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MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46
1.

WSTĘP

Moduł klawiatury numerycznej nr ref. 1168/46 może być
zastosowany w panelech cyfrowy (z modulem bazowym
i wyświetlaczem) w systemach IPERCOM i 2Voice.
Może on być także stosowany jako niezależny zamek kodowy.
Niniejsza
instrukcja
dotyczy
obsługi,
montażu
i programownaia zamka kodowego w linii stylistycznej ALPHA
nr ref. 1168/46.
Instrukcja dotyczy pracy niezależnej. To znaczy, że zamek
kodowy jest zamontowany niezależnie, lub razem z panelem
przyciskowym. Wymaga on wtedy także wymaga niezależnego
zasilania.

słowy może być ustawiona taka strefa czasowa dla której
moduł zamka reaguje tylko na prawidłowy kod dostępu lub
przycisk funkcyjny „wymuszenie otwarcia drzwi” (styki „klucz
zegara” rozwarte) oraz strefa czasowa dla której dostęp jest
możliwy również poprzez naciśnięcie przycisku
bez
podania kodu na klawiaturze (styki „klucz zegara” zwarte).
Do zasilania modułu zamka kodowego wymagane jest napięcie
12V prądu stałego lub przemiennego.
3.

BUDOWA MODUŁU

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

• Widok z przodu

Jeśli omawiany modul zamka kodowego jest używany
w panelach z elektektronicznym spisem lokatorów, to korzysta
on z danych w module wyświetlacza, więc przy
programowaniu kodów otwarcia należy skorzystać z instrukji
modułu wyświetlacza nr ref. 1168/1.
Do montażu zamka kodowego niezbędna jest obudowa
natynkowa lub podtynkowa o odpowiedniej ilości modułów.
OPIS

W panelach w wersji cyfrowej (z modulem bazowym i
wyświetlaczem) moduł klawiatury numerycznej umożliwia
bezpośredni wybór numeru lokalu. Umożliwia on także
otwarcie drzwi lub bramy za pomocą kodu.
Przy pracy niezależnej (bez modułyu wyświetlacza), zamek
kodowy umożliwia otwarcie drzwi i bramy za pomocą kodów
wprowadzanych z klawiatury. Zamek kodowy posiada dwa
przekaźniki, które mogą być załączane różnymi kodami i pełnić
osobme funkcje (np. jeden przekaźnik może sterować
elektrozaczepem a drugi przekaźnik bramą).
Przy pracy niezależnej, zamek kodowy, wymaga osobnego
zasilania.
Bezpośrenido po zasileniu (w trakcie uruchamiania) nie
dotykaj przycisków klawiatury.
W module można zaprogramować max. do 22 kodów otwarcia
drzwi. Ilość cyfr w sekwencji nie może być mniejsza od 3 i
większa od 8. Zamek kodowy nr ref. 1168/46 wykonany jest
na bazie panelu Alpha. Może on być montowany jako
niezależny system otwierania drzwi lub stosowany łącznie z
innymi modulami ALPHA, w panelach bez elektronicznego
spisu zamek wymaga niezależnego zasilania.
Czas otwarcia drzwi jest ustawiany w przedziale od 200 ms do
99 s. Funkcja otwarcia drzwi może być aktywowana poprzez
właściwy kod wprowadzony z klawiatury modułu lub poprzez
przycisk zwierny posiadający funkcję „wymuszenie otwarcia
drzwi”.
Zamek kodowy może dokonywać kontroli dostępu
w zależności od przedziału czasowego. Aby ta funkcja działała
potrzebny jest elektroniczny zegar do sterowania stykami
oznaczonymi jako „klucz zegara”, zwierając lub rozwierając je
na czas zaprogramowany w zegarze przez użytkownika. Innymi

• Widok z tyłu

29. 12 podświetlanych przycisków numerycznych
30. Gniazdo przyłączeniowe (IN)
31. Przycisk resetu (programowania hasła przy pracy
niezależnej)
32. Gniazdo przyłączeniowe (OUT)
33. Zaciski przyłączeniowe (do wykorzystania klawiatury jako
zamka kodowego przy pracy niezależnej)
34. Zwora ustawiająca tryb pracy
Praca niezależna

Praca z systemem 2Voice lub Ipercom
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4.

PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga: w module ALPHA w wersji cyfrowej (z
wyświetlaczem i klawiaturą) styki S1, S2, S3 pracują
równocześnie z podaniem napięcia na elektrozaczep
w module bazowym (zaciski S+ S-), co umożliwia
sterowanie elektrozaczepami rewersyjnymi lub systemem
KD. Styki S4, S5, S6 pracują równocześnie z sygnału
otwarcia bramy w module bazowym (zaciski SE2).

12 Vac ± 10 % lub
Zasilanie:

12 Vdc ± 10 % (lub z modułu
bazowego w systemie 2Voice)

Maksymalny prąd:

260 mA AC lub 150 mA DC

Prąd
w
jałowym:

105 mA AC lub 50 mA DC

stanie

6.

