ZESTAW VIDEO-DOMOFONOWY SYSTEMU CYFROWEGO – 2VOICE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mod.
1716
DS 1716-001A

LBT 8484

VIDEOMONITOR AIKO

Nr ref. 1716/1 -/2

POLSKI
Videomontior AIKO nr ref. 1716/1 -/2 został zaprojektowany specjalnie dla systemu 2Voice.

OPIS ELEMENTÓW
1

2

3
4
5
6
7
8

15

16
17
18

14

13

12

11

10

9

1Wyświetlacz
2Mikrofon
3Sygnalizacja funkcji MUTE (wyciszenia mikrofonu) ‐ gdy aktywna dioda led świeci na zielono
4Sygnalizacja załączonej funkcji automatycznego otwarcia drzwi ‐ gdy aktywna, dioda led świeci na zielono
5Sygnalizacja nowych wiadomości ‐ zielona dioda led
6Sygnalizacja otwartych drzwi ‐ dioda czerwona
7Przycisk otwarcia elektrozamka lub OK dla menu kontekstowego
8Przyciski nawigacyjne
9Otwarcie bramy głównej
10 - Przycisk wyciszenia dzwonka
11 ‐ Wywołanie por era
12 - Aktywacja funkcji podglądu
13 - Menu
14 - Głośnik
15 - Włączenie/Wyłączenie audio ‐ przycisk X dla menu kontekstowego
16 - Złącze podłączenia video‐monitora do systemu
17 - Terminator (zakończenie) linii.
18 - DIP‐Switch’e (do ustawienia adresu odbiornika)
‐ 2 zdeﬁniowanie ilości odbiorników w apartamencie
‐ 8 zdeﬁniowanie użytkownika (apartamentu) w pionie

 Videomonitor AIKO jest przystosowany do współpracy z aparatami dla osób niedosłyszących

INSTALACJA

1,50m

1,45m

Zamontuj puszkę podtynkową na żądanej wysokości.
Przymocuj ramkę do puszki podtynkowej.

Ustaw odpowiednio DIP‐Switch’e i podłącz przewody.
Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu odbiornika, wciągnij go do obudowy

.

1

2

OPIS ZACISKÓW
LINE IN
LINE OUT
S+
SCP

Linia przychodząca
Linia wychodząca
Wtórnik wywołania
Wtórnik wywołania
Dzwonek lokalny

KONFIGURACJA ODBIORNIKA
ON

ON

=

INT

=

CODE

Wszystkie video‐monitory skonﬁgurowane są następująco (wartości domyślne):
ADRES (CODE) = 127
ADRES WEW. (INT) = 0
Aby system działał poprawnie zawsze zwracaj uwagę na odpowiednie ustawienie DIP Switch’y.

 Tabela ustawień DIP Switch’y znajduje się w katalogu technicznym systemu 2Voice.

CODE: kod użytkownika
Ustaw adres z zakresu 0 ‐ 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
• W jednej kolumnie (pionie) kody użytkownika nie mogą się powtórzyć
• Jeżeli w apartamencie znajdują się odbiorniki połączone równolegle, muszą mieć ten sam kod użytkownika
• Adresy w pionie należy nadawać konsekwentnie.

 Aby
ustawić żądany adres użyj DIP Switch’y od 2 do 8 ( 2 ‐ najbardziej znaczący bit, 8 ‐ najmniej znaczący
bit); DIP Switch 1 musi być ustawiony na OFF
.
INT: kod wewnętrzny
Ustaw kod wewnętrzny z zakresu 0 ‐ 3, zgodnie z poniższymi uwagami:
• Jeżeli w apartamencie jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi być ustawiony na INT = 0
• W jednym apartamencie może być podłączone do 4 odbiorników. Muszą mieć one identyczny kod użytkownika
(CODE) ale różne kody wewnętrzne (INT)
Kod wewnętrzny jest używany do identyﬁkacji kilku odbiorników podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia
to połączenia interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
W przypadku wywołania interkomowego, wywołania z panela wejściowego czy też wywołania za pomocą dzwonka
lokalnego wszystkie odbiorniki dzwonią. Jednak
• po otrzymaniu wywołania, odbiornik INT = 0 dzwoni jako pierwszy, następnie dzwonią kolejne odbiorniki
1,2,3
• jeżeli wywołanie przychodzi z panela video, obraz automatycznie pojawi się na monitorze z INT = 0
Istnieje możliwość odebrania połączenia na innym video‐monitorze przez naciśnięcie przycisku
zostanie przekierowane na ten video‐monitor.

