CENTRALA PORTIERSKA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1083/40

Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dedykowana do pracy
w systemie 2Voice. Dzięki niej możliwe jest:
- dwustronna komunikacja z pamięcią nieodebranych połączeń
- wykorzystanie funkcji portierskich (np. przechwytywanie wywołań
z paneli głównych do lokatorów).
Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dostępna w wersji
nabiurkowej lub montowana na ścianie, może zostać wyposażona
w kolorowy moduł video nr ref. 1732/41 z uchwytem nr ref. 1732/91.
Do podłączenia centrali należy użyć zasilacza systemowego 2Voice
nr ref. 1083/20. Po krótkiej konfiguracji centrala jest dostępna
dla wszystkich użytkowników systemu.

OPIS ZACISKÓW POŁĄCZENIOWYCH

1 – Włącznik centrali z zielonym podświetleniem
2 – Przełącznik funkcji dzień / noc z zielonym podświetleniem
3 – Przycisk wyświetlania listy otwartych drzwi z czerwonym
podświetleniem
4 – Przycisk komunikacji z unifonem w lokalu w czasie trwania
połączenia panel – użytkownik (tylko w przypadku kiedy centrala
kojarzyła to połączenie)
5 – Przycisk wyświetlenia listy nieodebranych połączeń z czerwonym
podświetleniem
6 – Przycisk kojarzenia połączenia między panelem wejściowym
a unifonem w lokalu
7 – Przycisk wywołania / potwierdzenia
8 – Przycisk wyświetlenia otrzymanych alarmów z lokali,
podświetlony na czerwono
9 – Przycisk komunikacji z panelem wejściowym w czasie trwania
połączenia panel – użytkownik (tylko w przypadku kiedy centrala
kojarzyła to połączenie)
10 – Przycisk podglądu
11 – Grupa przycisków funkcyjnych (programowalnych)
12 – Klawiatura alfanumeryczna
13 – Przycisk usuwania błędów
14 – Przycisk zwalniania elektro-zaczepu dodatkowego
15 – Przycisk zwalniania elektro-zaczepu głównego
16 – Przycisk przełączenia dla funkcji drugiej
17 – Przycisk ustawienia zegara (czasu / daty)
18 – Przyciski przewijania listy
19 – Regulacja kontrastu wyświetlacza
20 – Unifon (słuchawka) centrali
21 – Przycisk otwarcia elektro-zaczepu głównego panela wywołania
22 – Wyświetlacz

KLAWIATURA
Klawiatura centrali portierskiej spełnia podwójna funkcję. Umożliwia
wprowadzenie kodów wywołania użytkownika, kodów specjalnych,
kodów wywołania paneli, kodów otwarcia oraz wprowadzenie
i przeszukiwanie nazw użytkowników. Funkcje klawiatury
szczegółowo omówiono w kolejnych akapitach.

DZWONEK
Dzwonek centrali jest modulowany elektronicznie. Regulacja
głośności jest możliwa w 5 poziomach.

WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz centrali portierskiej posiada 5 wierszy po 10 lub 20
znaków. Ostatni wiersz wyświetla zawsze czas i datę (za wyjątkiem
konfiguracji systemu).
Podświetlenie diodami LED jest przez 10 sek. od momentu
wystąpienia jednego ze zdarzeń: podniesienie słuchawki, naciśnięcie
dowolnego przycisku, odebranie wywołania lub otrzymanie alarmu.

OPIS ZACISKÓW POŁĄCZENIOWYCH
LINE:
POWR:
S+, S-:

podłączenie do systemu 2Voice
podłączenie zasilania z zasilacza nr ref. 1083/20
wtórnik wywołania

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie zasilające (POWER):
Max. pobór prądu:
Max. napięcie przełączane (S+, S-)
Max. prąd przełączany
Temperatura pracy:
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48Vdc ± 10%
140mA
30Vdc
100mAdc
od -5 do +50 °C

CENTRALA PORTIERSKA
MONTAŻ

MONTAŻ

5 – Odkręć podstawę unifonu od uchwytu centrali

MONTAŻ NABIURKOWY
Dzięki podstawie pomocniczej o odpowiednim nachyleniu, domyślnie
centrala portierska jest przygotowana do montażu nabiurkowego.
Puszka połączeniowa powinna być przyklejona na ścianie za pomocą
dołączonej taśmy dwustronnej lub przykręcona za pomocą śrub.

