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OPIS SYSTEMU

1.1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.1

Opis systemu

Instalacja systemu 2VOICE jest bardzo prosta. Wszystkie urządzenia
systemu
2VOICE
są
połączone
przewodem
z
dwoma
niespolaryzowanymi żyłami.
Modułowośd systemu pozwala zarówno na tworzenie małych systemów
dla domów jednorodzinnych jak i dużych, zróżnicowanych systemów
wielorodzinnych. 2VOICE może byd systemem domofonowym,
widedomofonowym, pozwala również na instalację mieszaną zarówno
z odbiornikami audio jak i wideo. 2VOICE zapewnia rozwiązania nawet
dla najbardziej wymagających użytkowników.
Wykorzystując 2VOICE można zrealizowad system wideodomofonowy
składający się z maks. 32 klatek, każda klatka z maks. 128
użytkownikami, oraz dwoma, równolegle podłączonymi klatkowymi
panelami wywołania (np. parter i poziom garażu). Całe osiedle może
byd ogrodzone, możemy zainstalowad do 4 głównych paneli wywołania
(furtki, bramy). System 2VOICE zapewnia również obsługę centrali
portierskiej (recepcja osiedla lub pomieszczenie ochrony).

F Odbiorniki
 Odbiorniki audio oraz wideo (w wersji czarno-białej lub kolorowej).
Dostępne również monitory głośnomówiące.
 Pięd różnych tonów sygnałów wywołania.
 Różne długości sygnałów identyfikują miejsce wywołania (panel
główny/dodatkowy, interkom, centrala portierska).
 Auto-podgląd z cyklicznie przełączanym obrazem z poszczególnych
kamer
 Interkom w obrębie danego lokalu oraz w obrębie jednej klatki.
 Obsługa dzwonka lokalnego.
 Możliwośd podłączenia wtórnika wywołania (dodatkowy dzwonek,
przekaźnik, bezprzewodowy wtórnik wywołania).
 Interfejs telefoniczny z możliwością przekierowania rozmowy na
telefon.
G Słownik pojęd
W celu lepszego zrozumienia niniejszego katalogu należy zapoznad się
ze stosowaną terminologią:

A Główne cechy 2VOICE:

B Kamery zewnętrzne oraz kontrola dostępu
 Do paneli 1083/13 możemy połączyd bezpośrednio jedną kamerę.
Do panela 1083/7 lub 1083/72 możemy podłączyd dwie kamery.
Przekaźnik 1083/69 pozwala nam zwiększyd ilośd kamer o 3.
 Możliwośd podłączenia czterech dodatkowych kamer przy użyciu
interfejsu CCTV 1783/69 włączanego bezpośrednio w pion.
 Sygnalizacja niezamkniętych drzwi w każdym odbiorniku.
C Panel wywołania SINTHESI z przyciskami 1083/72 i 1082/7
 Standardowo wyposażony w kolorową kamerę. (1083/72)
 Możliwośd podłączenia do 64 przycisków wywołania
(wykorzystanie 4 modułów rozszerzających).
 Zaprojektowane i przystosowane do montażu urządzeo dla osób
niedosłyszących.
 Możliwośd podłączenia bezpośredniego 2 zewnętrznych kamer
CCTV lub do 5 kamer przy użyciu przekaźnika 1083/69.
D Panel wywołania SINTHESI z klawiaturą, wyświetlaczem LCD
 Klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz LCD, elektroniczny spis
lokatorów.
 Współpraca z kamerami nr 1745/40 (kolor) oraz 1745/70 (B/W).
 Możliwośd bezpośredniego podłączenia dodatkowej kamery CCTV
lub do 4 kamer CCTV przy użyciu przekaźnika1083/69
E Panel wywołania MIKRA 1783/1(kolor) 1783/2 (B/W)
 Wbudowana kamera
 Jeden podwójny przycisk wywołania.

Rys. 1.1 Instalacja 2VOICE
 APARTAMENT: lokal z max. czterema równolegle podłączonymi
odbiornikami (jednocześnie wywoływanymi).
 POŁĄCZENIE WEJ/WYJ: połączenie między urządzeniami
polegające na wykorzystaniu zacisków LINE do podłączenia
przewodu przychodzącego oraz wychodzącego.
 KOLUMNA (KLATKA): grupa kilku pionów z odbiornikami
podłączonymi do jednego interfejsu klatkowego 1083/50 lub
interfejsu paneli głównych 1083/75.
 ODGAŁĘZIENIE LOKATORSKIE: dwużyłowy przewód łączący wyjście
dystrybutora z apartamentem.
 PION: dwużyłowa linia wychodząca z interfejsu klatkowego lub
zasilacza w kierunku odbiorników. Kolumna (klatka) może składad
się z kilku pionów (np. w sytuacji instalacji niskoprądowej
podzielonej na kilka szachtów).
 MAGISTRALA ZEWNĘTRZNA: dwu-żyłowa linia wychodząca
z panela głównego lub interfejsu paneli głównych, łącząca
wszystkie interfejsy klatkowe.
 ROZMIAR SYSTEMU: suma wszystkich odcinków przewodów
wchodzących w skład systemu.
 ZAKOOCZENIE LINII: ostatnie urządzenie podłączone do pionu lub
odgałęzienia lokatorskiego.
 PANEL WYWOŁANIA:
zewnętrzna kaseta
domofonowa
lub wideodomofonowa mogąca wywoływad urządzenia odbiorcze.
 PANEL GŁÓWNY (FURTKOWY): panel zapewniający łącznośd
ze wszystkimi lokalami na terenie osiedla.
 PANEL DODATKOWY (KLATKOWY): panel zapewniający łącznośd
z lokalami wyłącznie z danej klatki (kolumny).
 TERMINANCJA: zakooczenie linii sygnałowej odpowiednią
impedancją, prawidłowe zaterminowanie linii zapobiega
niekorzystnym wpływom zjawisk falowych (odbicia od kooca linii).
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 Instalacja 2 żyłowa, bez polaryzacji.
 Możliwośd obsługi do 4 głównych paneli wywołania.
 Możliwośd obsługi do 32 klatek schodowych (kolumn), każda klatka
z 2 panelami wywołania.
 Możliwośd obsługi do 128 odbiorników w każdej klatce, zasilanych
z jednego, wspólnego zasilacza.
 Możliwośd równoległego podłączenia do 4 odbiorników dla
każdego użytkownika.
 Brak potrzeby lokalnych zasilaczy dla odbiorników.
 Odbiorniki podłączane poprzez 4 wyjściowe dystrybutory lub
bezpośrednio poprzez połączenie wejście/wyjście.
 Separacja uszkodzonego odbiornika i zabezpieczenie przeciwzwarciowe (w przypadku użycia 4 wyjściowych dystrybutorów
nr ref. 1083/55).
 Uproszczone programowanie poprzez przełączniki dip-switch.
 Programowany czas pracy oraz tryb pracy elektrozaczepu.
 Obsługa dodatkowego przekaźnika (dedykowanego do sterowania
napędem bramowym).
 Obsługa dodatkowych urządzeo przy użyciu dekodera funkcji
specjalnych(1083/80).
 Centrala portierska 1083/40
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1.2

MOŻLIWE KONFIGURACJE

2VOICE w najprostszej konfiguracji składa się z: zasilacza systemowego,
panela wywołania oraz co najmniej jednego odbiornika
Maksymalną liczbę urządzeo przedstawiają poniższe tabele.
Urządzenia
Maks. ilośd
Dystrybutory piętrowe ref. 55
32 x 32 klatki
Zasilacz ref. 1083/20
34
Interfejs klatkowy ref. 1083/50
32
Interfejs paneli głównych ref. 1083/75
1
2 pomiędzy interfejsem
klatkowym a interfejsem
Dekoder funkcji specjalnych
paneli głównych i 128
w kolumnie
Centrala portierska 1083/40
1
Panele wywołania
Główne panele wywołania

Maks. liczba
4
64 (2 x l. interfejsów
klatkowych)
68

Dodatkowe panele wywołania
Całkowita liczba paneli
Odbiorniki
Liczba użytkowników (apartamentów)
w kolumnie
Liczba równolegle połączonych
odbiorników w jednym apartamencie
Całkowita liczba odbiorników w jednej
kolumnie (z uwzględnieniem równolegle
podłączonych odbiorników)
Liczba odbiorników połączonych wej/wyj
w kolumnie (*)

max 32 odbiorniki
w kolumnie

Rys. 1.3 Połączenie wej/wyj w wersji wideodomofonowej lub
mieszanej

Maks. liczba
128
4
128
32

 (*) W przypadku mieszanej konfiguracji (połączenie wej/wyj oraz
poprzez dystrybutory) maks. liczba wynosi 16. Odbiorniki
podłączone równolegle w obrębie jednego apartamentu nie są
uwzględnione.
 Jeśli w pionie występują wyłącznie odbiorniki audio, maks. liczba
odbiorników połączonych wej/wyj. wynosi 128.
 Jeśli wykorzystywany jest interfejs klatkowy Ref.1083/50 lub
interfejs paneli głównych Ref. 1083/75, przez kolumnę rozumiemy
grupę 4 pionów.

max 128 w odbiorników
w kolumnie

Rys. 1.4 Połączenie wej/wyj w wersji audio (wyłącznie odbiorniki
audio)

Maksymalnie 32 dystrybutory
w kolumnie.

Maksymalnie 4 odbiorniki lokatorskie
połączone w trybie wej/wyj.
max 128 w odbiorników
w kolumnie

Rys. 1.5 Połączenie wersji audio z wykorzystaniem złączy
elektrycznych

MOŻLIWE KONFIGURACJE

Powyższy rodzaj połączenia jest dopuszczalny tylko w instalacji
bez odbiorników wideo. Jeśli w systemie znajduje się
przynajmniej jeden odbiornik wideo konieczne jest
zastosowanie innego rodzaju połączeo.

Rys. 1.2 Połączenie z wykorzystaniem dystrybutorów
czterowyjściowych 1083/55
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B Klatka z czterema pionami i dwoma panelami wywołania
max 16 urządzeo

Maksymalnie 4 odbiorniki lokatorskie
połączonw w trybie wej/wyj.

Rys. 1.8 Klatka z czterema pionami i dwoma panelami wywołania
Rys. 1.6 Podłączenie mieszane (częśd odbiorników podłączonych
poprzez dystrybutory częśd przez wej/wyj.
1.2.1

Przykładowe konfiguracje

A Pojedyncza klatka z jednym panelem wywołania i jednym
pionem

Panel główny:
Interfejs klatkowy:
Interfejs paneli głównych:
Zasilacz:
Liczba odbiorników:

2 max
1
0
1
128max

C System z czterema głównymi panelami wywołania

Rys. 1.7 Pojedyncza klatka (z wyprowadzonym 1 pionem) z jednym
panelem wywołania
Panel główny:
Panel dodatkowy:
Interfejs klatkowy:
Interfejs paneli głównych:
Zasilacz:
Liczba odbiorników:

1
0
0
0
1
128max

Rys. 1.9 System z czterema głównymi panelami wywołania
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4 max
0
0
1
2
128max

MOŻLIWE KONFIGURACJE

Panel główny:
Panel dodatkowy:
Interfejs klatkowy
Interfejs paneli głównych:
Zasilacz:
Liczba odbiorników:
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D Instalacja niejednorodna (niedopuszczalna)

Interfejs
klatkowy

Interfejs paneli
głównych

Rys. 1.10 Instalacja niejednorodna (niedopuszczalna)
Wykorzystanie wszystkich 4 wyjśd interfejsu paneli głównych musi
byd jednorodne: niedopuszczalne jest podłączanie interfejsów
klatkowych do części wyjśd, a do pozostałych wyjśd bezpośrednie
podłączanie odbiorników
E System z max 16 klatkami, 1 panel główny, każda klatka z jednym lub dwoma panelami dodatkowymi

Panel dodatkowy
ID = n+1.
AUX dip2 = 1

Zasilacz
systemowy

Interfejs
klatkowy

Panel dodatkowy Zasilacz
ID = n.
systemowy
AUX dip2 = 0

Panel główny:
Panel
dodatkowy:
Interfejs
klatkowy
Interfejs
paneli
głównych:
Zasilacz:
Liczba
odbiorników:

1
32max
16 max
0
17 max
2048 max

Interfejs
klatkowy
Panel dodatkowy
ID = n+1. AUX dip2 = 0

Zasilacz
systemowy

MOŻLIWE KONFIGURACJE

Panel główny
ID = 0.

Rys. 1.11 System z max 16 klatkami, 1 panel główny, każda klatka z jednym lub dwoma panelami
dodatkowymi
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F System z maks 4 panelami głównymi, każda klatka z 1 lub 2 panelami dodatkowymi

Rys. 1.12 System z maks 4 panelami głównymi, każda klatka z 1 lub 2 panelami dodatkowymi

1
32 max
16 max
0
17 max
4096 max

MOŻLIWE KONFIGURACJE

Panel główny:
Panel dodatkowy:
Interfejs klatkowy
Interfejs paneli głównych:
Zasilacz:
Liczba odbiorników:
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OPIS SYSTEMU

OPIS SYSTEMU
DZIAŁANIE SYSTEMU

1.3

DZIAŁANIE SYSTEMU

1.3.1

Zajętośd systemu

System 2VOICE pozwala na jednoczesne prowadzenie kilku rozmów
w różnych klatkach, oraz dodatkowo prowadzenie w tym samym czasie
jednej rozmowy z panela głównego.
Po wprowadzeniu wywołania system zachowuje się następująco:
 Jeśli wywołanie jest wprowadzone z panela głównego, pozostałe
panele główne oraz dana kolumna (klatka) przechodzą w stan
zajętości - maks. 60 sekund, jest to czas na podniesienie słuchawki.
W przypadku podniesienia słuchawki przez użytkownika, czas
zajętości zostaje rozszerzony na gwarantowany czas rozmowy (czas
ten można ustalid w zakresie od 1 do 70 sekund). Po przekroczeniu
gwarantowanego czasu rozmowy, dane połączenie może zostad
przerwane przez inne wywołanie. Połączenie zostanie również
przerwane po upływie maksymalnego czasu rozmowy (10 min).

Rys. 1.14 Zajętośd systemu przy rozmowie z panela dodatkowego
 Jeśli użytkownik z poziomu monitora uruchomi funkcję
autopodglądu, wszystkie panele główne, panele dodatkowe danej
kolumny oraz pozostałe odbiorniki w danej kolumnie przejdą
w stan zajętości na czas na podniesienie słuchawki (max. 60
sekund). Jeśli użytkownik zainicjuje rozmowę poprzez podniesienie
słuchawki, okres zajętości wydłuży się o gwarantowany czas
rozmowy (od 1 do 70 sekund). W czasie zajętości funkcja autopodglądu dla pozostałych użytkowników jest nieaktywna.

Rys. 1.13 Zajętośd systemu przy rozmowie z panelem głównym

W celu zwiększenia czytelności powyższy
nie uwzględniają zasilaczy systemowych.

diagram

DZIAŁANIE SYSTEMU

 Jeśli wywołanie jest wprowadzone z panela dodatkowego, system
zachowuje się podobnie, przy czym tylko dana kolumna (klatka)
przechodzi w stan zajętości (w tym drugi panel klatkowy).
Pozostałe panele wywołania: główne oraz panele z pozostałych
klatek, są w stanie czuwania.

Rys. 1.15 Zajętośd systemu podczas autopodglądu

Podczas stanu zajętości wywołanym przez auto-podgląd,
standardowe wywołanie wprowadzone z panela może
przerwad połączenie (w zależności od konfiguracji parametru
AUX dip 4).
Podczas rozmowy interkomowej między lokalami, pozostałe odbiorniki
w danej kolumnie oraz panele dodatkowe danej klatki znajdują się
w stanie zajętości. Tak jak we wcześniejszych przypadkach
wprowadzenie wywołania interkomowego powoduje stan zajętości na
czas podniesienia słuchawki (maks. 60s), następnie w przypadku
odebrania połączenia stan zajętości wydłuża się o gwarantowany czas
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Połączenie

rozmowy (od 1 do 70 sekund). Maksymalny czas rozmowy
interkomowej wynosi również 10 min. Rozmowa interkomowa możliwa
jest wyłącznie w obrębie jednej kolumny (klatki).

Urządzenia w
stanie zajętości

Panele wywołania

Rys. 1.18 Zajętośd systemu w trakcie rozmowy
centrala portierska – apartament

Podczas stanu zajętości wywołanym przez rozmowę
interkomową, standardowe wywołanie wprowadzone z panela
może przerwad połączenie (w zależności od konfiguracji
parametru AUX dip 4).
 Podczas połączenia między centralą portierską a panelem,
pozostałe panele główne są w stanie zajętości. (Maks. 60s),
następnie w przypadku odebrania połączenia stan zajętości
wydłuża się o gwarantowany czas rozmowy (od 1 do 70 sekund).
Maksymalny czas rozmowy interkomowej wynosi również 10 min.
Rozmowa interkomowa możliwa jest wyłącznie w obrębie jednej
kolumny (klatki).

Centrala portierska

Połączenie

Interfejs paneli
głównych
lub interfejs
klatkowy

Panele
wywołania

Urządzenia
w stanie
zajętości

Rys. 1.17 Zajętośd systemu w trakcie połączenia panel główny centrala

1.4

FUNKCJONALNOŚD PANELI WYWOŁANIA

1.4.1

Wywołanie odbiornika

 Po wprowadzeniu wywołania w zależności od stanu systemu mogą
wystąpid następujące zdarzenia:
 System wolny: Panel wywołania emituje pojedynczy ton
potwierdzający poprawne wprowadzenie wywołania (1 jeep).
 System zajęty: Panel emituje ostrzegający dźwięk (3 kolejne beep);
W przypadku panela przyciskowego zaczyna migad żółta dioda na
czas zajętości. Po minięciu gwarantowanego czasu rozmowy
można ponownie wprowadzid wywołanie.
1.4.2

Zarządzanie elektrozaczepem

Moduł wywołania posiada dwa zaciski (SE-, SE+) dedykowane
do obsługi elektrozaczepu (wyładowanie pojemnościowe z prądem
podtrzymania). Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych
zasilaczy
do
wysterowania
elektrozaczepu.
Elektrozaczep
jest aktywowany w następujących przypadkach:
 Przy każdym wciśnięciu przycisku lokalnego wyjścia (zaciski PA, CT).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika. Występują dwa
tryby sterowania elektrozaczepem z poziomu odbiornika:
 Tryb „selektywny”: przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny
tylko po wywołaniu lub w trakcie rozmowy z danym panelem, jak
również w trakcie auto-podglądu z danego panela.
 Tryb „zawsze”: Przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny
również w stanie czuwania systemu (bez wywołania i rozmowy). W
przypadku ustawienia trybu „zawsze” wciśnięcie przycisku
otwarcia w odbiorniku spowoduje otwarcie elektrozaczepu panela
głównego oraz elektrozaczepu panela dodatkowego pracującego w
danej kolumnie. Tryb „zawsze” zwykle ustawiany jest w panelach
dodatkowych, w panelach głównych zwykle ustawiany jest tryb
„selektywny”.
 Po wywołaniu odbiornika z aktywowaną funkcją automatycznego
otwarcia drzwi.
Na czas pracy elektrozaczepu podłączonego do panela
przyciskowego, wyłączane jest podświetlenie dodatkowych
etykiet na nazwiska, (jeśli podświetlenie to jest zasilane
z zacisków ILL panela).

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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Rys. 1.16 Zajętośd systemu w trakcie rozmowy interkomowej

Funkcja dzwonka lokalnego działa niezależnie od zajętości
systemu.

OPIS SYSTEMU

OPIS SYSTEMU
FUNKCJONALNOŚD ODBIORNIKÓW
1.4.3

Zarządzanie dodatkowym wyjściem
przekaźnikowym

Panele wyposażone są również w dodatkowe dwa zaciski przekaźnika
normalnie otwartego. Mogą one byd wykorzystane np. do
wysterowania napędu bramowego. Po otrzymaniu przez panel
polecenia otwarcia dodatkowego przejścia, przekaźnik jest aktywowany
na okres 1 sekundy (zgodnie z trybem pracy „Selektywny” lub
„zawsze”).
Przekaźnik NIE JEST przystosowany do bezpośredniej obsługi
silnika elektrycznego. Wyjście przekaźnikowe należy
wykorzystywad tylko do aktywacji jednostki sterującej napędu
bramowego.

1.5

FUNKCJONALNOŚD ODBIORNIKÓW
Niektóre funkcje są dostępne tylko w określonych typach
odbiorników.

1.5.1

Odbieranie połączeo

Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka (jeden
z 5, w zależności od miejsca wywołania).
Całkowita
Miejsce wywołania
Modulacja
długośd
Panel główny
3s ON
3s
Panel dodatkowy
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
2,8 s
Interkom
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
2,5 s
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
2,8 s
Centrala
+pauza 0,2s, powtórzony 5
razy
Dzwonek lokalny
3s ON (inny ton)
3s
Sygnał dzwonka lokalnego ma taka samą długośd jak
sygnał z panela głównego, jednak dzwonki różnią się
tonem.
W odbiorniku można wybrad jeden z 5 dostępnych tonów dzwonka.
Po wywołaniu monitora lub unifonu, niezależnie od trybu pracy
elektrozaczepu (‘Zawsze‘/’Selektywnie’) aktywny staje się przycisk
otwarcia, bez konieczności podnoszenia słuchawki i rozpoczynania
rozmowy.
Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle,
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku monitorów obraz z kamery
pojawia się na jednym monitorze z kodem wew. INT=0. W trakcie czasu
na podniesienie słuchawki, można wywoład obraz na innym monitorze
wewnętrznym poprzez przycisk wywołania auto-podglądu (włączenie
obrazu przed podniesieniem słuchawki).
Wideo ON

Wideo OFF

Wideo OFF

Wideo OFF

Jeśli do panela wywołania podłączone są kamery zewnętrzne, kolejne
wciskanie przycisku autopodglądu spowoduje cykliczne przełączanie
obrazów z kamer (w trakcie wywołania wyświetlane będą tylko obrazy
z kamer podłączonych do panela, z którego pochodzi wywołanie). Po
podniesieniu słuchawki lub załączeniu fonii w przypadku monitorów
głośnomówiących, obraz pochodzący z głównej kamery panela będzie
wyświetlany tylko na monitorze, który odebrał połączenie.
1.5.2

1.5.3

1.5.4

FUNKCJONALNOŚD ODBIORNIKÓW

Wideo OFF

Wideo ON

Wideo OFF

Dzwonek lokalny

Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego (system 2VOICE może, zatem
zastąpid instalacje dzwonkową). Wciśnięcie przycisku dzwonka
lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik 3 sekundowego
sygnału dzwonka (ton wybrany przez użytkownika, różny od
pozostałych wywołao). Jeśli użytkownik ma kilka równolegle
podłączonych odbiorników przycisk dzwonka wystarczy podłączyd do
jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w danym apartamencie będą
dzwonid sekwencyjnie.
Wtórnik wywołania

Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (S+, S-) umożliwiające
podłączenie
dodatkowego
dzwonka
(w
tym
również
bezprzewodowego) lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest
aktywowany równocześnie z którymkolwiek dzwonkiem wywołania
1.5.6

Wideo OFF

Wywołanie interkomowe

Wywołanie interkomowe wymaga wcześniejszego zaprogramowania
danych przycisków w odbiornikach jako przyciski wywołania
interkomowego konkretnych użytkowników (patrz rozdział poświęcony
programowaniu systemu). W celu wywołania interkomowego innego
użytkownika należy podnieśd słuchawkę lub aktywowad fonię w
przypadku monitorów głośnomówiących. Następnie wcisnąd przycisk
odpowiadający żądanemu użytkownikowi. W zależności od stanu, w
jakim znajduje się dana kolumna, mogą nastąpid następujące zdarzenia:
 Kolumna wolna (stan spoczynku): odbiornik wyemituje dźwięk
potwierdzający prawidłowe wywołanie (1 beep), wywoływany
odbiornik zadzwoni, podniesienie w drugim odbiorniku słuchawki
powoduje załączenie rozmowy.
 Kolumna zajęta (stan zajętości): odbiornik wyemituje dźwięk
ostrzegawczy (4 szybkie beep). Należy odłożyd słuchawkę
i spróbowad ponownie po chwili.

1.5.5

Przycisk
autopodglądu

Autopodgląd

Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku naciśnij dedykowany przycisk do
wywołania autopodglądu (patrz rozdział poświęcony odbiornikom).
Po aktywacji auto-podglądu, użytkownik widzi obraz z kamery panela
głównego z ID = 0; ponowne naciskanie przycisku auto-podglądu
powoduje przełączanie obrazów z dodatkowych kamer CCTV, (jeśli są
podłączone), następnie pojawiają się obrazy z kolejnych paneli
głównych wraz z dodatkowymi kamerami, na koocu pojawiają się
obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do danej kolumny. Po
przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl zaczyna się od początku
(ponownie wyświetla się obraz z panela głównego ID = 0). Podniesienie
słuchawki lub aktywowanie fonii w przypadku monitorów
głośnomówiących, w trakcie auto-podglądu powoduje zestawienie
połączenia głosowego z wybranym panelem. Przy aktywnym połączeniu
głosowym użytkownik może w dowolnym momencie otworzyd
elektrozaczep. Jeśli użytkownik nie aktywuje połączenia głosowego,
auto-podgląd zakooczy się automatycznie po 60s.

