cie do czujnika zamkni�cia drzwi (zamkni�ty przy 
zamkni�tych drzwiach) 

GND Masa 

SN Sterowanie zasilaczem video.  
R Sterowanie przeł�czaniem sygnału video.  
R1 Masa. 

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

PARAMETRY TECHNICZNE 

Pobór pr�du w stanie czuwania ......................maksymalnie 6,5mA  
Pobór pr�du w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 40mA 
Styki przeka�nika ............................................................... 30V 2A 
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA 
Temperatura pracy ..................................................-10°C ÷ +50°C 
Wilgotno��........................................................... 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 wymagan� ilo�ci� przycisków. 

Do digitizera 1072/7 mo�emy podł�czy� bezpo�rednio do 18 
przycisków. W przypadku, gdy wymagana jest ich wi�ksza liczba, 
nale�y zastosowa� moduł rozszerzaj�cy 1038/17, zwi�kszaj�cy 
liczb� obsługiwanych przycisków do 16. Maksymalnie mo�emy 
podł�czy� do 4 modułów, co daje ł�cznie 82 przyciski. 
W przypadku, je�eli potrzebne jest wi�cej, ni� 82 przyciski nale�y 
zaprojektowa� dwie stacje wywołania w jednej lokalizacji. 
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomi�dzy stykami GND, a SP. 
Wcze�niej nale�y usun�� zwork� pomi�dzy w/w stykami 
symuluj�c� zamkni�cie drzwi. 

PROGRAMOWANIE 

W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer 
mo�emy zaprogramowa� przy u�yciu przycisku programowania z 
diod� LED oraz mikroprzeł�czników. Dla bardziej zło�onych 
systemów wymagane jest u�ycie adaptera 1072/60 i klawiatury 
1032/65.  

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 

W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania, 
mo�emy programowa� ww. stacje bez u�ycia adaptera i klawiatury. 
Niezb�dne parametry wprowadzamy przez ustawienia 
mikroprzeł�czników, wykorzystujemy tak�e przycisk programowania 
wraz z diod� LED. W programowaniu uproszczonym mo�emy 
okre�li� parametry: 
• Numer stacji ID (1, 2, 3), 
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s), 
• Przypisa� odbiorniki do przycisków wywołania. 

NUMER STACJI (ID) 

Numer stacji okre�lany jest poprzez ustawienie mikroprzeł�czników. 

Ustawienia 
mikroprzeł�czników NUMER STACJI WYWOŁANIA

Do programowania przy u�yciu 
zewn�trznej klawiatury 

Stacja nr 1 

Stacja nr 2 

Stacja nr 3 

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU 

Naci�nij przycisk programowania (3) i poczekaj, a� zapali si� dioda 
LED. Powtarzaj�cy si� sygnał d�wi�kowy wskazuje, �e bł�dnie 
zaprogramowano numer stacji zewn�trznej – powtarzaj�cy si� ID. 
W takim przypadku naci�nij powtórnie przycisk, popraw numer i 
powtórz operacj�. 
Nale�y zewrze� zaciski PA i GND na czas, w jakim ma by� otwarty 
elektrozaczep (do 30s). Digitizer potwierdzi informacj� poprzez 
sygnał d�wi�kowy. Ponowne naci�ni�cie przycisku programowania 
spowoduje wyj�cie z trybu programowania. 
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PROGRAMOWANIE UNIFONÓW 

Dzi�ki temu, i� digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie 
bez dodatkowych stacji wywołania mo�na pomin�� etap 
przypisywania kodów przyciskom digitizera. Nale�y jedynie 
skojarzy� unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa si� z 
dwóch etapów:  

A. Tworzenie listy programowanych unifonów 
B. Programowanie unifonów 

A: Tworzenie listy programowanych unifonów 
Nacisn�� przycisk programowania digitizera, dioda LED 
za�wieci si�.  
W kolejno�ci, w jakiej b�d� programowane unifony, nale�y 
naciska� przyciski wywołania. Nie wciska� przycisku wywołania 
centrali. 

B: Programowanie unifonów 
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie miga� nale�y 
podej�� do pierwszego unifonu i przytrzymuj�c przycisk 
otwarcia drzwi podnie�� słuchawk�. Operacja zostanie 
potwierdzona bły�ni�ciem diody LED, w unifonie po odło�eniu 
słuchawki d�wi�kiem wywołania.  
Krok 1 nale�y powtórzy� dla pozostałych unifonów, pami
taj�c 
o odpowiedniej kolejno�ci w jakiej tworzono list
. 