Temperatura pracy: -5˚C +50˚C
Obciążenie
przekaźnika:
Wymiary:
Ilość kodów
Liczba przycisków

WPROWADZANIE KODU OTWARCIA

12VAC/24VDC, 5A

Aby uruchomić elektrozaczep (otworzyć drzwi) przy użyciu
przykładowego kodu 12345678 należy:

120 x 90 x 25 mm
(jeden moduł ALPHA)
22 długości od 3 do 8 cyfr
12 podświetlanych – cyfry 0 do 9 i
przyciski funkcyjne

i

Styki funkcyjne

A1, A2, H

Dodatkowo

Wbudowany buzzer umożliwiający
potwierdzenie foniczne
Tryby działania przekaźników,

Ustawienia

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

czasy działania przekaźników,

• Wprowadzić z klawiatury modułu wybrany kod (cyfry 1, 2, 3,
4, 5, 6), jeśli jest on poprawny system otworzy drzwi.
lub
• Wprowadzić z klawiatury modułu wybrany kod (cyfry 1, 2, 3,
4, 5, 6) i potwierdzić przyciskiem
,* jeśli jest on
poprawny system otworzy drzwi.
*Konieczność
potwierdzenia
wprowadzonego
kodu
przyciskiem
jest uzależnione od parametru
wprowadzonego podczas programowania (patrz ”opcje
programowania przekaźników”).

tryb pracy z zegarem,
5.

W przypadku pomyłki wprowadzony kod można skasować

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

Moduł klawiatury posiada listwę zaciskową, ze stykami
używanymi, gdy zamek pracuje jako urządzenie niezależne.
(zamontowany niezależnie lub w systemach bez modułu
wyświetlacza).
Jeśli styki nie są używane, okno to należy pozostawić
zaślepione.
+ ~ zasilanie: + dla napięcia stałego (DC) lub ~ dla napięcia
przemiennego (AC),
- ~ zasilanie: - dla napięcia stałego (DC) lub ~ dla napięcia
przemiennego (AC),
H
styk funkcyjny „klucz zegara”,
A1
styk przycisków: „wymuszenie otwarcia drzwi” dla
przekaźnika nr 1,

PARAMETRY TECHNICZNE

A2
styk przycisków: „wymuszenie otwarcia drzwi” dla
przekaźnika nr 2,
S1
styk wspólny dla przekaźnika nr 1,
S2
S3
S4

styk normalnie zamknięty przekaźnika nr 1,
styk normalnie otwarty przekaźnika nr 1,
styk wspólny dla przekaźnika nr 2,

S5

styk normalnie zamknięty przekaźnika nr 2,

S6

styk normalnie otwarty przekaźnika nr 2,

AH

styk wspólny dla zegara i przycisków wyjścia.

przy pomocy przycisku

.

UWAGA: W przypadku gdy dwa lub więcej kody otwarcia
drzwi posiadają takie same cyfry początkowe i różnią się
tylko ilością cyfr w sekwencji kodu , moduł będzie zwalniał
zamek elektryczny (elektrozaczep) poprzez użycie
najkrótszego kodu.
Np. po zaprogramowaniu kodów:
1 kod 4321
2 kod 43216
3 kod 432167
Do otwarcia wystarczy wprowadzić 4321.
Jeżeli chcemy tego uniknąć , pierwsze trzy cyfry muszą być
różne w każdym kodzie, na przykład:
1 kod 123
2 kod 85634
3 kod 5642
..................................................................
8 kod 98532
OPIS PRACY

Moduł zamka kodowego może realizować dwa typy pracy :
•

bez zewnętrznego zegara

•

z zewnętrznym zegarem sterującym strefami czasowymi

Praca bez zewnętrznego zegara
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Reakcja na kod prawdziwy
Moduł wygeneruje trzy sygnały „bip” oraz uruchomi zamek
elektryczny
(elektrozaczep)
na
czas
wcześniej
zaprogramowany (0,599s.).
Reakcja na kod fałszywy
Moduł wygeneruje długi sygnał „bip” trwający około 3
sekundy. Zamek elektryczny (elektrozaczep) nie będzie
uruchomiony.
Praca z zewnętrznym zegarem
Zewnętrzny zegar może definiować jedną lub więcej stref
czasowych, w trakcie których możliwe jest otwarcie drzwi
również poprzez naciśnięcie przycisku
, umieszczonego
na klawiaturze. Użycie tego przycisku będzie traktowane
wtedy jako użycie poprawnego kodu.
Reakcje modułu zamka kodowego są analogiczne jak w
punkcie „Praca bez zewnętrznego zegara”.
W strefie czasowej w trakcie której wejścia można dokonać za
pomocą przycisku
kody prawdziwe są również
akceptowane.
Aby była możliwość otwarcia bez podaniu kodu funkcja ta
musi być zaprogramowana, a także zaciski H i AH muszą być
zwarte zewnętrznym zegarem.
7.

