DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KONFIGURACJA – MONTAŻ
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie dekodera:
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Pobór prądu w czasie pracy:
Obciążalność styków przekaźnika
( C – NC – NA )
Temperatura pracy:
Zgodność z normami:

36 ÷ 48 Vdc
max 3,0 mA
max 30mA
30Vac @ 5A
230Vac @ 5A
-10°C - + 50°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

KONFIGURACJA
USTAWIENIA DOMYŚLNE
Wszystkie dekodery są ustawione domyślnie następująco:

Dekoder funkcji specjalnych nr ref. 1083/80 umożliwia sterowanie
zewnętrznymi urządzeniami przez podłączenie ich za pomocą
przekaźnika o obciążalności max 230Vac i 5A. Aktywacja dekodera
jest możliwa przez użytkownika bezpośrednio z odbiornika w lokalu,
przez panel wywołania lub centralę portierską
Podstawowe cechy urządzenia:
- monostabilny tryb pracy z regulowanym czasem aktywacji
w zakresie od 1 sek. do 16 minut lub tryb przełączany
- aktywacja przez zdarzenie występujące w systemie ( max. 4 )
programowane przez instalatora
- ręczne wyzwolenie dekodera za pomocą przycisku podłączonego
bezpośrednio do niego

Zworka SCQ

= pozycja Q ( wszystkie urządzenia mogą
aktywować dekoder )
Zworka M/T
= pozycja M ( tryb pracy : monostabilny )
Dip switch CODE
= użytkownik nr 127 ( dip1: WYŁ, dip2 ÷ 8: ZAŁ )
Timer
= 1 sekunda
Przypisane zdarzenie = wywołanie centrali portierskiej przez
użytkownika 0, w kolumnie 0
Każdy użytkownik systemu ( SCQ = Q ) może aktywować dekoder
w trybie monostabilnym ( M/T = M ) przez naciśnięcie przycisku
dedykowanego ‘wywołanie centrali portierskiej’

 Aby

przywrócić ustawienia domyślne należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania
przez 5 sekund. Podczas przywracania konfiguracji
domyślnej czerwona dioda błyska kiedy zgaśnie
dekoder przywrócił ustawienia.

INSTALACJA

A–
B–

C–

D–
E–
F–
G–
H–

Adres używany do identyfikacji dekodera w systemie
Zworka do ustawienia obszaru działania
S = zdarzenie uruchamia tylko ten dekoder
C = zdarzenie uruchamia wszystkie dekodery w kolumnie
Q = każde urządzenie systemowe uruchamia dekoder
Zworka do ustawienia trybu pracy przekaźnika
M = monostabilny
T = przełączany
Przycisk programowania i dioda LED
Potencjometr do regulacji czasu pracy przekaźnika
w trybie monostabilnym ( M )
Styki przycisku do ręcznej aktywacji dekodera ( PC )
Zaciski połączeniowe systemu 2Voice ( LINE )
Styki przekaźnika ( C – NC – NA )
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Dekoder funkcji specjalnych może być zamontowany na szynie DIN
( 6 modułów ) lub za pomocą wkrętów na ścianie. Montażu
urządzenia należy dokonywać zgodnie z instrukcjami podanymi
w katalogu technicznym systemu 2Voice dla zasilacza nr ref. 1083/20.
Podczas instalacji należy zwrócić uwagę:
- Aby dekoder był podłączony do jednego z wyjść nr ref. 1083/55
- Aby dekoder był podłączony zawsze jako ostatni w linii. Podłączenie
równoległe jest nie dozwolone.
- Tylko dwa dekodery funkcji specjalnych mogą być podłączone
pomiędzy interfejsem paneli głównych nr ref. 1083/75 a interfejsem
klatkowym nr ref. 1083/50
- Dekoder jest widziany w systemie jako odbiornik dlatego ich liczba
jest zależna od maksymalnego rozmiaru danego systemu.

 Aby wysłać sygnał alarmowy ‘panic’ do centrali
portierskiej, dekoder musi być zainstalowany
w kolumnie.