6 – Przymocuj za pomocą wkrętów uchwyt centrali do ściany

MONTAŻ NA ŚCIANIE
1 – Za pomocą wkrętaka usuń podstawę pomocniczą oraz dwie nóżki
z uchwytu centrali portierskiej

2 – Wyciągnij hak mocujący

7 – Przykręć bazę unifonu do podstawy

3 – Zdemontuj moduł centrali z uchwytu

8 – Załóż obudowę unifonu

4 – Zdemontuj obudowę unifonu centrali
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CENTRALA PORTIERSKA
MONTAŻ
9 – Załóż z powrotem moduł centrali na jego miejsce i zatrzaśnij hak
mocujący

3 – Zdemontuj moduł centrali z uchwytu

4 – Dołączonym kablem połącz moduł video z uchwytem centrali

Puszka połączeniowa powinna być przyklejona na ścianie za pomocą
dołączonej taśmy dwustronnej lub przykręcona za pomocą śrub.

5 – Wytnij plastikową zaślepkę z boku modułu centrali

MONTAŻ MODUŁU VIDEO
Moduł video dostarczony jest z uchwytem nr ref. 1732/91 i należy go
zamontować z prawej strony centrali.
1 – Montaż uchwytu modułu video należy przeprowadzić za pomocą
dwóch złączek, przykręcanych czterema śrubami i umieszczonymi w
specjalnych do tego przeznaczonych miejscach.
6 – Załóż z powrotem moduł centrali na jego miejsce i zatrzaśnij hak
mocujący

2 – Wyciągnij hak mocujący

 Jeżeli

moduł video ma być obok centrali
zamontowanej nabiurkowo przed wykonaniem
powyższych kroków należy zamontować do uchwytu
video-monitora podstawkę pomocniczą wraz z
dwiema nóżkami.
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CENTRALA PORTIERSKA
PRZYKŁADY RÓŻNYCH SYSTEMÓW
Podłączenie centrali portierskiej w systemach z jedną kolumną
i jednym panelem wywołania.

PRZYKŁADY RÓŻNYCH SYSTEMÓW

 Połączenie centrali należy wykonać dedykowanym
kablem systemu 2Voice zgodnie z tabelą odległości:
pomiędzy zasilaczem dedykowanym do obsługi centrali
nr ref. 1083/20 a centralą portierską
pomiędzy dystrybutorem dla czterech użytkowników
nr ref. 1083/55 a centralą portierską
pomiędzy interface’m klatkowym
nr ref. 1083/50 a centralą portierską
pomiędzy interface’m paneli głównych
nr ref. 1083/75 a centralą portierską
pomiędzy zasilaczem systemu 2Voice
nr ref. 1083/20 a centralą portierską

5m
50m
50m
50m
50m

Podłączenie centrali portierskiej w systemie bez paneli wywołania.
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Podłączenie centrali portierskiej w systemie z interface’m
klatkowym oraz dwoma panelami wywołania.

CENTRALA PORTIERSKA
PRZYKŁADY RÓŻNYCH SYSTEMÓW
Podłączenie centrali portierskiej w systemie z 4 głównymi panelami
wywołania oraz jedną kolumną.

Podłączenie centrali portierskiej w systemie z jednym panelem
głównym i kilkoma kolumnami. Każda kolumna z panelem
dodatkowym.

Podłączenie centrali portierskiej w systemie z 4 głównymi panelami
wywołania i max 32 kolumnami. Każda kolumna z panelami
dodatkowymi.
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CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIA
TRYBY PRACY
Centrala portierska pracuje w zależności od konfiguracji, którą
dokonuje się podczas instalacji lub w czasie użytkowania. Poniżej
opisano tryby pracy centrali portierskiej nr ref. 1083/40

CENTRALA WYŁĄCZONA
Kiedy centrala jest wyłączona, zachowuje się tak jakby nie było jej w
systemie. Połączenia z paneli wywołania są wykonywane
bezpośrednio do odbiorników w lokalach. Wywołanie centrali
portierskiej jest tracone.

Po 2 sekundach, centrala zaczyna pracę w takim trybie jaki był
ustawiony przed jej wyłączeniem.
W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku
(2) jest włączona.
W trybie NOCNYM dioda LED przycisku
(2) jest wyłączona.
Aby wyłączyć centralę należy trzymając wciśnięty przycisk SHIFT (16)
nacisnąć przez chwilę przycisk (1).
Przypadek 2: znany jest kod dostępu
Centralę należy włączyć przyciskiem . Wyświetlacz pokaże wtedy:

Numer wersji oprogramowania pojawi się na środku wyświetlacza.
Po 2 sekundach na wyświetlaczu ukaże się:

WŁĄCZENIE CENTRALI
W zależności od wcześniejszej konfiguracji, włączenie centrali
powoduje uruchomienie jej w trybie DZIENNYM lub NOCNYM.

