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SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

MOD. 1128
MOD. 1728

PANELE ZEWNĘTRZNE NR REF. 1128/20/21
MODUŁY ROZMÓWNYE NR REF. 1128/500/501

PANELE ZEWNĘTRZNE
nr ref. 1128/20 oraz nr ref. 1128/21

rys. 1
Kasety zewnętrzne wykonane są na bazie panela
Mod. 1129. Do ich budowy wykorzystano
wysokiej
jakości
tworzywo
sztuczne
ABS
w połączeniu z anodowanym aluminium co sprawia że
cały panel jest odporny na korozję.
Oba panele nr ref. 1128/20 (kolor czarny) oraz nr ref.
1128/21 (kolor szary) przystosowane są do montażu
moduł rozmównego oraz 3 podwójnej wielkości
przycisków (nr ref. 1128/2) lub 6 pojedynczej
wielkości przycisków (nr ref. 1128/1);
Budowa kaset umożliwia montaż w wersji natynkowej.
Wykorzystując obudowę nr ref. 1128/51 można
zamontować panel nr ref. 1128/21 w wersji
podtynkowej.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

PANELE ZEWNĘTRZNE
nr ref. 1128/10 oraz nr ref. 1128/11

rys. 2
Panele nr ref. 1128/10 (kolor czarny) oraz
nr ref. 1128/11 (kolor szary) stosowane są
w przypadku rozbudowy paneli Genya do wersji
wielolokatorskiej. Przystosowane są wyłącznie do
montażu
5
podwójnej
wielkości
przycisków
(nr ref. 1128/2) lub 10 pojedynczej wielkości
przycisków (nr ref. 1128/1);

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy
Wymiary: wys. x szer. x gr.
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MODUŁ ROZMÓWNE: nr ref. 1128/500,
nr ref. 1128/501 oraz nr ref. 1128/510

rys. 3
Moduł rozmówny nr ref. 1128/500 przystosowany jest
do systemów analogowych „4+n” oraz „4+n
z interkomem”. Współpracuje on z zasilaczem nr ref.
18K1 oraz nr ref. 19K dla wersji z interkomem.
Moduł rozmówny nr ref. 1128/501 przystosowany jest
do systemów analogowych „4+n” oraz „4+n
z interkomem”. Współpracuje on z zasilaczem nr ref.
18A1, 18L1 oraz nr ref. 19A, 19L1 dla wersji
z interkomem.
Moduł rozmówny nr ref. 1128/510 przystosowany jest
do systemów analogowych „4+n”. Do jego zasilenia
wymagany jest transformator nr ref. 9000/230.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Dla modułu rozmownego nr ref. 1128/500
+
zasilanie,
masa,
1A
wzmacniacz mikrofonu,
2
wzmacniacz głośnika.
1
niewykorzystywany,
Dla modułu rozmownego nr ref. 1128/501
GL, GL głośnik modułu,
GL
masa,
MK
„minus” wzmacniacza mikrofonu,
441
„plus” wzmacniacza mikrofonu,
Dla modułu rozmownego nr ref. 1128/510
PS
generator,
1
niewykorzystywany,
1A
wzmacniacz mikrofonu,
2
wzmacniacz głośnika,
-/~
masa,
~
zasilanie.

-5° + 45° C
240 x 99 x 35 mm
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REGULACJA WZMOCNIENIA
Oba moduły rozmówne nr ref. 1128/500 oraz
nr ref. 1128/510 posiadają wbudowany układ regulacji
wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Regulacja wzmocnienia możliwa jest przy użyciu
dwóch dostępnych od wewnątrz potencjometrów:
• EXT
– regulacja wzmocnienia głośnika.
• INT
– regulacja wzmocnienia mikrofonu.
Regulatory te są fabrycznie ustawione w sposób
optymalny (rys. 5)

5) Zamontować na zaczepach moduł rozmówny
(rys. 5), podłączyć przewody pod odpowiednie
zaciski w panelu,
6) Zamocować ponownie dolną podstawę etykiety na
nazwisko lub odpowiednią zaślepkę przycisku
(rys. 11),
7) Założyć część frontową panela na zaczepy
znajdujące się w górnej części podstawy panela
oraz skręcić obie części panela przy użyciu
specjalnego klucza patentowego C (rys.12 )

SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

MOD.1128
MOD. 1728

REGULACJA WZMOCNIENIA

rys. 6
rys.5

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Zewnętrzne wykończenie obudowy umożliwia montaż
w wersji natynkowej.
Wskazana jest instalacja panela zewnętrznego na
takiej wysokości, aby najwyższa część panela
znajdowała się na wysokości 1,55÷1,60 m od podłoża.
Aby zamontować panel zewnętrzny w wersji
podtynkowej należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1) Po zdjęciu płyty czołowej zdjąć z zaczepu dolna
podstawę etykiety na nazwisko (rys. 6),
2) Wyjąć z zaczepów moduł rozmówny (rys. 7),
3) Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez
otwory w tylnej części panela. Przykręcić panel do
ściany przy pomocy wkrętów A wraz z kołkami
rozporowymi B (rys. 8),
4) Zamontować przyciski wywołania w odpowiednich
zaczepach (rys. 9),
rys. 7
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

MOD. 1128
MOD. 1728

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

rys. 8

rys. 9

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

rys. 11

rys. 10
rys. 12
4
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rys. 1
Kasety zewnętrzne wykonane są na bazie panela
Mod. 1729. Do ich budowy wykorzystano
wysokiej
jakości
tworzywo
sztuczne
ABS
w połączeniu z anodowanym aluminium co sprawia że
cały panel jest odporny na korozję.
Oba panele nr ref. 1729/20 (kolor czarny) oraz nr ref.
1729/21 (kolor szary) przystosowane są do montażu
moduł rozmównego oraz 2 podwójnej wielkości
przycisków (nr ref. 1128/2) lub 4 pojedynczej
wielkości przycisków (nr ref. 1128/1);
Budowa kaset umożliwia montaż w wersji natynkowej.
Wykorzystując obudowę nr ref. 1128/51 można
zamontować panel nr ref. 1128/21 w wersji
podtynkowej.

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy

-5° + 45° C

Wymiary: wys. x szer. x gr.

240 x 99 x 35 mm

PANELE ZEWNĘTRZNE
nr ref. 1128/10 oraz nr ref. 1128/11

rys. 2
Panele nr ref. 1128/10 (kolor czarny) oraz
nr ref. 1128/11 (kolor szary) stosowane są
w przypadku rozbudowy paneli Genya do wersji
wielolokatorskiej. Przystosowane są wyłącznie do
montażu
5
podwójnej
wielkości
przycisków
(nr ref. 1128/2) lub 10 pojedynczej wielkości
przycisków (nr ref. 1128/1);
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

KAMERY Z MODUŁEM ROZMÓWNYM
NR REF. 1728/81 ORAZ NR REF. 1728/82

SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

PANELE ZEWNĘTRZNE
nr ref. 1729/20 oraz nr ref. 1729/21

MOD. 1128
MOD. 1728

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

W zależności od wersji systemu (kolorowa lub czarnobiała) w panelach nr ref. 1729/1 oraz nr ref. 1729/2
należy zamontować moduł rozmówny z wbudowaną
kamerą czarno-białą moduł nr ref. 1728/81 lub
kamerą kolorową - moduł nr ref. 1728/82 (moduły nie
są dostarczane wraz z panelami i należy ją dokupić
oddzielnie). Przeznaczona jest ona wyłącznie do
pracy w systemie z przewodem koncentrycznym.
Moduły wyposażone są w układ kontroli temperatury,
oparty na termistorze NTC, załączający grzejnik, gdy
temperatura spadnie poniżej 10ºC a wyłączający go
przy temperaturze 25ºC, zapewnia to właściwą
temperaturę
pracy
kamery
oraz
zapobiega
kondensacji pary wodnej na obiektywie
Kamery nr ref. 1728/81 oraz 1728/82 współpracują
wyłącznie z zasilaczem nr ref. 789/7P.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
GL
MK
441
GL
+R
+TC
R1
V5
V3

zasilanie modułu rozmównego,
„minus” wzmacniacza mikrofonu i głośnika,
„plus” wzmacniacza mikrofonu,
głośnik,
grzałka kamery,
zasilanie kamery,
masa zasilania kamery,
masa sygnału video (ekran),
wyjście sygnału video
(przewód koncentryczny),
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SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