Sygnalizacja niezamkniętych drzwi

Panele posiadają dwa zaciski (SP i CT) Jeśli do tych zacisków podłączony
jest kontaktron, na odbiornikach można sprawdzid fizyczny stan drzwi.
Jeśli drzwi przy panelu głównym są otwarte, na odbiorniku świeci
czerwona dioda. Jeśli otwarte są drzwi przy panelu klatkowym,
czerwona dioda miga. Funkcja ta jest aktywna tylko dla ostatniego
wywoływanego odbiornika, z którego zostały otwarte drzwi.

Rys. 1.19 Wyświetlanie obrazu w trakcie wywołania lokalu z kilkoma
odbiornikami
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1.5.7

Funkcja automatycznego otwarcia

Funkcja ta może byd aktywowana/dezaktywowana dedykowanym
przełącznikiem w odbiornikach. Po włączeniu tej funkcji zapala się dioda
sygnalizacyjna, oraz po wywołaniu danego odbiornika automatycznie
zostaje otwarty elektrozaczep. Jeśli użytkownik ma kilka odbiorników
połączonych równolegle, funkcja automatycznego otwarcia może
zostad włączona/wyłączona jedynie ma odbiorniku z numerem
wewnętrznym INT=0.

1.6

KAMERY ZEWNĘTRZNE ORAZ KONTROLA DOSTĘPU

1.6.1

Autopodgląd ze wszystkich kamer

Użytkownicy za pomocą dedykowanego przycisku mogą wywoływad
z poziomu własnego monitora podgląd obrazu z kamer zamontowanych
w panelach jak również podłączonych do paneli kamer zewnętrznych
CCTV, a także kamer podłączonych to interfejsu CCTV 1783/69.
Do panela przyciskowego 1083/7 lub 1083/72 można podłączyd dwie
kamery zewnętrzne (zaciski V3A, V5A, V3B, V5B). Wykorzystując
przełącznik sygnału wideo nr ref. 1083/69 można zwiększyd liczbę
obsługiwanych kamer przez panel do 5 sztuk.
Do panela z klawiaturą numeryczną można podłączyd bezpośrednio
jedną kamerę zewnętrzną CCTV, wykorzystując przełącznik nr ref.
1083/69 można podłączyd do 4 kamer CCTV.
Bezpośrednio w pion klatkowy możemy włączyd interfejs CCTV
1783/69, do którego możemy podłączyd dodatkowe 4 kamery.
Po włączeniu auto-podglądu i kolejnym wciskaniu dedykowanego
przycisku, na monitorze cyklicznie pojawiają się obrazy z kolejnych
kamer. Kolejnośd wyświetlania obrazów jest następująca: kamera
w panelu głównym o ID = 0, kolejno kamery zewnętrzne do niego
podłączone, następne panele główne, panel klatkowy 1 i panel
klatkowy 2 wraz z podłączonymi do nich kamerami zewnętrznymi.
Przykład: dla przedstawionego systemu, monitor będzie pokazywał
obrazy z kamer w zaznaczonej sekwencji:

Dodatkowy panel
wywołania „1”

Główny panel wyw.

KAMERY ZEWNĘTRZNE ORAZ KONTROLA DOSTĘPU

Dodatkowy panel wywołania „0”

Główny panel wyw.

Rys. 1.20 Kolejnośd przełączania kamer w trakcie autopodglądu

Przy każdym uruchomieniu autopodglądu, cykl zaczyna się od
kamery w panelu głównym o ID = 0.
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Porównanie paneli wywołania

Wywołanie użytkownika

✔

✔

✔

✔

✔

Sterowanie elektrozaczepem

✔

✔

✔

✔

✔

Sterowanie bramą

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Otwarcie drzwi za pomocą kodu
✔

Podświetlane etykiety na nazwiska
Wbudowana kamera

✔

Dedykowane złącze do kamery
Koncentryczne wejście wideo

✔

Drugie koncentryczne wejście wideo

✔

Styki dla czujnika otwartych drzwi

✔

✔

✔

✔

✔

Możliwośd podłączenia przycisku wyjścia

✔

✔

✔

✔

✔

Współpraca z aparatami słuchowymi

✔

✔

✔

✔

✔
✔

1706/6

1716/1

1716/2

1740/41

1740/42

1740/40

1706/5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Wywołanie interkomowe

1740/1

1183/3

Odbiór rozmowy

1183/2

Porównanie odbiorników

1183/1

1.7.2

Sterowanie elektrozaczepem

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sterowanie bramą

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Wywołanie centrali portierskiej

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Złącza dla wtórnika wywołania

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Złącze dla dzwonka lokalnego

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔(*)

✔(*)

✔(*)

✔(*)

✔

✔

✔

✔

✔

✔(*)

✔(*)

✔(*)

✔(*)

Lista lokatorów
✔

Sygnalizacja otwartych drzwi
Automatyczne otwarcie drzwi po wywołaniu

PORÓWNANIE PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEO

1783/2

1.7.1

1783/1

PORÓWNANIE PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEO

1083/72

1.7

1083/13

PORÓWNANIE PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEO

1083/7

OPIS SYSTEMU

OPIS SYSTEMU

Regulacja głośności z funkcją wyciszenia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Możliwośd równoległego podłączenia innych odbiorników

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Współpraca z aparatami słuchowymi

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Kolorowy wyświetlacz

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Czarno/biały wyświetlacz
✔

Rozmowa bez użycia rąk

✔

✔

✔

(*) Funkcja dostępna wyłącznie przy zastosowaniu uchwytu interkomowego 1083/96.

16

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

ROZDZIAŁ 2
INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU

ROZDZIAŁ 2
INSTALACJA I URUCHOMIENIE
SYSTEMU

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

17

INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU
SPIS TREŚCI

2

INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU ................................................................................................................................................. 19
2.1
INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................................................................................................................................ 19
2.1.1
Regulacje i odpornośd na zakłócenia ................................................................................................................................................................ 19
2.1.2
Zasilanie systemu ............................................................................................................................................................................................... 19
2.1.3
Zalecane przewody ............................................................................................................................................................................................ 19
2.1.4
Oprzewodowanie ............................................................................................................................................................................................... 19
2.1.5
Maksymalne odległości i rozległośd systemu................................................................................................................................................... 20
2.2
URUCHOMIENIE SYSTEMU ........................................................................................................................................................................................ 27
2.2.1
Ustawienie terminancji linii............................................................................................................................................................................... 27
2.2.2
Konfiguracja urządzeo ....................................................................................................................................................................................... 27
2.2.3
Pierwsze uruchomienie – poziomy napięd ....................................................................................................................................................... 29
2.2.4
Sprawdzenie systemu ........................................................................................................................................................................................ 29
2.2.5
Podział systemów .............................................................................................................................................................................................. 29
2.2.6
Przyporządkowanie przycisków wywołania do użytkowników ...................................................................................................................... 30
2.2.7
Sprawdzenie podstawowych funkcji................................................................................................................................................................. 31
2.2.8
Programowanie funkcji dodatkowych .............................................................................................................................................................. 31

18

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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Oprócz urządzeo systemowych w skład instalacji wideodomofonowej
mogą wchodzid urządzenia dodatkowe. Podłączając urządzenia
dodatkowe należy przestrzegad odległości oraz przekrojów podanych
w poniższej tabelach:

INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU

2.1

INSTALACJA SYSTEMU

2.1.1

Regulacje i odpornośd na zakłócenia

Wszystkie urządzenia muszą byd odpowiednio zamontowane
i podłączone, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Należy zwracad uwagę na odpowiednie miejsce i sposób instalacji
zasilaczy systemowych oraz transformatorów. Powinny one byd
zamontowane w skrzynkach elektrycznych oraz zaopatrzone
w odpowiednie zabezpieczania przeciwprzepięciowe oraz wyłączniki
nadprądowe. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu 2VOICE
spełniają europejskie normy kompatybilności EC oraz niskoprądowe.
Zasilacze posiadają również znaki homologacji IMQ oraz VDE.
Jednakże, w celu poprawy odporności na zakłócenia, nie należy kłaśd
przewodów systemu 2VOICE w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów
230V lub 400V, które mogą byd źródłem silnego pola
elektromagnetycznego.
Jeśli opisane wyżej zasady nie będą przestrzegane, mogą pojawid się
następujące problemy:
 Błędy w transmisji danych (problemy z wywołaniem żądanych
odbiorników, problemy ze stwierdzeniem załączenia rozmowy,
problemy z otwarcie zaczepu).
 Pogorszenie jakości obrazu: utrata detali, podwojenie obrazu, itd.…
 Zakłócony sygnał wideo.
 Zakłócony sygnał audio.
2.1.2

Zasilanie systemu

Dla pojedynczej kolumny (klatki) wystarczy jeden zasilacz
nr ref. 1083/20. Kolumna może zawierad maksymalnie: jeden lub dwa
panele wywołania, 128 odbiorników w lokalach i jedne interfejs
klatkowy.
W systemach z większą ilością kolumn klatkowych do każdej kolejnej
kolumny musi byd dodany kolejny zasilacz.
W systemach z jednym wejściem głównym dodajemy jeden zasilacz.
W systemach z panelami głównymi i interfejsem paneli głównych należy
dodad dwa zasilacze.
2.1.3

Zalecane przewody

Magistrala 2VOICE jest NIESPOLARYZOWANA. Dedykowany przewód nr
ref. 1083/90 zapewnia osiągnięcie maksymalnych odległości przy
zachowaniu odpowiedniej jakości połączeo. Dzięki odpowiednio
dobranej impedancji oraz odpowiedniemu skręceniu żył, przewód ten
zapewnia wysoką odpornośd na zakłócenia.
Maksymalny rozmiar systemu w zależności od rodzaju
przewodu można określid przy pomocy następnych
podrozdziałów.

Przekrój *mm2+
Odległośd od panela
wywołania do…

0,28

0,5

1

Elektrozaczepu

10m

20m

30m

Sterownika napędu bramowego

30m

50m

100m

Przycisku lokalnego wyjścia
Kontaktronu

25m

Kamer zewnętrznych

300m
Przekrój *mm2+

Odległośd od panela
wywołania do...
Transformator zasilający etykiety

2.1.4

Oprzewodowanie

Aby zwiększyd odpornośd na zakłócenia nie należy układad przewodów
2VOICE w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów zasilających 230V i
380V. Wytwarzają one silne pole elektromagnetyczne.
Przewody
230/400V

Przewody
230/400V

Przewody
2VICE

Przewody
2VICE

NIE

TAK

0,75

1,5

2,5

100m

200m

300m

0,28

0,5

1

Przekrój *mm2+
Od odbiornika do...
Dzwonek lokalny (CP)

10m

Wtórnik wywołania (S+,S-)

10m

Układając przewody należy przestrzegad następujących zasad (pozwolą
one na zachowanie prawidłowych właściwości transmisyjnych):
 Używanie dedykowanego przewodu 2VOICE;
 Promieo zginania przewodu nie powinien byd mniejszy od 7 cm;
 Odizolowywanie przewodu wyłącznie na odcinku niezbędnym do
prawidłowego podłączenia przewodów;
 Nie wolno podłączad odbiorników wideo przez same złącza
elektryczne (łączenie bezpośrednie jest dopuszczalne jedynie
w instalacjach z samym audio).

TAK

NIE

Uwaga! Zabronione jest łączenie żył przewodów wieloparowych
w celu zwiększenia ich przekrojów
Przy długich odcinkach przewodu zaleca się
minimalizowad ilośd połączeo między przewodami.
W celu połączenia należy korzystad z połączeo
zapewniających trwałe połączenie, chronid miejsce
złączenia przed wpływem warunków atmosferycznych
i wilgoci.

25m

TAK

TAK

NIE

NIE

Rys. 2.2 Prawidłowe/nieprawidłowe łączenie odbiorników.
2.1.5

Maksymalne odległości i rozległośd
systemu

A Połączenie odbiorników audio
Ten podrozdział opisuje różne tryby połączenia odbiorników audio
niezależnie od tego, czy pion jest podłączony do zasilacza
systemowego, interfejsu klatkowego lub interfejsu paneli głównych.
Poniższe tabele dotyczą instalacji audio, podane odległości są
nieprawidłowe, jeśli w systemie będzie dołączony co najmniej
jeden monitor lub panel wideo w takim przypadku patrz
rozdział „połączenia odbiorników wideo”.

Rys. 2.1 Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych konfiguracji

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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INSTALACJA SYSTEMU
 Połączenie złączami elektrycznymi.
W celu sprawdzenia rozmiaru systemu oraz połączeo po stronie
urządzeo systemowych i paneli wywołania zapoznaj się
z podrozdziałem połączenia paneli audio.
 Połączenie z wykorzystaniem dystrybutorów piętrowych 1083/55

Rys. 2.3 Odległośd przy rozgałęzieniu przewodów złączami
elektrycznymi
A
=
odległośd pomiędzy złączem a unifonem
Bc =
odległośd między złączem a urządzeniem, do którego jest
podłączony pion.
Odległośd
Liczba
Przewody
użytk.
A
Bc
A+Bc
2Voice
128
50m 600m 600m
 0,6mm telefoniczny bez
64
50m 300m 300m
skręcenia
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza
64
50m 200m 200m
skręcona para)
2
HVV05-F 1,5 mm izolacja
128
50m 300m 300m
gumowa
7057/235 przewód „URMET”
64
50m 300m 300m
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych
32
50m 300m 300m
przewodów
W celu sprawdzenia rozmiaru systemu oraz połączeo po stronie
urządzeo systemowych i paneli wywołania zapoznaj się
z podrozdziałem połączenia paneli audio.
Połączenia wejście – wyjście.

Rys. 2.5 Połączenie z wykorzystaniem dystrybutorów piętrowych
1083/55
A
=
odległośd pomiędzy rozdzielaczem a unifonem
Bc =
odległośd pomiędzy ostatnim dystrybutorem a urządzeniem,
do którego jest podłączony pion.
Odległośd
Liczba
Przewody
użytk.
A
Bc
A+Bc
2Voice
128
50m 200m 200m
 0,6mm telefoniczny bez
64
50m 150m 150m
skręcenia
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza
64
50m 125m 125m
skręcona para)
2
HVV05-F 1, 5 mm izolacja
128
50m 125m 125m
gumowa
7057/235 przewód „URMET”
64
50m 300m 300m
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych
32
50m
50m
75m
przewodów
W celu sprawdzenia rozmiaru systemu oraz połączeo po stronie
urządzeo systemowych i paneli wywołania zapoznaj się
z podrozdziałem połączenia paneli audio.
B Połączenia paneli audio w instalacji jednoklatkowej
Ten rozdział opisuje różne tryby połączenia paneli audio w zależności
od tego, czy pion jest podłączony do zasilacza systemowego, interfejsu
klatkowego lub interfejsu paneli głównych.
Poniższe tabele dotyczą instalacji audio, podane odległości
są nieprawidłowe, jeśli w systemie będzie dołączony
co najmniej jeden monitor lub panel wideo

Rys. 2.4 Dystans przy połączeniu audio w odbiornikach
Bc =
odległośd między ostatnim odbiornikiem, a urządzeniem,
do którego jest podłączony pion.
Przewody
2Voice
 0,6mm telefoniczny bez skręcenia
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza skręcona
para)
2
HVV05-F 1, 5 mm izolacja gumowa
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych przewodów
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Liczba
użytk.
128
128

Odległośd
Bc
600m
300m

128

200m

128

300m

128

300m

128

300m
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 System domofonowy z odbiornikami w jednej kolumnie z jednym
panelem wywołania
Zasilacz
systemowy

Panel
wywołania

(*) Rozmiar systemu jest sumą wszystkich pojedynczych odgałęzieo
wchodzących w jego skład.
C1+C2+D+Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…An
Wyżej wymienione dane obowiązują również, gdy system
wideodomofonowy zawiera kilka interfejsów klatkowych
(kolumn).

Rys. 2.6 Układ podstawowy
C = odległośd pomiędzy interfejsem klatkowym a panelem wywołania
W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości
w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników
audio”.
Odległośd
C

Rozmiar
systemu (*)

2Voice

600m

800m

 0,6mm telefoniczny bez skręcenia

300m

600m

Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza
skręcona para)

200m

800m

HVV05-F 1, 5 mm izolacja gumowa

300m

300m

7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)

300m

300m

300m

300m

Przewody

2

2

1 mm para pojedynczych przewodów

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości
w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników
audio”.

(*) Rozmiar systemu jest sumą wszystkich pojedynczych odgałęzieo
wchodzących w jego skład.
C+Bc+A1+A2+…An
System domofonowy interfejsem klatkowym (1083/50) i jednym
lub dwoma panelami wywołania
Max 128 użytkowników
w kolumnie
Panele wywołania

System domofonowy interfejsem paneli głównych
i maksymalnie czterema panelami wywołania.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU
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(1083/75)

Max 128
użytkowników
w kolumnie

Zasilacz
systemowy

Interfejs
paneli
głównych

Panele wywołania
Rys. 2.8 System z interfejsem paneli głównych i max 4 panelami
wywołania audio
Ex= odległośd pomiędzy interfejsem paneli głównych a panelem
wywołania
Dx = odległośd pomiędzy zasilaczem a interfejsem klatkowym
W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości
w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników
audio”.

Interfejs paneli
głównych

Odległośd

Rys. 2.7 System z interfejsem klatkowym i jednym lub dwoma
panelami wywołania audio
Cx= odległośd pomiędzy interfejsem klatkowym a panelem wywołania
D = odległośd pomiędzy zasilaczem a interfejsem klatkowym
Odległośd Odległośd
Rozmiar
Przewody
Cx
D
systemu(*)
2Voice
 0,6mm telefoniczny bez
skręcenia
Skrętka UTP CAT5
(pojedyncza skręcona para)
2
HVV05-F 1,5 mm izolacja
gumowa
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych
przewodów

400m

5m

800m

100m

5m

600m

100m

5m

800m

50m

5m

300m

300m

5m

300m

300m

5m

300m

Rozmiar systemu (*)

Przewody

2Voice
 0,6mm
telefoniczny
bez skręcenia
Skrętka UTP CAT5
(pojedyncza
skręcona para)

Ex

Dx

Panele
wywołania

Kolumna
odbiorn.

400
m

5m

1600m

800m

200
m

5m

800m

600m

100
m

5m

400m

800m

Rozmiar instalacji od strony paneli jest sumą wszystkich pojedynczych
odcinków instalacji wchodzących w skład.
E1+E2+E3+E4+D1
Rozmiar instalacji od strony odbiorników jest sumą wszystkich
odcinków instalacji wchodzących w jej skład
Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…An +D2
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C Połączenie odbiorników wideo i mieszanych

Połączenie odbiorników w lokalu

Rozdział ten opisuje różne tryby połączenia odbiorników w instalacjach
wideo i mieszanych w zależności od tego, czy pion jest podłączony
do zasilacza systemowego, interfejsu klatkowego lub interfejsu paneli
głównych.
Dekoder funkcji specjalnych podłączamy analogicznie jak każdy
odbiornik, jednak dekoder musi byd podłączony na koocu
rozgałęzienia.

Rys. 2.10 Połączenie odbiorników w lokalu

Połączenie odbiorników wideo z wykorzystaniem dystrybutorów
piętrowych 1083/55

Przewody
2Voice
 0,6mm telefoniczny bez skręcenia
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza skręcona para)
HVV05-F 1,5 mm2 izolacja gumowa
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych przewodów

Liczba
użytk.

Odległośd
A

Max
4

50m

Połączenia wejście – wyjście dla odbiorników wideo

Rys. 2.9 Połączenie z wykorzystaniem dystrybutorów piętrowych
1083/55
A = odległośd pomiędzy dystrybutorem a monitorem
Bv = odległośd pomiędzy ostatnim dystrybutorem a urządzeniem,
do którego jest podłączony pion.
Przewody
2Voice

Liczba
użytk.
128

 0,6mm telefoniczny
bez skręcenia
Skrętka UTP CAT5
(pojedyncza skręcona
para)
2
HVV05-F 1,5 mm
izolacja gumowa
7057/235 przewód
„URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para
pojedynczych
przewodów

64
64
128
64

32

Rys. 2.11 Dystans przy połączeniu odbiorników wideo wej-wyj

Kolor
B/W
Kolor
B/W
Kolor

A
50m
50m
50m
50m
50m

Odległośd
Bv
200m
200m
150m
125m
125m

A+Bv
200m
200m
150m
125m
125m

B/W

50m

75m

75m

Kolor
B/W
Kolor

50m
50m
50m

125m
125m
125m

125m
125m
125m

Wideo

B/W

50m

125m

125m

Kolor

50m

50m

75m

B/W

50m

50m

75m

W celu sprawdzenia rozpiętości systemu oraz połączeo
po stronie paneli wywołania zapoznaj się z podrozdziałem
„Połączenie paneli w instalacji wideo z jednym pionem”

Bv = odległośd między ostatnim odbiornikiem, a urządzeniem,
do którego jest podłączony pion.
Przewody
2Voice
 0,6mm telefoniczny bez
skręcenia
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza
skręcona para)
2
HVV05-F 1,5 mm izolacja
gumowa
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych
przewodów

Liczba
użytk.
32
32
32
32
32
32

Wideo
Kolor
B/W
Kolor
B/W
Kolor
B/W
Kolor
B/W
Kolor
B/W
Kolor
B/W

Odległośd
Bv
200m
200m
190m
190m
190m
115m
150m
150m
100m
100m
100m
100m

W celu sprawdzenia rozpiętości systemu oraz połączeo
po stronie paneli wywołania zapoznaj się z podrozdziałem
„Połączenie paneli w instalacji wideo z jednym pionem”
D Połączenie paneli w instalacji wideo z jednym pionem
Ten rozdział opisuje różne tryby połączenia paneli audio-wideo
w przypadku, gdy pion jest podłączony do zasilacza systemowego,
interfejsu klatkowego lub interfejsu paneli głównych.
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 Jedna kolumna z jednym panelem wywołania
Max 128
użytk.

(*) Rozmiar systemu jest sumą wszystkich pojedynczych odgałęzieo
wchodzących w jego skład.
C1+C2+D+Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…An

Panel
wywołania

Wyżej wymienione dane obowiązują również, gdy system
wideodomofonowy zawiera kilka interfejsów klatkowych
(kolumn).
 System wideodomofonowy interfejsem paneli głównych
(1083/75) i maksymalnie czterema panelami wywołania

Zasilacz
systemowy
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Rys. 2.12 Jedna kolumna z jednym panelem wywołania
Interfejs
paneli
głównych

Zasilacz
systemowy

Panele
wywołania
Rys. 2.14 System z interfejsem paneli głównych i max 4 panelami
wywołania wideo
Ex = odległośd pomiędzy interfejsem paneli głównych a panelem
wywołania
Dx = odległośd pomiędzy zasilaczem a interfejsem klatkowym
Odległośd

Rozmiar systemu (*)

Przewody

Zasilacz
systemowy

Rys. 2.13 System z interfejsem klatkowym i jednym lub dwoma
panelami wywołania wideo.
Cx = odległośd pomiędzy interfejsem klatkowym a panelem wywołania
D = odległośd pomiędzy zasilaczem a interfejsem klatkowym
Przewody
2Voice
 0,6mm telefoniczny bez
skręcenia
Skrętka UTP CAT5
(pojedyncza skręcona para)
2
HVV05-F 1,5 mm izolacja
gumowa
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
2
1 mm para pojedynczych
przewodów

Odległośd
Cx

Odległośd
D

Rozmiar
systemu(*)

200m

5m

800m

100m

5m

600m

100m

5m

800m

50m

5m

300m

50m

5m

300m

50m

5m

150m

2Voice
 0,6mm
telefoniczny
bez skręcenia
Skrętka UTP
CAT5
(pojedyncza
skręcona
para)

Ex

Dx

Panele
wywołania

Kolumna
odbiorników

200m

5m

800m

800m

200m

5m

800m

600m

100m

5m

400m

800m

Rozmiar instalacji od strony paneli jest sumą wszystkich pojedynczych
odcinków instalacji wchodzących w skład.
E1+E2+E3+E4+D1
Rozmiar instalacji od strony odbiorników jest sumą wszystkich
odcinków instalacji wchodzących w jej skład
Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…An +D2
W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo
i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział
„Połączenie odbiorników wideo”.

