ZESTAW DOMOFONOWY
DLA DOMU 1 RODZINNEGO

Mod.
1129

Dla domu 1 - rodzinnego
Nr ref. 1129/61
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NR REF. 1129/61
ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU

Zestaw domofonowy Mod. 1129 przeznaczony jest dla
1 użytkownika.
Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw
domofonowy umożliwia:

W zależności od liczby użytkowników systemu
rozróżniamy zestawy:
1) nr ref. 1129/61 - dla 1 użytkownika,
składający się z:

•

•

wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy) poprzez
naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu
umieszczonym na zewnątrz budynku,
rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na
zewnątrz budynku, a osobą znajdującą się
w budynku,

•

uruchomienie
elektrozaczepu
otwierającego
drzwi, furtkę itp.(elektrozaczep musi być
sterowany impulsowo),
ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O
DODATKOWE UNIFONY.
SCHEMAT BLOKOWY

Nr ref.
Panela zewnętrznego z 1 przyciskiem
wywołania oraz wbudowanym modułem
rozmownym do montażu natynkowego
1 unifonu głośnomówiącego
Transformatora

9000/230

Do opisanego zestawu można stosować następujące
elementy wyposażenia dodatkowego:
Nr ref.
Wtórnik wywołania

9854/41

Dodatkowy unifon

1129/62

Elementy wyposażenia dodatkowego można nabyć
u lokalnych dystrybutorów lub bezpośrednio w firmie
MIWI-URMET (adres na 1 stronie).

rys.1
Z uwagi na tylko 2 żyły wymagane w instalacji
zestawu nr ref. 1129/61 możliwe jest wykorzystanie
istniejącej instalacji dzwonkowej.
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SPOSÓB PROWADZENIA ROZMOWY

UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY UTOPIA
MOD. 1129

rys.2
Unifon przeznaczony jest do pracy wyłącznie w
zestawie nr ref. 1129/61.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Wewnątrz unifonu, po zdjęciu jego obudowy na płytce
drukowanej znajduje się listwa zaciskowa służąca do
podłączenia aparatu do systemu. Przyciski funkcyjne
mają niezależne styki.
Opis zacisków:
S

niewykorzystywany

~0

do zacisku ~0 w panelu zewnętrznym,

L

do zacisku L w panelu zewnętrznym

L1

podłączenie dodatkowego unifonu nr ref.
1129/62

~0

masa
zasilania
(do
zacisku
w transformatorze nr ref. 9000/230),

~12

zasilanie (do zacisku ~12 w transformatorze
nr ref. 9000/230),zasilanie

K, Z

podłączenie
nr ref. 9854/41

AP

sygnalizacja stanu zamknięcia drzwi

wtórnika

Prowadzenie rozmowy może odbywać się na dwa
różne sposoby:
- „Bez użycia rąk”
Aby rozpocząć rozmowę po nadejściu sygnału
wywołania wciskamy przycisk prowadzenia rozmowy
(podświetlenie przycisku załączy się) wówczas
możemy prowadzić rozmowę bez jakichkolwiek
dodatkowych czynności. W celu zakończenia
rozmowy ponownie wciskamy przycisk prowadzenia
rozmowy (podświetlenie przycisku wyłączy się).
- „Z użyciem rąk”
Aby rozpocząć rozmowę po nadejściu sygnału
wywołania wciskamy i przytrzymujemy przycisk
prowadzenia rozmowy
(podświetlenie przycisku
załączy się) wówczas i możemy prowadzić rozmowę.
W celu zakończenia rozmowy zwalniamy przycisk
prowadzenia rozmowy (podświetlenie przycisku
wyłączy się).
Powyższych ustawień dokonujemy przy użyciu zwory
znajdującej się wewnątrz unifonu (rys.3)

NR REF. 1129/61

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

UNIFON UTOPIA

~0

wywołania

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
SYGNAŁU WYWOŁANIA

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

rys. 3

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Sygnał wywołania, generowany przez głośnik
słuchawki
posiada
trzy
poziomy
głośności:
maksymalną – minimalną – mute, ustawiane przy
pomocy trójpozycyjnego przełącznika znajdującego
się u dołu unifonu.
Pozycja „mute” wyłącza sygnał wywołania.
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NR REF. 1129/61
ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

UNIFON UTOPIA
MONTAŻ ŚCIENNY

INSTALACJA
UTOPIA przystosowana jest wyłącznie do montażu
ściennego.
MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości,
aby najwyższa część aparatu znajdowała się na
wysokości 1,60 m od podłoża.
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy
wykonać opisane poniżej czynności.
1) Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe
zatrzaski przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 4).

rys. 6

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

rys. 4
2) Przymocować unifon do ściany przy użyciu
2 kołków rozporowych dostarczonych wraz
z unifonem (rys. 5).
3) Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej
części unifonu.
4) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz
odizolować ich końcówki.

rys. 5
5) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych
zacisków złącza unifonu.
6) Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.6).
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NR REF. 1129/61

UNIFON DODATKOWY NR REF. 1129/62
USTAWIENIA
PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO UNIFONU
NR REF. 1129/62

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY UTOPIA
MOD. 1129/62

rys. 7
Unifon przeznaczony jest do pracy wyłącznie
w zestawie nr ref. 1129/61. W zestawie można do 4
szt. Unifonów nr ref. 1129/62.
USTAWIENIA KONFIGURACYJNE

rys. 8

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

Uwaga: W unifonie nr ref. 1129/61 zworkę
konfiguracyjną ustawić w pozycję „P” zaś w unifonie
nr ref. 1129/62 zworka konfiguracyjna powinna
znajdować się w pozycji „S”.
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WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Każdy z unifonów nr ref. 1129/62 podłączony do
zestawu jako dodatkowy musi mieć przełącznik
ustawiony w pozycji „S”.