PROGRAMOWANIE

Niniejszy opis dotyczy programowania zamka kodowego do
pracy niezależnej. W przypadku użycia zamka w panelach
cyfrowych (z modulem wyświetlacza nr. ref 1168/1) kody
otwarcia zapisywane są w pamięci modułu wyświetlacza, więc
programownie kodów odbywa się zgodnie z instrukcją modły
wyświetlacza (z użyciem Wi-fi).
WPROWADZENIA
PROGRAMOWANIA

HASŁA

DOSTĘPU

DO

Poniżej
opisano
procedurę
wprowadzania
administratora (nie mylić z kodem otwarcia).

hasła

• Załącz zasilanie urządzenia.
• W ciągu 5s naciśnij 3 razy przycisk programowania (SW1)
znajdujący się w tylnej części modułu (moduł wyemituje 3
dźwięki potwierdzenia i przycisk
zmieni kolor z
niebieskiego na czerwony),
• następnie wprowadź 3-8 cyfrowe hasło i potwierdź je
przyciskiem
. Moduł potwierdzi wprowadzone dane 3
dźwiękami i zgaśnie czerwona dioda.
Po tej operacji moduł automatycznie wyjdzie z procedury
programowania.
UWAGA 1:
Kod hasła musi zawsze składać się z 3 do 8 cyfr.
UWAGA 2:

Opuszczenie trybu programowania możliwe jest w dowolnym
momencie po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „ ” na
dłużej niż 3 sekundy, lub jeśli nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk przez około 30 sekund moduł automatycznie powróci
do trybu normalnej pracy
W celu zmiany hasła administratora, należy wyłączyć
zasilanie zamka kodowego na dlużej niż 5 sekund i
powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
Bezpośrenido po zasileniu (w trakcie uruchamiania)
nie dotykaj przycisków klawiatury.
Przykład zaprogramowania hasła administratora:
Załączenie zasilania,
3X przycisk SW1, (3x beep i zmiana koloru

na czerwony )

12021982
(3X beep i zmiana koloru
na niebieski)
Gdzie „12021982” to przykładowe hasło instalatora – należy
nadać własne.
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Naciśnij w podanej kolejności przyciski:
,
,
,
następnie wprowadź 3-8 cyfrowe aktualne hasło
administratora (patrz punkt wyżej) i potwierdź je przyciskiem
. Jeśli hasło jest prawidłowe wygenerowane zostaną 3
dźwięki potwierdzające jego poprawność i symbol
zmieni
podświetlenie z niebieskiego na czerwony co oznacza wejście
w tryb programowania.
Jeśli hasło nie jest prawidłowe wygenerowany zostanie
pojedynczy sygnał trwający ok. 3 sekund i moduł powróci do
swojej normalnej pracy.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
na dłużej niż 5
sekund spowoduje wyjście z trybu programowania i przejście
do trybu normalnej pracy. Moduł wyjdzie również z trybu
programowania, jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk.
Po wyjściu z trybu programowania przycisk
zmieni kolor
na niebieski a moduł wygeneruje dlugi sygnał potwierdzenia.
Przykład wejścia w tryb programowania:
,

,

, 12021982 (3X beep + LED )

Gdzie „12021982” to przykładowe
wcześniej hasło instalatora.

zaprogramowanie

USTAWIENIA PRZEKAŹNIKÓW

Po wejściu w tryb programowania należy wprowadzić
parametry konfigurujące oba przekaźniki. Wprowadzamy kod
postaci nn a b ss gdzie:
nn – jest numerem przekaźnika, który chcemy skonfigurować
(wprowadź 31 dla przekaźnika nr 1 lub 32 dla przekaźnika nr
2);
a – określa czy wprowadzony kod otwarcia ma zostać
potwierdzony przyciskiem
. (wprowadzamy 1 aby kody
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Użyty kod otwarcia drzwi który powinien posiadać minimum 3
i maksimum 8 cyfr, może być rozpoznany zgodnie
z zaprogramowaną pamięcią jako kod prawdziwy lub fałszywy.
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PROGRAMOWANIE

nie wymagały potwierdzenia przyciskiem
lub 2 aby
wprowadzony kod zawsze potwierdzać przyciskiem
);
b – określa sposób działania przekaźnika (wprowadzamy 1 dla
trybu monostabilnego lub 2 dla trybu bistabilnego);
ss – definiuje czas zadziałania przekaźnika od 00 do 99
(00=200ms dla trybu bistabilnego, 01=1s….99=99s)
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy potwierdzić
je wciskając przycisk
. Jeśli parametry są poprawne
urządzenie wyemituje 3 dźwięki potwierdzenia oraz czerwona
dioda LED mignie 3 razy. Jeśli wprowadzone parametry są
nieprawidłowe urządzenie wygeneruje 2 sygnały dźwiękowe i
będzie oczekiwało na wprowadzenie skorygowanego
parametru.
Przykład:
31 1 1 05
zaprogramuje pierwszy przekaźnik na
przyjmowanie kodu bez konieczności potwierdzenia
kluczykiem po jego wprowadzeniu, praca monostabilna,
zwarcie na ok 5s
Czyli łącznie z wejściem w tryb programowania:
,