TRYB NOCNY
W tym trybie usługa portiera jest wyłączona. Połączenia z paneli
wywołania są wykonywane bezpośrednio do odbiorników.
Użytkownik z odbiornika może wywołać centralę portierską. Jeżeli
połączenie nie zostanie nawiązane, informacja taka zostanie zapisana
w pamięci centrali. Centrala może wywoływać odbiorniki w lokalach.

TRYB DZIENNY
W tym trybie usługa portiera jest aktywna. Oznacza to, że centrala
przechwytuje wszystkie połączenia z głównych paneli wywołania do
odbiorników. Użytkownik może wywołać centralę portierską. Jeżeli ta
nie odpowie, informacja zostanie zapisana w jej pamięci (do 50
połączeń). Centrala może wywoływać odbiorniki w lokalach.

Wprowadź kod dostępu nadany przez instalatora i zatwierdź
przyciskiem
(7). Centrala zaczyna pracę w takim trybie jaki był
ustawiony przed jej wyłączeniem.
W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku
(2) jest włączona.
W trybie NOCNYM dioda LED przycisku
(2) jest wyłączona.
Jeżeli wprowadzone hasło będzie nieprawidłowe lub od włączenia
centrali upłynie jedna minuta, centrala wyłączy się automatycznie.

PRZEŁĄCZANIE TRYBU DZIEŃ / NOC
Aby przełączyć centralę z trybu DZIEŃ na NOC lub odwrotnie należy
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT (16) nacisnąć przycisk
(2).
W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku
(2) jest włączona.
W trybie NOCNYM dioda LED przycisku
(2) jest wyłączona.

CZUWANIE

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE CENTRALI
Przypadek 1: nieznane jest hasło dostępu
Centralę należy włączyć przyciskiem . Wyświetlacz pokaże wtedy:
W trybie czuwania, wyświetlacz pokazuje tylko datę i czas.

KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO SPISU ORAZ
WYWOŁANIE UŻYTKOWNIKA
Naciśnięcie przycisku
lub
(18), spowoduje wyświetlenie
następujących informacji na wyświetlaczu:

Numer wersji oprogramowania pojawi się na środku wyświetlacza
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CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
Aby zadzwonić do użytkownika w czasie przeglądania listy, podnieś
słuchawkę i naciśnij
(7). Wpis zostanie wykasowany z pamięci.
Aby wykasować użytkownika ze spisu bez wywoływania go naciśnij
przycisk X (13) i zatwierdź przyciskiem
.

WYWOŁANIE ODBIORNIKA ZA POMOCĄ KODU
gdzie:
xxxx
nnnn
yyyyyy

Podczas wprowadzania za pomocą klawiatury fizycznego lub
logicznego kodu odbiornika, wyświetlacz pokazuje informacje:
index wybranego wpisu
całkowita ilość wpisów w katalogu
nazwa użytkownika

Aby odszukać użytkownika, przeglądaj katalog przyciskami
(
(18) lub za pomocą klawiatury wybierz literę odpowiadającą
pierwszej literze jego nazwiska. Na przykład jeżeli chcesz wyszukać
użytkownika o nazwisku Kowalski wciśnij 2 razy 5 na klawiaturze aby
przewinąć do litery K i strzałkami wybierz danego użytkownika.
Aby zadzwonić do użytkownika podnieś słuchawkę i naciśnij
(7).

WYWOŁANIE Z ODBIORNIKA W LOKALU
Wywołanie centrali z odbiornika spowoduje, że centrala będzie
dzwonić a na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje:

gdzie:
iiiii

to numer wprowadzonego kodu

 Przy wprowadzaniu kodu użytkownika początkowe
0 można pominąć.
Po podniesieniu słuchawki i naciśnięciu przycisku
(7) następuje
wywołanie abonenta. Kiedy połączenie będzie nawiązywane na
wyświetlaczu pojawią się informacje:

gdzie:
iiiii:
yyyyyy:

kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
nazwa użytkownika

Osoba obsługująca centralę ma możliwość odebrania połączenia
przez podniesienie słuchawki, jeżeli tego nie zrobi w ciągu 10 sekund,
centrala zapisze w pamięci próbę nawiązania połączenia.

gdzie:
iiiii:
yyyyyy:

kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
nazwa użytkownika

Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawią się informacje:

ZAPISANE POŁĄCZENIA NIEODEBRANE
Jeżeli w pamięci centrali znajdują się nieodebrane połączenia, dioda
LED podświetlenia przycisku
(5) jest włączona.
Naciśnięcie przycisku
(5) spowoduje wyświetlenie informacji:

gdzie:
iiiii:
yyyyyy:

kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
nazwa użytkownika

SYGNAŁ ZAJĘTOŚCI
gdzie:
nn:
iiiii:
yyyyyy:

numer zapisanego wywołania
kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
nazwa użytkownika