Połączenie

USTAWIENIE ZAKOŃCZENIA LINII
Terminacja lini

ON

OFF

W video‐monitorze jest zworka umożliwiająca na prawidłowe zaterminowanie końca linii. Z końcem linii mamy
do czynienia w przypadku, jeżeli z danego urządzenia nie wychodzą, żadne przewody do podłączenia kolejnych
urządzeń. Poniżej pokazano jak powinny być prawidłowo zakończone linie za pomocą zworki terminującej.
Termination
ON

Termination
ON

Termination
ON

LINE OUT
LINE OUT
LINE 3

LINE IN
1083/55 LINE 1

LINE 4

LINE 2
LINE IN

Termination
OFF

LINE OUT
LINE 3

1083/55 LINE 1

LINE 4

LINE 2
LINE IN

CZYSZCZENIE
Video‐monitor należy czyścić delikatnie, wilgotną ściereczką.

FUNKCJE VIDEOMONITORA
TRANSFER VIDEO
Kiedy następuje wywołanie odbiornik dzwoni zaprogramowanem dźwiękiem w zależności od źródła
z którego ono pochodzi:
• z panela głównego
• z panela dodatkowego
• z interkomu
• z dzwonka lokalnego
• z centrali por erskiej
Kiedy następuje wywołanie, zawsze jest możliwość otworzenia elektro‐zaczepu bez konieczności odbierania
połączenia.
Jeżeli w apartamencie jest kilka odbiorników, dzwonią one po kolei. Jeżeli przychodzi wywołanie z panela
video, zawsze pierwszy załącza się odbiornik video, który ma ustawiony DIP Switch INT = 0. Podczas
oczekiwania na podniesienie słuchawki (60 sek od wywołania), dopóki nie nastąpi zestawienie połaczenia,
za pomocą przycisku podglądu ( auto‐on )
można 'przejąć' połączenie.
można uruchomić cykliczny podgląd kamer
Kiedy obraz jest wyświetlany, za pomocą przycisku ( auto ‐ on )
dodatkowych.
Kiedy jest zestawione połączenie audio obraz z panela głównego będzie wyświetlony tylko i wyłącznie na odbiorniku,
z którego prowadzona jest rozmowa.

ODPOWIEDŹ NA WYWOŁANIE
Za pomocą przycisku
użytkownik ustanawia połączenie z urządzeniem wywołującym (panel wejściowy),
naciśnięty przycisk zaczyna błyskać, włącza się monitor. Można prowadzić rozmowę. Po ponownym
naciśnięciu przycisku połączenie zostanie zakończone a monitor wyłączony.

SYGNALIZACJA I OTWIERANIE WEJŚĆ
Po wywołaniu odbiornika lub w czasie prowadzenia rozmowy brama wejściowa lub wjazdowa mogą zostać
otwarte za pomocą odpowiednich przycisków
i
W przypadku kiedy panel wejściowy jest wyposażony w dodatkowy kontaktron, dioda led
sygnalizuje
stan otwarcia drzwi. Dioda świeci się cały czas jeżeli główne wejście jest otwarte i błyska jeżeli otwarte jest
wejście dodatkowe.

WYCISZENIE DZWONKA
Ta funkcja umożliwia wyłączenie dzwonka odbiornika. Aby go wyłączyć przycićnij przycisk
. Kiedy
funkcja jest aktywna dioda MUTE
będzie się świeciła i odbiornik nie będzie sygnalizował wywołania

WTÓRNIK WYWOŁANIA
Video‐monitor posiada dodatkowe zaciski oznaczone jako (S+, S‐), które służą do podłączenia dodatkowego
dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik jest aktywowany z każdym dzwonkiem wywołania video‐monitora.