,

12021982

(3X beep +

czerwony) 31

1 1 05
(3X beep +
niebieski)
Gdzie 12021982 to przykładowe zaprogramowanie wcześniej
hasło instalatora.
WPROWADZENIE KODÓW OTWARCIA

Po wejściu w tryb programowania należy wprowadzić
parametr nn xxxxxxxx gdzie: nn jest nr kodu
przechowywanego w pamięci urządzenia (zakres od 01 do 22)
oraz xxxxxxxx jest kodem składającym się od 3 do 8 cyfr.
Wprowadzony kod należy zatwierdzić przyciskiem
.
Następnie należy wprowadzić nr przekaźnika który ma być
aktywowany danym kodem (1 dla przekaźnika nr 1 lub 2 dla
przekaźnika nr 2) i znów potwierdzić przyciskiem
.
Jeśli parametry są poprawne urządzenie wyemituje 3 dźwięki
potwierdzenia oraz czerwona dioda LED mignie 3 razy. Jeśli
wprowadzone parametry są nieprawidłowe urządzenie
wygeneruje 2 sygnały dźwiękowe i będzie oczekiwało na
wprowadzenie skorygowanego parametru.
Przykład:.
Kod 4561 dla przekaźnika nr. 1
01 4561
1
(3 potwierdzające sygnały „bip”)
Kod 852369 dla przekaźnika nr. 2
02 852369
2
(3 potwierdzające sygnały „bip”)
.....................................................................................
Kod 12345678 dla przekaźnika nr. 2
22 12345678
2
(3 potwierdzające sygnały „bip”)
PROGRAMOWANIE

Po wprowadzeniu ostatniego (22) kodu otwarcia drzwi moduł
automatycznie powróci do trybu normalnej pracy (wyjdzie z
trybu programowania).
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Należy zapamiętać/zanotować numery poszczególnych kodów
otwarcia, ułatwi to ich indywidualne usunięcie razie takiej
potrzeby.
USUNIĘCIE POJEDYŃCZEGO KODU

Po wejściu w tryb programowania należy wprowadzić
parametr 99 nn gdzie: 99 określa funkcję kasowania kodu a nn
określa pozycję kodu w pamięci urządzenia (liczba z zakresu
od 01 do 22)
Jeśli parametry są poprawne urządzenie wyemituje 3 dźwięki
potwierdzenia oraz przycisk
na chwilę zmieni kolor na
niebieski Jeśli wprowadzone parametry są nieprawidłowe
urządzenie wygeneruje długi sygnał dźwiękowy i będzie
oczekiwało na wprowadzenie skorygowanego parametru.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
na dłużej niż 5
sekund spowoduje wyjście z trybu programowania i przejście
do trybu normalnej pracy (przycisk
zmieni kolor na
niebieski). Moduł wyjdzie również z trybu programowania,
jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
INDYWIDUALNE HASŁO DOSTEPU
POJEDYŃCZEGO KODU OTWARCIA

DO ZMIANY

Wprowadzenie tego hasła umożliwia wyłącznie zmianę
istniejącego już kodu otwarcia. Nie daje możliwości
wprowadzania nowych kodów i usuwania już istniejących
(znając to hasło użytkownik sam może zmienić sobie kod
otwarcia).
Po wejściu w tryb programowania Wprowadzamy parametr 36
xxxxxxxx gdzie 36: określa funkcję dodania kodu a xxxxxxxxx
określa „indywidualne” hasło dostępu do zmiany
pojedynczego kodu otwarcia. Wprowadzone hasło
potwierdzamy
. Urządzenie wyemituje 3 dźwięki
potwierdzenia. Jaśli nie chcemy wprowadzać kolejnego hasła
należy wcisnąć i przytrzymać przycisk

.

Przykład:
Wprowadzenie hasła dostępu 123456 do zmiany kodów
otwarcia.
Po wejściu w tryb programowania wprowadź 36 123456
(3 potwierdzające sygnały „bip”).
Zmiana kodu otwarcia z 963258 na 321654.
Po wejściu w tryb zmiany pojednycznego kodu wprowadź 90
963258
321654
(3 potwierdzające sygnały „bip”).
ZMIANA POJEDYŃCZEGO KODU

Po wejściu w tryb programowania Wprowadź parametr 90
ooooo gdzie 90 określa funkcję edycji a oooo określa „stary”
kod (ten, który ma być zmieniony). Potwierdź
,
wprowadź nowy kod (3-8 cyfr) i ponownie potwierdź
.
Urządzenie wyemituje 3 dźwięki potwierdzenia oraz
podświetlenie przycisku

zmieni się na niebieskie

Przykład:
Usunięcie kodu 963258 i wprowadzenie nowego 321654.
Po wejściu w tryb programowania wprowadzamy 90 963258
321654
(3 potwierdzające sygnały „bip”).
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PROGRAMOWANIE
ZAMKA
KODOW EGO
PRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZEGAREM

DO

Po wejściu w tryb programowania należy wprowadzić
parametr 40 a gdzie: 40 określa funkcję ustawienia czasu a a
określa nr przekaźnika aktywnego podczas ustawionego
przedziału czasowego
należy wprowadzić:
1 dla przekaźnika nr 1,
2 dla przekaźnika nr 2 lub
0 jeśli funkcja ma być wyłączona.
Jeśli parametry są poprawne urządzenie wyemituje 3 dźwięki
potwierdzenia oraz podświetlenie
zmieni się na chwilę na
niebieskie. Jeśli wprowadzone parametry są nieprawidłowe
urządzenie wygeneruje długi sygnał błędu i będzie oczekiwało
na wprowadzenie skorygowanego parametru.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
na dłużej niż 5
sekund spowoduje wyjście z trybu programowania i przejście
do trybu normalnej pracy (przycisk
zmieni kolor na
niebieski). Moduł wyjdzie również z trybu programowania,
jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
CAŁKOWITE CZYSZCZENIE PAMIĘCI (RESET)

W module zamka kodowego, w razie potrzeby, można usunąć
z pamięci wszystkie zaprogramowane dane. W tym celu
należy:
•

wyłączyć zasilanie;

•

wcisnąć przycisk znajdujący się z tyłu modułu;

•

trzymać przycisk wciśnięty w momencie włączenia
zasilania. Przycisk ten należy trzymać aż do momentu
kiedy urządzenie wygeneruje długi sygnał „bip”.
Po tej operacji wszystkie kody łącznie z hasłem administratora
będą wykasowane. Po zwolnieniu przycisku urządzenie jest
gotowe do ponownego zaprogramowania.
8.

USTAWIENIA DOMYSLNE (FABRYCZNE)

Każdy zamek kodowy posiada następujące ustawienia
fabryczne:
Przekaźnik nr 1
Sposób działania

Monostabilny

Czas działania

200 ms

Potwierdzenie kodu przyciskiem

NIE

Przekaźnik nr 2
Sposób działania

Monostabilny

Czas działania

200 ms

Potwierdzenie kodu przyciskiem

NIE

Zaciski zegara

Nieaktywne

Ustawienia te przywracane są po „całkowitym czyszczeniu
pamięci”.
Tryb pracy – IperCom i 2Voice (ustawiony zworą).

9.

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

Zamek kodowy może pracować jako urządzenie niezależne lub
łączenie z modulem bazowym lub modułami przycisków, w
takim przypadku połączony musi być jak urządzenie niezależne
i osobno zasilony i musi być do niego dobrana odpowiednia
obudowa.
Druga opcja wykorzystania zamka kodowego, to jako
klawiatury numerycznej w panelach cyfrowych.
W skład panelu w wersji cyfrowej wchodzi zawsze:
• 1 moduł bazowy audio lub wideo (wzajemnie wykluczające
się)
o Audio-wideo (nr ref. 1083/48, z frontem nr ref.
1168/140, 1168/141 lub 1168/142)
o Moduł audio (nr ref. 1083/38 lub -/39 z frontem nr ref.
1148/130, -/131 lub -/132);
• moduł wyświetlacza z elektronicznym spisem lokatorów nr
ref. 1168/1
• klawiatura numeryczna ref. 1168/46
I odpowiednia obudowa – rozmiar dobrany w zależności od
ilości modułów, typ dobrany w zależności od sposobu
montażu.
• Do montażu podtynkowego: puszka 1145/51, ../52, ../53,
../54 z ramką 1168/61, ../62, ../63, ../64.
• Do montażu natynkowego (obudowa z ramką frontową)
1168/311, ../312, ../313, ../314
Pozostałe moduły są opcjonalne i należy je dobrać
w zależności od oczekiwanych funkcji.
• 1 moduł klawiatury alfabetycznej (nr ref. 1168/49) działa
wyłącznie, jeśli w panelu znajduję się moduł wyświetlacza
i moduł klawiatury numerycznej – stosowany, jeśli kody
wywolania są alfanumeryczne (np. mieszkanie 11A, 11B itd);
• 1 moduł czytnika kluczy zbliżeniowych (nr ref. 1168/45)
(czytnik obsługuje klucze MIFARE (nr ref. 1125/52) lub
MIFARE PLUS) Czytnik pracuje bez rejestracji zdarzeń, kody
kluczy zapisane są w pamięci modułu czytnika.
• 1 moduł dedykowany dla osób niedosłyszących
i niewidomych (nr ref. 1168/48);
• Max 11 (*) modułów przycisków bezpośredniego wywołania
o Moduł jednorzędowy (nr ref. 1168/4 z frontem nr ref.
1168/11, -/12, -/13 lub -/14)
o Moduł dwurzędowy (nr ref. 1168/8 z frontem nr ref.
1168/24 lub -/28)
• Max 11 (*) modułów informacyjnych (nr ref. 1168/50)
• Zaślepki (nr ref. 1168/59) (dowolna ilość)
• Daszek (nr ref. 1168/401) (zgodnie z ilością ramek/obudów)
• Ramki płaskie – maskujące (1168/611, ../612, ../613, ../614,
../624, ../626, ../639) (zgodnie z iloscią ramek).
Panel wykrywa podłączone moduły bezpośrednio po
jego zasileniu, dokładanie kolejnych modułów powinno
odbywać się po odłączeniu napięcia zasilającego, a po
każdej zmianie konfiguracji panelu napięcie zasilające
panel powinno być zresetowane.
(*) Ilości modułów w panelu nie mogą przekraczać niżej
podanych:

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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USTAWIENIA DOMYSLNE (FABRYCZNE)

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46
ZESTAWIENIE PODZESPOŁÓW PANELU ALPHA

Numer ref.
opis
1083/48;..
Moduł bazowy
1
/38; ../39
1168/1
Wyświetlacz
Klawiatura
1168/46
numeryczna
1168/45
Czytnik kluczy
Moduł dla osób
1168/48
niepełnosprawnych
Klawiatura
1168/49
alfabetyczna
Okno opisowe,
moduł
1168/50;
czteroprzyciskowy 11
../4; ../8
lub
ośmioprzyciskowy

Max ilość modułów
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1
1

1
1

1
1 1

1 1 1

9 8 8 8 7 7 7 6

W przypadku użycia monitorów. Aiko nr ref. 1716/1-/2
lub VModo nr ref. 1719/1 z maksymalnie rozbudowanym
panelem (dwunastomodułowym) ilość montorów w pionie
jest ograniczona do 72 a dystrybutorów wideo nr ref.
1083/55 do 18 szt.
10. ZESTAWIENIE PODZESPOŁÓW PANELU ALPHA

Funkcjonalność panelu Alpha zależy od zastosowanych
modułów.

ZESTAWIENIE PODZESPOŁÓW PANELU ALPHA

Panel bazowy
Panel audio-wideo (bez frontu)
Panel audio (bez frontu)
Panel audio z obsługą CCTV (bez frontu)
Moduł wyświetlacza
Klawiatura numeryczna
Moduły dodatkowe
Moduł czterech przycisków
(jednorzędowy) (bez frontu)
Moduł ośmiu przycisków (dwurzędowy)
(bez frontu)
Klawiatura alfabetyczna
Moduł czytnika kluczy
Moduł dla osób niedosłyszących
i niewidomych
Moduł informacyjny
Zaślepka
Fronty paneli I moduły przycisków
Front modułu audio-wideo bez
przycisków
Front modułu audio-wideo z jednym
przyciskiem
Front modułu audio-wideo z dwoma
przyciskami (dwurzędowy)
Front modułu audio bez przycisków
Front modułu audio z jednym przyciskiem
Front modułu audio z dwoma przyciskami

8

Nr ref. 1038/48
Nr ref. 1083/38
Nr ref. 1083/39
Nr ref. 1168/1
Nr Ref. 1168/46
Nr ref. 1168/4
Nr ref. 1168/8
Nr ref. 1168/49
Nr ref. 1168/45
Nr ref. 1168/48
Nr ref. 1168/50
Nr ref. 1168/59

Front z jednym przyciskiem
(jednorzędowy)
Front z dwoma przyciskami
(jednorzędowy)
Front z trzema przyciskami
(jednorzędowy)
Front z czterema przyciskami
(jednorzędowy)
Front z czterema przyciskami
(dwurzędowy)
Front z ośmioma przyciskami
(dwurzędowy)
Puszki do montażu podtynkowego
Puszka jednomodułowa
Puszka dwumodułowa
Puszka trzymodułowa
Puszka czteromodułowa
Ramki mocujące
Ramka jednomodułowa
Ramka dwumodułowa
Ramka trzymodułowa
Ramka czteromodułowa
Ramki maskujące
Ramka maskująca jednomodułowa
Ramka maskująca dwumodułowa
Ramka maskująca trzymodułowa
Ramka maskująca czteromodułowa
Ramka maskująca czteromodułowa
dwurzędowa
Ramka maskująca sześciomodułowa
dwurzędowa
Ramka maskująca dziewięciomodułowa
dwurzędowa
Obudowy natynkowa z ramką mocującą
Obudowa natynkowa jednomodułowa
Obudowa natynkowa dwumodułowa
Obudowa natynkowa trzymodułowa
Obudowa natynkowa czteromodułowa
Daszek do ramek mocujących
Daszek jednorzędowy
Etykiety opisowe
Zestaw etykiet do panelu
jednorzędowego

Nr ref. 1168/11
Nr ref. 1168/12
Nr ref. 1168/13
Nr ref. 1168/14
Nr ref. 1168/24
Nr ref. 1168/28
Nr ref. 1145/51
Nr ref. 1145/52
Nr ref. 1145/53
Nr ref. 1145/54
Nr ref. 1168/61
Nr ref. 1168/62
Nr ref. 1168/63
Nr ref. 1168/64
Nr ref. 1168/611
Nr ref. 1168/612
Nr ref. 1168/613
Nr ref. 1168/614
Nr ref. 1168/624
Nr ref. 1168/626
Nr ref. 1168/639
Nr ref. 1168/311
Nr ref. 1168/312
Nr ref. 1168/313
Nr ref. 1168/314
Nr ref. 1168/401
Nr ref. 1168/100