Za pomocą przycisków
lub
(18) można przewijać listę
zapisanych połączeń (max ilość zapisanych połączeń wynosi 50)

 Kiedy pamięć centrali zostanie zapełniona kolejne
połączenia nie będą zapamiętywane.
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Jeżeli w trakcie wywołania lub funkcji auto podglądu system będzie
zajęty na wyświetlaczu pojawi się informacja:

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
WYWOŁANIE Z PANELA GŁÓWNEGO
W trybie DZIENNYM (przechwytywanie połączeń z panela głównego
do użytkowników i w razie potrzeby przekazywanie ich dalej) podczas
połączenia przychodzącego z głównego panela wywołania,
na wyświetlaczu pojawią się informacje:

– Aby otworzyć bramę podłączoną do panela głównego, w przypadku
kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy: nacisnąć przycisk
SHIFT (16) +
(15), wprowadzić ID panela głównego (0 ÷ 3)
i zatwierdzić przyciskiem
(7) .
gdzie:
ee:
f:

iiiii:
yyyyyy:
c:

numer głównego panela wywołania (00 ÷ 03)
symbol pokazujący stan komunikacji, może być:
następuje komunikacja z panelem
nawiązane połączenie z panelem głównym
nawiązane połączenie z odbiornikiem w lokalu
zestawienie połączenia panela głównego z odbiornikem
kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
nazwa użytkownika
jeżeli w tym miejscu pojawi się symbol DZWONKA oznacza
to, że centrala jeszcze nie wywoływała użytkownika iiiii.
Naciśnięcie przez obsługę przycisku
(7) spowoduje
połączenie z użytkownikiem iiiii i symbol dzwonka zniknie.

Po odebraniu połączenia centrala portierska umożliwia wywołanie
użytkownika po wprowadzeniu jego kodu iiiii i naciśnięciu
przycisku
(7). Obsługa centrali może:
– ponownie ustanowić połączenie z panelem wywoławczym
(9)
– ponownie wywołać użytkownika
(4)
– zestawienie połączenia pomiędzy panelem wywoławczym a
użytkownikiem
(6)

 Centrala

nie umożliwia połączenia z panelem
wywołania lub odbiornikiem po zestawieniu
połączenia.

Za pomocą przycisku podglądu
(10) można podejrzeć obrazy
pochodzące z dodatkowych kamer podłączonych do panela z którego
przychodzi wywołanie.

– Aby otworzyć elektro-zaczep podłączony do panela dodatkowego,
w przypadku kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy:
nacisnąć przycisk
(14) a następnie przycisk
(7), wprowadzić ID panela dodatkowego (0 ÷ 31) oraz numer dodatkowy panela
(0 ÷ 1) i zatwierdzić przyciskiem
(7).

W powyższym przykładzie, portier zwolnił elektro-zaczep podłączony
do panela dodatkowego o ID = 15 i jago numerze dodatkowym = 0.
– Aby otworzyć bramę podłączoną do panela dodatkowego,
w przypadku kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy:
nacisnąć przycisk SHIFT (16) +
(14), następnie przycisk
(7),
wprowadzić ID panela dodatkowego (0 ÷ 31) oraz numer dodatkowy
panela (0 ÷ 1) i zatwierdzić przyciskiem
(7) .

ZARZĄDZANIE KODAMI FUNKCJI SPECJALNYCH
Centrala portierska umożliwia sterowanie różnymi urządzeniami
przy pomocy dekodera funkcji specjalnych nr ref. 1083/80.
Przyciśnij przycisk ‘0’ przez 3 sekundy. Następnie wprowadź specjalny
kod dekodera (0 ÷ 255) na wyświetlaczu pojawią się informacje:

FUNKCJE OTWARCIA ELEKTRO-ZACZEPU
Centrala, w dowolnym momencie, umożliwia otwarcie elektro –
zaczepu podłączonego do głównego lub dodatkowego panela
wywołania.
Obsługa panela głównego
Możliwe są następujące dwa przypadki:
1) Nawiązane połączenie z panelem głównym
Jeżeli centrala portierska jest w trybie DZIENNYM i posiada aktywne
połączenie z głównym panelem wywołania, portier może:
– Nacisnąć przycisk
(15) lub przycisk otwarcia elektrozaczepu przy słuchawce aby otworzyć elektro-zaczep tego panela
– Nacisnąć przycisk SHIFT (16) +
(15) aby otworzyć bramę
automatyczną
2) Brak połączenia z panelem głównym
Jeżeli centrala portierska nie posiada aktywnego połączenia
z panelem głównym, aby otworzyć elektro-zaczep należy: nacisnąć
przycisk
(15), wprowadzić kod ID panela głównego (0 ÷ 3)
i zatwierdzić przyciskiem
(7).
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Zatwierdź komendę przyciskiem
(7).
Po wciśnięciu przycisku
(7) centrala powróci do trybu czuwania.
Do aktywacji dekodera funkcji specjalnych, można też użyć, wcześniej
zaprogramowanych, przycisków funkcyjnych (zobacz rozdział
„Konfiguracja” pod rozdział „Przyciski Funkcyjne”).

KONTROLA NIEZAMKNIĘTYCH DRZWI
Centrala portierska jest wyposażona w diodę LED (3), która
sygnalizuje stan otwartych drzwi.
Do prawidłowego działania, wymagany jest kontaktron drzwiowy
podłączony do zacisków (SP, CT) panela wywołania.
Możliwe są następujące stany:
LED wyłączony
wszystkie drzwi są zamknięte

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
LED włączony

w jednym z głównych lub dodatkowych paneli
drzwi są otwarte. Warunkiem sygnalizacji
otwartych drzwi jest przerwa w obwodzie
zacisków (SP, CT) przez co najmniej 30 sekund.

USTAWIENIE CZASU I DATY
Aby skonfigurować lub zmienić ustawienia czasu i daty należy
przycisnąć jednocześnie SHIFT (16) i
(17). Wyświetlacz pokaże:

Kiedy dioda LED (3) jest włączona, przez wciśnięcie przycisku
(3),
portier może zobaczyć listę otwartych drzwi, przypisanych do paneli.

Powyższy przykład ilustruje, że drzwi podłączone do dodatkowego
panela o numerze 13 i numerze dodatkowym 1 są otwarte.
Za pomocą strzałki
i
(18) można przeglądać stan drzwi.

FUNKCJA PODGLĄDU
Nawet kiedy nie ma połączenia z panelem głównym, centrala
portierska, opcjonalnie wyposażona w moduł video, umożliwia
podgląd z kamery ( oraz audio – jeśli potrzeba ) tego panela.
Aby uruchomić funkcje podglądu naciśnij przycisk
(10).
Po uruchomieniu funkcji podglądu, moduł video centrali wyświetli
obraz pochodzący z panela głównego o ID=0. Aby zobaczyć obraz
z kamer dodatkowych tego panela lub z innych paneli głównych
naciśnij przycisk
(10). Obrazy są przełączane sekwencyjnie.

Wprowadzenie daty i czasu wykonuje się za pomocą klawiatury (12)
następująco: Dzień/Miesiąc/Rok/Godzina/Minuty/Sekundy.
Po wprowadzeniu ostatniej cyfry sekundy, należy zatwierdzić
ustawienia przyciskiem
(7).
Aby wyjść z funkcji ustawienia czasu i daty, należy nacisnąć przycisk
X (13) przez min 3 sek.

REGULACJA DZWONKA
Regulacja poziomu głośności jest możliwa kiedy centrala portierska
jest w trybie czuwania. Aby ustawić głośność dzwonka należy,
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT (16) za pomocą strzałki
lub
(18) wybrać żądany poziom głośności (1 ÷ 5). Podczas
ustawienia poziomu głośności, wyświetlacz będzie wyglądał tak:

PRZEKIEROWANIE WYWOŁANIA NA TELEFON

Połączenie audio z panelem, którego obraz jest aktualnie podglądany
jest możliwe przez podniesienie słuchawki. Tak jak to się dzieje,
w wyniku wywołania centrali.

BLOKADA KLAWIATURY
Jeżeli portier musi oddalić się od centrali, może zablokować jej
klawiaturę. Aby to zrobić należy wcisnąć równocześnie przycisk SHIFT
(16) i X (13).

Zablokowana klawiatura powoduje, że wykonanie jakichkolwiek
działań z klawiatury jest niemożliwe. Dotyczy to również przełączenia
trybu DZIEŃ/NOC oraz wyłączenia centrali. Odblokowanie klawiatury
następuje analogicznie.
Klawiatura pozostaje cały czas zablokowana, do momentu
jej odblokowania, nawet jeżeli zostanie odłączone zasilanie.
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Połączenia przychodzące do centrali, mogą być czasowo
przekierowane
na
telefon,
podłączony
do
wcześniej
skonfigurowanego interface’u telefonicznego nr ref. 1083/67.
Aby włączyć funkcję przekierowania, należy wcisnąć przycisk
SHIFT (16) + F1 lub SHIFT (16) + F2 lub SHIFT (16) + F3.