USTAWIENIA AUDIO/VIDEO PODCZAS POŁĄCZENIA
Podczas wywołania lub połączenia można wykonać niektóre ustawienia video‐monitora. Naciśnij przycisk MENU
powinien pojawić się następujący obraz:

To menu będzie widoczne na obrazie, który przychodzi z panela wejściowego
• Używając strzałek góra / dół wybierz funkcję, którą chcesz ustawić:
( poziom głośności dźwięku )
( jasność ),
( kontrast ),
( kolor ).
• Wybierz żądana wartość używając strzałek lewo / prawo
• Naciśnij ( OK ) aby zatwierdzić, ( X ) aby anulować ustawienia lub MENU aby wyjść z menu ustawień.

DZWONEK LOKALNY
Video‐monitor jest wyposażony w parę zacisków (CP), które umożliwiają podłącznie przycisku dzwonka.
Kiedy na zaciskach CP nastąpi zwarcie video‐monitor emituje wcześniej zaprogramowany sygnał dzwonka.
Jeżeli użytkownik posiada w apartamencie kilka odbiorników, podłączyć zaciski CP należy tyko w jednym
reszta będzie dzwonić, zgodnie z ustawieniem numerów wewnętrznych ‐ sekwencyjnie.

PODGLĄD ( AUTO ‐ ON ) KAMER
Funkcja auto‐on umożliwia podgląd kamer podłączonych do paneli wejściowych. Aby zobaczyć obraz
należy przycisnąć przycisk
. Po chwili zostanie załączony obraz. Kamera wyświetlana będzie tą
która jest przypisana do panela głównego z ID = 0. Naciskając ponownie przycisk
przechodzimy do
kolejnej kamery, podłączonej do kolejnego panela wejściowego lub interface’u CCTV.
Aby rozpocząć komunikację głosową należy nacisnąć przycisk
. Połączenie zostanie nawiązane
z aktualnie wyświetlanym panelem wejściowym, ponowne naciśnięcie
, rozłącza połączenie
Funkcja podglądu ( auto‐on ) jest niedostępna jeżeli w pionie jest aktualnie zestawione połączenie.
Próba wywołania funkcji zostanie odrzucona a video‐monitor wygeneruje sygnał ostrzegawczy.

PRZYWOŁANIE PORTIERA
Ta funkcja umożliwi zestawienie połączenia z centralą por erską. Aby przywołać por era naciśnij przycisk
Jeżeli po 10 sek nie nastąpi połączenie z centralą por erską za pomocą przycisku
można zakończyć połączenie.
W centrali por erskiej pozostanie informacja o próbie połączenia.



Z centrala por erską możliwa jest tylko komunikacja AUDIO

WYWOŁANIE INTERKOMOWE
Wywołanie przy pomocy spisu abonentów
Video‐monitor umożliwia zapisanie danych 32 użytkowników interkomowych.
Rozróżniamy dwa typy wywołań interkomowych: wywołania w ramach tego samego apartamentu i wywołania

na zewnątrz (odbiornik musi należeć do tego samego pionu!). Aby wykonać połączenie ze spisu abonentów
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
i naciśnij OK.
• Wybierz ikonę
• Za pomocą strzałek wybierz użytkownika do którego chcesz zadzwonić
• Kiedy video‐monitor zacznie nawiązywanie połączenie wyświetlacz zgaśnie



Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie miał dostępu do tego menu

Wywołanie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu
Pierwszych ośmiu użytkowników ze spisu abonentów może być wywoływanych za pomocą
szybkiego dostępu.

klawiszy

Użytkownik 1 ‐
Użytkownik 2 ‐
Użytkownik 3 ‐
Użytkownik 4 ‐
Użytkownik 5 ‐
Użytkownik 6 ‐
Użytkownik 7 ‐
Użytkownik 8 ‐
Aby nawiązać połączenie interkomowe za pomocą klawiszy szybkiego dostępu. Naciśnij przycisk
a następnie wybierz jeden z przycisków powyżej. Naciśnij ponownie przycisk aby zakończyć połączenie.
Jeżeli system będzie zajęty, video‐monitor wyemituje sygnał ostrzegawczy.