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KONFIGURACJA – MONTAŻ
TRYBY PRZEŁĄCZANIA

Styki przekaźnika mogą być przełączane w dwóch trybach:
- Monostabilnym – styki przekaźnika są zwierane na określony czas
( w zakresie od 1 sek. do 16 minut ) po zaprogramowanym zdarzeniu
lub naciśnięciu przycisku ręcznej aktywacji dekodera. Czas
regulowany jest potencjometrem ‘timer’.
- Przełączanym – styki przekaźnika są przełączane na przeciwne przez
występujące w systemie zdarzenie lub ręcznie za pomocą przycisku
podłączonego bezpośrednio do dekodera. Ustawienia potencjometra
‘timer’ nie mają znaczenia.

PROGRAMOWANIE
ZDARZEŃ
NORMALNYM ( DIP1 = OFF )

W

TRYBIE

Ustawiając odpowiednio zworki i dip switch’e można zaprogramować
aktywacje przekaźnika w dekoderze dla 1,2,3 lub 4 zdarzeń
występujących w systemie.
1 – Naciśnij przycisk PROG i trzymaj wciśnięty dopóki nie zapali się
dioda LED. Dekoder jest w trybie programowania.
2 – Wykonaj pierwsze zdarzenie na które ma zareagować dekoder
( np. naciśnij przycisk zwolnienia elektro-zaczepu z odbiornika
w lokalu )
3 – Dioda LED mignie raz, potwierdzając zaprogramowanie zdarzenia.
Dioda LED będzie się świecić, co oznacza, że dekoder jest wciąż
w trybie programowania
4 – Wykonaj kolejne zdarzenia na które ma zareagować dekoder.
Dioda LED mignie dwa razy dla drugiego zdarzenia, trzy razy
dla trzeciego zdarzenia i cztery razy dla czwartego zdarzenia.
Po zaprogramowaniu czwartego zdarzenia dioda LED zgaśnie.
Oznacza to, że dekoder wyszedł z trybu programowania.
5 – Jeżeli chcesz zaprogramować tylko jedno zdarzenie dla którego
ma nastąpić aktywacja przekaźnika w dekoderze, należy to samo
zdarzenie zaprogramować cztery razy.

 Jeżeli w trybie programowania w ciągu 5 minut nie
nastąpi żadne zdarzenie, dioda LED zgaśnie
i dekoder wyjdzie trybu programowania ( wcześniej
zapamiętane zdarzenia zostaną zachowane ).
Szczegóły programowania i zachowanie poszczególnych zdarzeń
opisano poniżej.

 W wyniku zaniku zasilania, przekaźnik nie zmienia
swojego położenia.
Po ponownym załączeniu zasilania w trybie
monostabilnym, przekaźnik jest w stanie czuwania.
W trybie przełączanym przekaźnik zachowuje swoje
położenie z przed zaniku zasilania.
Aby sprawdzić aktywację przekaźnika w trybie monostabilnym,
zewrzyj na krótko styki PC i sprawdź czas załączenia przekaźnika.

TRYBY DZIAŁANIA
Aby dekoder funkcji specjalnych zadziałał prawidłowo musi wcześniej
zostać zaprogramowany i skonfigurowany. Następujące zdarzenia
( max 4 ) aktywują przekaźnik (w trybie monostabilnym
lub przełączanym, skonfigurowane zworką M/T ):
- wciśnięcie przycisku otwarcia elektro-zaczepu z odbiornika w lokalu
- wciśnięcie przycisku otwarcia bramy z odbiornika w lokalu
- wciśnięcie przycisku wywołania portiera z odbiornika w lokalu
- wciśnięcie przycisku funkcji specjalnej z odbiornika w lokalu
- wywołanie interkomowe dekodera z odbiornika w lokalu
- otwarcie elektro-zaczepu z centrali portierskiej
- otwarcie bramy z centrali portierskiej
- aktywacja kodem specjalnym z panela lub centrali portierskiej
Dodatkowo dekoder funkcji specjalnych można wykorzystać do
wysłania alarmu typu ‘panic’ do centrali portierskiej.
Aby to zrobić należy dip switch 1 ustawić na ON. Wciśnięcie wtedy
przycisku podłączonego do zacisków PC spowoduje wyświetlenie
stosownego komunikatu na centrali portierskiej.
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ZDARZENIE: WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU OTWARCIA
ELEKTRO-ZACZEPU Z ODBIORNIKA W LOKALU
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych za pomocą wciśnięcia przycisku
otwarcia elektro-zaczepu z odbiornika w lokalu ( zobacz
programowanie zdarzeń ).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie ( „Column ID” )
i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakończy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:

Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu zwalniający elektrozaczep aktywują dekoder funkcji specjalnych

Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny ( „Column ID” )
aktywują dekoder funkcji specjalnych

Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie ( „Column ID” ) o
przypisanym kodzie „CODE” ( użyty do zainicjowania zdarzenia )
zwalniający elektro-zaczep aktywuje dekoder funkcji
specjalnych.