NR REF. 1129/61
ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

PANEL ZEWNĘTRZNY
REGULACJA WZMOCNIENIA

PANEL ZEWNĘTRZNY
MOD 1129/1

REGULACJA WZMOCNIENIA
Panel zewnętrzny nr ref. 1129/112 posiada
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. 9)

rys. 9
Kaseta zewnętrzna wykonana jest na bazie panela
Mod.
1129.
Do
jej
budowy
wykorzystano
wysokiej
jakości
tworzywo
sztuczne
ABS
w połączeniu z anodowanym aluminium co sprawia że
cały panel jest odporny na korozję. W kasecie
znajduje się wbudowany moduł rozmówny wraz z 1
przyciskiem wywołania. Budowa kasety umożliwia
montaż w wersji natynkowej.

rys.10

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI
OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
L
do zacisku „L” w unifonie,
~0
do zacisku „~0” w unifonie.
AP1, AP1 przycisk lokalnego otwarcia drzwi,
SE1, SE2 elektrozaczep,
C, NA przekaźnik,
AP2, AP2 przycisk
lokalnego
starowania
przekaźnikiem,

Aby założyć etykietę na nazwisko należy wykonać
następujące czynności
1) Zdjąć przeźroczystą osłonę etykiety,
2) Wypisać nazwisko etykiecie (rys. 11),
3) Założyć ponownie etykietę oraz jej osłonę
(rys. 12);

DANE TECHNICZNE
12 Vac

Wymiary: wys. x szer. x gr.

182 x 100 x 30 mm

Temperatura pracy

-10° + 50° C

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Napięcie zasilania

rys.11

rys.12
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NR REF. 1129/61

INSTALACJA
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. 13),
2) Wyjąć z zaczepów moduł rozmówny (rys. 14),
3) Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez
otwory w tylnej części panela. Przykręcić panel do
ściany przy pomocy wkrętów A wraz z kołkami
rozporowymi B (rys. 15),
4) Zamontować na zaczepach moduł rozmówny
(rys. 16), podłączyć przewody pod odpowiednie
zaciski w panelu (rys. 17),
5) Zamocować ponownie dolną podstawę etykiety na
nazwisko (rys. 18),
6) 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.19 )

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

rys. 15

rys. 16

rys. 14
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

rys. 13

rys. 17
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NR REF. 1129/61

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ
TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

Zasilacz dostarcza energię zasilającą do całego
zestawu. Urządzenie przystosowane jest do montażu
na ścianie lub na szynie DIN.
Zasilacz należy zamontować w miejscu przewiewnym
i suchym.

rys. 18

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0
~230
~12
~0

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

230 V a. c. 50/60 Hz

Moc

18 VA

Napięcie wyjściowe

12 V ac

Maksymalne obciążenie
Temperatura pracy

1,3 A
-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia

wyłącznik termiczny PTC

Wymiary (dł. x szer. gł.)

54 x 84 x 58 mm (3 DIN)

ZASILACZ

rys. 19

zasilanie (sieć 230 Vac),
zasilanie (sieć 230 Vac),
napięcie wyjściowe 12 Vac,
masa dla napięcia 12 Vac.
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PRZEKROJE PRZEWODÓW
Wymagane przekroje przewodów w instalacjach domofonowych zależą od maksymalnych odległości pomiędzy
urządzeniami. Przekroje przewodów dobieramy korzystając z poniższej tabeli:
Odległość

60

90

110

Pomiędzy panelem a zasilaczem (transformatorem nr ref. mm
9000/230)

2

0,50

0,75

1,00

Pomiędzy panelem a elektrozaczepem

mm

2

0,50

0,75

1,00

mm

2

0,50

0,75

1,00

Pomiędzy panelem a lokalnym przyciskiem otwarcia drzwi

m

PRZEWODY

UWAGA:
Dokładne przestrzeganie wymaganych przekrojów przewodów jest gwarancją poprawności działania całego
zestawu domofonowego.

UWAGA 1:ELEKTROZACZEP MUSI BYĆ STEROWANY IMPULSOWO.
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

NR REF. 1129/61

ZESTAWY NR REF.1129/61 – SCHEMAT PODSTAWOWY

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

PRZEKROJE PRZEWODÓW
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NR REF. 1129/61

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

PODŁĄCZENIE WTÓRNIKA WYWOŁANIA ORAZ KONTAKTRONU

UWAGA 1:ELEKTROZACZEP MUSI BYĆ STEROWANY IMPULSOWO.
UWAGA 2:Do zacisku AP unifonu podpiąć kontaktron (sygnalizacja stanu otwarcia drzwi).
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NR REF. 1129/61

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

UWAGA 1:ELEKTROZACZEP MUSI BYĆ STEROWANY IMPULSOWO.
UWAGA 2: W unifonie nr ref. 1129/61 zworkę konfiguracyjną ustawić w pozycję „P” zaś we wszystkich
unifonach nr ref. 1129/62 zworka konfiguracyjna powinna znajdować się w pozycji „S”.
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

ZESTAW DOMOFONOWY „AUDIO TWO”

PODŁĄCZENIE KILKU UNIFONÓW DODATKOWYCH NR REF. 1129/62

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
e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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