Połączenie interkomowe jest możliwe tylko AUDIO

FUNKCJONOWANIE Z APARATEM SŁUCHU
Video‐monitor jest wyposażony w moduł umożliwiający osobie z aparatem słuchowym swobodną rozmowę
z osobą przy panelu wejściowym lub z osobą wywołującą przez interkom. Moduł współpracuje z aparatami
wyposażonymi w funkcję “T”. Maksymalna odległość osoby od video‐monitora nie może przekroczyć 20cm.
max20cm

Ustaw aparat
na tryb “T”

MENU
Aby wejść do menu głównego należy nacisnąć przycisk MENU. Pojawi się obraz jak poniżej:

W każdej chwili urządzenie można przywrócić do stanu czuwania poprzez naciśnięcie przycisku ( X )
przez 3 sek.

 Jeżeli w pionie jest prowadzona konwersacja, urządzenie nie włączy się i wyemituje sygnał ostrzegawczy
MENU WYWOŁANIA
Za pomocą tego menu użytkownik może zadzwonić do wcześniej zaprogramowanego abonenta
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij przycisk OK.
• Wybierz użytkownika za pomocą strzałek
• Kiedy połączenie zostanie nawiązane, wyświetlacz zgaśnie
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AUTOMATYCZNE OTWARCIE DRZWI
Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast po otrzymaniu wywołania na video‐monitor
aby ją uaktywnić:
• Naciśnij MENU aby wejść do menu głównego
i naciśnij OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda led
będzie się świecić.
• Wybierz ikonę

ABONENT NIEDOSTĘPNY ( funkcja niedostępna )
Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby ją aktywować należy z video‐monitora,
który ma ID = 0
• Nacisnąć MENU aby wejść do głównego menu
• Wybrać ikonę
i nacisnąć OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda led
mruga powoli.

WIADOMOŚCI VIDEO
Jeżeli w systemie znajdują się wiadomości dla użytkownika dioda led
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK

błyska powoli. Aby je odebrać:

 Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie wyposażonym w specjalny intefejs video z pamięcią.
USTAWIENIA
Aby wejść w ustawienia, należy z menu głównego wybrać ikonę

.

 Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie mógł wejść w tryb ustawień.
SPIS ABONENTÓW
Video‐monitor może przechować maksymalnie informacje o 32 użytkownikach.
Dodawania użytkownika do spisu
Aby dodać nazwę użytkownika
• Za pomocą przycisku MENU wejdź do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK.
• Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
.
• Wybierz jedno z 32 miejsc, które chcesz edytować
• Następnie wybierz typ wywołania, który chcesz przypisać,
dostępne są następujące opcje:
– Wywołanie wewnętrzne
: wywołanie wewnątrz tego samego apartamentu
– Wywołanie zewnętrzne

: wywołanie na zewnątrz apartamentu ale w tej samej kolumnie

– Wywołanie specjalne

: żądanie dekodera specjalnego

• Wprowadź nazwę, dzięki której chcesz identyﬁkować abonenta. Za pomocą strzałek góra, dół wybierz
znaki ‐ lewo, prawo przesuwaj kursor, X ‐ skasuj znak. Zatwierdź nazwę przyciskiem OK.
• Wprowadź kod abonenta, który służy do identyﬁkacji. Za pomocą strzałek góra, dół wybierz
znaki ‐ lewo, prawo przesuwaj kursor, X ‐ skasuj znak. Zatwierdź nazwę przyciskiem OK.
– dla wywołania wewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 3
– dla wywołania zewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 127
– dla wywołania specjalnego ‐ kody dostępne są od 0 do 250
Zmiana wpisu w spisie
Aby zmienić uprzednio wpisany rekord
• Naciśnij MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz
• Wybierz rekord, którego zmiany chcesz dokonać

.

• Po wybraniu wpisu, który chcesz zmienić, postępuj zgodnie z krokami opisanymi powyżej
Usuwanie rekordu ze spisu
Aby usunąć wpis
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz
• Wybierz wpis do skasowania i zatwierdź OK.