Nr ref. 1168/140
Nr ref. 1168/141
Nr ref. 1168/142
Nr ref. 1168/130
Nr ref. 1168/131
Nr ref. 1168/132
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POŁĄCZENIA MODUŁÓW W PANELU WYWOLANIA

11. POŁĄCZENIA MODUŁÓW W PANELU WYWOLANIA

A

B

POŁĄCZENIA MODUŁÓW W PANELU WYWOLANIA

C

Przewód długości 6-cm dołączony do następujących
modułów: wyświetlacz nr ref. 1168/1, klawiatury nr ref.
ref. 1168/46 i ../49, czytnik kluczy nr ref. 1168/45 i okno
opisowe nr ref. 1168/50.
Przewód długości 20 cm dołączony do modułu dla osób
niedosłyszących i komunikatów głosowych nr ref.
1168/48.
Przewód długości 38cm dołączony do ramki
dwumodułowej nr ref. 1168/62 i obudowy natynkowej
nr ref. 1168/312.
Przewód długości 58cm dołączony do ramki
trzymodułowej nr ref. 1168/63 i obudowy natynkowej nr
ref. 1168/313.
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12. PRZEKROJE PRZEWODÓW

13. MONTAŻ PANELU ALPHA

W panelach w wersji cyfrowej (z elektronicznym spisem
lokatorów) zamek kodowy jest zasilany z modułu bazowego
przez moduł wyświetlacza.
Przy pracy niezależnej do zamka kodowego należy
doprowadzić:
Przewód zasilający (dwie żyły, przekroje zgodnie z poniższą
tabelą) między rozdzielnią w budynku (np. zasilaczem
systemowym) a zamkiem kodowym
• Przewody od elektrozaczepu (np. OMY 2x1mm2) między
zamkiem kdoowym a elektrozaczepem.
I w razie potrzeby:
• Przewody do sterowania napędem bramy (np. YKY
2x0,5mm2) między zamkiem kodowym a sterownikiem
bramy.
• Przewód do przycisku wyjścia 1 (np. OMY 2x0,5mm2)
miedzy przyciskiem wyjścia a panelem. Przycisk wyjścia
należy umieścić poza zasięgiem osób znajdujących się na
zewnątrz, jednak musi on być w okolicy furtki/drzwi, tak,
aby ustawiony czas otwarcia elektrozaczepu pozwolił na
swobodne wyjście.
• Przewód do przycisku wyjścia 2 (np. OMY 2x0,5mm2)
miedzy przyciskiem wyjścia a panelem. Przycisk wyjścia
należy umieścić poza zasięgiem osób znajdujących się na
zewnątrz, jednak musi on być w okolicy furtki/drzwi, tak,
aby ustawiony czas otwarcia elektrozaczepu pozwolił na
swobodne wyjście.
• Przewód do zegara (programatora dobowego)
Na zewnątrz należy stosować przewody ziemne.

Standardowa wysokość montażu panelu to 155 – 160cm * od
powierzchni podłoża. Za nisko zamontowany panel, może
spowodować, że osoba podchodząca do panelu będzie trudno
rozpoznawalna.
Przy montażu należy uwzględnić zakres widzenia kamery.

Wszystkie przewody muszą być jednoznacznie i trwale
oznaczone, aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego
połącznia
Dobrym zwyczajem jest układanie przewodów o
większej ilości żył niż wymaga z zapotrzebowania.

*Jeśli panel ma zapewnić wygodny dostęp dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci
środek urządzenia musi znajdować się na wysokości pomiędzy
75 cm a 140 cm.
Miejsce montażu należy dobrać tak, aby kamera nie była
skierowana bezpośrednio w słońce lub w inne elementy
o dużej jasności. Za jasne tło może spowodować, że pierwszy
plan stanie się za ciemny i mniej wyraźny.
DEMONTAŻ
LISTWY
PRZYŁĄCZENIOWEJ
MODULE ZAMKA KODOWEGO

W

Montaż zamka kodowego należy zacząć od demontażu listwy
zaciskowej, co ułatwia jej podłączenie do systemu.

Przekroje przewodów należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą

PRZEKROJE PRZEWODÓW

Max. odległość pomiędzy modułem zamka
50m
kodowego a:
Zasilaczem

1 mm2

Elektrozaczepem

1 mm2

Przyciskiem wymuszenia otwarcia

0,5 mm2

Klucz zegara

0,5 mm2

Uwaga:
Przewody użyte do instalacji powinny być typowymi
przewodami o odpowiednim przekroju. Nie jest zalecane
„skręcanie” kilku przewodów w celu uzyskania
odpowiedniego przekroju przewodu.