 Aby użyć tej funkcji, przyciski funkcyjne F1, F2 lub F3
muszą być wcześniej zaprogramowane
Wyświetlacz pokaże:

ddddd oznacza kod fizyczny interface’u nr ref. 1083/67, który będzie
zarządzał połączeniami telefonicznymi. W trybie NOC portier może
tylko obsługiwać połączenia z lokali. Jeżeli centrala będzie w trybie
DZIEŃ, portier może też obsługiwać połączenia z paneli wejściowych
i otwierać drzwi. Wyłączenie funkcji ‘przekierowania wywołań
na telefon’ następuje analogicznie jak jej włączenie.

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
WYŚWIETLANIE NAZW I KODÓW W TRYBIE
OBSŁUGI KODAMI LOGICZNYMI.
Jeżeli centrala portierska jest skonfigurowana do pracy z kodami
logicznymi, na wszystkich ekranach z kodami użytkowników , kody
logiczne będą poprzedzone literą ‘L’. Jeżeli kod logiczny nie może być
wyświetlony, wyświetlony zostanie kod fizyczny – bez litery ‘L’.
Przykład: Z panela głównego 1, wywoływany jest użytkownik
w kolumnie 14 z kodem fizycznym 123:
– jeżeli otrzymany kod fizyczny 14123 jest przypisany do użytkownika
ROSSI w spisie centrali i powiązany z kodem logicznym 1000,
wyświetlacz pokaże:

KONFIGURACJA
Aby wejść w tryb konfiguracji centrali należy, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT (16) szybko kilka razy nacisnąć przycisk
(4).
Pierwszym ekranem jaki się pojawi jest wybór języka.
Aby wyjść z trybu konfiguracji centrali, na dowolnym poziomie
menu należy przytrzymać przycisk X (13) przez 3 sekundy.
Centrala automatycznie wyjdzie z trybu programowania po upływie
300 sekund bezczynności.

JĘZYK
Na tym ekranie można zmienić język interfejsu centrali

– otrzymany kod fizyczny 14123 jest NIE przypisany do użytkownika
w spisie centrali, wyświetlacz pokaże:

Za pomocą strzałek
i
(18) wybierz żądany język i zatwierdź
przyciskiem
(7), następnie przejdź do ekranu kolejnego

CZAS ZAJĘTOŚCI
Wartość ustawiona na tym ekranie definiuje gwarantowany czas
rozmowy liczony od odebrania połączenia

Aby zmienić czas zajętości, użyj strzałek
i
(18).
Dostępnych jest 8 czasów: 1s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s i 70s. Czas
ustawiony musi być taki sam jak czas ustawiony w panelu wywołania.
Wybrany czas, zatwierdź przyciskiem
(7), następnie przejdź do
ekranu kolejnego

MODUŁ VIDEO
Na tym ekranie możemy skonfigurować centralę do pracy z modułem
video. Jeżeli moduł jest podłączony należy wybrać 1=YES jeżeli go nie
ma należy pozostawić 0=NO

Aby ustawić powyższy parametr, użyj strzałki
lub
(18)
i naciśnij przycisk
(7) aby zatwierdzić, następnie przejdź do ekranu
kolejnego.
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CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
KONFIGURACJA SYSTEMU

Jeżeli centrala portierska będzie pracowała:
1) w instalacji z 0, 1, 2, 3 lub 4 panelami głównymi (zainstalowany
interface nr ref. 1083/75) bez paneli dodatkowych i bez interface’ów
klatkowych nr ref. 1083/50 lub
2) w instalacji z jednym interface’em klatkowym nr ref. 1083/50
bez podłączonego LINE IN i z 0,1 lub 2 panelami dodatkowymi
Za pomocą strzałek
wybór przyciskiem

i
należy wybrać 1=YES i zatwierdzić
(7) a następnie przejść do ekranu kolejnego.
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CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA

WTÓRNIK WYWOŁANIA (S+, S-)
Na tym ekranie możemy skonfigurować wtórnik wywołania centrali
portierskiej. Ma być nie aktywny czy też ma działać pod określonym
warunkiem:

Aby ustawić ten parametr, użyj strzałki
lub
(18) wybierz
żądana wartość i naciśnij przycisk
(7) aby zatwierdzić, następnie
przejdź do ekranu kolejnego.
Ustawienie musi być takie same jak konfiguracja paneli wejściowych.

HASŁO CENTRALI
Na tym ekranie można ustawić hasło, które będzie wymagane do
włączenia centrali.