Zaleca si� wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi 
pó�niejsz� konserwacj� systemu. 

Nr stacji ID 
Nr Nazwisko Kod Pi�tro Uwagi
1     
2     
3     
4     

Wa�ne. Dioda LED zacznie miga�, je�eli przez 30 sekund od 
wci�ni�cia przycisku programowania nie wykonamy �adnej 
operacji. W tym przypadku nale�y wcisn�� ponownie ww. 
przycisk by wyj�� z trybu programowania.  

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW 
POŁ	CZONYCH RÓWNOLEGLE 

W celu poł�czenia równoległego dwóch unifonów, podczas 
rezerwowania przycisków digitizera nale�y wcisn�� 2, b�d� 3 razy 
(w zale�no�ci od liczby równolegle poł�czonych unifonów) przycisk 
odpowiadaj�cy wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania 
unifonów, nale�y wykona� procedur� kojarzenia na obydwu 
unifonach. 

PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA O�WIETLENIA 
KLATKI SCHODOWEJ” 

Przycisk P1 domy�lnie przeznaczony jest do sterowania 
wbudowanym w rozdzielacz magistrali przeka�nikiem NO-NC. 
Przypisanie temu przyciskowi odbiornika powoduje utrat�
mo�liwo�ci sterowania przeka�nikiem, aby powróci� do tej funkcji 
nale�y przywróci� ustawienia fabryczne. Skasowane zostanie tylko  
przypisanie pierwszego odbiornika. 

PROGRAMOWANIE Z U�YCIEM ADAPTERA NR REF. 
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65 

UWAGA: Nale�y pami�ta� o ustawieniu mikroprzeł�czników w 
pozycji OFF

Podł�czenie adaptera i klawiatury do digitizera jest potwierdzane 
poprzez podwójny sygnał d�wi�kowy i zapalenie diody LED. 
Kolejno�� wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny 
sygnał d�wi�kowy potwierdza wprowadzenie parametru do pami�ci 
digitizera. Bł�dnie wprowadzony parametr zostanie 
zasygnalizowany tak�e poprzez podwójny sygnał d�wi�kowy, przy 
czym drugi d�wi�k b�dzie miał ni�sz� cz�stotliwo��.  
Powtarzaj�cy si� wielokrotnie sygnał d�wi�kowy podczas 
programowania wskazuje na to, i� wprowadzony numer 
identyfikuj�cy stacj� wywołania (ID) ju� został zaprogramowany w 
systemie dla innej stacji wywołania. Mo�na go wył�czy� wciskaj�c 
przycisk ����. 
W celu unikni�cia pomyłek zaleca si� programowa� digitizer w 
nast�puj�cej kolejno�ci: 

WERSJA SYSTEMU: 

Z uwagi na to, i� digitizer mógł pracowa� w starszej wersji systemu 
Bibus, istnieje mo�liwo�� wyboru w/w systemu. W nowych 
instalacjach, nale�y wprowadzi� parametr M2. 

M1↵  Pierwsza edycja systemu Bibus 
M2↵   Druga edycja systemu Bibus / VOP 

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego 
parametru jest ustawienie mikroprzeł�czników w pozycji OFF. 

TYP STACJI 

W systemie Bibus digitizer 1072/7 mo�e pełni� rol� głównej, lub 
dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma mo�liwo��
wywoływania u�ytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie 
mo�e wywoływa� centrali portierskiej. Stacja główna mo�e 
wywoływa� central� portiersk� i wszystkich u�ytkowników w 
systemie. 

I0↵   Główna stacja wywołania 
I1↵   Dodatkowa stacja wywołania 

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego 
parametru jest ustawienie mikroprzeł�czników w pozycji OFF. 

TYP KODU WYWOŁANIA 

Digitizer 1072/7 dopuszcza u�ycie kodów numerycznych (0001 – 
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z 
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, b�d� sufiksu 
u�ywamy liter od A do J. 

F1↵  Kod numeryczny 
F2↵  Kod z literowym prefiksem 
F3↵  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, liter� od A do J. Numer 
stacji wywołania wprowadzamy w nast�puj�cym formacie: 

Nx↵  x identyfikuje stacj�

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczn�
zmian� typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru 
ustawia typ kodu na numeryczny. 
   