MOD. 1128
MOD. 1728

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

KAMERY Z MODUŁEM ROZMÓWNYM
NR REF. 1728/80 ORAZ NR REF. 1728/40

REGULACJA WZMOCNIENIA
Oba moduły rozmówne nr ref. 1128/500 oraz
nr ref. 1128/510 posiadają wbudowany układ regulacji
wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Regulacja wzmocnienia możliwa jest przy użyciu
dwóch dostępnych od wewnątrz potencjometrów:
• EXT
– regulacja wzmocnienia głośnika.
• INT
– regulacja wzmocnienia mikrofonu.
Regulatory te są fabrycznie ustawione w sposób
optymalny (rys. 5)

W zależności od wersji systemu (kolorowa lub czarnobiała) w panelach nr ref. 1729/1 oraz nr ref. 1729/2
należy zamontować moduł rozmówny z wbudowaną
kamerą czarno-białą moduł nr ref. 1728/80 lub
kamerą kolorową - moduł nr ref. 1728/40 (moduły nie
są dostarczane wraz z panelami i należy ją dokupić
oddzielnie). Przeznaczona jest ona wyłącznie do
pracy w systemie z przewodem koncentrycznym.
Kamery nr ref. 1728/80 oraz 1728/40 współpracują
z zasilaczami nr ref. 789/5B oraz nr ref. 789/7P.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+
1
1A
2
+TC
R1
V5
V3

zasilanie modułu rozmównego,
zasilanie modułu rozmównego,
niewykorzystywany,
wzmacniacz mikrofonu,
wzmacniacz głośnika,
zasilanie kamery,
masa zasilania kamery,
masa sygnału video (ekran),
wyjście sygnału video
(przewód koncentryczny),

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

KĄT WIDZENIA KAMERY
Wszystkie kamery mod. 1728 posiadają regulację
kąta widzenia.
Po zamontowaniu kamery w panelu istnieje możliwość
zmiany ustawienia pola widzenia kamery (rys.5).

rys.5

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
kamery /grzałki:
podświetlenia etykiet
Kamera: rozdzielczość:
Czułość czarno-biała/kolor:
Pobór prądu:
Temperatura
załączenia/wyłączenia grzałki
Temperatura pracy
Wymiary: wys. x szer. x gr.
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18 Vdc
12 Vac
420 linii
0,2 / 10Lux/f4
180mA
+10° C / + 25° C
-5° + 45° C
112 x 88 x 25 mm
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MOD. 1128
MOD. 1728

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

Zewnętrzne wykończenie obudowy umożliwia montaż
w wersji natynkowej.
Wskazana jest instalacja panela zewnętrznego na
takiej wysokości, aby najwyższa część panela
znajdowała się na wysokości 1,55÷1,60 m od podłoża.
Aby zamontować panel zewnętrzny w wersji
podtynkowej należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1) Po zdjęciu płyty czołowej zdjąć z zaczepu dolna
podstawę etykiety na nazwisko (rys. 6),
2) Wyjąć z zaczepów moduł rozmówny (rys. 7),
3) Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez
otwory w tylnej części panela. Przykręcić panel do
ściany przy pomocy wkrętów A wraz z kołkami
rozporowymi B (rys. 8),
4) Zamontować przyciski wywołania w odpowiednich
zaczepach (rys. 9),
5) Zamontować na zaczepach moduł rozmówny
(rys. 5), podłączyć przewody pod odpowiednie
zaciski w panelu,
6) Zamocować ponownie dolną podstawę etykiety na
nazwisko lub odpowiednią zaślepkę przycisku
(rys. 11),
7) Założyć część frontową panela na zaczepy
znajdujące się w górnej części podstawy panela
oraz skręcić obie części panela przy użyciu
specjalnego klucza patentowego C (rys.12 )

SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

rys. 7

rys. 6

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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SYSTEM DOMOFONOWY „4+N”

NR REF. 1129/1
NR REF. 1129/2

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

rys. 8

rys. 9

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

rys. 11

rys. 10
8

rys. 12
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY

TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwiurmet.com.pl
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