INSTALACJA SYSTEMU

C- Odległośd między panelem wywołania z kamerą a zasilaczem
systemowym.
Odległośd
Rozmiar
Przewody
Wideo
(*)
C
Kolor
200m
800m
2Voice
B/W
200m
800m
Kolor
100m
600m
 0,6mm telefoniczny bez
skręcenia
B/W
100m
600m
Kolor
100m
800m
Skrętka UTP CAT5 (pojedyncza
skręcona para)
B/W
100m
800m
2
Kolor
50m
300m
HVV05-F 1,5 mm izolacja
gumowa
B/W
50m
300m
Kolor
50m
300m
7057/235 przewód „URMET”
(niebiesko/czerwony)
B/W
50m
300m
2
1 mm para pojedynczych
Kolor
50m
150m
przewodów
B/W
50m
150m
(*) Rozmiar systemu jest sumą wszystkich odcinków między
poszczególnymi podzespołami.
C+Bv+A1+A2+…+An
W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości
w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie
odbiorników wideo”.
 System wideodomofonowy interfejsem klatkowym (1083/50)
i jednym lub dwoma panelami wywołania

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w
pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników
wideo”.

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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E Połączenie instalacji zewnętrznej w systemach wideo z więcej niż jednym pionem
Ten rozdział opisuje typy połączeo paneli w instalacjach z kilkoma pionami (klatkami). Systemy te różnią się sposobem połączenia interfejsów
klatkowych.
Połączenie maksymalnie 16 klatek z jednym lub dwoma panelami dodatkowymi i jednym głównym panelem wywoł ania
Pion użytk. (max 128)
Zasilacz
systemowy

Interfejs
klatkowy

Zasilacz
systemowy

Pion użytk. (max 128)
Interfejs
klatkowy

Pion użytk (max 128)
Zasilacz
systemowy

Dodatkowe
panele
wywołania

Zasilacz
systemowy
Główny panel
wywołania

Rys. 2.15 Połączenie maksymalnie 16 klatek z jednym lub dwoma panelami dodatkowymi i jednym głównym panelem wywołania
G – odległośd między głównym panelem wywołania i najbardziej oddalonym interfejsem klatkowym.
Przewody
2Voice

Odległośd
G
200m

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników
patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem czterech wyjśd z interfejsu paneli głównych (1083/75)
Interfejs
klatkowy

Interfejs
klatkowy

Interfejs paneli
głównych
Rys. 2.16 Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem czterech wyjśd z interfejsu paneli głównych

Przewody
2Voice

Ilośd interfejsów klatkowych
w każdym rozgałęzieniu
Max 8

Odległośd
Gx
600m

Rozmiar instalacji od strony zewnętrznej
G1+G2+G3+G4
2400m

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
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Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem dwóch wyjśd z interfejsu paneli głównych (1083/75)

niepodłączone

Interfejs
klatkowy

Interfejs
klatkowy

Interfejs paneli
głównych

Rys. 2.17 Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem dwóch wyjśd z interfejsu paneli głównych

Przewody
2Voice

Ilośd interfejsów klatkowych
w każdym rozgałęzieniu
Max 16

Odległośd
Gx
400m

Rozmiar instalacji od strony zewnętrznej
G1+G2
800m

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem jednego wyjścia z interfejsu paneli głównych (1083/75)

niepodłączone

Interfejs
klatkowy

Interfejs paneli
głównych
Rys. 2.18 Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem jednego wyjścia z interfejsu paneli głównych

Przewody
2Voice

Ilośd interfejsów klatkowych
w każdym rozgałęzieniu
Max 20

Odległośd
G
400m

INSTALACJA SYSTEMU

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
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Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem jednego wyjścia z interfejsu paneli głównych (1083/75) i dystrybutorów piętrowych 1083/55
Interfejs
klatkowy

niepodłączone

Interfejs paneli
głównych
Rys. 2.19 Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem dystrybutorów piętrowych

Przewody
2Voice

Ilośd interfejsów
klatkowych
Max 32

Ilośd dystrybutorów
Max 4

Odległośd
H
L
200m
50m

Rozmiar instalacji od strony zewnętrznej
H+L1+L2+…+L32
1800m

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem jednego wyjścia z interfejsu paneli głównych 1083/75 i dystrybutorów piętrowych 1083/55
(wariant II)
Interfejs
klatkowy

niepodłączone

Interfejs paneli
głównych
Rys. 2.20 Połączenie instalacji zewnętrznej z wykorzystaniem dystrybutorów piętrowych (wariant II)

Przewody
2Voice

Ilośd dystrybutorów
Max 4

Ilośd interfejsów
klatkowych
Max 32

Odległośd
H
L
200m
50m

Rozmiar instalacji od strony zewnętrznej
H+L1+L2+…+L16
1000m

W celu sprawdzenia dopuszczalnych połączeo i odległości w pionie odbiorników patrz rozdział „Połączenie odbiorników wideo”.
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2.2

URUCHOMIENIE SYSTEMU

Po podłączeniu wszystkich urządzeo zgodnie z wcześniejszymi uwagami,
należy:
1.
Ustawid terminancję linii
2.
Zaadresowad odbiorniki za pomocą dip-switchy
3.
Sprawdzid poziom napięcia zasilającego, zasilid system
4.
Sprawdzid system
5.
W przypadku paneli przyciskowych przypisad przyciski
odpowiednim odbiornikom
6.
Przeprowadzid podstawowy test działania
7.
Zaprogramowad funkcje dodatkowe
2.2.1

2.2.2

Konfiguracja urządzeo

Ten rozdział opisuje skrótowo konfigurację systemu. Ustawienia
szczegółowe (tryb otwarcia elektrozaczepu, czas zajętości, itd.) zostały
umieszczone w rozdziałach dotyczących poszczególnych urządzeo.
Ustawienia konfiguracyjne znajdują się także w rozdziale „Konfiguracja
urządzeo”.
A Panele wywołania
ID – numer identyfikacyjny panela wywołania.
 Każdy główny panel wywołania musi mied ustawiony inny numer
identyfikacyjny (ID).
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Ustawienie terminancji linii

Elementy systemu 2VOICE tworzą sied transmisyjną. Aby zapewnid
prawidłową pracę systemu i uniknąd niekorzystnych zjawisk falowych
wszystkie elementy muszą byd dopasowane impedancyjnie.
Odbiorniki, dystrybutory, interfejsy klatkowe posiadają jumper (Z)
pozwalający na prawidłowe zaterminowanie kooca linii. Z koocem linii
mamy do czynienia w przypadku, jeśli z danego urządzenia nie
wychodzą żadne przewody do podłączeo kolejnych urządzeo. Poniższe
rysunki pokazują przykładowe sytuacji wymagające zaterminowanie
kooca linii (Z=ON).
Rys. 2.22 ustawienia ID w głównych panelach wywołania
 Numer ID panela klatkowego (lub 2 paneli klatkowych) musi byd
zgodny z numerem ID ustawionym na interfejsie klatkowym.

Rys. 2.23 Ustawienia ID dla paneli dodatkowych

Lokalizację przełączników terminancji dla poszczególnych urządzeo
umieszczono w ich opisach w dalszych rozdziałach
Panele wywołania, oraz dekodery funkcji specjalnych nie
mają możliwości zdjęcia terminancji, ponieważ zawsze są
instalowane na koocach linii.

Panel dodatkowy o adresie 0 musi byd podłączony do wejścia IN0
w interfejsie klatkowym, a panel o adresie 1 do wejścia IN1.

URUCHOMIENIE SYSTEMU

Rys. 2.21 Terminancja urządzeo

AUX – Ustawienia pomocnicze.
 Typ panela (AUX – dip 1)
Panel wywołania może byd skonfigurowany jako panel główny (łącznośd
do wszystkich lokali) lub panel dodatkowy (łącznośd do lokali wyłącznie
z danej klatki). Wywoływany użytkownik może zidentyfikowad typ
panela dzięki różnym dźwiękom sygnału wywołania.
 Adres panela dodatkowego (AUX – dip 2),
W każdej kolumnie (klatce) mogą znajdowad się dwa panele
dodatkowe. Do rozróżnienia dwóch paneli klatkowych podłączonych do
jednego interfejsu klatkowego służy DRUGI przełącznik w listwie AUX.
Może on przyjmowad wartośd 0 lub 1.

Rys. 2.24 Ustawienia AUX dla paneli dodatkowych

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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W instalacji jednoklatkowej z panelem głównym i dodatkowym
podłączonymi do tego samego interfejsu klatkowego
urządzenia muszą byd połączone i ustawione zgodnie z
poniższym rysunkiem.

Przykłady programowania:
 2 użytkowników z jednym panelem wywołania, połączenie
z dystrybutorem

Rys. 2.26 2 użytkowników z jednym panelem wywołania, połączenie
z dystrybutorem
 Jeden użytkownik z dwoma odbiornikami
równocześnie, połączenie przez dystrybutorem

dzwoniącymi

Rys. 2.25 Konfiguracja panela głównego i dodatkowego
B Odbiorniki w lokalach (monitory i unifony)
Każdy odbiornik musi mied skonfigurowany za pomocą dip-switchy
adres (kod użytkownika) z zakresu 0 - 127 oraz kod wewnętrzny (ważny
w przypadku apartamentu z kilkoma monitorami) z zakresu 0 - 3.
Wszystkie odbiorniki automatycznie pobierają identyfikator danej
kolumny z interfejsu klatkowego. Jeśli w systemie nie występuje
interfejs klatkowym urządzenia używają jednego, fabrycznego
identyfikatora.
W przypadku podłączania nowego odbiornika w kolumnie należy
poczekad przynajmniej 2 minuty, aby odbiornik miał czas zaktualizowad
swój identyfikator.

Rys. 2.27 Jeden użytkownik z dwoma odbiornikami
 Jeden użytkownik z dwoma odbiornikami wideo dzwoniącymi
równocześnie, połączenie wej/wyj

Jeśli instalowany odbiornik był już wykorzystywany w innym
systemie 2VOICE, należy w pierwszej kolejności zresetowad
jego ustawienia. Procedura resetu jest przedstawiona
w rozdziałach
poświęconym
poszczególnym
typom
odbiorników.
CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą dip-switchy 2 – 8,
przy czym 2 jest bitem najstarszym, 8 bitem najmniej znaczącym. Dipswitch 1 jest niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF.

Rys. 2.28 Jeden użytkownik z dwoma odbiornikami
 Jeden użytkownik z dwoma odbiornikami dzwoniącymi
równocześnie, połączenie wej/wyj (tylko jeden odbiornik audio)

INT: kod wewnętrzny
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
Ustaw kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny
musi byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 monitorów.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.
W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami, najpierw
zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po kolei następne
odbiorniki.
Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie pojawi
się na monitorze z INT=0. Aczkolwiek, na pozostałych monitorach
możemy wywoład obraz przy pomocy przycisku autopodglądu. Obraz
pojawi się również automatycznie w przypadku podniesienia słuchawki.
Fonia może byd załączona wyłącznie w jednym odbiorniku.
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C Interfejs klatkowy 1083/50
Każda kolumna musi posiadad niepowtarzalny kod, zwany
identyfikatorem ID kolumny (ID Klatki). Kod ten jest ustawiany
za pomocą dip-switchy z zakresu 0 - 31.
Jeśli do interfejsu klatkowego dołączane są również panele klatkowe,
muszą one posiadad identyczne kody ID.
 DIP1
Ten przełącznik określa w jaki sposób podłączony jest interfejs klatkowy
(wykorzystanie LINE IN). Jeśli interfejs klatkowy nie jest połączony
z magistralą zewnętrzną czyli np. w przypadku pojedynczej klatki
z dwoma panelami podłączony bezpośrednio pod IN0 i IN1, DIP1 musi
zostad w pozycji ON. Poniższy rysunek objaśnia sposób ustawienia DIP1.

2.2.5

Podział systemów

W przypadku wykrycia błędu w większej instalacji pomocne
w znalezieniu jego przyczyny może się okazad podzielenie systemu na
kilka mniejszych
Zawsze należy odłączad przewody wychodzące a nie
przychodzące, unikaj pozostawiania przewodów pod napięciem
bez podłączonego urządzenia
Zawsze miej na uwadze, w jaki sposób rozłączenie instalacji w danym
miejscu wpływa na konfigurację systemu.
Przestrzegaj następujących reguł:
 Jeśli rozłączany segment jest połączony WEJ/WYJ, pamiętaj
o załączeniu terminancji na ostatnim podłączonym urządzeniu.
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Rys. 2.30 ustawienia DIP 1 w interfejsie klatkowym
 DIP2-DIP6
Przełączniki 2-6 są używane do ustawienia prawidłowego identyfikatora
interfejsu (ID).
Rys. 2.31 sposób odłączenia monitorów
2.2.3

Pierwsze uruchomienie – poziomy
napięd

Po dokładnym zaterminowaniu kooców linii, ustawieniu dip-switchy,
ale przed założeniem monitorów na uchwyty, należy zasilid system a
następnie sprawdzid (w stanie czuwania):
Zasilacz nr ref. 1083/20
Sprawdź, czy na zaciskach LINE1 oraz LINE2 jest napięcie stałe z zakresu
44 Vcc- 48 Vcc.
Panele wywołania
Sprawdź, czy na zaciskach LINE jest napięcie stałe z zakresu
38 Vcc - 48 Vcc.
Dystrybutory wideo nr ref. 1083/55
Sprawdź, czy na zaciskach LINE (IN/OUT) oraz na zaciskach LINE1-4 jest
napięcie stałe z zakresu 38 Vcc - 48 Vcc.
Odbiorniki
Sprawdź, czy na zaciskach LINE jest napięcie stałe z zakresu
38 Vcc - 48 Vcc.
Interfejsy klatkowe
Sprawdź, czy na zaciskach POWER, LINE IN oraz LINE OUT (jeśli
podłączone) jest napięcie stałe z zakresu 38 VDC - 48 VDC.
Interfejs paneli głównych
Sprawdź, czy na zaciskach POWER IN oraz POWER LINE jest napięcie
stałe z zakresu 38 VDC - 48 VDC.
2.2.4

Sprawdzenie systemu

Na rys. odbiorniki 2 i 3 zostały odłączone od reszty systemu, tak więc
odbiornik 1 stał się ostatnim w linii i musi zostad zaterminowany
(Z=ON).
 Jeśli odłączany jest segment z dystrybutorami, należy
zaterminowad ostatni podłączony dystrybutor.

Rys. 2.32 sposób odłączenia dystrybutorów
Dystrybutor nr 3 został odseparowany od reszty systemu, tak więc
dystrybutor nr 2 stał się ostatnim dystrybutorem na linii i należy go
zaterminowad (Z=ON).
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Aby upewnid się, że wszystkie panele klatkowe mają różne numery ID:
 Wejdź w programowanie zaawansowane poprzez ustawienie
obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta dioda zapali się).
 Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
W przypadku wykrycia panela o tym samym numerze ID, panel zacznie
emitowad sygnał błędu (powtarzający się dźwięk „beep”).
Panele wyposażone są w żółtą diodę sygnalizującą tryb programowania
zaawansowanego. Należy upewnid się, że na żadnym z paneli
nie pozostała ona zapalona (żaden z paneli nie pozostał w trybie
programowania zaawansowanego).
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 Jeśli odłączany jest interfejs klatkowy od strony zewnętrznej,
należy go zaterminowad.

2.2.6

Przyporządkowanie przycisków
wywołania do użytkowników

Oprócz wbudowanych w moduł nr ref. 1083/72 lub nr ref. 1083/7
dwóch przycisków, panel można rozbudowad o kolejne 62 przyciski (za
pomocą 4 dodatkowych modułów rozszerzających nr ref. 1083/17).
A Panele główne
Przyciski panela skonfigurowanego jako główny są domyślnie
przypisane do kolumny 0. Ułatwia to uruchomienie systemu
w przypadku systemów z jedną kolumną.

wej

 Jeśli odłączana jest linia zewnętrzna przychodząca do interfejsu
klatkowego, przełącz dip-switch terminancji w pozycję ON.

wyj
wej
1083/17
wyj

0
0

Użytk.
użytk

0
1

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0

użytk
użytk
użytk
użytk

2
3
4
5

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0

użytk
użytk
użytk
użytk

6
7
8
9

0
0

użytk
użytk

62
63

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfejs ID=2 został odłączony od reszty systemu, tak więc interfejs
ID=1 stał się ostatnim w linii i należy go zatermionowad (Z = ON).

1083/17

Rys. 2.33 Miejsce odłączenia interfejsu klatkowego

Pion
Pion

Pion
Pion

Rys. 2.35 Domyślne adresy przycisk w panelu głównym
Rys. 2.34 Odłączenie linii zewnętrznej
Jeśli panel skonfigurowany jest jako główny w systemie z wieloma
kolumnami (klatkami), należy przypisad poszczególne grupy przycisków
do odpowiednich kolumn (klatek).
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B Panele dodatkowe

2.2.7

Przyciski w panelach dodatkowych są automatycznie przypisane do
użytkowników z zakresu 0 do 63 w danej kolumnie.

wej
1083/17

Pion
Pion

x
x

Użytk.
użytk

0
1

Pion
Pion
Pion
Pion

x
x
x
x

użytk
użytk
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użytk
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3
4
5

Pion
Pion
Pion
Pion

x
x
x
x

użytk
użytk
użytk
użytk

6
7
8
9

wej
1083/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

wyj

1083/17

wyj

Pion
Pion

Sprawdzenie podstawowych funkcji

Po zweryfikowaniu prawidłowego zasilania oraz zaterminowania
wszystkich urządzeo, należy sprawdzid działanie podstawowych funkcji
systemu. Test polega na dzwonieniu z paneli wywołania do
użytkowników, weryfikacji działania dzwonka jakości wyświetlanego
obrazu oraz słyszalności, sterowania elektrozaczepem oraz napędem
bramowym.
1. Wprowadź wywołanie z panela głównego.
 Panel przyciskowy wyemituje potwierdzający sygnał.
2. Po nadejściu wywołania użytkownika, system powinien
zachowywad się następująco:
 Odbiornik „0” zadzwoni jako pierwszy, automatycznie pojawia się
obraz z kamery w panelu. Użytkownik w przeciągu 60 sekund może
podnieśd słuchawkę (aktywowad fonię w przypadku monitorów
głośnomówiących) i rozpocząd rozmowę.
 W przypadku apartamentu z kilkoma równolegle podłączonymi
odbiornikami, odbiorniki po kolei generują dźwięk dzwonka, przy
czym obraz pojawia się tylko na monitorze „0”. Na pozostałych
monitorach można włączyd obraz poprzez wciśnięcie przycisku
auto-podglądu. Funkcja ta jest aktywna przez 60 sekund od czasu
wprowadzenia wywołania lub do momentu podniesienia słuchawki
przez inny odbiornik w danym apartamencie. Obraz pojawia się
automatycznie na monitorze, który odebrał wywołanie.
 Po odebraniu wywołania, rozmowa może trwad max. 10 minut. Po
tym czasie zostanie automatycznie rozłączona.
3. Zakoocz rozmowę poprzez odłożenie słuchawki lub ponowne
wciśnięcie przycisku aktywującego fonię. Po zakooczeniu rozmowy
system wraca do stanu czuwania.
4. Powtórz procedurę dla wszystkich użytkowników.
5. Jeśli w systemie występują inne panele wywołania, powtórz
procedurę dla pozostałych paneli.
2.2.8
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Programowanie funkcji dodatkowych

Po sprawdzeniu podstawowych funkcji systemu można przystąpid do
programowania funkcji dodatkowych.
1. Funkcja auto-podglądu z zewnętrznych kamer CCTV.
2. Funkcja interkomu między użytkownikami oraz między
odbiornikami należącymi do tego samego użytkownika (w obrębie
jednego apartamentu).
3. Wybór melodii dzwonka wywołania (5 różnych melodii do
wyboru).
4. Wybór melodii dzwonka lokalnego (5 różnych melodii do wyboru).
Te operacje są niezbędne tylko jeśli wymagane są funkcje dodatkowe.
x
x

użytk
użytk

62
63

Szczegóły dotyczące programowania poszczególnych urządzeo zostały
umieszczone w rozdziałach ich dotyczących.

Rys. 2.36 Domyślne adresy przycisków panelu dodatkowym
Szczegóły dotyczące programowania poszczególnych urządzeo
zostały umieszczone w rozdziałach ich dotyczących.

URUCHOMIENIE SYSTEMU

Jeśli panele są skonfigurowane jako dodatkowe muszą wywoływad dwie
różne grupy użytkowników istnieje możliwośd przesunięcia zakresu
obsługiwanych numerów dla jednego z paneli.
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3

PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI 1083/72
I 1083/7

3.1.2

Opis zacisków

LINE
Linia zasilania i danych
LINE
SE+
Elektrozaczep +
SEElektrozaczep V3A
Sygnał wideo z kamery 1
V5A
Ekran dla sygnału V3A
V3B
Sygnał wideo z kamery 2
V5B
Ekran dla sygnału V3B
ILA
Wyjście na urządzenia dedykowane dla osób
ILA
niedosłyszących
SE2
Bezpotencjałowe styki przekaźnika do sterowania
SE2
napędem bramy (max 1A 30V)
T+
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo +
TSygnał sterujący przełącznikiem wideo PA
Przycisk lokalnego wyjścia
SP
Czujnik otwarcia drzwi (*)
CT
Masa dla PA i SP
ILL
Podświetlenie etykiet na nazwiska (max 32)
ILL
+
Nieużywane
(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. W jej miejsce
stosujemy kontaktron normalnie zamknięty (NC).

}

}
}

Panele Sinthesi wykonane są z anodyzowanego aluminium. Modułowa
budowa pozwala na dowolną konfigurację panela z uwzględnieniem
odpowiedniej liczby przycisków, podświetlanych pól opisowych,
zamków kodowych i czytników kluczy zbliżeniowych. W zależności od
potrzeb panel można zamontowad podtynkowo jak i natynkowo (przy
wykorzystaniu odpowiednich akcesorii montażowych).

3.1

PANEL SINTHESI Z DWOMA PRZYCISKAMI ORAZ
KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/72

3.1.1

Właściwości

 Wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
 2 wbudowane przyciski wywołania.
 Obsługa do 64 przycisków (przy wykorzystaniu 4 modułów
rozszerzających nr ref. 1083/7).
 Pojedynczy moduł rozszerzający 1083/17 obsługuje do 16
przycisków.
 Kamera kolorowa z regulowanym kątem patrzenia oraz
podświetleniem.
 Możliwośd wyłączenia podświetlenia kamery.
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Możliwośd programowania panela przy braku zasilania.
 Czas na podniesienie słuchawki: 60 sekund.
 Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
 Maks. czas rozmowy: 10 minut.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenia wywołania oraz
zakooczenia 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 selektywnie.
 Przycisk lokalnego otwarcia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośności panela oraz czułości mikrofonu.
 2 wyjścia do podłączenia kamer zewnętrznych.
 Możliwośd podłączenia przełącznika sygnału wideo.
 Możliwośd podłączenia max. 5 zewnętrznych kamer CCTV przy
zastosowaniu przełącznika wideo 1083/69. Obrazy z kamer
są przełączane sekwencyjnie.
 Wyjście zasilające do podświetlenia etykiet na nazwiska (zasilacz
systemowy nr ref. 1083/20 zasili do 32 przycisków, kolejne
przyciski wymagają dodatkowych transformatorów).
 Współpraca z aparatami słuchowymi.

}
}

3.1.3

Budowa

PANEL SINTHESI Z DWOMA PRZYCISKAMI ORAZ KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/72

Rys. 3.1 Panel przyciskowy SINTHESI

PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI 1083/72 I 1083/7

PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI 1083/72 I 1083/7

Rys. 3.2 Budowa panela 1083/72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kamera
Żółta dioda sygnalizacyjna
Mikrofon
Przyciski wywołania
Etykiety na nazwiska
Głośnik
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
Dip-switche ustawieo dodatkowych AUX
Dip-switche numeru ID panela
Regulacja gwarantowanego czasu rozmowy
Wyjście na moduł rozszerzający nr ref. 1083/17
Regulacja głośności panela
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Złącza elektryczne
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3.1.4

Specyfikacja techniczna

3.1.6

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas rozmowy
wideo, z włącz. podświetleniem)
Wyjście ILL (podświetlenie przycisków):
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalnośd SE2
Zakres temperatur:
Normy:
3.1.5

36 ÷ 48Vcc
45mA max
250mA max
11 ÷ 13,8Vcc max
200mA
22 ÷ 24Vcc max
200mAdc
300mA 125V Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Typ panela wywołania:
Główny
Dodatkowy numer:
0
Tryb sterowania elektrozaczepem:
Zawsze
Obsługa przerwao:
Wyłączona
Podświetlenie kamery:
Włączone
Czas zajętości:
30 s. (poz 3)
Czas otwarcia elektrozaczepu:
1 s. (poz. 0)
Numer ID panela
0
Zasilanie:
Z linii (LINE)

Opis działania

Dzwonienie
Z panela można zadzwonid do max. 64 użytkowników poprzez
naciśnięcie odpowiadającego przycisku.
Po wciśnięciu przycisku wywołania może nastąpid:
 System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk, wywołanie
trafi do użytkownika.
 System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk, żółta dioda
zamiga. Należy spróbowad ponownie za chwilę.
Jeśli system ma zainstalowaną centralę portierską włączoną w
tryb dzienny, wszystkie połączenia będą przechwytywane przez
centralę.
Sterowanie elektrozaczepem
Elektrozaczep (SE-, SE+) jest aktywowany w następujących
przypadkach:
 Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie PA i CT).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (zgodnie
z ustawionym
trybem
sterowania
elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
 Po wywołaniu odbiornika z włączoną funkcją „automatycznego
otwarcia drzwi”.
 Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obrotowym
przełącznikiem „DOOR TIME”.
Na czas otwarcia elektrozaczepu gasną podświetlenia etykiet
na nazwiska zasilane z wyjścia ILL.
Sterowanie napędem bramowym
Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski SE2, zaciski te są
połączone z normalnie otwartymi stykami przekaźnika. Zaciski SE2
pozwalają na niezależne wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik
jest aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia z odbiornika
(zgodnie z ustawionym trybem sterowania elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączad pod jednostkę sterującą napędem
bramowym.