Wyboru dokonujemy strzałkami
lub
(18) dla:
0 – wtórnik wywołania jest nie aktywny
1 – wtórnik wywołania jest aktywny tylko dla połączeń
przychodzących z głównych paneli wywołania
2 – wtórnik wywołania jest aktywny tylko dla połączeń
przychodzących z odbiorników w lokalach
3 – wtórnik wywołania jest aktywny dla wszystkich połączeń
Zatwierdź wybór przyciskiem

(7) i przejdź do ekranu kolejnego

Za pomocą przycisku X (13) skasuj bieżące hasło. Przy pomocy
klawiatury numerycznej (12) wprowadź nowe hasło. Hasło może mieć
max 6 znaków. Jeżeli blokada centrali za pomocą hasła ma być
wyłączona, hasło należy ustawić na: 000000.
Kiedy hasło zostanie wprowadzone, należy nacisnąć przycisk
(7)
aby zatwierdzić, następnie przejdź do ekranu kolejnego

PRZERYWANIE POŁĄCZEŃ
Na tym ekranie można włączyć możliwość przerwania połączenia
podczas czasu na odebranie wywołania lub gwarantowanego czasu
rozmowy.
Podczas wywołania, rozmowy lub funkcji auto-podglądu z trybem
audio lub bez, powiązana kolumna i system są w stanie zajętości.
Stan ten może być przerwany lub nie, przez połączenie z panela
wejściowego, w zależności od wybranego ustawienia.

2VOICE – Katalog Techniczny

RODZAJ KODÓW WYWOŁANIA
Na tym ekranie można skonfigurować rodzaj kodu wywołania
użytkownika, fizyczny lub logiczny:
- Kod fizyczny: użytkownicy będą wywoływaniu za pomocą
5 cyfrowego kodu w postaci ccnnn gdzie cc oznacza numer pionu (00
– 31) a nnn oznacza numer lokalu (000 – 127)
- Kod logiczny: użytkownicy będą wywoływani za pomocą
indywidualnego kodu z zakresu 1 do 9999. Aby używać kodu
logicznego, nazwy muszą być zaprogramowane a kod logiczny musi
być
przypisany
do
kodu
fizycznego
lokalu

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
ZARZĄDZANIE NAZWAMI

Aby ustawić ten parametr, użyj strzałki
lub
(18) wybierz
żądana wartość i naciśnij przycisk
(7) aby zatwierdzić, następnie
przejdź do ekranu kolejnego.

 Aby używać kodów logicznych każdy kod w katalogu

Na tym ekranie, operator może dodać, zmienić lub wykasować
użytkownika w spisie centrali portierskiej
 Aby wprowadzić nazwę, wybierz [1] z klawiatury numerycznej (12)

musi być przypisany do kodu fizycznego .

PRZYCISKI FUNKCYJNE
Centrala posiada 6 programowalnych przycisków funkcyjnych (11).
Następujące kody mogą być przypisane do przycisku funkcyjnego:
- kod specjalny do aktywacji dekodera funkcji spec. nr ref. 1083/80
- kod używany do przekierowania połączeń na telefon zarządzany
przez interface telefoniczny nr ref. 1083/67
Ekran dla konfiguracji każdego przycisku funkcyjnego wygląda tak:
Za pomocą klawiatury wprowadź kod fizyczny i naciśnij
(7),
następnie kod logiczny (konieczne w przypadku korzystania z kodów
logicznych) oraz naciśnij
(7). Następnie, wprowadź nazwę
użytkownika podobnie jak za pomocą telefonu komórkowego,
wciskając odpowiednio klawisze.

Aby ustawić powyższy parametr użyj strzałki
lub
(18):
- jeżeli wybrane zostanie 0, żadna funkcja specjalna nie będzie
przypisana do tego przycisku funkcyjnego
- jeżeli wybrana zostanie 1, wprowadzony kod specjalny będzie
przypisany do tego przycisku funkcyjnego, na ekranie będzie widać:

Klawisz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 raz
Przerwa
A
D
G
J
M
P
T
W

2 razy
1
B
E
H
K
N
Q
U
X

3 razy

4 razy

C
F
I
L
O
R
V
Y

2
3
4
5
6
S
8
Z

5 razy

7
9

Symbole można wybrać za pomocą strzałek
i
(18).
Aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone dane należy wcisnąć
(7).
System nie zapisze wprowadzonych nazw jeśli:
- istnieje 2 użytkowników z taką samą nazwą
- wpisanych zostanie 2 użytkowników z takim samym kodem
logicznym i dwoma różnymi kodami fizycznymi.
 Aby zmienić nazwę, wybierz [2] z klawiatury numerycznej (12)

Wprowadź kod specjalny (1-255), który ma być przypisany do tego
przycisku funkcyjnego i zatwierdź
(7), następnie przejdź dalej.
- jeżeli wybrana zostanie 2, funkcja przekierowania połączenia będzie
przypisana do tego przycisku funkcyjnego, na ekranie będzie widać:

Wpisz kod fizyczny interface’u telefonicznego, i zatwierdź
Funkcja dostępna jest tylko dla przycisków F4, F5 i F6.