MONTAŻ PODTYNKOWY

1. Doprowadź przewody tak, aby była możliwość ich
przeprowadzenia od dołu obudowy.
Szczególy dotyczące doboru przewodów omówiono w
poprzednim rozdziale.

10

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46
MONTAŻ PANELU ALPHA

2. W puszce 1145/5x usuń dolną zaślepkę z otworu, aby
umożliwić wprowadzenie przewodu. Jeśli panel wymaga
dwóch obudów montowanych obok siebie, usuń także
boczne zaślepki i zamontuj dołączone do puszki kanały
łączeniowe, aby umożliwić przeprowadzenie przewodów
między puszkami

3. Do puszki wprowadź przewód i zamocuj puszkę
podtynkową na odpowiedniej wysokości. (Puszka musi
licować ze ścianą i nie może z niej wystawać).
5. Przykręć ramkę do puszki za pomocą załączonych wkrętów
(na początek tylko dolną śrubę, która utrzyma zawias
na dole obudowy).
6. Zamontuj poszczególne moduły (wciśnij aż zaczepy zostaną
zatrzaśnięte).

MONTAŻ PANELU ALPHA

4. W ramce 1168/6x zdejmij górną i dolną zaślepkę zgodnie
z poniższą ilustracją.

7. Otwórz panel wykorzystując dolny zawias
MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46
MONTAŻ PANELU ALPHA

11. Przykręć ramkę do puszki podtynkowej
12. Usuń zaślepkę modułu kamery (w module wideo)
13. Zamontuj front modułu audio – wideo (lub audio) (jeśli
omawiany front jest zamontowany)

8. Za pomocą dedykowanych taśm połącz poszczególne
moduły między sobą (jeśli zamek ma pracować niezależnie
połącz go zgodnie ze schematem).

9. Podłącz przewody systemowe.
10. Zaślep otwór w ostatnim module i złącza przewodów

MONTAŻ PANELU ALPHA

14. Załóż górna i dolną zaślepkę ramki zgodnie z poniższą
ilustracją. Opcjonalnie zamiast górnej zaślepki może być
zamontowany daszek nr ref. 1168/401.
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MONTAŻ NATYNKOWY

3. W ramce wchodzącej w skład obudowy 1168/31X zdejmij
górną i dolną zaślepkę zgodnie z poniższa ilustracją.

1. Doprowadź przewody tak, aby była możliwość ich
przeprowadzenia przez dedykowany otwór w obudowie
natynkowej.
Przy prowadzeniu przewodów uwzględnij rozmieszczenie
kołków mocujących panel wywołania.
Szczególy dotyczące doboru przewodów omówiono w
poprzednim rozdziale.

MONTAŻ PANELU ALPHA

2. Do obudowy wprowadź przewód i przykręć obudowę do
ściany na odpowiedniej wysokości. Jeśli panel ma być
dwurzędowy usuń także boczne zaślepki, a zamontuj
dołączone do obudowy kanały łączeniowe, aby umożliwić
przeprowadzenie przewodów między poszczególnymi
częściami obudowy.

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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4. Przykręć ramkę do dolnej części obudowy za pomocą
wkrętów (na początek tylko dolną śrubę, która utrzyma
zawias na dole obudowy).

5. Zamontuj poszczególne moduły w ramce (wciśnij aż
zaczepy zostaną zatrzaśnięte).

6. Otwórz panel wykorzystując dolny zawias

7. Za pomocą dedykowanych taśm połącz poszczególne
moduły między sobą

MONTAŻ PANELU ALPHA

8. Podłącz przewody systemowe.
9. W razie potrzeby skonfiguruj panel (za pomocą trybu
podstawowego lub przez Wi-Fi).
10. Zaślep otwór w ostatnim module i złącza przewodów.

+
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KONSERWACJA

11. Przykręć ramkę do dolnej części obudowy.
12. Usuń zaślepkę modułu kamery (w module wideo).
13. Zamontuj front modułu audio – wideo (lub audio).

DEMONTAŻ PANELU

W przypadku chęci demontażu poszczególnych modułów
odczep moduł wprowadzając mały, płaski wkrętak w otwór
z boku obudowy panelu.
W celu demontażu całości panelu należy odczepić górną i
dolną zaślepkę wprowadzając mały, płaski wkrętak w otwór na
górze górnej listwy (i na dole dolnej). W celu ich demontażu
postępuj zgodnie z instrukcją w poprzednim rozdziale.
14. KONSERWACJA

Do czyszczenia panelu używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie
należy używać produktów na bazie alkoholu ani środków do
czyszczenia szyb.

KONSERWACJA

14. Załóż górna i dolną zaślepkę ramki zgodnie z poniższą
ilustracją wywołania.

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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15. SCHEMAT POŁĄCZENIOWY
PRACA SAMODZIELNA ZAMKA KODOWEGO

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

16

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46

MODUL ZAMKA KODOWEGO NR REF. 1168/46
SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY
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