PANEL SINTHESI Z DWOMA PRZYCISKAMI ORAZ KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/72

Rys. 3.3 Domyślne ustawienia panela
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3.1.7

Regulacja kąta patrzenia kamery

Regulacja kąta patrzenia kamery odbywa się ręcznie po zamontowaniu
panela. Należy zdjąd ramkę frontową, następnie front panela i ręcznie
ustawid kierunek patrzenia kamery (patrz rysunek poniżej).

3.1.8

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy w zaznaczonych otworach
(mikrofon i głośnik) umieścid wkrętak, obracając w lewo/prawo
dostosowad fonię do warunków lokalnych.
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Rys. 3.4 Regulacja kąta patrzenia kamery
Zakres widzenia kamery ustawionej w pozycji centralnej jest zgodny
z poniższym rysunkiem.
W pionie +10  -15
W poziomie +10  -10

Rys. 3.6 Regulacja audio
3.1.9

Podświetlenie etykiet na nazwiska

Jeśli panel posiada ponad 32 przyciski, do podświetlenia etykiet
na nazwiska oraz przycisków należy wykorzystad dodatkowy
transformator 12VAC
W tym przypadku zaciski ILL nie muszą byd używane.
Moduł
rozszerzający

Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Transformator

Panel przyciskowy
z max 32 przyciskami

Panel przyciskowy
z ponad 32 przyciskami

Rys. 3.7 Zasilanie dodatkowych przycisków
Rys. 3.5 Zakres widzenia kamery

Transformator 9000/230 ma
maksymalnie 64 pola opisowe.

moc

11,2W, więc

może zasilid

Maksymalna ilośd zasilanych etykiet może byd zmniejszona
w zależności od odległości i rodzaju przewodu zasilającego
etykiety.
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Następny moduł
przyciskowy
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PANEL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/7

3.2

PANEL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/7

3.2.1

Właściwości

Budowa

 Wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
 2 wbudowane przyciski wywołania.
 Obsługa do 64 przycisków (przy wykorzystaniu 4 modułów
rozszerzających nr ref. 1038/7).
 Pojedynczy moduł rozszerzający 1083/17 obsługuje do 16
przycisków.
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Możliwośd programowania panela nawet przy braku zasilania.
 Czas na podniesienie słuchawki: 60 sekund.
 Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
 Maks. czas rozmowy: 10 minut.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenie wywołania oraz
zakooczenia 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 otwarcia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośnności panela oraz czułości mikrofonu.
 2 wyjścia do podłączenia kamer zewnętrznych.
 Możliwośd podłączenia przełącznika sygnału wideo.
 Możliwośd podłączenia max. 5 zewnętrznych kamer CCTV, obrazy z
kamer są przełączane sekwencyjnie (przy zastosowaniu
przełącznika wideo 1083/69).
 Wyjście zasilające do podświetlenia etykiet na nazwiska (zasilacz
systemowy nr ref. 1083/20 zasili do 32 przycisków, kolejne
przyciski wymagają dodatkowego transformatora).
 Współpraca z aparatami słuchowymi.
3.2.2

PANEL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/7

3.2.3

LINE
LINE
SE+
SEV3A
V5A
V3B
V5B
ILA
ILA
SE2
SE2
T+
TCT
PA
SP
ILL
ILL
+
-

Rys. 3.8 Budowa panela 1083/7

Opis zacisków

}

}
}

}
}

Linia zasilania i danych
Elektrozaczep +
Elektrozaczep Sygnał wideo z kamery 1
Ekran dla sygnału V3A
Sygnał wideo z kamery 2
Ekran dla sygnału V3B
Wyjście na urządzenia dedykowane dla osób
niedosłyszących
Bezpotencjałowe styki przekaźnika do sterowania
napędem bramy (max 1A 30V)
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo +
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo Masa dla PA i SP
Przycisk lokalnego wyjścia
Czujnik otwarcia drzwi (*)
Podświetlenie etykiet na nazwiska (max 32)
Nieużywane

(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. Stosujemy
kontaktron normalnie zamknięty (NC).
Jeśli do panela podłączona jest kamera zewnętrzna ma on
identyczne właściwości jak panel z modułem wideo 1083/72

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Żółta dioda sygnalizacyjna
Mikrofon
Przyciski wywołania
Etykiety na nazwiska
Głośnik
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
Dip-switche ustawieo dodatkowych AUX
Dip-switche numeru ID panela
Regulacja gwarantowanego czasu rozmowy
Wyjście na moduł rozszerzający nr ref. 1083/17
Regulacja głośności panela
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Złącza elektryczne

3.2.4

Specyfikacja techniczna

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas rozmowy
wideo, z włącz. Podświetleniem)
Wyjście ILL (podświetlenie przycisków):
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalnośd SE2
Zakres temperatur:
Normy:

38

36 ÷ 48Vcc
45mA max
220mA max
11 ÷ 13,8Vcc
Max 200mA
22 ÷ 24Vcc max
200mAdc
300mA 125V Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1
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3.2.5

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Typ panela wywołania:
Główny
Dodatkowy numer:
0
Tryb sterowania elektrozaczepem:
Zawsze
Obsługa przerwao:
Wyłączona
Czas zajętości:
30 s. (poz. 3)
Czas otwarcia elektrozaczepu:
1 s. (poz. 0)
Numer ID panela
0
Zasilanie:
Z linii LINE

3.2.7

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy w zaznaczonych otworach
(mikrofon i głośnik) umieścid śrubokręt, obracając w lewo/prawo
dostosowad fonię do warunków lokalnych.
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Rys. 3.9 Domyślne ustawienia panela
Opis działania

Dzwonienie
Z panela można zadzwonid do max. 64 użytkowników poprzez
naciśnięcie odpowiadającego przycisku.
Po wciśnięciu przycisku wywołania może nastąpid:
 System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk, wywołanie
trafi do użytkownika.
 System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk, żółta dioda
zamiga. Należy spróbowad ponownie za chwilę.
Jeśli system ma zainstalowaną centralę portierską włączoną w
tryb dzienny, wszystkie połączenia będą przechwytywane przez
centralę.

Rys. 3.10 Regulacja audio
3.2.8

Podświetlenie etykiet na nazwiska

Jeśli panel posiada ponad 32 przyciski, do podświetlenia etykiet
na nazwiska oraz przycisków należy wykorzystad dodatkowy
transformator 12VAC
W tym przypadku zaciski ILL nie muszą byd używane.
Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Sterowanie elektrozaczepem
Elektrozaczep (SE-, SE+) jest aktywowany w następujących
przypadkach:
 Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie PA i CT).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (zgodnie
z ustawionym
trybem
sterowania
elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
 Po wywołaniu odbiornika z włączoną funkcją „automatycznego
otwarcia drzwi”.
 Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obrotowym
przełącznikiem „DOOR TIME”.
Na czas otwarcia elektrozaczepu gasną podświetlenia etykiet
na nazwiska zasilane z wyjścia ILL.
Sterowanie napędem bramowym
Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski SE2, zaciski te są
połączone z normalnie otwartymi stykami przekaźnika. Zaciski SE2
pozwalają na niezależne wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik
jest aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia z odbiornika
(zgodnie z ustawionym trybem sterowania elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączad pod jednostkę sterującą napędem
bramowym.

Moduł
rozszerzający

Następny moduł
przyciskowy

Transformator

Panel przyciskowy
z max 32 przyciskami

Panel przyciskowy
z ponad 32 przyciskami

Rys. 3.11 Zasilanie dodatkowych przycisków
Transformator 9000/230 ma
maksymalnie 64 pola opisowe

moc

11,2W, więc

może zasilid

Maksymalna ilośd zasilanych etykiet może byd zmniejszona
w zależności od odległości i rodzaju przewodu zasilającego
etykiety.
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3.2.6
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FRONT Z JEDNYM PRZYCISKIEM 1745/107

3.3

FRONT Z JEDNYM PRZYCISKIEM 1745/107

W przypadku instalacji panela wywołania z 1 przyciskiem, należy
dokupid i zamontowad front nr ref. 1745/107.
Instalacja jednoprzyciskowego frontu jest identyczna dla
panela audio i wideo.

3.3.2

Przywracanie kodów fabrycznych

W celu przywrócenia fabrycznych ustawieo przycisków paneli należy
wykonad poniższą procedurę:
1. Wejdź w tryb programowania ustaw obracany przełącznik „DOOR
TIME” w pozycji 8 i obracany przełącznik „CONV TIME” w pozycji 9.
Panel wywołania powinien wyemitowad podwójny dźwięk
oznaczający wejście w tryb programowania.

Rys. 3.15 Tryb programowania panela przyciskowego
2.

Wciśnij przycisk wywołania odpowiadający użytkownikowi
o numerze 0. Panel powinien wyemitowad długi ciągły sygnał
oznaczający, że przycisk zaprogramował się prawidłowo.

Rys. 3.12 Montaż frontu panela 1745/107
Proszę zwrócid uwagę, że front zasłania pierwszy fizyczny
przycisk wywołania, więc przy domyślnej konfiguracji panel
przycisk na panelu wywołuje unifon o adresie jeden.
Jeśli panel posiada wersję oprogramowania 3,1 możliwe jest
przeprogramowanie
działania
przycisków
zgodnie
z poniższym opisem.
3.3.1
1.

Użytk. 0
Użytk. 1

Rys. 3.16 Wybór przycisku 0

Przeprogramowanie kodu przycisku 0

Wejdź w tryb programowania. Ustaw obracany przełącznik „DOOR
TIME” w pozycji 8 i obracany przełącznik „CONV TIME” w pozycji 9.
Panel wywołania powinien wyemitowad podwójny dźwięk
oznaczający wejście w tryb programowania.

3.

W celu opuszczenia trybu programowania na przełącznikach
obrotowych ustaw pozycję początkową

Rys. 3.13 Tryb programowania panela przyciskowego

FRONT Z JEDNYM PRZYCISKIEM 1745/107

2.

Wciśnij przycisk wywołania odpowiadający użytkownikowi 0. Panel
powinien wyemitowad długi ciągły sygnał oznaczający, że przycisk
zaprogramował się prawidłowo.

Użytk. 0

Rys. 3.14 Wybór przycisku 0
3.
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W celu opuszczenia trybu programowania na przełącznikach
obrotowych ustaw pozycję początkową
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MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

3.4.1

Parametry techniczne

Pobór prądu
Prąd w obwodzie przycisku (w momencie
wciśnięcia):
Zakres temperatur
Wilgotnośd

3.5

Rys. 3.17 Moduł rozszerzający
Pojedynczy moduł rozszerzający pozwala na podłączenie od 1 do 16
przycisków. Do panela mogą byd dołączone cztery moduły
rozszerzające. Połączenia między modułami a także połączenia między
modułem a panelem przyciskowym realizujemy za pomocą
dedykowanego przewodu.

Rys. 3.18 Podłączenie modułu rozszerzającego do paneli SINTHESII

1 mA max
~1 mA
+0:C  50:C
90% przy 30:C

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH SINTHESI

PODZESPÓŁ
NR REF.
Moduły przyciskowe
1 przycisk
1145/11
2 przyciski
1145/12
3 przyciski
1145/13
4 przyciski
1145/14
8 przycisków (w dwóch kolumnach)
1145/18
Okno informacyjne
1145/50
Płyta lita
1145/59
Puszki podtynkowe
2 modułowe
1145/52
3 modułowe
1145/53
4 modułowe
1145/54
Ramki frontowe
2 modułowe
1145/62
3 modułowe
1145/63
4 modułowe
1145/64
Ramki płaskie (maskujące)
2 modułowe
1145/712
3 modułowe
1145/713
4 modułowe
1145/714
4 modułowe (2 x 2)
1145/724
6 modułowe (2 x 3)
1145/726
8 modułowe (2 x 4)
1145/728
9 modułowe (3 x 3)
1145/739
12 modułowe (3 x 4)
1145/732
Daszki
2 modułowe
1145/612
3 modułowe
1145/613
4 modułowe
1145/614
4 modułowe (2 x 2)
1145/624
6 modułowe (2 x 3)
1145/626
8 modułowe (2 x 4)
1145/628
9 modułowe (3 x 3)
1145/639
12 modułowe (3 x 4)
1145/632
Obudowy natynkowe
2 modułowe
1145/312
3 modułowe
1145/313
4 modułowe
1145/314
4 modułowe (2 x 2)
1145/324
6 modułowe (2 x 3)
1145/326
8 modułowe (2 x 4)
1145/328
9 modułowe (3 x 3)
1145/339
12 modułowe (3 x 4)
1145/332
Obudowy natynkowe wąskie (częściowo wpuszczane w metalowy
profil ogrodzenia)
2 modułowe
1145/342
3 modułowe
1145/343
Skrzynki na listy
Dla 2 modułów Sinthesi; w pionie
1145/42

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

3.4

Rys. 3.19 Podłączenie paneli przyciskowych
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MONTAŻ PANELA

3.6

MONTAŻ PANELA

Sugerowana wysokośd montażu paneli
w przypadku paneli z wbudowaną kamerą):

(szczególnie

zalecana

W celu zamontowania panela w obudowie podtynkowej postępuj
zgodnie z poniższą instrukcją:
 Zamontuj puszkę równo z powierzchnią ściany.

Rys. 3.23 Montaż puszki podtynkowej
Rys. 3.20 Sugerowana wysokośd montażu panela
Przed osadzeniem puszki podtynkowej, należy wykonad otwory
na przeprowadzenie przewodów.

 Zamocuj uchwyt modułu (ruchoma cześd musi znajdowad się na
dole)

Rys. 3.21 Przygotowanie puszki do montażu

MONTAŻ PANELA

W przypadku paneli montowanych w kilku puszkach podtynkowych
(montowanych obok siebie) puszki są łączone ze sobą za pomocą
łączników dystansujących, które służą również jako przepusty dla
przewodów. Jeżeli przewidywany jest montaż wyposażenia
dodatkowego (ramki płaskie lub ramki płaskie z daszkiem) maksymalna
liczba puszek montowanych w poziomie wynosi 3. Jeżeli wyposażenie
dodatkowe nie jest przewidywane, nie ma ograniczeo w ilości puszek
łączonych ze sobą.
W tym przypadku puszki mogą byd łączone w pionie, również za
pomocą łączników dystansujących. Łączniki te są puste w środku, co
pozwala na przeprowadzanie przewodów między puszkami.

Rys. 3.24 Montaż uchwytu modułów
 Zamocuj moduły w uchwycie (wsuo na zatrzaski).

Rys. 3.22 Łączenie puszek podtynkowych

Rys. 3.25 Montaż modułów w uchwycie
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MONTAŻ PANELA
 Otwórz panel (odchyl na zawiasie) i podłącz przewody.

 Ustaw kąt patrzenia kamery.

Rys. 3.29 Regulacja kamery
 Zamocuj etykiety z nazwiskami.

Rys. 3.26 Podłączenie przewodów
 Ustaw dip-switche zgodnie z instrukcją w rozdziale „Instalacja
i uruchomienie systemu.

Etykieta grawerowana

Etykieta przezroczysta

 Załóż ramkę frontową i dokręd dwie śruby B mocujące ramkę
frontową do uchwytu mocującego
Rys. 3.27 ustawienie przełączników "dip-switch"
 Ustaw panel pionowo.
 Przymocuj uchwyt mocujący dokręcając śruby A (nie używaj dużej
siły).

MONTAŻ PANELA

Śruby A

Rys. 3.30 Dokręcenie ramki frontowej

Rys. 3.28 Zamknięcie panela
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE

3.7

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

3.7.1

Wersja podtynkowa

Rys. 3.31 Zewnętrzne wymiary panela w wersji podtynkowej
H1= 204, 294, 384 są to wysokości puszek podtynkowych; H2= 209, 299, 389 jest to całkowita wysokośd panela (odpowiednio 2,3 i 4
modułowego).
3.7.2

Wersja natynkowa

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Rys. 3.32 Wymiary panela sinthesi w obudowie natynkowej
H3 jest to całkowita wysokośd panela razem z obudową natynkową, może ona się zmienid w zależności od ilości modułów w pionie
wchodzących w skład obudowy.
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MOŻLIWE KONFIGURACJE

MOŻLIWE KONFIGURACJE

MOŻLIWE KONFIGURACJE

3.8
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3.9

KONFIGURACJA

3.9.1

ID – numer identyfikacyjny panela

 Każdy główny panel wywołania musi mied unikalny numer ID,
wartości numerów mogą przyjmowad wartośd 01.
 W instalacji klatkowej numery ID paneli dodatkowych muszą mied
tą samą wartośd, co numer interfejsu klatkowego, do którego są
one podłączone.

DIP1 Typ panela: Panel wywołania może byd ustawiony zarówno jako
główny jak i dodatkowy. Z panela głównego można wybrad wszystkich
użytkowników w systemie. Z panela dodatkowego można wybrad tylko
użytkowników podłączonych do tego samego interfejsu klatkowego co
panel (o tym samym numerze). Użytkownik może po tonie dzwonka
rozpoznad czy wywołanie następuje z panela głównego
czy dodatkowego.
DIP2 Identyfikacja paneli dodatkowych: W kolumnie mogą byd
zainstalowane dwa dodatkowe panele wywołania, muszą mied one
różne adresy (0 albo 1).
DIP3 Tryb sterowania elektrozaczepem: Określenie trybu sterowania
elektrozaczepem z poziomu odbiornika:
 SELEKTYWNY: przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny tylko
po wywołaniu lub w trakcie rozmowy z danym panelem, jak
również w trakcie autopodglądu z danego panela.
 ZAWSZE: Przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny również
w stanie czuwania systemu (bez wywołania i rozmowy).
W przypadku ustawienia trybu „Zawsze” wciśnięcie przycisku
otwarcia w odbiorniku spowoduje otwarcie elektrozaczepu panela
głównego oraz elektrozaczepu panela dodatkowego pracującego
w danej kolumnie. Tryb „Zawsze” zwykle ustawiany jest
w panelach dodatkowych, w panelach głównych zwykle ustawiany
jest tryb „Selektywny”.
DIP4 Przerwania: W czasie trwania rozmowy interkomowej lub
w trakcie autopodglądu system jest w stanie zajętości. Możemy jednak
pozwolid na przerwanie rozmowy interkomowej lub auto-podglądu
przez wywołanie przychodzące z panela.
DIP5 – Podświetlenie kamery: Jeśli zewnętrzne oświetlenie nocne jest
wystarczające, można na stałe wyłączyd wbudowane podświetlenie
kamery wideodomofonowej.
3.9.3
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Przełączniki obracane

Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obracanym
przełącznikiem „DOOR TIME”

Rys. 3.33 Ustawienia numeru ID w panelu
3.9.2

Poz. 0 = 1s.
Poz. 1 = 10s.
Poz. 3 = 30s.
Poz. 4 = 40s.
Poz. 6 = 60s.
Poz. 7 = 70s.
Poz. 9 = 90s. Programowanie zaawansowane

AUX – ustawienia dodatkowe

Główny

Dodatkowy

Adres panela
dodatkowego

Dodatkowe
0

Dodatkowe 1

Tryb otwarcia
drzwi

Zawsze

Selektywnie

Obsługa
przerwao

Włączone

Wyłączone

Podświetl.
kamery

Wyłączone

Gwarantowany czas rozmowy determinuje pozycja obracanego
przełącznika „CONV TIME”

Poz. 0 = 1s.
Poz. 1 = 10s.
Poz. 3 = 30s.
Poz. 4 = 40s.
Poz. 6 = 60s.
Poz. 7 = 70s.
Poz. 9 = Programowanie zaawansowane

Poz. 2 = 20s.
Poz. 5 = 50s.
Poz. 8 = 70s.

Dostęp do programowania zaawansowanego uzyskujemy po
ustawieniu obu pokręteł w pozycji 9.

Włączone

KONFIGURACJA

Typ panela

Poz. 2 = 20s.
Poz. 5 = 50s.
Poz. 8 = 80s.
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3.10

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW WYWOŁANIA
DO UŻYTKOWNIKÓW

Oprócz wbudowanych w moduł nr ref. 1083/72 lub nr ref. 1083/7
dwóch przycisków, panel można rozbudowad o kolejne 62 przyciski
(za pomocą 4 dodatkowych modułów rozszerzających nr ref. 1083/17).
3.10.1 P a n e l e g ł ó w n e
Przyciski panela skonfigurowanego jako główny są domyślnie
przypisane do kolumny 0. Ułatwia to uruchomienie systemu
w przypadku systemów z jedną kolumną.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

wyj
1083/17

Pion
Pion

0
0

Użytk.
użytk

0
1

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0

użytk
użytk
użytk
użytk

2
3
4
5

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0

użytk
użytk
użytk
użytk

6
7
8
9

wyj
1083/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

wej
wej
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1.

Pion
Pion

Rys. 3.35 Wejście w programowanie zaawansowane
Przykład:
System składa się z 3 klatek (pierwsza z 4 użytkownikami, druga z 6
użytkownikami a trzecia z 8 użytkownikami).

Zasilacz syst.

Int.
klatk
ID = 0

Zasilacz syst.

Int.
klatk
ID = 1

Zasilacz syst.

Int.
klatk
ID = 2

Zasilacz syst.
Panel
główny
ID = 0

Rys. 3.36 przykład instalacji z panelem głównym i trzema klatkami
0
0

użytk
użytk

62
63

Rys. 3.34 Programowanie przycisków panela głównego
Jeśli panel skonfigurowany jest jako główny w systemie z wieloma
kolumnami (klatkami), należy przypisad poszczególne grupy przycisków
do odpowiednich kolumn (klatek) zgodnie z instrukcją:

48

Wejdź w programowanie zaawansowane poprzez ustawienie
obydwu potencjometrów w pozycji 9 (zapali się żółta dioda).
Na dip-switchach ID panela ustaw kod danej kolumny, do której
mają byd przypisane przyciski.
Naciśnij przycisk odpowiadający użytkownikowi 0 w danej
kolumnie. Wszystkie kolejne przyciski będą przypisane
automatycznie do kolejnych numerów użytkowników w kolumnie.
Powtórz kroki 2-3 dla pozostałych kolumn (klatek).
Na dip-switch’ach ustaw ponownie oryginalny adres ID panela.
Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
Powtórz tą operację dla pozostałych paneli głównych.

 Wejdź w programowanie zaawansowane.
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 0.
 Naciśnij pierwszy przycisk panela (odpowiadający użytkownikowi 0
w kolumnie 0).
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 1.
 Naciśnij 5-ty przycisk panela (odpowiadający użytkownikowi 0
w kolumnie 1).
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 2.
 Naciśnij 11-ty przycisk (odpowiadający użytkownikowi 0
w kolumnie 2).
 Ustaw ponownie dip-switche w oryginalnym ustawieniu
(ID panela).
 Wyjdź z programowania zaawansowanego
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3.10.2 P a n e l e d o d a t k o w e
Przyciski w panelach dodatkowych są automatycznie przypisane do
użytkowników z zakresu 0 do 63 w danej kolumnie.

Pierwszy przycik 

wyj
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0
0
1
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1
1
1
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3
4
5
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2
2
2
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0
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2
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2
2
2
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użytk.

4
5
6
7
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Rys. 3.37 Przykładowa konfiguracja panela głównego w instalacji
trzyklatkowej
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x
x
x
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6
7
8
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x
x

użytk.
użytk.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

0
1

wej

wej

użytk.
użytk.

1083/17

1083/17

Jedenasty przycisk 

0
0

wyj

Piąty przycisk 

Pion
Pion

Pion
Pion

Rys. 3.38 Domyślne adresy przycisków panelu dodatkowym
Jeśli dwa panele dodatkowe w danej klatce muszą
wywoływad dwie różne grupy użytkowników, należy
przeprogramowad je zgodnie z poniższą instrukcją:
 Na panelu
odpowiadającemu
drugiej grupie
odbiorników wejdź w programowanie zaawansowane
poprzez ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji
9 (żółta dioda zapali się).
 Ustaw na dip-switchach ID adres pierwszego
użytkownika należącego do drugiej grupy.
Pierwszy użytkownik drugiej grupy musi posiadad
numer z zakresu 0-31.
 Zmieo położenie AUX dip-switcha nr 5 (panel wygeneruje dźwięk
potwierdzający);
 Ustaw AUX dip-switch nr 5 w oryginalnym położeniu (panel
ponownie wygeneruje dźwięk potwierdzający)
 Ustaw ponownie dip-switche w oryginalnym położeniu (ID)
 Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie
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PROGRAMOWANIE DODATKOWE
Przykład:

Dostępne są następujące konfiguracje:
Brak dodatkowych
kamer (domyślnie)

1 dodatk.
kamera

2 dodatk.
kamery

3 dodatk.
kamery

Rys. 3.39 Przykładowa konfiguracja z dwoma panelami dodatkowymi
Panel dodatkowy „A” dzwoni tylko do użytkowników od 0 do 10,
panel „B” dzwoni tylko do użytkowników od 11 do 18.
 Wejdź w programowanie zaawansowane panela “B“;
 Ustaw ID dip-switch w pozycji 11;
 Zmieo położenie AUX dip switch nr 5;
 Ustaw wszystkie dip-switche w oryginalnej pozycji;
 Wyjdź z programowania zaawansowanego.