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego 
parametru jest ustawienie mikroprzeł�czników w pozycji OFF. 



 PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7 

PROGRAMOWANIE  

http://www.miwiurmet.com.pl  e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 44

P
A

N
E

L
 S

IN
T

H
E

S
I Z

 D
IG

IT
A

L
IZ

E
R

E
M

N
R

 R
E

F
. 1

07
2/

7

CZAS NA ODEBRANIA POŁ	CZENIA 

Parametr ten okre�la czas, w trakcie którego u�ytkownik mo�e 
odebra� poł�czenie. Pozostałe stacje wywołania b�d� wskazywały 
zaj�to��. Wszystkie urz�dzenia w systemie powinny mie�
zaprogramowany identyczny czas na odebranie poł�czenia. 

G1↵  10s 
G2↵  20s 
G3↵  30s 
G4↵  40s 

CZAS ZAJ
TO�CI 

Jest to czas, podczas którego trwaj�c� rozmow� nie mo�e 
przerwa� wywołanie z innej stacji zewn�trznej, ani centrali 
portierskiej.  

O1↵  10s 
O2↵  20s 
O3↵  30s 
O4↵  40s 

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU 

Parametr ten okre�la czas zał�czenia przeka�nika kontroluj�cego 
elektrozaczep. 

D00↵  Impulsowy (600ms) 
Dxy↵  Od 1 do 30, xy – czas w sekundach 

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW 

Format komendy kojarz�cej kod wywołania z przyciskiem jest 
postaci: CxyzwPnm↵↵↵↵, gdzie xyzw jest kodem u�ytkownika, za� nm
numerem przycisku.  
Uwaga: Kody musz� przyjmowa� format zgodny z wymaganiami 
systemu (patrz informacje ogólne). 

Kody wywołania xyzw mog� przyjmowa� nast�puj�ce warto�ci: 

0001 – 9999  kody numeryczne 
x000 – x999  kody z literowym prefiksem (od A do J)
000x – 999x  kody z literowym sufiksem (od A do J) 
0000   kod do bezpo�redniego wywołania centrali  

    (w trybie dziennym) 
LLLL   kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80 

 oraz przeka�nika w rozdzielaczu magistrali.   

Numer przycisku nm zale�y od sposobu poł�czenia modułów 
rozszerzenia. Kolejne przyciski s� obsługiwane przez: 

01 – 18  digitizer 
19 – 34  1 moduł rozszerzenia 
35 – 50 2 moduł rozszerzenia 
51 – 66 3 moduł rozszerzenia 
67 – 82 4 moduł rozszerzenia 

Po wprowadzeniu pierwszego kodu mo�na przyspieszy�
programowanie. Naci�ni�cie klawisza ↵ spowoduje przypisanie 
nast�pnemu 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. 

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

Uwaga. W przypadku wyst�powania w systemie kilku paneli 
wywołania, procedur� przypisania kodów do unifonów wystarczy 
przeprowadzi� tylko 1 raz. 

Programowanie unifonów składa si� z dwóch etapów:  

A. Tworzenie listy programowanych unifonów 
B. Programowanie unifonów 

A: Tworzenie listy programowanych unifonów 
1. Podł�cz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda. 
2. Naci�nij przyciski wywołania w kolejno�ci, w jakiej b�d�

programowane unifony, pami�taj aby nie u�y� przycisku do 
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego 
1072/80. 

3. 30s po naci�ni�ciu ostatniego przycisku operacja zostanie 
potwierdzona pojedynczym sygnałem d�wi�kowym. 

4. Pozostaw podł�czony adapter 1072/60, przejd� do 
programowania unifonów. 

B: Programowanie unifonów 

5. Podejd� do pierwszego unifonu i przytrzymuj�c przycisk 
otwierania drzwi podnie� słuchawk�. Operacja zostanie 
potwierdzona podwójnym sygnałem d�wi�kowym i 
bły�ni�ciem diody LED. 

6. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pami�taj�c aby 
programowa� unifony dokładnie w takiej kolejno�ci, w jakiej 
były wciskane przyciski w stacji wywołania. 

Zaleca si� wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi 
pó�niejsz� konserwacj� systemu. 