.

WYBÓR RODZAJU DZWONKA
Dostępnych jest pięć rodzajów dzwonka, różny dla wywołania z panela wejściowego i dzwonka lokalnego.
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
•
•
•
•

Wybierz ikonę
i naciśnij OK
Wybierz dzwonek, który chcesz ustawić
(wywołanie)
(dzwonek lokalny).
Wybór dzwonka następuje poprzez nawigacjê strzałkami w lewo lub prawo
Po wybraniu dzwonka, zatwierdź OK

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Użytkownik ma możliwość regulacji głośności głośnika, dzwonka oraz przycisków.
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę
aby ustawić głośność dzwonka,
aby ustawić głośność głośnika i BEEP aby włączyć
lub wyłączyć dźwięki klawiszy. Wybór poziomu głośności następuje strzałkami lewo/prawo
• Po ustawieniach, zatwierdź OK
REGULACJA OBRAZU VIDEO
Użytkownik może ustawić jasność, kontrast, kolory oraz motyw (z dostępnych 5) video‐monitora
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę
i naciśnij OK
• Wybierz ikonę:
aby za pomocą strzałek w lewo lub prawo ustawić jasność video‐monitora,
kontrast
aby ustawić kolor i wybierz ikonę
aby ustawić motyw video‐monitora
• Po ustawieniach zatwierdź OK

aby ustawić

RESET
Użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne, wykonując reset urządzenia
• Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego
• Wybierz ikonę
i naciśnij przycisk OK.
• Wybierz ikonę RESET i naciśnij przycisk OK
• Wybierz YES aby potwierdzić chęć przywrócenia ustawień fabrycznych lub NO aby wyjść z tego menu

 Przywracanie ustawień fabrycznych nie kasuje spisu abonentów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie: .......................................................................................................................................................36 ÷ 48Vdc
Pobór prądu w stanie czuwania: ......................................................................................................................3mA max
Max. pobór prądu: .......................................................................................................................................160mA max
Zakres temperaturowy: .............................................................................................................................‐5°C ÷ +45°C
Normy: ...............................................................................................................................EN61000‐6‐3, EN61000‐6‐1

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ
MIKRA 1783/1

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Temperatura pracy

Panel wywołania z kamerą kolorową jest dedykowany do
systemu 2VOICE.
Zaprojektowany w linii stylistycznej Mikra i wyposażony w
dwa przyciski wywołania. Jako panel główny może on być
używany w systemach domofonowych jedno lub
dwurodzinnych. 1783/1
można także zastosować
w większych systemach jako dodatkowy panel wywołania.

Wymiary:
w
podstawowej
(szer. x wys. x gł.)
Pobór prądu w
spoczynku

W skład zestawu oprócz panela wchodzą

Panel przyciskowy MIKRA występuje jednym podwójnym
przyciskiem i wywołania i kamerą kolorową. Wykonany jest
ze stopu cynku z aluminium.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do
montażu na słupkach 100mm. W zależności od potrzeb
panel można zamontować natynkowo jak i podtynkowo
(przy
wykorzystaniu
odpowiednich
akcesoriów
montażowych - puszka z ramką nr ref. 1122/60).
PODSTAWOWE PARAMETRY
Szerokość 99mm
Jeden podwójny wbudowany przyciski wywołania.
Kamera kolorowa z podświetleniem.
Programowanie modułu (w trybie offline) za pomocą dipswitch’y.
Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70
sekund).
Maks. czas rozmowy: 10 minut.
Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenie wywołania oraz
zakończenia rozmowy.
Sygnalizacja dźwiękowa stanu zajętości.
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu (od 1 do 90
sekund).
Niezależne wyjście bezpotencjałowe do sterowania
napędem bramowym.
Dwa tryby sterowania elektrozaczepem: Zawsze i
Selektywny.
Przycisk lokalnego wyjścia.
Obsługa kontaktronu.
Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu.
PARAMETRY TECHNICZNE
System