3.11

Jeśli do panela wywołania dołączone są kamery zewnętrzne, koniecznie
trzeba zaprogramowad funkcję ich obsługi.
1. Wejdź w programowanie zaawansowane poprzez
ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta
dioda zapali się).
2. Naciskaj przycisk lokalnego wejścia (zwieraj PA – CT)
tyle razy, ile jest podłączonych kamer zewnętrznych.
Za każdym wciśnięciem przycisku panel generuje
określoną liczbę sygnałów beep, równą liczbie
zaprogramowanych kamer (5 max.). W przypadku
kolejnego naciśnięcia przycisku panel wygeneruje
długi dźwięk, wskazujący na brak podłączonych kamer.

Rys. 3.40 Konfiguracja panela do obsługi dodatkowych kamer

PROGRAMOWANIE DODATKOWE

4.

Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
Powtórz procedurę na wszystkich panelach z podłączonymi
kamerami dodatkowymi.
W przypadku wywołania z panela wideodomofonowego
aktywowana będzie kamera wbudowana w panel. W
przypadku wywołania z panela audio, aktywowana będzie
kamera podłączona do V3A-V5A.
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5 dodatk.
kamer
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3.11.1 A u t o p o d g l ą d z z e w n ę t r z n y c h k a m e r
CCTV

3.

4 dodatk.
kamery

Rys. 3.41 Sposób podłączenia
dodatkowych kamer w panelu
audio 1083/7

Rys. 3.42 Sposób podłączenia
dodatkowych kamer w panelu
wideo 1083/72

3.11.2 P r o g r a m o w a n i e p r z y c i s k u d o
wywołania funkcji specjalnej
Panel przyciskowy SINTHESI umożliwia skonfigurowanie jednego
z przycisków do wywołania funkcji specjalnej zaprogramowanej
w dekoderze funkcji specjalnych 1083/80 (np. zapalenia światła na
klatce schodowej).
Aby skonfigurowad przycisk wywołania funkcji specjalnej
należy:
 Wejśd w programowanie zaawansowane poprzez
ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta
dioda zapali się).
 Wcisnąd programowany przycisk i trzymad wciśnięty
przez 3 s. Panel wywołania wyemituje sygnał
potwierdzający, że wymagana funkcja została
zaprogramowana pomyślnie
Funkcja może byd uruchomiona wyłącznie jeśli w danym
pionie zainstalowany i zaprogramowany jest dekoder funkcji
specjalnych 1083/80
3.11.3 R e s e t u s t a w i e o
Aby przywrócid fabryczne ustawienia panela należy:
1. Wejśd w programowanie zaawansowane poprzez ustawienie
obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta dioda zapali się).
2. Wcisnąd i przytrzymad przez co najmniej 5 sekund dowolny przycisk
wywołania (aż do potwierdzającego sygnału beep).
3. Wyjśd z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
Skasowane zostanie: przypisanie przycisków do użytkowników,
przypisanie przyciskom funkcji specjalnych, ustawienia kamer
zewnętrznych.
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4.1.2

Budowa

Panel wywołania nr ref. 1183/13 ma wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
Jest wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę alfanumeryczną.

Rys. 4.2 Budowa panela 1083/13

4.1

WŁAŚCIWOŚCI

 Wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
 Możliwośd wywołania dowolnego użytkownika systemu za pomocą
kodu fizycznego, logicznego lub po wybraniu użytkownika
z elektronicznego spisu lokatorów.
 Wyświetlacz LCD (2 wiersze 16 znakowe) ułatwiający korzystanie
z panela (spis użytkowników oraz komunikaty systemowe).
 Klawiatura alfanumeryczna.
 Możliwośd
zaprogramowania
do
4200
użytkowników
w elektronicznym spisie. Każdy użytkownik może mied przypisany
indywidualny kod otwarcia.
 Możliwośd przypisania kodom fizycznym (ID kolumny + adres
ustawiony na odbiornikach) dowolnych kodów logicznych (max. 4
cyfry).
 Możliwośd zaprogramowania do 100 ogólnych kodów otwarcia.
 Przeszukiwanie spisu użytkowników za pomocą strzałek lub
poprzez wpisanie początkowej litery.
 Równoległa aktywacja wyjścia napięciowego elektrozaczepu oraz
przekaźnika NO-C-NC.
 Niezależne, dodatkowe dwa styki NO mogące służyd do
wysterowania napędu bramowego.
 „Funkcja Listonosza” - w wybranych dniach tygodnia,
o określonych porach, możliwośd otwarcia drzwi po naciśnięciu
przycisku kluczyka.
 Automatyczne wywołanie centrali portierskiej w przypadku
jednoczesnego wciśnięcia kilku przycisków na klawiaturze.
 Możliwośd podłączenia max. 4 kamer zewnętrznych CCTV
(przełącznik wideo 1083/69).
 Regulacja głośności i czułości mikrofonu.
 Możliwośd programowania panela poprzez Bluetooth.
 Możliwośd podłączenia aparatów słuchowych.
4.1.1

Specyfikacja techniczna

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas wideorozmowy)
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalnośd C/NC/NO
Obciążalnośd SE2
Zakres temperatur:
Normy:

36 ÷ 48Vcc
85 mA max
220mA max
22 ÷ 24Vcc max
200mA dc
A 24V 5A Max
300mA 24V Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Głośnik
Mikrofon
Regulacja głośności panela i wzmocnienia mikrofonu
Port do zdalnego programowania
Wyświetlacz
Przyciski przeglądania listy lokatorów
Podświetlana klawiatura alfanumeryczna

4.2

MONTAŻ PANELA

Moduł wywołania 1083/13 może byd montowany samodzielnie,
z modułem kamery kolorowej 1745/40 lub czarno-białej 1745/70.
Sugerowana wysokośd montażu paneli (szczególnie zalecana
w przypadku paneli z wbudowaną kamerą):

Rys. 4.3 Sugerowana wysokośd montażu panela

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu nie należy instalowad naprzeciw silnych źródeł światła
 Zamontuj puszkę równo z powierzchnią ściany.
 Zamontuj uchwyt modułów w obudowie podtynkowej (ruchoma
cześd musi znajdowad się na dole)

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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Rys. 4.1 Moduł z klawiaturą i wyświetlaczem LCD 1083/13
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MONTAŻ PANELA

Rys. 4.4 Montaż uchwytu modułów
 Zamocuj moduły w uchwycie (wsuo na zatrzaski).

Rys. 4.7 Dokręcenie ramki frontowej
4.2.1

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy użyd regulatora (3) (patrz Rys. 4.2)
i obracając w lewo/prawo dostosowad fonię do warunków lokalnych
4.2.2
LINE
LINE
SE+
SE-

Opis zacisków

}

Linia zasilania i danych

}
}

Elektrozaczep +
Elektrozaczep Sygnał wideo z kamery zewnętrznej lub przekaźnika
wideo
Ekran dla sygnału V3A
Wyjście na urządzenia dedykowane dla osób
niedosłyszących
Sterowanie napędem bramowym (styk normalnie
otwarty)

V3
Rys. 4.5 Montaż modułów w uchwycie
 Otwórz panel (odchyl na zawiasie) i podłącz przewody.

V5
ILA
ILA
SE2
SE2
C
NC
NO
T+
TCT
PA
SP
+
A
B
REF

}

Styki przekaźnika pracujące równocześnie z SE+ i SESygnał sterujący przełącznikiem wideo +
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo Masa dla PA i SP
Przycisk lokalnego wyjścia
Czujnik otwarcia drzwi (*)

}

Nieużywane

}

Nieużywane (do komunikacji RS485 w przyszłych
rozwiązaniach)

(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. Stosujemy
kontaktron normalnie zamknięty (NC) (styki zwarte przy zamkniętych
drzwiach), Jeśli podłączamy kontaktron należy usunąd zworę.
Rys. 4.6 Podłączenie przewodów

MONTAŻ
PANELA
MONTAŻ PANELA

 Ustaw panel pionowo.
 Przymocuj uchwyt mocujący dokręcając śruby A (nie używaj dużej
siły).
 Ustaw kąt patrzenia kamery (jeśli panel jest w nią wyposażony).
 Przymierz ramkę frontową.
 Dokręd dwie śruby B mocujące ramkę frontową do uchwytu
mocującego
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Podłączenie modułu kamery

W opakowaniu z panelem nr ref. 1083/13 znajduje się przewód
z wtyczką służący do podłączenia moduły kamery nr ref. 1745/40
(KOLOR) lub nr ref. 1745/70 (B/W)
 przewód czerwony:
zasilanie kamery (+TC)
 przewód czarny:
masa zasilania kamery (R1)
 przewód biały:
sygnał wideo (V3/A) oplot: (V5/B)

4.3

Panel wywołania 1083/13 może byd programowany następującymi
metodami:
 Za pomocą klawiatury systemowej z wyświetlaczem LCD, bez
konieczności rozkręcania obudowy.
 Przez Bluetooth (PDA, telefon itd.) z systemem operacyjnym
Windows mobile 6.1 i odpowiednim oprogramowaniem, które
można pobrad ze strony www.urmetdomus.com
 Przez komputer PC wyposażony w moduł BlueTooth, oraz
odpowiednie oprogramowanie, które można pobrad ze strony
www.urmetdomus.com
4.3.1

1083/13

1745/40 lub
1745/70

Rys. 4.8 Podłączenie modułu kamery
4.2.4

Lista elementów montażowych sinthesi

W celu instalacji panela wywołania sinthesi potrzebne są następujące
elementy montażowe (opcjonalnie do wyboru):
PODZESPÓŁ
NR REF.
Moduły dodatkowe
Moduł kamery kolorowej
1745/40
Moduł kamery B/W
1745/70
Okno informacyjne
1145/50
Płyta lita
1145/59
Puszki podtynkowe
2 modułowe
1145/52
3 modułowe
1145/53
4 modułowe
1145/54
Ramki frontowe
2 modułowe
1145/62
3 modułowe
1145/63
4 modułowe
1145/64
Ramki płaskie (maskujące)
2 modułowe
1145/712
3 modułowe
1145/713
4 modułowe
1145/714
4 modułowe (2 x 2)
1145/724
Daszki
2 modułowe
1145/612
3 modułowe
1145/613
4 modułowe
1145/614
4 modułowe (2 x 2)
1145/624
Obudowy natynkowe z daszkiem
2 modułowe
1145/312
3 modułowe
1145/313
4 modułowe
1145/314
4 modułowe (2 x 2)
1145/324
Obudowy natynkowe wąskie (częściowo wpuszczane
w metalowy profil ogrodzenia)
2 modułowe
1145/342
3 modułowe
1145/343
Skrzynki na listy
Dla 2 modułów Sinthesi; w pionie
1145/42

PROGRAMOWANIE

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Język
Włoski
Typ panela wywołania:
Główny
Numer ID
0
Kody wywołania
Fizyczne
Typ urządzenia
Wideo
Czas zajętości
30s
Możliwośd przerwania
Wył.
Czas otwarcia elektrozaczepu
1s
Tryb sterowania elektrozaczepem
Selektywny
Czas otwarcia SE2
1s
Tryb sterowania otwarciem bramy SE2
Selektywny
Hasło
1000
Liczba obsługiwanych kamer CCTV
0
Dźwięk klawiszy
Włączony
Funkcja listonosza
Wyłączona
Aby przywrócid ustawienia domyślne, należy włączyd zasilanie
przy wciśniętych przyciskach X, 8 oraz 6.
4.3.2

Programowanie z klawiatury

A Menu główne
W celu uzyskania dostępu do trybu programowania:
 Wprowadź pięd dziewiątek 99999 aby wejśd
programowania:

w

menu

HASLO

 Wprowadź hasło instalatora (domyślnie 1000) i wciśnij
zatwierdzid i uzyskad dostęp do poniższego menu:
JEZYK

KONFIGURACJA

NAZWISKA

KODY OTWARCIA

aby

Ustawienia języka

Konfiguracja panela

Programowanie nazw
lokatorów, kodow logicznych
i indyw. kodów otarcia
Programowanie ogólnych
kodów otwarcia

Używaj przycisków strzałek do przewijania między pozycjami menu
i przycisku
w celu uzyskania dostępu do wybranego podmenu. Aby
wyjśd z programowania naciśnij X.
B Język
Aby ustawid odpowiedni język wybierz za pomocą przycisków strzałek
 wybrany język (np. POLSKI) i zatwierdź przyciskiem

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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PROGRAMOWANIE
C Konfiguracja
KONFIGURACJA

X

Wyjście z trybu
programowania

TYP PANELA
<GŁ> <DOD>
Tylko jeśli dodatkowy

ID PANELA

KODY WYWOŁANIA
<FIZ> <LOG>

DODATKOWY
<0> <1>

RODZAJ PANELA
<AUDIO> <WIDEO>

CZAS GWARANTOWANY
30

DODATKOWY
Jeśli jest to panel dodatkowy należy określid dodatkowy numer
identyfikujący go w systemie. Jeśli w danej klatce występuje jeden
panel, musi mied on ustawiony adres 0. Jeśli w klatce występują dwa
równoległe panele dodatkowe, jeden z nich musi mied ustawiony adres
0, drugi ustawiony adres 1.

KODY WYWOŁANIA
Typy kodów:
 Kody fizyczne: 5 cyfrowe kody w formacie XYABC, gdzie XY jest
numerem interfejsu klatkowego (00-31) a ABC ustawionym na
odbiorniku adresem (000-127).
 Kody logiczne: kody 1-4 cyfrowe z zakresu 1-9999. Aby móc
posługiwad się kodami logicznymi muszą one zostad wcześniej
przypisane do danych kodów fizycznych (powiązanie kody fizyczne
- kody logiczne ma miejsce w trakcie programowania
elektronicznego spisu użytkowników)

CZAS OTWARCIA T1
01
STEROWANIE EZ
<ZAWSZE> <SELEKT>

CZAS OTWARCIA T2
01
STEROWANIE SE2
<ZAWSZE> <SELEKT>

RODZAJ PANELA
Krok ten określa, czy panel jest wyposażony w wbudowaną kamerę.
 Wideo: Panel z lokalną kamerą podłączoną do złącza „VIDEO
MODULE”. Dodatkowo do panela mogą byd podłączone kamery
zewnętrzne CCTV do złącza V3/V5.
 Audio: Panel bez kamery lokalnej, z niewykorzystywanym złączem
“VIDEO MODULE“. Aczkolwiek do panela mogą byd podłączone
cztery kamery zewnętrzne CCTV (aktywowane podczas wywołania
autopodglądu). Jeśli do panela bez kamery lokalnej podłączona jest
tylko jedna kamera CCTV (bezpośrednie podłączenie, bez
przełącznika 1083/69) panel taki zachowuje się jak panel wideo,
i tak też należy go skonfigurowad.

HASŁO
1000
LICZBA KAMER ZEWN.
<0> <1> <2> <3> <4>

LCD KONTRAST
<+> <->
DŹWIĘK KLAWISZY
<TAK> <NIE>

CZAS GWARANTOWANY
Jest to gwarantowany czas rozmowy (mierzony w sekundach), podczas
którego połączenie nie może zostad przerwane przez inne zdarzenie
w systemie. Parametr wybierany za pomocą przewijania strzałkami
możliwych wartości: 01, 10, 20... 70.

DZIEŃ
<PONIEDZIAŁEK>

PRZERWANIA
Możliwośd przerwania autopodglądu lub rozmowy interkomowej
poprzez wprowadzenie wywołania z panela.

GODZINA
<10:40>

CZAS OTWARCIA T1
Czas otwarcia elektrozaczepu (czas aktywacji SE+/SE- oraz NO-C-NC).
Wprowadź wartośd z zakresu 1-90 [s].

FUNKCJA LISTONOSZA

PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE

ID PANELA
Panele główne mogą mied ID z zakresu 00-03.
Panele dodatkowe mogą mied ID z zakresu 00-31.
 ID paneli głównych nie mogą się powtarzad
 panel dodatkowy musi mied ID zgodny z numerem ID interfejsu
 klatkowego 1083/50 do którego jest podłączony.

Panel wywołania o ID = 0 musi byd podłączony do wejścia IN0
w interfejsie klatkowym1083/50, panel dodatkowy o ID=1 musi
byd podłączony do wejścia IN1

PRZERWANIA
<TAK> <NIE>

Używaj przycisku
do potwierdzenia wyboru i przycisku w celu
anulowania wyboru. Przytrzymaj X Aby wyjśd z programowania naciśnij.
Aby powrócid do menu głównego naciśnij i trzymaj X przez 3 sek.
Aby wyjśd z trybu programowania wciśnij X ponownie.
Jeśli wartośd wprowadzanego parametru jest nieprawidłowa na ekranie
pojawi się komunikat:
KOD
NIEDOZWOLONY
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TYP PANELA
W zależności od miejsca instalacji panel należy skonfigurowad jako
główny (łącznośd ze wszystkimi użytkownikami) lub jako dodatkowy
(łącznośd z lokalami z danej klatki). Lokator na podstawie dzwonka jest
w stanie rozróżnid, z którego panala pochodzi wywołanie.

STEROWANIE EZ
Krok ten określa tryb sterowania elektrozaczepem:
 „Zawsze”: wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku powoduje
otwarcie wszystkich elektrozaczepów paneli głównych oraz paneli
dodatkowych z danej klatki taką funkcjonalnośd zazwyczaj ustawia
się w panelach dodatkowych.
 „Selektywnie”: wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku jest
aktywne tylko w trakcie rozmowy z danym panelem lub w trakcie
podglądu wideo w danym panelu.
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D Programowanie listy lokatorów

CZAS OTWARCIA T2
Czas otwarcia bramy (czas aktywacji SE2)

Menu listy lokatorów wygląda następująco:

STEROWANIE SE2
Krok ten określa tryb sterowania wyjściem SE2:
 „Zawsze”: wciśnięcie przycisku otwarcia bramy w odbiorniku
powoduje otwarcie wszystkich bram paneli głównych oraz paneli
dodatkowych z danej klatki, taką funkcjonalnośd zazwyczaj ustawia
się w panelach dodatkowych.
 „Selektywnie”: wciśnięcie przycisku otwarcia bramy w odbiorniku
jest aktywne tylko w trakcie rozmowy z danym panelem lub
w trakcie podglądu wideo z danego panela.

WPROWADŹ

HASŁO
Określenie hasła instalatora potrzebnego aby wejśd w menu
programowania. Wprowadzone hasło musi byd z zakresu 1000-9999.
Domyślne hasło to 1000.

KASUJ WSZYSTKIE

LICZBA KAMER ZEWNĘTRZNYCH
Liczba kamer CCTV podłączonych do V3/V5. Jeśli do panela
podłączonych jest więcej niż jedna kamera, należy wykorzystad
przełącznik sygnału wideo nr ref. 1083/69.

MODYFIKUJ

KASUJ

Do poruszania się po menu programowania korzystaj ze strzałek;
naciśnij X aby wyjśd do menu głównego; naciśnij
w kolejny poziom menu.
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aby wejśd

WPROWADŹ
NAZWA

LCD KONTRAST
Za pomocą strzałek zwiększ lub zmniejsz kontrast wyświetlacza panela.

KOD FIZYCZNY

DŹWIĘK KLAWISZY
Włączenie/Wyłączenie dźwięku wciśnięcia klawisza na klawiaturze
panela.

KOD LOGICZNY

DZIEO
Należy wprowadzid bieżący dzieo tygodnia
KOD OTWARCIA

GODZINA
Należy wprowadzid bieżącą godzinę dla zegara wewnętrznego.
FUNKCJA LISTONOSZA
Funkcja listonosza polega na możliwości otwarcia elektrozaczepu
w określonych dniach tygodnia i w określonych godzinach bez
konieczności dzwonienia do użytkowników oraz wprowadzania
(i znajomości) kodów otwarcia. Przy aktywnej i skonfigurowanej funkcji
listonosza, w określonym czasie można otworzyd elektrozaczep poprzez
samo naciśnięcie przycisku
.
FUNKCJA LISTONOSZA

TAK

PONIEDZIAŁEK
<TAK> <NIE>

OD : 00:00
DO : 00:00

…
NIEDZIELA
<TAK> <NIE>

OD : 00:00
DO : 00:00

Po zaprogramowaniu paneli system automatycznie sprawdzi
niepowtarzalnośd numerów ID paneli. W przypadku wykrycia urządzeo
o tym samym ID, na panelu wyświetli się komunikat:

Nazwa użytkownika może składad się z jednego do 32 znaków. Nazwy
wprowadzamy przy wykorzystaniu klawiatury alfanumerycznej,
w sposób znany z telefonów komórkowych. Aby wstawid litery
charakterystyczne dla danego języka (np. ą, ę, ź itp.) należy użyd
strzałek. W celu wprowadzenia symbolu spacji
wciśnij raz
przycisk 1 w celu wprowadzenia znaku podziału linii
Naciśnij
aby przejśd do programowania kodów fizycznych.
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X bez
wprowadzonych znaków przechodzimy na wyższy poziom menu
W spisie nie mogą znajdowad się dwie identyczne nazwy użytkowników,
przy próbie wprowadzenia dwóch identycznych nazw zostanie
wyświetlony błąd i nazwa musi byd zmieniona.
Wprowadź kod fizyczny w formacie XYABC, gdzie XY jest numerem
interfejsu klatkowego (00-31) a ABC ustawionym na odbiorniku
adresem (000-127). Jeśli w systemie nie występują interfejsy klatkowe
w miejscu XY należy wpisad 00.
Naciśnij
aby przejśd do określenia kodu logicznego (o ile jest
włączona obsługa kodów logicznych).
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X bez
wprowadzonego kodu przechodzimy do poprzedniego menu.
Jeśli wpisany kod fizyczny jest nieprawidłowy zostanie wyświetlony
komunikat i dane muszą zostad zmienione.
Wprowadź kod logiczny wywołania użytkownika złożony z jednej do
czterech cyfr z zakresu 1-9999.

BŁĄD ID

Jeśli panel jest skonfigurowany do pracy na kodach fizycznych
ten ekran nie wyświetli się
Naciśnij
aby przejśd do określenia kodu otwarcia przypisanego do
danego użytkownika.
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X bez
wprowadzonego kodu przechodzimy na wyższy poziom menu.
Jeśli wpisany kod jest nieprawidłowy zostanie wyświetlony komunikat
i dane muszą zostad zmienione.
Kod logiczny musi jednoznacznie określad użytkownika.
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W tym przypadku wród do menu konfiguracji i popraw błąd.
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Aby danemu użytkownikowi przypisad kod otwarcia prowadź 4-cyfrowy
numer którym będzie się posługiwał dany użytkownik. Aby kodem
otwierad elektrozaczep musi on byd z zakresu 0001-4999. Aby kodem
otwierad bramę (SE2) kod musi byd z zakresu 5000- 9999. Po
wprowadzeniu kodu naciśnij
.
Aby skasowad kod naciśnij X. Naciśnięcie X bez wpisanego kodu
spowoduje wyjście do wcześniejszego menu.
Nie można przypisad tego samego kodu dwóm użytkownikom.
Jeśli danemu użytkownikowi nie przypisujemy kodu otwarcia naciśnij X
Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich kodów użytkownik zostanie
dodany do spisu, można przystąpid do dodania kolejnego użytkownika.
MODYFIKUJ
W tym kroku mamy możliwośd edycji wprowadzonych danych. Między
pozycjami listy przewijamy klawiszami strzałek, przyciskiem
przechodzimy do modyfikowania danych. Menu modyfikacji danych
wygląda tak, jak menu „wprowadź”.
USUO
W tym kroku mamy możliwośd usunięcia wprowadzonych danych.
Między pozycjami listy przewijamy klawiszami strzałek, przyciskiem
zatwierdzamy pozycję do usunięcia.
USUO WSZYSTKO
Naciśnij
aby skasowad całą listę lokatorów.