Nr stacji ID 
Nr Nazwisko Kod Pi�tro Uwagi
1     
2     
3     
4     

PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁ	CZONYCH 
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60 

W celu poł�czenia równoległego dwóch unifonów nale�y podczas 
tworzenie listy programowanych unifonów wcisn�� 2, b�d� 3 razy 
(w zale�no�ci od liczby równolegle poł�czonych unifonów) przycisk 
odpowiadaj�cy wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania 
nale�y powtórzy� procedur� programowania na obydwu unifonach. 

DODAWANIE NOWYCH U�YTKOWNIKÓW PRZY POMOCY 
ADAPTERA 1072/60 

Podł�cz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod 
wywołania. Naci�nij przycisk odpowiadaj�cy nowemu 
u�ytkownikowi, nast�pnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisan�
powy�ej procedur�. 
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO 

(*) W przypadku pomyłki nale�y wcisn�� przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracaj�c do ustawie�
fabrycznych. 
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA PEŁNEGO Z U�YCIEM ADAPTERA NR REF. 1072/60 I KLAWIATURY  
NR REF. 1032/65  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI  

REGULACJA GŁO�NO�CI 

Gło�no�� jest ustawiona fabrycznie i w wi�kszo�ci przypadków nie 
wymaga regulacji. Je�eli wyst�pi konieczno�� regulacji, nale�y u�y�
potencjometrów dost�pnych po zdj�ciu przedniej cz��ci obudowy. 

WYWOŁANIA 

Digitalizer obsługuje do 82 u�ytkowników. Przypisuj�c kod 0000 do 
jednego z przycisków uzyskujemy mo�liwo�� wywołania centrali 
portierskiej (tylko w trybie dziennym). 

FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO 

Po wci�ni�ciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera 
specjalnego (kod LLLL) nast�pi jego aktywacja (przeł�czenie 
styków przeka�nika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia. 
Uwaga: Je�eli w trakcie procedury rezerwowania przycisków 
digitalizera zostanie wci�ni�ty ww. przycisk, b�dzie on 
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu. 

FUNKCJA ZAJ
TO�CI 

W systemach, w których znajduje si� wi�cej ni� jedna stacja 
wywołania mo�liwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, b�d�
wywołania u�ytkownika nast�puje wywołanie z drugiej stacji. Je�eli 
czas zaj�to�ci ju� min�ł, stacja wyemituje sygnał oznaczaj�cy 
przerwanie rozmowy, nast�pnie zostanie ona odł�czona.  

PODGL	D WIZJI 

W przypadku, gdy digitalizer zaprogramowany jest jako stacja nr 1 
(ID = 1), mo�liwe jest zał�czanie podgl�du wizji z poziomu 
videomonitora. W takim przypadku, digitalizer aktywuje zasilacz 
video, oraz wygeneruje sygnał dzwonienia do monitora, w którym 
wł�czono podgl�d wizji. 

USUWANIE USTEREK 

Digitalizer 1072/7 nie b�dzie prawidłowo działał, je�eli w systemie 
wyst�pi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest nadrz�dnego 
rozdzielacza magistrali (MASTER). 
Wymiana digitalizera nie powoduje konieczno�ci 
przeprogramowania unifonów. Nale�y go jedynie zaprogramowa�
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany. 

DOMY�LNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA 

Typ systemu:............................................................. druga edycja 
Typ stacji wywołania:...........................................................główna 
Format kodu: ...............................................................numeryczny 
Numer stacji: ................................................................................1 
Długo�� sygnału wywołania:.....................................................40s 
Czas zaj�to�ci: .........................................................................20s 
Czas otwarcia elektrozaczepu: ...................................................3s  

By przywróci� ustawienia fabryczne nale�y wej�� w tryb 
programowania wciskaj�c przycisk programowania, dioda LED 
za�wieci si�. Nast�pnie ponownie wcisn�� i przytrzyma� przycisk 
programowania przez ok. 3 sekundy, do momentu 
potwierdzaj�cego sygnału d�wi�kowego. Mo�na równie� przy 
podł�czonym adapterze i klawiaturze wcisn�� na dłu�ej ni� 3 
sekundy przycisk bs. 
Przywrócenie ustawie� fabrycznych skasuje przypisanie tylko 
pierwszego odbiornika (przycisk P1 powróci do funkcji sterowania 
przeka�nikiem NO-NC w rozdzielaczu magistrali). 