2VOICE

Ilość przycisków

1/2

Materiał wykonania

Znal

Napięcie zasilania

36-48Vcc

-10°C ÷ +50°C
wersji
99 x 185 x 22 mm
stanie

45 mA max

Maksymalny pobór prądu

250 mA max

Normy:

EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

Wandaloodporność

IK 07

Szczelność

IP 44

INSTALACJA PANELA
Montujemy panel na wysokości 1,55-1,60m.
Odpowiednio ustawiamy przełączniki dip switch
Podłączamy przewody do listwy zaciskowej.
Umieszczamy etykietę C1 dla systemu jednorodzinnego,
lub C2 dla systemu dwurodzinnego.
Dostrajamy głośność.
Zamykamy panel wywołania metalową obudową.

Rys. 1 Otwarcie panela.

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ
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Parametry audio ustawione są domyślnie, więc
dla większości instalacji nie wymagają zmian. Jeśli zmiana
jest konieczna używamy odpowiedniego wkrętaka w celu
regulacji potencjometrów.

Rys. 5 Regulacja głośności

Rys. 2 Montaż panela do ściany.

Rys. 3 Montaż etykiety.
Rys. 6 Zamknięcie obudowy panela
W celu montażu panela podtynkowo konieczne jest
zastosowanie obudowy podtynkowej 1122/60, która nie
wchodzi w skład zestawu.

Rys. 4 Etykieta opisowa

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
LINE
} Linia danych
LINE
SE+
Elektrozaczep +
SEElektrozaczep PA
} Przycisk lokalnego wyjścia
PA
SP
} Wykrycie otwartych drzwi (kontaktron)
SP
SE2
} Sterowanie napędem bramowym
SE2
KONFIGURACJA
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USTAWIENIA DOMYŚLNE
Numer ID panela
Typ panela
Adres dodatkowy
Tryb sterowania elektrozaczepem
Możliwość przerwania
Podświetlenie kamery
Liczba użytkowników
Czas zajętości
Czas działania elektrozaczepu

0
Główny
0
Selektywny
Wyłączone
włączone
Jedna rodzina
30s
Chwilowy

KONFIGURACJA PODSTAWOWA
Proszę ustawić Numer ID panela wywołania od 0 do 3 Jeśli
panel wywołania jest panelem głównym, lub 0-31 jeśli
panel wywołania jest panelem dodatkowym. Adres panela
ustawiamy zgodnie z poniższym rysunkiem.

połączenie ze wszystkimi użytkownikami systemu. Z paneli
dodatkowych możemy połączyć się tylko z użytkownikami
w kolumnie, do której ten panel należy. Użytkownik może
ustawić inny sygnał dla wywołania przychodzącego z
panela głównego i inny dla wywołania przychodzącego z
panela dodatkowego.
Adres panela dodatkowego.
W kolumnie mogą być założone dwa dodatkowego panele
wywołania, jednak musza mieć różne adresy.
Tryb otwarcia drzwi.
Elektrozaczep może być sterowany w trybie „zawsze” lub
„selektywnie”.
Selektywnie – elektrozaczep może być zwalniany tylko w
trakcie rozmowy, lub po wywołaniu podglądu z danego
panela.
Zawsze – Wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku
powoduje
otwarcie
wszystkich
elektrozaczepów
sterowanych z paneli głównych oraz paneli dodatkowych z
danej klatki.
Przerwania rozmowy.
Jeśli funkcja przerwań jest aktywna, to podgląd z kamery,
lub rozmowa interkomowa może zostać przerwana przez
wywołanie z panela.
Podświetlenie kamery
Podświetlenie kamery może być wyłączone, jeśli
oświetlenie dodatkowe zewnętrzne pozwala na
identyfikację gości o każdej porze.
Liczba użytkowników.
Panel MIKRA może być ustawiony dla jednego lub dwóch
lokatorów.