4.3.3

Programowanie przez Bluetooth

Panel wywołania 1083/13 wyposażony jest w nadajnik-odbiornik
bluetooth w celu uproszczenia konfiguracji listy lokatorów oraz kodów
otwarcia.
A Programowanie przez PDA lub TELEFON
W celu uzyskania dostępu do trybu programowania:
 Wprowadź pięd dziewiątek 99999 aby wejśd w menu
programowania:
 Wprowadź hasło instalatora (domyślnie 1000) i wciśnij
aby
zatwierdzid i uzyskad dostęp do poniższego menu:
 Na urządzeniu przenośnym (PDA, telefon itd.) z systemem
operacyjnym Windows mobile 6.1 uruchom oprogramowanie
2Voice_Mobile,
które
można
pobrad
ze
strony
www.urmetdomus.com.
Po nawiązaniu połączenia z panelem ekrany wyświetli:
POLACZENIE
BLUETOOTH

 Obsługa programu jest opisana w instrukcji użytkownika
dołączonej do oprogramowania 2Voice_Mobile.
 W celu wyjścia z trybu programowania przytrzymaj X przez ok.
dwie sekundy.
B Programowanie przy użyciu komputera PC

E Ogólne kody otwarcia

MODYFIKUJ

W celu uzyskania dostępu do trybu programowania:
 Wprowadź pięd dziewiątek 99999 aby wejśd w menu
programowania:
 Wprowadź hasło instalatora (domyślnie 1000) i wciśnij
aby
zatwierdzid i uzyskad dostęp do poniższego menu:
 Na komputerze PC wyposażonym w moduł BlueTooth, oraz
oprogramowanie 2Voice_PC, które można pobrad ze strony
www.urmetdomus.com
Po nawiązaniu połączenia z panelem ekrany wyświetli:

KASUJ

POLACZENIE
BLUETOOTH

To menu pozwala na zaprogramowanie ogólnych kodów otwarcia
nieprzypisanych do konkretnych lokatorów, menu wygląda
następująco:
WPROWADŹ

KASUJ WSZYSTKO

Ogólne kody otwarcia mogą byd zmieniane przy pomocy klawiszy
strzałek. Wciśnij X aby wyjśd z menu programowania kodów ogólnych
lub
, aby zatwierdzid dany kod.

 Obsługa programu jest opisana w instrukcji użytkownika
dołączonej do oprogramowania 2Voice_PC.
 W celu wyjścia z trybu programowania przytrzymaj X przez ok.
dwie sekundy.

PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE

WPROWADŹ
Wprowadź czterocyfrowy kod otwarcia
Aby kodem otwierad elektrozaczep musi on byd z zakresu 0001-4999.
Aby kodem otwierad bramę (SE2) kod musi byd z zakresu 5000- 9999.
Po wprowadzeniu kodu naciśnij
.
Aby skasowad kod naciśnij X. Naciśnięcie X bez wpisanego kodu
spowoduje wyjście do wcześniejszego menu.
Kody nie mogą się powtarzad.
MODYFIKUJ
Wchodząc w to menu możemy za pomocą strzałek przeglądad ogólne
kody otwarcia. Naciśnij
aby zmienid aktualnie wyświetlany kod.
KASUJ
Wchodząc w to menu możemy za pomocą strzałek przeglądad ogólne
kody otwarcia. Naciśnij
aby skasowad aktualnie wyświetlany kod.
KASUJ WSZYSTKO
Naciśnij
aby wykasowad wszystkie ogólne kody otwarcia.
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4.4.1

C Dzwonienie przy pomocy elektronicznego spisu lokatorów:

DZIAŁANIE SYSTEMU
Dzwonienie

W stanie spoczynku panel wyświetla:

Za pomocą strzałek wejdź w spis, następnie wyszukaj użytkownika.
Użytkownicy są wyświetlani w porządku alfabetycznym.
Na wyświetlaczu pokazują się kolejne nazwy użytkowników.

WYBIERZ NAZWĘ
↑↓I NACIŚNIJ
Jeśli panel nie posiada spisu lokatorów:
WPISZ KOD
I NACIŚNIJ

NOWAK
JAN
Aby wyjśd ze spisu naciśnij X, aby zadzwonid wciśnij
nie jest w stanie zajętości pojawi się komunikat:

, jeśli system

TRWA DZWONIENIE

A Dzwonienie za pomocą kodów fizycznych
Jeśli panel posługuje się kodami fizycznymi, wprowadź 5 cyfrowy kod
w formacie XYABC,
KOD:
01003
gdzie 01 określa numer kolumny (od 00 do 31)
a 003 numer lokalu (od 000 do 127).
Jeśli system nie posiada interfejsów klatkowych 1083/50,
numer klatkowy wynosi 00.
W przypadku pomyłki użyj X, aby zadzwonid wciśnij
, jeśli system
nie jest w stanie zajętości oraz kod jest poprawny pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE
Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny:
BŁĘDNY KOD
Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAD
W takim przypadku należy odczekad czas zajętości i spróbowad
ponownie.
Jeśli kod fizyczny zaczyna się od zera, można je pominąd.
Przykład: wprowadzenie kodu fizycznego 1001 spowoduje
wywołanie w kolumnie 01 lokalu o adresie 001.
B Dzwonienie za pomocą kodów logicznych
Jeśli panel jest skonfigurowany do obsługi kodów logicznych, wprowadź
max. 4 znakowy kod w formacie LLLL, gdzie LLLL określa przypisany kod
logiczny z zakresu 1-9999.
KOD:
1003
W przypadku pomyłki użyj X, aby zadzwonid wciśnij
, jeśli system
nie jest w stanie zajętości oraz kod jest poprawny pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE
Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny:
BŁĘDNY KOD
Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAD
W takim przypadku należy odczekad czas zajętości i spróbowad
ponownie.

Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAD
W takim przypadku należy odczekad czas zajętości i spróbowad
ponownie.
Jeśli panel wywołania zawiera dużą ilośd nazwisk możemy przyśpieszyd
wyszukiwanie postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 Wciśnij przycisk strzałki w celu wyświetlenia pierwszej nazwy
użytkownika.
 Użyj klawiatury alfanumerycznej aby wprowadzid pierwszą literę
nazwy użytkownika. Ekran wyświetli pierwsze nazwisko
rozpoczynające się na wybraną literę.
 Użyj przycisków strzałek ↑↓ aby wybrad właściwe nazwisko.
PRZYKŁAD:
Aby wybrad nazwę „Nowak Jan” wciśnij przycisk 6 dwukrotnie, na
wyświetlaczu pojawi się pierwsze w spisie nazwisko na literę „N”, jeśli w
spisie brakuje nazwisk na literę „N” wyświetli się pierwsze nazwisko (w
porządku alfabetycznym). Wciskając wielokrotnie przycisk strzałki
wybierz odpowiednie nazwisko.
Zależności między przyciskami na klawiaturze a przypisanymi im
numerami/literami pokazuje poniższa tabela.
Ilośd wciśn.
przycisk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1

2

3

4

Spacja
A
D
G
J
M
P
T
W
0

1
B
E
H
K
N
Q
U
X

C
F
I
L
O
R
V
Y

2
3
4
5
6
S
8
Z

5

7
9

D Dzwonienie do centrali portierskiej
Jeśli system posiada centralę portierską, oraz pracuje ona w trybie
„dzieo”, będzie ona przechwytywała i zarządzała wszystkimi
wywołaniami wprowadzonymi z paneli głównych.
Centralę pracującą w trybie „dzieo” można również wywoład
bezpośrednio, wciskając przycisk
bez wybranego żadnego kodu lub
jednocześnie wciskając kilka przycisków na klawiaturze.
Jeśli system nie jest w stanie zajętości pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE
Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAD
W takim przypadku należy odczekad czas zajętości i spróbowad
ponownie.
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PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELA
E Rozmowa oraz otwarcie drzwi
Jeśli wywołanie zostanie odebrane przez użytkownika, na panelu pojawi
się komunikat:
PROSZĘ MÓWID

Jeśli panel znajduje się w stanie czuwania, naciśnij przycisk
panel wyświetli komunikat:
WPROWADŹ
KOD OTWARCIA

,

Wprowadź 4 cyfrowy kod (na wyświetlaczu będą pojawiad się „*”).
Jeśli użytkownik w trakcie rozmowy naciśnie przycisk otwarcia drzwi lub
wysterowania napędu bramowego:
PROSZĘ WEJŚD

KOD OTWARCIA
****
W przypadku pomyłki naciśnij X. Aby zatwierdzid kod naciśnij
Na wyświetlaczu pojawi się:

Gdy użytkownik odłoży słuchawkę lub wciśnie przycisk zakooczenia
rozmowy, komunikacja zostanie przerwana i panel wywołania wróci
do stanu czuwania
Jeśli połączenie jest zestawiane przez centralą portierską, na czas
rozmowy między centralą a lokalem, na panelu wyświetla się
komunikat:
PROSZĘ CZEKAD

.

PROSZĘ WEJŚD
Jeśli kod jest nieprawidłowy wyświetlacz pokaże:
BŁĘDNY KOD

H Funkcja listonosza
Gdy komunikacja jest zestawiana z wybieranym lokalem lub z centralą
portierską na wyświetlaczu pojawia się informacja:
PROSZĘ MÓWID

F Kody specjalne
Jeśli w systemie występują dekodery funkcji specjalnych
(programowalne przekaźniki NO - NC mogące sterowad bramami,
oświetleniem itp.), można je aktywowad również z poziomu panela
z klawiaturą poprzez wpisanie kodu specjalnego.
Naciśnij 0, na panelu pojawi się komunikat:

Funkcja listonosza daje możliwośd otwarcia elektrozaczepu
w określonych dniach tygodnia i w określonych godzinach bez
konieczności dzwonienia do użytkowników oraz wprowadzania
(i znajomości) kodów otwarcia. Przy aktywnej i skonfigurowanej funkcji
listonosza, w określonym czasie można otworzyd elektrozaczep poprzez
samo naciśnięcie przycisku · Po wciśnięciu przycisku dowolny kod może
otworzyd drzwi lub bramę.

4.5

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELA

KOD:
0_
w przeciągu 2 sek. ponownie naciśnij 0:
KOD SPECJALNY:
0_
Wprowadź 3 cyfrowy kod specjalny (001-255) przypisany do danego
dekodera funkcji specjalnych. Wyświetlacz pokaże:
KOD SPECJALNY:
0***
W przypadku pomyłki użyj X, aby wysład polecenie wciśnij

.

PRZYKŁADOWE
PANELA
KONFIGURACJE MODUŁÓW
MODUŁÓW PANELA
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

Nr ref
1083/13
1145/52

1145/712
1145/612

Opis
Panel wywołania
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka płaska(°)
Ramka z daszkiem(°)

1145/312

Obudowa natynkowa

1145/62

G Wprowadzanie kodów otwarcia
Panel posiada następujące złącza:
SE+, SEPrzewidziane pod standardowy elektrozaczep, otwarcie
za pomocą impulsu pojemnościowego a następnie
podtrzymanie prądowe przez określony czas otwarcia.
C,NO,NC
Przekaźnik aktywowany równocześnie z SE+, SE-.
Dedykowany do elektrozaczepów z większym poborem
prądu, zwór elektromagnetycznych itp..
SE2,SE2
Wyjście dedykowane do wysterowania jednostki
kontrolnej napędu bramowego. Zaciski SE2 w momencie
aktywacji zwierają się na zaprogramowany czas. SE2 nie
mogą byd wykorzystywane do bezpośredniego
sterowania napędem bramowym.
Panel obsługuje ogólne kody otwarcia oraz indywidualne kody otwarcia
(przyporządkowane poszczególnym użytkownikom). Za pomocą kodów
otwarcia można otworzyd zarówno elektrozaczep (SE+,SE-) jak i bramę
(SE2), przy czym:
- kody otwarcia elektrozaczepu: z zakresu 0001- 4999;
- kody otwarcia bramy (SE2): z zakresu 5000 - 5999.
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Rys. 4.1 Wariant podstawowy audio
Ilośd
1
1
1
1
1
1

Uwagi

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy
(#)

(°) – opcja
(#) – alternatywa
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Rys. 4.2 Wariant audio z oknem opisowym
Nr ref
1083/13
1145/50
1145/53
1145/63
1145/713
1145/613
1145/313

Opis
Panel wywołania
Płyta z oknem opisowym
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka płaska(°)
Ramka z daszkiem(°)
Obudowa natynkowa

Ilośd
1
1
1
1
1
1
1

Uwagi

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy
(#)

(°) - opcja
(#) – alternatywa

Rys. 4.4 Wariant wideo z oknem opisowym montaż pionowy
Nr ref
1083/13
1745/40
1745/70
1145/50
1145/54

1145/714
1145/614

Opis
Panel wywołania
Płyta z kamerą kolorową(#)
Płyta z kamerą B/W(#)
Płyta z oknem opisowym
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka płaska(°)
Ramka z daszkiem(°)

1145/314

Obudowa natynkowa

1145/64

Ilośd
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uwagi

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy
(#)

(°) – opcja
(#) – alternatywa

Rys. 4.3 Wariant wideo

1145/713
1145/613

Opis
Panel wywołania
Płyta z kamerą kolorową(#)
Płyta z kamerą B/W(#)
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka płaska(°)
Ramka z daszkiem(°)

1145/313

Obudowa natynkowa

1145/63

(°) – opcja
(#) – alternatywa

Ilośd
1
1
1
1
1
1
1
1

Uwagi

Rys. 4.5 Wariant wideo z oknem opisowym montaż pionowy
Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy
(#)

Nr ref
1083/13
1745/40
1745/70
1145/50
1145/52

1145/724
1145/624

Opis
Panel wywołania
Płyta z kamerą kolorową(#)
Płyta z kamerą B/W(#)
Płyta z oknem opisowym
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka płaska(°)
Ramka z daszkiem(°)

1145/324

Obudowa natynkowa

1145/62

Ilośd
1
1
1
1
2
2
1
1
1

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELA

Nr ref
1083/13
1745/40
1745/70
1145/53

Uwagi

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy(#)

(°) – opcja
(#) – alternatywa
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MODUŁÓW PANELA
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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PANEL PRZYCISKOWY MIKRA 1783/1 I 1783/2

5.2

BUDOWA

Rys. 5.1 Panel przyciskowy MIKRA
Panel przyciskowy MIKRA występuje jednym podwójnym przyciskiem
wywołania i kamerą kolorową. Wykonany jest ze znalu (stopu cynku z
aluminium). Metalowa częśd obudowy jest jednolitym odlewem, co
zwiększa jej wandaloodpornośd.
Podwójnym przyciskiem panela można wywoływad jednego lub dwóch
użytkowników. Panel może byd stosowany jako panel główny
w systemach jedno lub dwurodzinnych, a także jako panel dodatkowy
w większych systemach.
Panele MIKRA dzielą się na dwa oddzielne modele:
Panel z kamerą kolorową:
1783/1
Panel z kamerą B/W:
1783/2
Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu na
słupkach 100mm. W zależności od potrzeb panel można zamontowad
natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu odpowiednich
akcesoriów montażowych - puszka z ramką nr ref. 1122/60).

Rys. 5.2 Budowa panela MIKRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5.3
5.1

WŁAŚCIWOŚCI

OPIS ZACISKÓW

LINE
Linia zasilania i danych
LINE
SE+
Elektrozaczep +
SEElektrozaczep SE2
Bezpotencjałowe styki przekaźnika do sterowania
SE2
napędem bramy (max 1A 30V)
PA
Przycisk lokalnego wyjścia
PA
SP
Czujnik otwarcia drzwi (*)
SP
(*) Fabrycznie między stykami SP znajduje się zworka. Stosujemy
kontaktron normalnie zamknięty (NC).

}
}
}
}

5.4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie (LINE):

36 ÷ 48Vcc

Pobór prądu w stanie spoczynku:

45mA max

Max. pobór prądu: (podczas rozmowy
wideo, z włącz. podświetleniem)

250mA max

Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:

22 ÷ 24Vcc
max 200mA dc

Obciążalnośd SE2

1A 110V Max

Zakres temperatur:

-10°C ÷ + 50°C

Normy:

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

Wymiary:

100x180x25

WŁAŚCIWOŚCI

 Obudowa wykonana ze znalu, szerokośd 99mm.
 Dwa przyciski wywołania.
 Możliwośd dostosowania trybu wywołao do instalacji jedno lub
dwuabonentowej.
 Kamera kolorowa (w modelu 1783/1) lub kamera B/W (w modelu
1783/2).
 Możliwośd wyłączenia podświetlenia kamery.
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Możliwośd programowania panela przy braku zasilania.
 Czas na podniesienie słuchawki: 60 sekund.
 Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
 Maks. czas rozmowy: 10 minut.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenia wywołania oraz
zakooczenia 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 otwarcia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu.

Obudowa wykonana ze znalu.
Wahadłowy przycisk z oknem na etykietę opisową.
Regulacja czasu zajętości.
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu.
Przełączniki ustawieo numeru ID panela.
Przełączniki ustawieo dodatkowych AUX.
Regulacja głośności panela.
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Przycisk wywołania pierwszego abonenta.
Mikrofon.
Przycisk wywołania drugiego lub pierwszego abonenta.
Kostki połączeniowe
Głośnik.
Kamera
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USTAWIENIA DOMYŚLNE

5.5

5.6.4

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Typ panela wywołania:
Dodatkowy numer:
Tryb sterowania elektrozaczepem:
Obsługa przerwao:
Podświetlenie kamery:
Liczba użytkowników
Czas zajętości:
Czas otwarcia elektrozaczepu:
Numer ID panela

5.6

OPIS DZIAŁANIA

5.6.1

Dzwonienie

Główny
0
Zawsze
Wyłączona
Włączone
Jednorodzinny
30 s. (poz 3)
1 s. (poz. 0)
0

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy w zaznaczonych otworach
(mikrofon i głośnik) umieścid śrubokręt, obracając w lewo/prawo
dostosowad fonię do warunków lokalnych.

Z panela można zadzwonid do jednego lub dwóch użytkowników
poprzez naciśnięcie przycisku zgodnie z poniższą tabelą:
Wywołanie:

Użytkownik 1

Użytkownik 2

AUX 6 = ON

Rys. 5.3 Regulacja audio

5.7

MONTAŻ PANELA

5.7.1

Montaż natynkowy

W celu montażu panela natynkowo należy postępowad zgodnie
z poniższą instrukcją:
 Usuo obudowę frontową z panela przyciskowego.

AUX 6 = OFF

Po wciśnięciu przycisku wywołania może nastąpid:
 System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk,
wywołanie trafi do wybranego użytkownika. Po zakooczeniu
połączenia panel wyemituje dźwięk zakooczenia rozmowy.
 System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk,
użytkownik musi byd wywołany ponownie.
5.6.2

Sterowanie elektrozaczepem

Elektrozaczep (SE-, SE+) jest aktywowany w następujących
przypadkach:
 Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie styków PA).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (zgodnie
z ustawionym
trybem
sterowania
elektrozaczepu:
zawsze/selektywnie).
 Po wywołaniu odbiornika z włączoną funkcją „automatycznego
otwarcia drzwi”.
 Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany za pomocą
przełączników „DOOR TIME”.

USTAWIENIA DOMYŚLNE

5.6.3

 Przykręd panel do ściany.

Sterowanie napędem bramowym

Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski SE2, zaciski te są
połączone z normalnie otwartymi stykami przekaźnika. Zaciski SE2
pozwalają na niezależne wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik
jest aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia z odbiornika
(zgodnie z ustawionym trybem sterowania elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączad pod jednostkę sterującą napędem
bramowym.
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MONTAŻ PANELA
 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip-switch

 Zamknij panel wywołania metalową częścią obudowy.

 Uzupełnij etykietę opisową.

Rys. 5.4 Zamknięcie obudowy
5.7.2

Montaż podtynkowy

 Usuo obudowę frontową z panela przyciskowego.
 Uzupełnij etykietę opisową.
 Zamontuj obudowę podtynkową 1122/60 na odpowiedniej
wysokości.

Rys. 5.5 Montaż obudowy podtynkowej

MONTAŻ PANELA

 Zamontuj moduł wewnętrzny panela wywołania w uchwycie

Rys. 5.6 Montaż modułu w uchwycie
 Przykręd uchwyt do obudowy podtynkowej.
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MONTAŻ PANELA

Wkręty samogwintujące
2,9x9,5 mm

Rys. 5.7 Montaż panela do ściany
Przewody połączeniowe powinny wystawad ze ściany na
długośd co najmniej 20 cm.
 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip-switch.

Rys. 5.10 Zamknięcie obudowy
 Zamontuj panel w uchwycie.
 Przykręd panel do uchwytu

Rys. 5.8 Podłączenie przewodów

MONTAŻ PANELA

 Wymontuj panel z obudowy podtynkowej i z uchwytu.

Rys. 5.9 Demontaż panela
 Zamknij panel wywołania metalową częścią obudowy.
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Rys. 5.11 Montaż panela w uchwycie
 Przykręd panel z uchwytem do obudowy podtynkowej.
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KONFIGURACJA

5.8

KONFIGURACJA

ID: Numer identyfikacyjny panela.
 Wszystkie główne panele wywołania muszą mied ustawiony adres
ID w zakresie 0  3.
 Przy wejściach dodatkowych panel wywołania musi mied
ustawiony numer kolumny czyli ten sam numer ID co numer
ustawiony w interfejsie klatkowym.

Wkręty
samogwintujące
2,9x16 mm

PANEL PRZYCISKOWY MIKRA 1783/1 I 1783/2

PANEL PRZYCISKOWY MIKRA 1783/1 I 1783/2

Rys. 5.12 Montaż panela w puszce
 Zakoocz instalację zakładając ramkę frontową

Rys. 5.14 Ustawienia adresu panela
AUX: Ustawienia dodatkowe.
Typ panela

Główny

Dodatkowy

Adres panela
dodatkowego

Dodatkowe 0

Dodatkowe 1

Tryb otwarcia
drzwi

Zawsze

Selektywnie

Obsługa
przerwao

Włączone

Wyłaczon
e

Podświetlenie
kamery

Wyłączone

Włączone

Liczba
użytkowników

Jedno
rodzinny

Dwu
rodzinny

KONFIGURACJA

Rys. 5.13 Montaż ramki frontowej
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PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW WYWOŁANIA DO UŻYTKOWNIKÓW
DIP 1 Typ panela: Panel wywołania może byd ustawiony zarówno jako
główny jak i dodatkowy. Z panela głównego można wybrad wszystkich
użytkowników w systemie. Z panela dodatkowego można wybrad tylko
użytkowników podłączonych do tego samego interfejsu klatkowego co
panel (o tym samym numerze). Użytkownik może po tonie dzwonka
rozpoznad czy wywołanie następuje z panela głównego
czy dodatkowego.
DIP 2 Identyfikacja paneli dodatkowych: W kolumnie mogą byd
zainstalowane dwa dodatkowe panele wywołania, muszą mied one
różne adresy (0 albo 1).
DIP 3 Tryb sterowania elektrozaczepem: Określenie trybu sterowania
elektrozaczepem z poziomu odbiornika:
 SELEKTYWNY: przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny tylko
po wywołaniu lub w trakcie rozmowy z danym panelem, jak
również w trakcie autopodglądu z danego panela.
 ZAWSZE: Przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny również w
stanie czuwania systemu (bez wywołania i rozmowy). W przypadku
ustawienia trybu „zawsze” wciśnięcie przycisku otwarcia
w odbiorniku spowoduje otwarcie elektrozaczepu panela
głównego oraz elektrozaczepu panela dodatkowego pracującego w
danej kolumnie. Tryb „Zawsze” zwykle ustawiany jest w panelach
dodatkowych, w panelach głównych zwykle ustawiany jest tryb
„selektywny”.
DIP 4 Przerwania: W czasie trwania rozmowy interkomowej lub
w trakcie autopodglądu system jest w stanie zajętości. Możemy jednak
pozwolid na przerwanie rozmowy interkomowej lub auto-podglądu
przez wywołanie przychodzące z panela.
DIP5 – Podświetlenie kamery: Jeśli zewnętrzne oświetlenie nocne jest
wystarczające, można na stałe wyłączyd wbudowane podświetlenie
kamery wideodomofonowej.
DIP 6 liczba użytkowników Panel MIKRA może byd ustawiony dla
jednego lub dwóch lokatorów.
Czas otwarcia elektrozaczepu zależy od ustawieo przełączników dipswitch oznaczonych DOOR TIME.

5.9

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW WYWOŁANIA
DO UŻYTKOWNIKÓW

W systemie dwurodzinnym z dwoma panelami wywołania jedna ze
stacji może byd dedykowana dla użytkownika 0 a druga dla użytkownika
o numerze 1.
 Ustawiamy oba panele w tryb jednorodzinny (AUX dip 6 = OFF).
 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
potwierdzający dźwięk.
 Na panelu wywołania dla użytkownika 1 ustawiamy nr ID = 1,
zmieniamy pozycję przełącznika dip-switch 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 ustawieo zaawansowanych przez przełączenie
obracanego przełącznika do pozycji określającej gwarantowany
czas rozmowy.
Użytk 0

Użytk 1

Zasilacz
1083/20

Chwilowy

3 s.

6 s.