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU OTWARCIA
BRAMY Z ODBIORNIKA W LOKALU
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych za pomocą wciśnięcia przycisku
otwarcia bramy z odbiornika w lokalu ( zobacz programowanie
zdarzeń ).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie ( „Column ID” )
i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakończy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:
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Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu otwierający bramę
aktywują dekoder funkcji specjalnych
Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny ( „Column ID” )
otwierający bramę aktywują dekoder funkcji specjalnych
Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie ( „Column ID” ) o
przypisanym kodzie „CODE” ( użyty do zainicjowania zdarzenia )
otwierający bramę aktywuje dekoder funkcji specjalnych.

 Aby

ustawić kod użytkownika należy użyć dip
switch’y CODE od 2 ( najbardziej znaczący ) – 8 (
najmniej znaczący. Dip switch 1 musi być wyłączony.



 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE

Programowanie przycisku interkomowego do wywołania
wcześniej skonfigurowanego dekodera funkcji specjalnych
- Podejdź do odbiornika, który chcesz zaprogramować.
- Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia drzwi podnieś
słuchawkę. Odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy informujący
o wejściu w tryb programowania. Puść przycisk.

dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU WYWOŁANIA
PORTIERA Z ODBIORNIKA W LOKALU
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych za pomocą wciśnięcia przycisku
wywołania centrali portierskiej ( zobacz programowanie zdarzeń ).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie ( „Column ID” )
i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakończy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:

Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu wywołujący portiera
aktywują dekoder funkcji specjalnych

Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny ( „Column ID” )
wywołujący portiera aktywują dekoder funkcji specjalnych

Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie ( „Column ID” ) o
przypisanym kodzie „CODE” ( użyty do zainicjowania zdarzenia )
wywołujący portiera aktywuje dekoder funkcji specjalnych.

- Naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować. Odbiornik
wygeneruje dźwięk potwierdzenia.

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU AKTYWACJI
‘FUNKCJI SPECJALNEJ’ Z ODBIORNIKA W LOKALU
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych za pomocą wciśnięcia przycisku
aktywacji ‘funkcji specjalnej’ z odbiornika w lokalu ( zobacz
programowanie zdarzeń ).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie ( „Column ID” )
i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakończy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:

Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu wciskający przycisk
aktywacji ‘funkcji specjalnej’ aktywują dekoder funkcji
specjalnych

Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny ( „Column ID” )
wciskający przycisk aktywacji ‘funkcji specjalnej’ aktywują
dekoder funkcji specjalnych

Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie ( „Column ID” )
o przypisanym kodzie „CODE” ( użyty do zainicjowania
zdarzenia ) wciskający przycisk aktywacji ‘funkcji specjalnej’
aktywuje dekoder funkcji specjalnych.

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE:
WYWOŁANIE
Z ODBIORNIKA W LOKALU

INTERKOMOWE

Za pomocą dip switch’y CODE przypisz kod użytkownika dekoderowi
funkcji specjalnych z zakresu od 0 – 127. Należy pamiętać aby kod ten
nie był przypisany do żadnego innego odbiornika ani dekodera funkcji
specjalnych nawet jeżeli są one w innej kolumnie.



- Na dekoderze funkcji specjalnych naciśnij przycisk PROG
dopóki nie zapali się czerwona dioda.
- Odbiornik w lokalu wygeneruje dźwięk potwierdzenia
zaprogramowania wywołania interkomowego
- Naciśnij ponownie przycisk PROG dekodera funkcji specjalnych
aż dioda zgaśnie
- Odłóż słuchawkę odbiornika. Zostanie wygenerowany dźwięk
wyjście z trybu programowania.


Programowanie zdarzenia następuje przez wciśnięcie przycisku
wywołania interkomowego, które aktywuje przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych ( zobacz programowanie zdarzeń).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie ( „Column
ID” ) i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.