Dip 1

Dip 2

Dip 3
W systemie nie mogą występować dwa główne panele
wywołania o tym samym numerze ID. Dwa panele
dodatkowe o tym samym numerze mogą występować w
instalacji, jednak muszą się różnić adresem (AUX DIPSWITCH 2).
Numer ID dodatkowych paneli głównych musi być zgodny z
numerem ID interfejsu klatkowego 1083/50 (jeśli jest
podłączony).
ustawienia przełączników dip-switch AUX:
Typ panela wywołania.
Panel wywołania może być skonfigurowany jako główny
lub dodatkowy. Z panela głównego możemy uzyskać

Dip 4

Dip 5

główny

dodatkowy

0

1

zawsze

selektywnie

włączone

wyłączone

wyłączone

włączone

Typ panela

Adres
panela
dodatkowego

Tryb otwarcia drzwi

Przerwania rozmowy

Oświetlenie kamery

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ
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jednorodzinny dwurodzinny
Dip 6

Liczba użytkowników

Panel wywołania ma dwa złącza przewidziane do obsługi
elektrozaczepu (SE- i SE+).
Elektrozaczep może być zwolniony w przypadku gdy:
Zostanie naciśnięty przycisk lokalnego otwarcia (zwarcie
styków PA)

Czas otwarcia drzwi.
Pozycja przełączników dip-shwitch oznaczonych DOOR
TIME odpowiada za czas zadziałania elektrozaczepu

Gdy zostanie wysłany sygnał otwarcia z odbiornika w
mieszkaniu (w zależności od konfiguracji trybu otwarcia).
Czas otwarcia elektrozaczepu zależy od ustawień
przełączników dip switch oznaczonych DOOR TIME.

Gwarantowany czas rozmowy
Pozycja obracanego przełącznika CONV TIME odpowiada za
gwarantowany czas rozmowy,

natych
miastowy

3 s.

6 s.

9s

Poz 0 = 1s

Poz 1 = 10 s

Poz 2 = 20 s

Poz 3 = 30 s

Poz 4 = 40 s

Poz 5 = 50 s

STEROWANIE NAPĘDEM BRAMY.

Poz 6 = 60 s

Poz 7,8 = 70 s

Poz 9 – funkcje
zaawansowane

Panel wywołania ma dodatkowy przekaźnik służący do
sterowania napędem bramy. Tryb sterowania może być
ustawiony na ZAWSZE lub SELEKTYWNIE.

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANA
W systemie dwurodzinnym z dwoma panelami wywołania
jedna ze stacji może być dedykowana dla użytkownika 0
a druga dla użytkownika 1
Ustawiamy oba panele w tryb jednorodzinny (AUX dip 6
= OFF).

Przekaźnik nie jest dostosowany do bezpośredniego
zasilania napędu bramy, może on jedynie współpracować z
układem jego sterowania.
PRZYKŁADOWE SCHEMATY KONFIGURACYJNE
System dla jednej rodziny:

Ustawiamy panel wywołania dla użytkownika 0 jako
główny (AUX dip 1 = OFF) i ID = 0
Ustawiamy panel wywołania dla użytkownika 1 jako
dodatkowy (AUX dip 1 = ON) i ID = 0
Na panelu wywołania dla użytkownika 1 ustawiamy
obrotowy przełącznik CONV TIME na pozycję 9. Panel
wyemituje dźwięk potwierdzający.
Na panelu wywołania dla użytkownika 1 ustawiamy nr ID =
1, przełączamy pozycję przełącznika dipswitch nr 5, po
chwili przełączamy go ponownie do poprzedniej pozycji
(panel wyemituje potwierdzający dźwięk).
Przełączamy ID panela do poprzedniej pozycji (ID = 0).
Wychodzimy z trybu ustawień zaawansowanych przez
przełączenie obracanego przełącznika do pozycji
określającej gwarantowany czas rozmowy.
USUWANIE ZAPROGRAMOWANYCH DANYCH
W celu usunięcia zaprogramowanych ustawień należy:
Uruchomić tryb zaawansowanej konfiguracji (CONV TIME =
9).
Przytrzymujemy wciśnięty dowolny przycisk w panelu
wywołania przez co najmniej 5 sekund.
OBSŁUGA ELEKTROZACZEPU

Schemat 1 System jednorodzinny

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ
MIKRA 1783/1

Schemat 2 System dwurodzinny.

Schemat 3 System dwurodzinny z dwoma panelami wywołania

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.
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