9s

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW WYWOŁANIA DO UŻYTKOWNIKÓW

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

Poz. 0 = 1s

Poz. 1 = 10 s

Poz. 2 = 20 s

Poz. 3 = 30 s

Poz. 4 = 40 s

Poz. 5 = 50 s

Poz. 6 = 60 s

Poz. 7, 8 = 70 s

Poz. 9 – funkcje
zaawansowane

Dostęp do programowania zaawansowanego uzyskujemy po
ustawieniu przełącznika „CONV TIME” w pozycję 9.
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Interfejs
1083/50

Rys. 5.15 Przykładowa konfiguracja układu dwuwejściowego

5.10

USUWANIE ZAPROGRAMOWANYCH DANYCH

W celu usunięcia zaprogramowanych ustawieo należy:
 Uruchomid tryb ustawieo zaawansowanych (CONV TIME = 9).
 Przytrzymad wciśnięty dowolny przycisk w panelu wywołania przez
co najmniej 5 sekund. Panel wywołania wyemituje dźwięk
potwierdzający.
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PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI STEEL 1083/62
I 1083/6

6.1.3

Budowa

Panel Sinthesi Steel jest panelem wandaloodpornynym. Rodzaj
obudowy ogranicza wpływ warunków zewnętrznych na funkcje panela.
Konstrukcja Sinthesi Steel powstała w oparciu o konstrukcję panela
przyciskowego Sinthesi. Modułowa budowa pozwala na dowolną
konfigurację panela, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby przycisków,
podświetlanych pól opisowych, zamków kodowych, czytników kluczy
zbliżeniowych. W zależności od potrzeb panel można zamontowad
podtynkowo jak i natynkowo (przy wykorzystaniu odpowiednich
akcesorii montażowych).

PANEL SINTHESI STEEL Z DWOMA PRZYCISKAMI
ORAZ KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/62

6.1.1

Właściwości

 Wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
 2 wbudowane przyciski wywołania.
 Obsługa do 64 przycisków (przy wykorzystaniu 4 modułów
rozszerzających nr ref. 1083/17).
 Pojedynczy moduł rozszerzający 1083/17 obsługuje do 16
przycisków.
 Kamera kolorowa z obiektywem szerokokątnym.
 Możliwośd wyłączenia podświetlenia kamery.
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Możliwośd programowania panela przy braku zasilania.
 Czas na podniesienie słuchawki: 60 sekund.
 Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
 Maks. czas rozmowy: 10 minut.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenia wywołania oraz
zakooczenia 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 otwarcia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu.
 2 wyjścia do podłączenia kamer zewnętrznych.
 Możliwośd podłączenia przełącznika sygnału wideo.
 Możliwośd podłączenia max. 5 zewnętrznych kamer CCTV, obrazy
z kamer są przełączane sekwencyjnie (przy zastosowaniu
przełącznika wideo 1083/69).
 Wyjście zasilające do podświetlenia etykiet na nazwiska (zasilacz
systemowy nr ref. 1083/20 zasili do 32 przycisków, następne
przyciski wymagają dodatkowych transformatorów).
 Współpraca z aparatami słuchowymi
6.1.2

. Specyfikacja techniczna

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas rozmowy
wideo, z włącz. podświetleniem)
Wyjście ILL (podświetlenie przycisków):
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalnośd SE2
Zakres temperatur:
Normy:

36 ÷ 48Vcc
45mA max
250mA max
11 ÷ 13,8Vcc max
200mA
22 ÷ 24Vcc max
200mAdc
300mA 125V Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

Rys. 6.1 Budowa panela 1083/62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kamera
Żółta dioda sygnalizacyjna
Mikrofon
Przyciski wywołania
Etykiety na nazwiska
Głośnik
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
Dip-switche ustawieo dodatkowych AUX
Dip-switche numeru ID panela
Regulacja gwarantowanego czasu rozmowy
Wyjście na moduł rozszerzający nr ref. 1083/17
Regulacja głośności panela
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Złącza

6.1.4

PANEL SINTHESI STEEL Z DWOMA PRZYCISKAMI ORAZ KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/62

6.1

Opis zacisków

LINE
Linia zasilania i danych
LINE
SE+
Elektrozaczep +
SEElektrozaczep V3A
Sygnał wideo z kamery 1
V5A
Ekran dla sygnału V3A
V3B
Sygnał wideo z kamery 2
V5B
Ekran dla sygnału V3B
ILA
Wyjście na urządzenia dedykowane dla osób
ILA
niedosłyszących
SE2
Bezpotencjałowe styki przekaźnika do sterowania
SE2
napędem bramy (max 1A 30V)
T+
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo +
TSygnał sterujący przełącznikiem wideo CT
Masa dla PA i SP
PA
Przycisk lokalnego wyjścia
SP
Czujnik otwarcia drzwi (*)
ILL
Podświetlenie etykiet na nazwiska (max 32)
ILL
+
Nieużywane
EXP
Złącze dla modułu rozszerzeo 1083/17
I2C
Złącze dla modułu wiadomości głosowych 1158/47
(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. W jej miejsce
stosujemy kontaktron normalnie zamknięty (NC).
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6.1.5

Ustawienia domyślne

6.1.7

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Typ panela wywołania:
Główny
Dodatkowy numer:
0
Tryb sterowania elektrozaczepem:
Zawsze
Obsługa przerwao:
Wyłączona
Podświetlenie kamery:
Włączone
Czas zajętości:
30 s. (poz. 3)
Czas otwarcia elektrozaczepu:
1 s. (poz. 0)
Numer ID panela
0
Zasilanie:
Z linii (LINE)

Zakres widzenia kamery

Zakres widzenia kamery ustawionej w pozycji centralnej jest zgodny
z poniższym rysunkiem.
W pionie +10  -15
W poziomie +10  -10

Rys. 6.2 Domyślne ustawienia panela

6.1.6

Opis działania

PANEL SINTHESI STEEL Z DWOMA PRZYCISKAMI ORAZ KAMERĄ KOLOROWĄ 1083/62

Dzwonienie
Z panela można zadzwonid do max. 64 użytkowników poprzez
naciśnięcie odpowiadającego przycisku.
Po wciśnięciu przycisku wywołania może nastąpid:
 System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk, wywołanie
trafi do użytkownika.
 System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk, żółta dioda
zamiga. Należy spróbowad ponownie za chwilę.
Jeśli system ma zainstalowaną centralę portierską włączoną w
tryb dzienny, wszystkie połączenia będą przechwytywane przez
centralę.
Sterowanie elektrozaczepem
Elektrozaczep (SE-, SE+) jest aktywowany w następujących
przypadkach:
 Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie PA i CT).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (zgodnie
z ustawionym
trybem
sterowania
elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
 Po wywołaniu odbiornika z włączoną funkcją „automatycznego
otwarcia drzwi”.
 Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obrotowym
przełącznikiem „DOOR TIME”.

Rys. 6.3 Zakres widzenia kamery

6.1.8

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy w zaznaczonych otworach
(mikrofon i głośnik) umieścid śrubokręt, obracając w lewo/prawo
dostosowad fonię do warunków lokalnych.

W czasie otwarcia elektrozaczepu gasną podświetlenia etykiet
na nazwiska zasilane z wyjścia ILL
Sterowanie napędem bramowym
Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski SE2, zaciski te są
połączone z normalnie otwartymi stykami przekaźnika. Zaciski SE2
pozwalają na niezależne wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik
jest aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia z odbiornika
(zgodnie z ustawionym trybem sterowania elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączad pod jednostkę sterującą napędem
bramowym.
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Rys. 6.4 Regulacja audio
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PANEL SINTHESI STEAL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/6
6.1.9

Podświetlenie etykiet na nazwiska

Jeśli panel posiada ponad 32 przyciski, do podświetlenia etykiet
na nazwiska oraz przycisków należy wykorzystad dodatkowy
transformator 12VAC
W tym przypadku zaciski ILL nie muszą byd używane.
Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Transformator

6.2.2
LINE
LINE
SE+
SEILA
ILA
SE2
SE2
T+
TCT
PA
SP
ILL
ILL
+
-

Opis zacisków
Linia zasilania i danych
Elektrozaczep +
Elektrozaczep Wyjście na urządzenia dedykowane dla osób
niedosłyszących
Bezpotencjałowe styki przekaźnika do sterowania
napędem bramy (max 1A 30V)
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo +
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo Masa dla PA i SP
Przycisk lokalnego wyjścia
Czujnik otwarcia drzwi (*)
Podświetlenie etykiet na nazwiska (max 32)
Nieużywane

(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. W jej miejsce
stosujemy kontaktron normalnie zamknięty (NC).
Panel przyciskowy
z max 32 przyciskami

Panel przyciskowy
z ponad 32 przyciskami

Jeśli do panela podłączona jest kamera zewnętrzna ma on
identyczne właściwości jak panel z modułem wideo 1083/62

Rys. 6.5 Zasilanie dodatkowych przycisków
Transformator 9000/230 ma
maksymalnie 64 pola opisowe

moc

11,2W, więc

może zasilid

6.2.3

Budowa

6.2

PANEL SINTHESI STEAL AUDIO Z DWOMA
PRZYCISKAMI 1083/6

6.2.1

Właściwości

 Wielkośd dwóch modułów Sinthesi.
 2 wbudowane przyciski wywołania.
 Obsługa do 64 przycisków (przy wykorzystaniu 4 modułów
rozszerzających nr ref. 1083/17).
 Pojedynczy moduł rozszerzający 1083/17 obsługuje do 16
przycisków.
 Programowanie modułu za pomocą dip-switchy.
 Możliwośd programowania panela nawet przy braku zasilania.
 Czas na podniesienie słuchawki: 60 sekund.
 Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
 Maks. czas rozmowy: 10 minut.
 Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenie wywołania oraz
zakooczenia 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 otwarcia.
 Obsługa kontaktronu.
 Regulacja głośnika panela oraz czułości mikrofonu.
 Możliwośd podłączenia przełącznika sygnału wideo 1083/69.
 Wyjście zasilające do podświetlenia etykiet na nazwiska (zasilacz
systemowy nr ref. 1083/20 zasili do 32 przycisków, następne
przyciski wymagają dodatkowego transformatora).
 Współpraca z aparatami słuchowymi.

PANEL SINTHESI STEAL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/6

Maksymalna ilośd zasilanych etykiet może byd mniejsza w
zależności od odległości i rodzaju przewodu zasilającego
etykiety.

Rys. 6.6 Budowa panela 1083/6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Żółta dioda sygnalizacyjna
Mikrofon
Przyciski wywołania
Etykiety opisowe
Głośnik
Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
Dip-switche ustawieo dodatkowych AUX
Dip-switche numeru ID panela
Regulacja gwarantowanego czasu rozmowy
Wyjście na moduł rozszerzający nr ref. 1083/17
Regulacja głośności panela
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Złącza
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6.2.4

Specyfikacja techniczna

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas rozmowy z
włącz. podświetleniem)
Wyjście ILL (podświetlenie przycisków):
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalnośd SE2
Zakres temperatur:
Normy:
6.2.5

36 ÷ 48Vcc
45mA max
220mA max
11 ÷ 13,8Vcc
max 200mA
22 ÷ 24Vcc max
200mAdc
300mA 125V Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne panela wychodzącego z fabryki są następujące:
Typ panela wywołania:
Główny
Dodatkowy numer:
0
Tryb sterowania elektrozaczepem:
Zawsze
Obsługa przerwao:
Wyłączona
Czas zajętości:
30 s. (poz. 3)
Czas otwarcia elektrozaczepu:
1 s. (poz. 0)
Numer ID panela
0
Zasilanie:
Z linii LINE

Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski SE2, zaciski te są
połączone z normalnie otwartymi stykami przekaźnika. Zaciski SE2
pozwalają na niezależne wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik
jest aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia z odbiornika
(zgodnie z ustawionym trybem sterowania elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączad pod jednostkę sterującą napędem
bramowym.
6.2.7

Regulacja audio

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji. W większości
przypadków nie ma potrzeby dokonywania samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy w zaznaczonych otworach
(mikrofon i głośnik) umieścid wkrętak i obracając w lewo/prawo
dostosowad fonię do warunków lokalnych.

Rys. 6.7 Domyślne ustawienia panela

PANEL SINTHESI STEAL AUDIO Z DWOMA PRZYCISKAMI 1083/6

6.2.6

Opis działania

Dzwonienie
Z panela można zadzwonid do max. 64 użytkowników poprzez
naciśnięcie odpowiadającego przycisku.
Po wciśnięciu przycisku wywołania może nastąpid:
 System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk, wywołanie
trafi do użytkownika.
 System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk, żółta dioda
zamiga. Należy spróbowad ponownie za chwilę.

6.2.8

Podświetlenie etykiet na nazwiska

Jeśli panel posiada ponad 32 przyciski, do podświetlenia etykiet
na nazwiska oraz przycisków należy wykorzystad dodatkowy
transformator 12VAC W tym przypadku zaciski ILL nie muszą byd
używane.
Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Jeśli system ma zainstalowaną centralę portierską włączoną w
tryb dzienny, wszystkie połączenia będą przechwytywane przez
centralę.
Sterowanie elektrozaczepem
Elektrozaczep (SE-, SE+) jest aktywowany w następujących
przypadkach:
 Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie PA i CT).
 Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (zgodnie
z ustawionym
trybem
sterowania
elektrozaczepu:
Zawsze/Selektywnie).
 Po wywołaniu odbiornika z włączoną funkcją „automatycznego
otwarcia drzwi”.
 Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obrotowym
przełącznikiem „DOOR TIME”.
W czasie otwarcia elektrozaczepu gasną podświetlenia etykiet
na nazwiska zasilane z wyjścia ILL.

Następny moduł
przyciskowy

Moduł
rozszerzający

Transformator

Panel przyciskowy
z max 32 przyciskami

Panel przyciskowy
z ponad 32 przyciskami

Rys. 6.8 Zasilanie dodatkowych przycisków
Transformator 9000/230 ma moc 11,2W, więc może zasilid
maksymalnie 64 pola opisowe
Maksymalna ilośd zasilanych etykiet może byd zmniejszona
w zależności od odległości i rodzaju przewodu zasilającego
etykiety.

Sterowanie napędem bramowym
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6.3

FRONT Z JEDNYM PRZYCISKIEM 1758/107

W przypadku instalacji panela wywołania z 1 przyciskiem, należy
dokupid i zamontowad front nr ref. 1758/107.
Instalacja jednoprzyciskowego frontu jest identyczna dla
panela audio i wideo.

6.3.2

Przywracanie kodów fabrycznych

W celu przywrócenia fabrycznych ustawieo przycisków paneli należy
wykonad poniższą procedurę:
1. Wejdź w tryb programowania ustawiając obracany przełącznik
„DOOR TIME” w pozycji 8 i obracany przełącznik „CONV TIME”
w pozycji 9. Panel wywołania powinien wyemitowad podwójny
dźwięk oznaczający wejście w tryb programowania.

Rys. 6.12 Tryb programowania panela przyciskowego
2.

PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI STEEL 1083/62 I 1083/6

PANEL PRZYCISKOWY SINTHESI STEEL 1083/62 I 1083/6

Wciśnij przycisk wywołania odpowiadający użytkownikowi
o numerze 0. Panel powinien wyemitowad długi ciągły sygnał
oznaczający, że przycisk zaprogramował się prawidłowo.

Rys. 6.9 Montaż frontu panela 1758/107
Proszę zwrócid uwagę, że front zasłania pierwszy fizyczny
przycisk wywołania, więc przy domyślnej konfiguracji panel
przycisk na panelu wywołuje unifon o adresie jeden.
Jeśli panel posiada wersję oprogramowania 3,1 możliwe
jest przeprogramowanie działania przycisków zgodnie
z poniższym opisem.
6.3.1
1.

Użytk. 0
Użytk. 1

Rys. 6.13 Wybór przycisku 0

Przeprogramowanie kodu przycisku 0

Wejdź w tryb programowania ustawiając obracany przełącznik
„DOOR TIME” w pozycji 8 i obracany przełącznik „CONV TIME”
w pozycji 9. Panel wywołania powinien wyemitowad podwójny
dźwięk oznaczający wejście w tryb programowania.

3.

W celu opuszczenia trybu programowania na przełącznikach
obrotowych ustaw pozycję początkową

Rys. 6.10 Tryb programowania panela przyciskowego
Wciśnij przycisk wywołania odpowiadający użytkownikowi 0. Panel
powinien wyemitowad długi ciągły sygnał oznaczający, że przycisk
zaprogramował się prawidłowo.

FRONT Z JEDNYM PRZYCISKIEM 1758/107

2.

Użytk. 0

Rys. 6.11 Wybór przycisku 0
3.

W celu opuszczenia trybu programowania na przełącznikach
obrotowych ustaw pozycję początkową
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MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

6.4

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

Rys. 6.14 Moduł rozszerzający
Pojedynczy moduł rozszerzający pozwala na podłączenie od 1 do 16
przycisków. Do panela mogą byd dołączone cztery moduły
rozszerzające. Połączenia między modułami a także połączenia między
modułem a panelem przyciskowym realizujemy za pomocą
dedykowanego przewodu.

Rys. 6.17 Podłączenie paneli przyciskowych
6.4.1

Parametry techniczne

Pobór prądu
Prąd w obwodzie przycisku (w momencie
wciśnięcia):
Zakres temperatur
Wilgotnośd

6.5
Rys. 6.15 Podłączenie modułu rozszerzającego do paneli SINTHESII
STEEL trzy lub czteroprzyciskowych.

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY 1083/17

Moduły jedno lub dwuprzyciskowe wymagają przecięcia przewodu

Rys. 6.16 Podłączenie modułu rozszerzającego do paneli SINTHESII
STEEL jedno lub dwuprzyciskowych
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1 mA max
~1 mA
+0:C  50:C
90% przy 30:C

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH SINTHESI

PODZESPÓŁ
Moduły przyciskowe
1 przycisk
2 przyciski
3 przyciski
4 przyciski
Moduły specjalne
Okno informacyjne
Płyta lita
Moduł DDA z wiadomościami głosowymi
Moduł dla osób niedosłyszących
Puszki podtynkowe
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe
Ramki frontowe
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe
Ramki z daszkiem
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe
4 modułowe (2 x 2)
6 modułowe (2 x 3)
Obudowy natynkowe
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe

NR REF.
1158/11
1158/12
1158/13
1158/14
1158/50
1158/59
1158/47
1158/48
1158/42
1158/43
1158/44
1158/62
1158/63
1158/64
1158/612
1158/613
1158/614
1158/624
1158/626
1158/312
1158/313
1158/314
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MONTAŻ PANELA

6.6

MONTAŻ PANELA

Sugerowana wysokośd montażu paneli
w przypadku paneli z wbudowaną kamerą):

(szczególnie

zalecana

Rys. 6.18 Sugerowana wysokośd montażu panela
Przed osadzeniem puszki podtynkowej, należy wykonad otwory
na przeprowadzenie przewodów.

Rys. 6.21 Montaż uchwytu modułów
 Zamocuj moduły w uchwycie (wsuo na zatrzaski).

Rys. 6.19 Przygotowanie puszki do montażu
W celu zamontowania panela w obudowie podtynkowej postępuj
zgodnie z poniższą instrukcją:
 Zamontuj puszkę tak, aby nie wystawała ze ściany

Rys. 6.22 Montaż modułów w uchwycie

 Zamocuj uchwyt modułu (ruchoma cześd musi znajdowad się na
dole)

 Otwórz panel (odchyl na zawiasie) i podłącz przewody.
 Ustaw dip-switche zgodnie z instrukcją w rozdziale „instalacja
i uruchomienie systemu.

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

MONTAŻ PANELA

Rys. 6.20 Montaż puszki podtynkowej
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MONTAŻ PANELA

I2C Złacze dla modułu
komunikatów głosowych i LED
1158/47
EXP Złacze dla modułu
rozszerzenia 1083/17

Etykieta grawerowana

Rys. 6.23 Podłączenie przewodów i ustawienie przełączników „dip
switch”
 Ustaw panel pionowo.
 Przymocuj uchwyt modułów.

Etykieta przezroczysta

Rys. 6.25 Uzupełnienie etykiety opisowej
 Załóż ramkę frontową i dokręd śruby mocujące ramkę frontową
do uchwytu modułów.

Rys. 6.24 Zamknięcie panela

MONTAŻ PANELA

 Wymontuj płytę czołową z etykietami opisowymi.
 Uzupełnij etykiety z nazwiskami.
 Zamontuj płytę czołową.

Rys. 6.26 Dokręcenie ramki frontowej
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE

6.7

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

6.7.1

Wersja podtynkowa
H1= 204, 294, 384 są to
wysokości puszek podtynkowych;
H2= 209, 299, 389 jest to
całkowita wysokośd panela
(odpowiednio 2,3 i 4
modułowego).

Rys. 6.27 Zewnętrzne wymiary panela SINTHESI STEEL w wersji podtynkowej
Wersja natynkowa
H3 jest to całkowita wysokośd panela
razem z obudową natynkową

1 moduł
2 moduły
3 moduły
4 moduły

H3
151,5 mm
241,5 mm
331,5 mm
421,5 mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

6.7.2

Rys. 6.28 Wymiary panela sinthesi steel w obudowie natynkowej
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6.8

MOŻLIWE KONFIGURACJE
Liczba przycisków

Moduły przyciskowe

Moduły specjalne
Moduł audio lub
moduł wideo
Płyta z 1 przyciskiem
Moduł rozszerzeo
Obudowy
podtynkowe

Ramki frontowe
z uchwytami modułów

Ramki z daszkiem
przeciwdeszczowym

Obudowy natynkowe
z daszkiem. (**)

(**)obudowa natynkowa zastępuje zestaw: puszka podtynkowa, ramka frontowa z uchwytem i ramka płaska z daszkiem
Liczba przycisków

Moduły przyciskowe

Moduły specjalne
Moduł audio lub
moduł wideo
Moduł rozszerzeo
Obudowy
podtynkowe
Ramki frontowe
z uchwytami modułów

MOŻLIWE
KONFIGURACJE
MOŻLIWE KONFIGURACJE

Transformator
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6.9

KONFIGURACJA

6.9.1

ID – numer identyfikacyjny panela

 Każdy główny panel wywołania musi mied unikalny numer ID,
wartości numerów mogą przyjmowad wartośd 01.
 W instalacji klatkowej numery ID paneli dodatkowych muszą mied
tą samą wartośd, co numer interfejsu klatkowego, do którego są
one podłączone.

DIP1 Typ panela: Panel wywołania może byd ustawiony zarówno jako
główny jak i dodatkowy. Z panela głównego można wybrad wszystkich
użytkowników w systemie. Z panela dodatkowego można wybrad tylko
użytkowników podłączonych do tego samego interfejsu klatkowego co
panel (o tym samym numerze). Użytkownik może po tonie dzwonka
rozpoznad czy wywołanie następuje z panela głównego
czy dodatkowego.
DIP2 Identyfikacja paneli dodatkowych: W kolumnie mogą byd
zainstalowane dwa dodatkowe panele wywołania, muszą mied one
różne adresy (0 albo 1).
DIP3 Tryb sterowania elektrozaczepem: Określenie trybu sterowania
elektrozaczepem z poziomu odbiornika:
 SELEKTYWNY: przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny tylko
po wywołaniu lub w trakcie rozmowy z danym panelem, jak
również w trakcie autopodglądu z danego panela.
 ZAWSZE: Przycisk otwarcia w odbiorniku jest aktywny również
w stanie czuwania systemu (bez wywołania i rozmowy).
W przypadku ustawienia trybu „Zawsze” wciśnięcie przycisku
otwarcia w odbiorniku spowoduje otwarcie elektrozaczepu panela
głównego oraz elektrozaczepu panela dodatkowego pracującego
w danej kolumnie. Tryb „zawsze” zwykle ustawiany jest w
panelach dodatkowych, w panelach głównych zwykle ustawiany
jest tryb „selektywny”.
DIP4 Przerwania: W czasie trwania rozmowy interkomowej lub
w trakcie autopodglądu system jest w stanie zajętości. Możemy jednak
pozwolid na przerwanie rozmowy interkomowej lub auto-podglądu
przez wywołanie przychodzące z panela.
Obsługa przerwao musi byd ustawiona identycznie we
wszystkich panelach w systemie.
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DIP5 – Podświetlenie kamery: Jeśli zewnętrzne oświetlenie nocne jest
wystarczające, można na stałe wyłączyd wbudowane podświetlenie
kamery wideodomofonowej.
W panelu audio 1083/6 pozycja przełącznika dip 5 jest
nieistotna.

6.9.3

Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany obracanym
przełącznikiem „DOOR TIME”

Rys. 6.29 Ustawienia numeru ID w panelu
AUX – ustawienia dodatkowe

Typ panela

Główny

Dodatkowy

Adres panela
dodatkoweg
o

Dodatkow
e0

Dodatkowe 1

Poz. 0 = 1s.
Poz. 1 = 10s.
Poz. 3 = 30s.
Poz. 4 = 40s.
Poz. 6 = 60s.
Poz. 7 = 70s.
Poz. 9 = 90s. Programowanie zaawansowane

Tryb
otwarcia
drzwi

Zawsze

Selektywnie

Gwarantowany czas rozmowy determinuje pozycja obracanego
przełącznika „CONV TIME”

Obsługa
przerwao

Włączone

Wyłączon
e

Podświetl
kamery

Wyłączone

Włączone

Poz. 0 = 1s.
Poz. 1 = 10s.
Poz. 3 = 30s.
Poz. 4 = 40s.
Poz. 6 = 60s.
Poz. 7 = 70s.
Poz. 9 = Programowanie zaawansowane

Poz. 2 = 20s.
Poz. 5 = 50s.
Poz. 8 = 80s.

Poz. 2 = 20s.
Poz. 5 = 50s.
Poz. 8 = 70s.