(7).

Programowanie kolejnych 5 przycisków odbywa się analogicznie.
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W drugim wierszu widać kolejny numer wpisu oraz ilość wszystkich
wpisów zapisanych w pamięci centrali. Za pomocą strzałek
i
(18) wybierz nazwę do zmiany i zatwierdź przyciskiem
(7).
Wykonaj te same kroki jak podczas wprowadzania danych do spisu.
Zatwierdź wszystkie wprowadzone dane naciskając przycisk
lub naciśnij przycisk X (13) aby wykasować

(7)
dane.

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA
 Aby skasować nazwę, wybierz [3] z klawiatury numerycznej (12)

lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:
Aby skasować wpis, za pomocą strzałek
lub
(18) wybierz
odpowiednią nazwę i zatwierdź
(7). Wpis zostanie skasowany.
 Aby usunąć wszystkie wpisy z pamięci, wybierz [0] z klawiatury
numerycznej (12). Na wyświetlaczu pojawi się tak komunikat:

 Wybranie 2 za pomocą
ekranu:

lub

(18) spowoduje wyświetlenie

Wybierz [1] na klawiaturze numerycznej (12) aby zatwierdzić
skasowanie wszystkich wpisów lub wybierz [0] aby anulować.

 Konfiguracja centrali zostanie zachowana nawet
jeżeli lista wpisów zostanie usunięta.

Następnie wprowadź ID panela głównego i naciśnij
(7) aby
odpytać urządzenie. Po chwili na wyświetlaczu ukaże się status
urządzenia oraz wersja jego oprogramowania:

USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (ODPYTYWANIE)
W tym kroku można sprawdzić dostępność: odbiorników w lokalach
(AS), głównych (MCS) i dodatkowych (SCM) paneli wywołania:

lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:

Jeżeli zostanie wprowadzone 0, procedura odpytania urządzenia nie
zostanie wykonana i nastąpi powrót do początku menu konfiguracji.
Wybranie 1 za pomocą
lub
(18) spowoduje wyświetlenie
ekranu:
 Wybranie 3 za pomocą
ekranu:

Następnie wprowadź kod fizyczny odbiornika i naciśnij
(7),
wprowadź kod wewnętrzny i naciśnij
(7) aby odpytać urządzenie.
Po chwili na wyświetlaczu ukaże się status urządzenia oraz wersja
jego oprogramowania:
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lub

(18) spowoduje wyświetlenie

Następnie wprowadź ID panela dodatkowego i naciśnij
(7) aby
odpytać urządzenie, wprowadź adres i naciśnij
(7). Po chwili na
wyświetlaczu ukaże się status urządzenia oraz wersja jego
oprogramowania:

CENTRALA PORTIERSKA
KONFIGURACJA

lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:

WARTOŚCI DOMYŚLNE I ICH PRZYWRACANIE
Wartości domyślne centrali portierskiej są następujące:
Język:
Czas zajętości:
Moduł video:
Praca w pionie:
Wtórnik wywołania:
Przerywanie połączeń:
Hasło centrali:
Typy kodów użytkowników:
Przyciski funkcyjne:

Włoski
30 sek.
brak
nie
wyłączony
nie
wyłączone (000000)
fizyczne
nie zaprogramowane

Aby przywrócić wartości domyślne, należy wyłączyć centralę
portierską. Trzymając wciśnięte przyciski X, 8, 6 włączyć ją ponownie.
Przywracanie ustawień fabrycznych nie kasuje spisu nazw.

PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ KOMPUTERA
Centrala portierska jest wyposażona w złącze USB, które ułatwia
wpisywanie spisu abonentów oraz jej konfigurację. Dostęp do menu
konfiguracyjnego jest przez wciśnięcie przycisku SHIFT (16) oraz
szybkie i kilkukrotne naciśnięcie przycisku
(4).
Połącz centralę portierską z komputerem na którym zainstalowany
jest
program
2Voice_PC
(do
pobrania
ze
strony
www.urmetdomus.it). Następnie wykonaj procedurę programowania
centrali zgodnie z dokumentacją programu 2Voice_PC.

A.T. 30-01-2013
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