Kiedy proces programowania się zakończy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:

Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu wciskający przycisk
wywołania interkomowego aktywują dekoder funkcji
specjalnych

Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny ( „Column ID” )
wciskający przycisk wywołania interkomowego aktywują
dekoder funkcji specjalnych

Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie ( „Column ID” )
o przypisanym kodzie „CODE” ( użyty do zainicjowania
zdarzenia ) wciskający przycisk wywołania interkomowego
aktywuje dekoder funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: OTWARCIE ELEKTRO-ZACZEPU PRZEZ
CENTRALĘ PORTIERSKĄ
Zaprogramuj zdarzenie otwarcia elektro-zaczepu przez centralę
portierską ( zobacz programowanie zdarzeń ).
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Kiedy programowanie zostanie zakończone, dekoder funkcji
specjalnych będzie aktywował przekaźnik za każdym razem kiedy z
centrali portierskiej zostanie otwarty elektro-zaczep.

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
i SCQ dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: OTWARCIE BRAMY PRZEZ CENTRALĘ
PORTIERSKĄ
Zaprogramuj zdarzenie otwarcie bramy przez centralę portierską
( zobacz programowanie zdarzeń ).
Kiedy programowanie zostanie zakończone, dekoder funkcji
specjalnych będzie aktywował przekaźnik za każdym razem kiedy
z centrali portierskiej zostanie otwarta brama.

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
i SCQ dekodera funkcji specjalnych.

ZDARZENIE: AKTYWACJA KODEM SPECJALNYM
Z PANELA WYWOŁANIA LUB CENTRALI
PORTIERSKIEJ
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik
dekodera funkcji specjalnych za pomocą wywołania kodu specjalnego
‘SPEC’ z panela wywołania lub centrali portierskiej ( zobacz
programowanie zdarzeń ). Urządzeniem, które może wysłać kod
specjalny jest: dodatkowy panel wywołania, główny panel wywołania
lub centrala portierska.
Kiedy programowanie zostanie zakończone, dekoder funkcji
specjalnych będzie aktywował przekaźnik przez:

Wprowadzenie kodu specjalnego ‘SPEC’ z centrali portierskiej

Wprowadzenie kodu specjalnego ‘SPEC’ z panela głównego

Wprowadzenie kodu specjalnego ‘SPEC’ z panela dodatkowego
w zależności od ustawień zworki SCQ
- Pozycja Q: z każdego panela dodatkowego
- Pozycja C lub S: z panela dodatkowego przypisanego do tej
samej kolumny co dekoder funkcji specjalnych

 Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE
dekodera funkcji specjalnych.

PROGRAMOWANIE
ZDARZEŃ
ALARMOWYM ( DIP1 = ON )

W

TRYBIE

 Powyższa funkcjonalności jest możliwa w systemach
wyposażonych w centralę portierską z wersją
oprogramowania 3.1 lub wyżej.
W tym trybie dekoder funkcji specjalnych należy ustawić
następująco:
1 – Ustaw dip switch 1 na pozycję ON
2 – Za pomocą dip switch’y CODE dekoderowi przypisz kod
użytkownika od 1 do 127

 Aby ustawić kod użytkownika należy użyć dip
switch’y CODE od 2 ( najbardziej znaczący bit ) – 8 ( najmniej
znaczący bit ). Kod użytkownika może być taki sam jak dla
odbiorników w lokalu.
Kiedy programowanie zostanie zakończone, wciśnięcie przycisku
podłączonego do zacisków PC dekodera uaktywni alarm ‘panic’.
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Informacja o alarmie zostanie wysłana do centrali portierskiej z której
kolumny pochodzi alarm i od jakiego użytkownika.

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane

Wciśnięcie przycisku otwarcia elektro-zaczepu z odbiornika
w lokalu

Wciśnięcie przycisku otwarcia bramy z odbiornika w lokalu

Wciśnięcie przycisku wywołania portiera z odbiornika w lokalu

Wciśnięcie przycisku aktywacji ‘funkcji specjalnej’ z odbiornika
w lokalu

Wywołanie interkomowi z odbiornika w lokalu (*).
( * ) – każde urządzenie wywołujące interkomowo użytkownika 127
będzie aktywowało przekaźnik dekodera funkcji specjalnych.
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Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane

Aktywacja kodem specjalnym z panela wywołania lub centrali
portierskiej

Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane

Otwarcie elektro-zaczepu przez centralę portierską

Otwarcie bramy przez centralę portierską
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