KONFIGURACJA

6.9.2

Przełączniki obracane

Dostęp do programowania zaawansowanego uzyskujemy
po ustawieniu obu pokręteł w pozycji 9.
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6.10

PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW WYWOŁANIA DO
UŻYTKOWNIKÓW

Oprócz wbudowanych w moduł nr ref. 1083/62 lub nr ref. 1083/6
dwóch przycisków, panel można rozbudowad o kolejne 62 przyciski (za
pomocą 4 dodatkowych modułów rozszerzających nr ref. 1083/17).
6.10.1 P a n e l e g ł ó w n e
Przyciski panela skonfigurowanego jako główny są domyślnie
przypisane do kolumny 0. Ułatwia to uruchomienie systemu
w przypadku systemów z jedną kolumną.

Zasilacz syst.

wyj
wej

Pion
Pion
Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0
0
0

Użytk.
użytk
użytk
użytk
użytk
użytk

0
1
2
3
4
5

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
0
0

użytk
użytk
użytk
użytk

6
7
8
9

Pion
Pion

Int.
klatk
ID = 0

Zasilacz syst.

Zasilacz syst.

Int.
klatk
ID = 2

Zasilacz syst.
Panel
główny
ID = 0

Rys. 6.31 przykład instalacji z panelem głównym i trzema klatkami

W efekcie uzyskujemy:

0
0

użytk
użytk

62
63

Pierwszy przycik 

Rys. 6.30 Programowanie przycisków panela głównego
Piąty przycisk 

wej
wyj

Jeśli panel skonfigurowany jest jako główny w systemie z wieloma
kolumnami (klatkami), należy przypisad poszczególne grupy przycisków
do odpowiednich kolumn (klatek) zgodnie z poniższą
instrukcją:
1. Wejdź w programowanie zaawansowane poprzez
ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji 9 (zapali
się żółta dioda).
2. Na dip-switchach ID panela ustaw kod danej kolumny, do
której mają byd przypisane przyciski.
3. Naciśnij przycisk odpowiadający użytkownikowi 0 w
danej kolumnie. Wszystkie kolejne przyciski będą przypisane
automatycznie do kolejnych numerów użytkowników w kolumnie.
4. Powtórz kroki 2-3 dla pozostałych kolumn (klatek).
5. Na dip-switch’ach ustaw ponownie oryginalny adres ID panela.
6. Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
7. Powtórz tą operację dla pozostałych paneli głównych.

84

Int.
klatk
ID = 1

 Wejdź w programowanie zaawansowane.
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 0.
 Naciśnij pierwszy przycisk panela (odpowiadający użytkownikowi 0
w kolumnie 0).
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 1.
 Naciśnij 5-ty przycisk panela (odpowiadający użytkownikowi 0
w kolumnie 1).
 Ustaw dip-switche ID panela odpowiadające wartości 2.
 Naciśnij 11-ty przycisk (odpowiadający użytkownikowi 0 w
kolumnie 2).
 Ustaw ponownie dip-switche w oryginalnym ustawieniu (ID
panela).
 Wyjdź z programowania zaawansowanego

----------------------------------------------------------------------------------------------------

wyj

PRZYPORZĄDKOWANIE
DO UŻYTKOWNIKÓW
PRZYCISKÓW WYWOŁANIA
WYWOŁANIA DO
UŻYTKOWNIKÓW
PRZYPORZĄDKOWANIE PRZYCISKÓW

Przykład:
System składa się z 3 klatek (pierwsza z 4 użytkownikami, druga z 6
użytkownikami a trzecia z 8 użytkownikami).

Jedenasty przycisk 

Pion
Pion

0
0

użytk.
użytk.

0
1

Pion
Pion
Pion
Pion

0
0
1
1

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

2
3
1
2

Pion
Pion
Pion
Pion

1
1
1
1

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

3
4
5
6

Pion
Pion
Pion
Pion

2
2
2
2

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

0
1
2
3

Pion
Pion
Pion
Pion

2
2
2
2

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

4
5
6
7

Rys. 6.32 Przykładowa konfiguracja panela głównego w instalacji
trzyklatkowej.
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PROGRAMOWANIE DODATKOWE
6.10.2 P a n e l e d o d a t k o w e
Przyciski w panelach dodatkowych są automatycznie przypisane
do użytkowników z zakresu 0 do 63 w danej kolumnie.

użytk.
użytk.

0
1

Pion
Pion
Pion
Pion

x
x
x
x

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

2
3
4
5

Pion
Pion
Pion
Pion

x
x
x
x

użytk.
użytk.
użytk.
użytk.

6
7
8
9

Rys. 6.34 Przykładowa konfiguracja z dwoma panelami dodatkowymi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

wyj

x
x

Pion
Pion

Panel dodatkowy „A” dzwoni tylko do użytkowników od 0 do 10,
panel „B” dzwoni tylko do użytkowników od 11 do 18.
 Wejdź w programowanie zaawansowane panela “B“;
 Ustaw ID dip-switch w pozycji 11;
 Zmieo położenie AUX dip switch nr 5;
 Ustaw wszystkie dip-switche w oryginalnej pozycji;
 Wyjdź z programowania zaawansowanego.

6.11

PROGRAMOWANIE DODATKOWE

6.11.1 A u t o p o d g l ą d z z e w n ę t r z n y c h k a m e r
CCTV

x
x

użytk.
użytk.

62
63

Rys. 6.33 Domyślne adresy przycisków panelu dodatkowym

Jeśli do panela wywołania dołączone są kamery zewnętrzne, koniecznie
trzeba zaprogramowad ich obsługę.
1. Wejdź w programowanie zaawansowane poprzez
ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji 9
(żółta dioda zapali się).
2. Naciskaj przycisk lokalnego wejścia (zwieraj PA –
CT) tyle razy, ile jest podłączonych kamer
zewnętrznych. Za każdym wciśnięciem przycisku
panel generuje określoną liczbę sygnałów beep,
równą liczbie zaprogramowanych kamer (5 max.).
W przypadku kolejnego naciśnięcia przycisku panel
wygeneruje długi dźwięk, wskazujący na brak
podłączonych kamer.

Jeśli dwa panele dodatkowe w danej klatce muszą
wywoływad dwie różne grupy użytkowników, należy
przeprogramowad je zgodnie z poniższą instrukcją:
 Na
panelu
odpowiadającemu
drugiej
grupie
odbiorników wejdź w programowanie zaawansowane
poprzez ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji
9 (żółta dioda zapali się).
 Ustaw na dip-switchach ID adres pierwszego
użytkownika należącego do drugiej grupy.

Rys. 6.35 Konfiguracja panela do obsługi dodatkowych kamer
3.

Pierwszy użytkownik drugiej grupy musi posiadad numer
z zakresu 0-31
 Zmieo położenie AUX dip-switcha nr 5 (panel wygeneruje dźwięk
potwierdzający);
 Ustaw AUX dip-switch nr 5 w oryginalnym położeniu (panel
ponownie wygeneruje dźwięk
potwierdzający);
 Ustaw ponownie dip-switche
w pierwotnej pozycji (ID)
 Wyjdź
z
programowania
zaawansowanego
poprzez
ustawienie potencjometrów w pożądanym położeniu (czas
otwarcia, czas zajętości), żółta dioda zgaśnie
Przykład:

4.

Wyjdź z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
Powtórz procedurę na wszystkich panelach z podłączonymi
kamerami dodatkowymi.

Dostępne są następujące konfiguracje:
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wej
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Pion
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PROGRAMOWANIE DODATKOWE
6.11.3 R e s e t u s t a w i e o
Aby przywrócid fabryczne ustawienia panela należy:
1. Wejśd w programowanie zaawansowane poprzez ustawienie
obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta dioda zapali się).
2. Wcisnąd i przytrzymad przez co najmniej 5 sekund dowolny przycisk
wywołania (aż do potwierdzającego sygnału beep).
3. Wyjśd z programowania zaawansowanego poprzez ustawienie
potencjometrów w pożądanym położeniu (czas otwarcia, czas
zajętości), żółta dioda zgaśnie.
Skasowane zostanie: przypisanie przycisków do użytkowników,
przypisanie przyciskom funkcji specjalnych, ustawienia kamer
zewnętrznych.

Brak dodatkowych
kamer (domyślnie)

1 dodatk.
kamera

2 dodatk.
kamery

3 dodatk.
kamery

4 dodatk.
kamery

5 dodatk.
kamer

Rys. 6.36 Sposób podłączenia dodatkowych kamer w panelu wideo
1083/62
6.11.2 P r o g r a m o w a n i e p r z y c i s k u d o
wywołania funkcji specjalnej
Panel przyciskowy SINTHESI STEEL umożliwia skonfigurowanie jednego
z przycisków do wywołania funkcji specjalnej zaprogramowanej w
dekoderze funkcji specjalnych 1083/80 (np. zapalenia światła na klatce
schodowej).
Aby skonfigurowad przycisk do wywołania funkcji specjalnej
należy:
 Wejśd w programowanie zaawansowane poprzez
ustawienie obydwu potencjometrów w pozycji 9 (żółta
dioda zapali się).
 Wcisnąd programowany przycisk i trzymad wciśnięty
przez 3 s. Panel wywołania wyemituje sygnał
potwierdzający, że wymagana funkcja została
zaprogramowana pomyślnie

PROGRAMOWANIE
DODATKOWE
PROGRAMOWANIE DODATKOWE

Funkcja może byd uruchomiona wyłącznie jeśli w danym pionie
zainstalowany i zaprogramowany jest dekoder funkcji
specjalnych 1083/80
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7

WIDEOMONITORY

7.1

WIDEOMONITOR SIGNO 1740

7.1.1

Wideomonitor czarno-biały signo
1740/1

Rys. 7.2 Budowa monitora Signo

Signo to kompaktowy, nowoczesny monitor o idealnie gładkiej i lśniącej
powierzchni. Zaprojektowany przez pracownię Citterio. Jest to
najcieoszy w swojej klasie monitor. Klasyczna linia oraz subtelne
wykooczenie świetnie sprawdzają się nawet w najbardziej
wymagających wnętrzach.
Monitor wyposażony jest w podświetlany przycisk otwarcia oraz
3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywołania interkomowe, autopodgląd, sterowanie napędem bramowym, oświetleniem itp.).
Monitor wyposażony w dedykowany głośnik do obsługi wywołao,
umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się
trzypozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego wyciszenia.
Słuchawka monitora wykorzystuje pętle indukto-foniczną, jest
przystosowana dla osób niedosłyszących, noszących aparat słuchowy
z funkcją “T”.
Montaż natynkowy oraz uchwyt, do którego podłączane są wszystkie
przewody, zapewnia szybką i łatwą instalację.
A Właściwości
Główne cechy monitora SIGNO
 Ekran 4,5” (B/W)
 Wbudowany regulator głośności z funkcją wyciszenia

Przycisk otwarcia
Przyciski dodatkowe
Regulacja kontrastu
Regulacja jasności
Regulacja głośności dzwonka wywołania
Przycisk

Stan
Spoczynku,
słuchawka
odłożona
Czas na
odebranie
Rozmowa
Spoczynku
słuchawka
podniesiona

Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu

Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Wywoł. interk.
(do zaprogram.)

Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie jałowym
Pobór mocy
Odchylanie pionowe
Odchylanie poziome

Wymiary
Ekran
Fosfor
Wymiary ekranu

 Przyciski funkcyjne ( , ,
) do uruchomienia funkcji
dodatkowych np. wywołanie interkomowe, podgląd kamery,
przełączanie podglądu kamer, sterowanie dekoderem funkcji
specjalnych
 Regulacja jasności i kontrastu

Podgląd
zapamięt.
wiadomości

Przełączanie
wideo

Funkcja
specjalna

--

Funkcja
specjalna

Wywoł. interk.
(domyślnie:
wywoł. centrali)

Wywoł. interk.
(do zaprogram.)

B Parametry techniczne

Sygnał wideo

Po ustawieniu regulatora głośności w pozycji „mute”
wideomonitor nie emituje sygnału dzwonienia w trakcie
wywołania, jednak wyświetlacz zostaje załączony.
 Podświetlany przycisk otwarcia drzwi
 Podświetlany przycisk zwolnienia elektrozaczepu

Auto- podgląd

Zniekształcenie geometryczne
Jaskrawośd
Promieniowanie rentgenowskie
Opóźnienie załączenia obrazu
Rodzaj mikrofonu
Głośnik słuchawki
Temperatura otoczenia
Wilgotnośd

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

16  18,5 VDC
max 0,35 A
0A
max 6,5W
50Hz 2 Hz
15625  300 Hz
1 Vpp 75  nominalny
1 Vpp -6 dB minimum
225 x 205 x 50 mm
4,5” (B/W)
P45
81x59mm
Pionowe 5% max
Poziome 5% max
Beczkowate 10% max
2
170 CD/m maksymalnie
Wolny
max 4s
Elektretowy
45
-5 + 50 C
90 % RH max

WIDEOMONITOR SIGNO 1740

Rys. 7.1 Wideomonitor SIGNO widok ogólny

1.
2.
3.
4.
5.
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7.1.2

Wideomonitor kolorowy SIGNO
1740/40, 1740/41, 1740/42

Rys. 7.4 Budowa monitora Signo
Rys. 7.3 Wideomonitor SIGNO widok ogólny
Signo to kompaktowy, nowoczesny monitor o idealnie gładkiej i lśniącej
powierzchni. Zaprojektowany przez pracownię Citterio. Jest to
najcieoszy w swojej klasie monitor. Klasyczna linia oraz subtelne
wykooczenie świetnie sprawdzają się nawet w najbardziej
wymagających wnętrzach.
Monitor wyposażony jest w podświetlany przycisk otwarcia oraz
3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywołania interkomowe, autopodgląd, sterowanie napędem bramowym, oświetleniem itp.).
Monitor wyposażony w dedykowany głośnik do obsługi wywołao,
umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się
trzypozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego wyciszenia.
Słuchawka monitora wykorzystuje pętle indukto-foniczną, jest
przystosowana dla osób niedosłyszących, noszących aparat słuchowy
z funkcją „T”.
Montaż natynkowy oraz uchwyt, do którego podłączane są wszystkie
przewody, zapewnia szybką i łatwą instalację.
Wideomonitory są dostępne w następujących kolorach obudowy:
 Biała
ref. 1740/40
 Antracyt ref. 1740/41
 Złoty
ref. 1740/42
A Właściwości
Główne cechy monitora SIGNO
 Ekran 4” (kolor)
 Wbudowany regulator głośności z funkcją wyciszenia
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Po ustawieniu regulatora głośności w pozycji „mute”
wideomonitor nie emituje sygnału dzwonienia w trakcie
wywołania, jednak wyświetlacz zostaje załączony.
 Podświetlany przycisk otwarcia drzwi
 Podświetlany przycisk zwolnienia elektrozaczepu

1.
2.
3.
4.
5.

Przycisk otwarcia
Przyciski dodatkowe
Regulacja koloru
Regulacja jasności
Regulacja głośności dzwonka wywołania
Przycisk

Stan
Spoczynku,
słuchawka
odłożona
Czas na
odebranie
Rozmowa
Spoczynku
słuchawka
podniesiona

Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu

Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Wywoł. interk.
(do zaprogram)

Auto- podgląd

Podgląd
zapamięt.
wiadomości

Przełączanie
wideo

Funkcja
specjalna

--

Funkcja
specjalna

Wywoł. interk.
(domyślnie:
wywoł. centrali)

Wywoł. interk.
(do zaprogram)

B Parametry techniczne
Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie jałowym
Pobór mocy
Odchylanie pionowe
Odchylanie poziome
Sygnał wideo
Wymiary
Ekran
Rozdzielczośd
Wymiary ekranu
Typ systemu
Opóźnienie załączenia obrazu
Rodzaj mikrofonu
Głośnik słuchawki
Temperatura otoczenia
Wilgotnośd

16  18,5 VDC
max 0,35 A
0A
max 6,5W
50Hz 2 Hz
15625  300 Hz
1 V pp 75  nominalny
1 Vpp -6 dB minimum
225 x 205 x 50 mm
4” LCD kolor
380H x 250V
81x59mm
PAL
max 4s
elektretowy
45
-5 + 50 C
90 % RH max

 Przyciski funkcyjne ( , ,
) do uruchomienia funkcji
dodatkowych np. wywołanie interkomowe, podgląd kamery,
przełączanie podglądu kamer, sterowanie dekoderem funkcji
specjalnych
 Regulacja jasności, koloru i kontrastu
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7.1.3

Uchwyt wideomonitora SIGNO 1740/83

W zależności od systemu, w jakim monitor Signo ma pracowad należy
nabyd odpowiedni, dedykowany do danej instalacji uchwyt. Dla
systemu 2Voice jest to uchwyt 1740/83.
Uchwyt do monitora kolorowego lub czarnobiałego Signo w systemie
2Voice posiada następujące właściwości:
 Niespolaryzowane wejście
 Możliwośd podłączenia odbiorników w trybie wejście/wyjście
 Możliwośd podłączenia odbiorników poprzez dystrybutor
 Nr ref. 1083/55
 Obsługa przycisku dzwonka lokalnego
 Możliwośd podłączenia wtórnika wywołania
 Konfiguracja urządzenia poprzez ustawienie dip-switchy.
 Terminancja linii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź czy kanały kablowe pokrywają się z otworem w uchwycie
na przeprowadzenie przewodów.
Przykręd uchwyt do ściany za pomocą dostarczonych śrub oraz
kołków rozporowych.
Usuo ochronny kartonik.
Połącz przewody z odpowiednimi zaciskami
Skonfiguruj ustawienia DIP-Switch
Wysuo zasuwkę α.
Zawieś monitor na uchwycie zgodnie z rysunkiem Rys. 7.6.
Zablokuj monitor wsuwając wsuwkę α

WIDEOMONITORY

WIDEOMONITORY

A Opis zacisków pod przewody
Line IN
Line IN
Line OUT
Line OUT
CP
CP
SP
SP

}
}
}
}

Wejście linii danych
Wyjście linii danych
Podłączenie przycisku wywołania lokalnego
Dodatkowy dzwonek

B Parametry techniczne
Zasilanie:

36 ÷ 48Vdc

Pobór prądu w stanie czuwania:

3,0 mA max

Pobór prądu (połączenie wideo):

500 mA max

Zakres temperaturowy:

-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Spełniane normy
C Montaż uchwytu

Rys. 7.6 Montaż monitora na uchwycie

D Konfiguracja uchwytu

Aby zamontowad uchwyt oraz monitor należy postępowad zgodnie
z następującymi wskazówkami:

Rys. 7.7 Domyślne ustawienia uchwytu

Rys. 7.5 Mocowanie uchwytu do ściany.

CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą
dip-switchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip-switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
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Ustawienia fabryczne:
Każdy uchwyt wychodzący z fabryki jest domyślnie skonfigurowany
następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
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INT: kod wewnętrzny
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia on połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 monitorów.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika, (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).

 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie
pojawi się na monitorze z INT=0. Na pozostałych monitorach
możemy wywoład obraz przy pomocy przycisku . Obraz pojawi
się również automatycznie w przypadku podniesienia słuchawki.
Fonia może byd załączona wyłącznie na jednym odbiorniku.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.

7.1.4

Funkcjonalnośd odbiorników

A Odbieranie połączeo
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka (jeden z
5, w zależności od miejsca wywołania).
Całkowita
Miejsce wywołania
Modulacja
długośd
Panel główny
3s ON
3s
Panel dodatkowy
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
2,8 s
Interkom
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
2,5 s
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
Centrala portierska
+pauza 0,2s,
2,8 s
powtórzony 5 razy
Dzwonek lokalny
3s ON (inny ton)
3s
Po wywołaniu monitora lub unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia,
bez konieczności podnoszenia słuchawki i rozpoczynania rozmowy.
Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle,
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku monitorów obraz z kamery
pojawia się na jednym monitorze z kodem wew. INT=0. W trakcie czasu
na podniesienie słuchawki, można wywoład obraz na innym monitorze
wewnętrznym poprzez przycisk wywołania auto-podglądu (włączenie
obrazu przed podniesieniem słuchawki).
Po podniesieniu słuchawki obraz pojawi się na danym monitorze.
B Autopodgląd
Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku należy nacisnąd dedykowany

E Ustawienie terminancji linii

Terminancja linii

przycisk do wywołania auto-podglądu Po aktywacji auto-podglądu,
użytkownik widzi obraz z kamery panela głównego z ID = 0; ponowne
naciskanie przycisku auto-podglądu powoduje przełączanie obrazów
z dodatkowych kamer CCTV, (jeśli są podłączone), następnie pojawiają
się obrazy z kolejnych paneli głównych wraz z dodatkowymi kamerami,
na koocu pojawiają się obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do
danej kolumny. Po przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl
zaczyna się od początku. Podniesienie słuchawki w trakcie autopodglądu powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym
panelem. Przy aktywnym połączeniu głosowym użytkownik może w
dowolnym momencie otworzyd elektrozaczep.
C Wywołanie interkomowe

Rys. 7.8 Terminancja linii
 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii, czyli nie ma urządzeo podłączonych pod
wyjście LINE OUT.

Wywołanie interkomowe wymaga wcześniejszego zaprogramowania
danych przycisków w odbiornikach. W celu wywołania interkomowego
należy podnieśd słuchawkę. Następnie wcisnąd przycisk odpowiadający
żądanemu użytkownikowi. W zależności od stanu, w jakim znajduje się
dana kolumna, mogą nastąpid następujące zdarzenia:
 Kolumna wolna (stan spoczynku): odbiornik wyemituje dźwięk
potwierdzający prawidłowe wywołanie (2 sygnały „beep”),
wywoływany odbiornik zadzwoni, podniesienie w drugim
odbiorniku słuchawki powoduje załączenie rozmowy.
 Kolumna zajęta (stan zajętości): odbiornik wyemituje dźwięk
ostrzegawczy (4 szybkie „beep”). Należy odłożyd słuchawkę
i spróbowad ponownie za chwilę.
D Dzwonek lokalny
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Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego. Wciśnięcie przycisku
dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik 3
sekundowego dzwonka (ton wybrany przez użytkownika, różny od
pozostałych wywołao). Jeśli użytkownik ma kilka równolegle
podłączonych odbiorników przycisk dzwonka wystarczy podłączyd do
jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w danym apartamencie będą
dzwonid sekwencyjnie.
E Wtórnik wywołania
Wideomonitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do
podłączenia dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik
wywołania jest aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk
wywołania unifonu.
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7.1.5

Programowanie dodatkowe

Programowania dodatkowego dokonujemy
podstawowej funkcjonalności systemu.

po

przetestowaniu

A Funkcja interkomu
W systemie 2Voice przyciski monitora ( , ,
lub przyciski 1 - 6 na
dodatkowej przystawce interkomowej 1083/96) mogą byd
zaprogramowane do wywołania innego użytkownika w tej samej
kolumnie lub innego odbiornika w tym samym lokalu. W pierwszym
przypadku wszystkie odbiorniki u wybranego lokatora będą dzwonid.
W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym numerze
wewnętrznym.
 Programowanie interkomu między różnymi lokalami
 Podejdź do monitora, z którego ma następowad wywołanie (lokal
A)
 Trzymając przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Monitor wyemituje sygnał potwierdzający wejście
w tryb programowania.

 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: podnieś
słuchawkę w lokalu A i wciśnij zaprogramowany przycisk. Jeśli
interkom jest skonfigurowany prawidłowo wszystkie odbiorniki w
lokalu B powinny zadzwonid.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie lokalu A w monitorze w lokalu B.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero
po podniesieniu słuchawki.
 Programowanie interkomu w tym samym lokalu
 Podejdź do monitora, z którego ma następowad wywołanie (C1)
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Monitor wyemituje sygnał potwierdzający wejście w
tryb programowania.

WIDEOMONITORY
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Rys. 7.12 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany odbiornik.
Monitor wyemituje potwierdzający dźwięk. Słuchawka musi
pozostad zdjęta.
Rys. 7.9 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany lokal.
Monitor wyemituje potwierdzający dźwięk. Słuchawka musi
pozostad zdjęta.

Rys. 7.13 Programowanie interkomu wybór przycisku.
 Podejdź do monitora (lub unifonu), który ma byd wywoływany (C2)
i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, monitor wyemituje
dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie przycisku.

Rys. 7.10 Programowanie interkomu wybór przycisku.
 Podejdź do monitora (lub unifonu), który ma byd wywoływany
(lokal B) i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, monitor
wyemituje dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie
przycisku. Alternatywnie można zamiast przycisku w lokalu wcisnąd
przycisk odpowiadający danemu lokalowi (B) w panelu wywołania.

Rys. 7.11 Programowanie interkomu - wybór adresata.
 Odłóż słuchawkę monitora w lokalu A, monitor wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.

Rys. 7.14 Programowanie interkomu - wybór adresata.
 Odłóż słuchawkę monitora C1, monitor wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: podnieś
słuchawkę w pomieszczeniu C1 i wciśnij zaprogramowany przycisk.
Jeśli interkom jest skonfigurowany prawidłowo odbiornik C2
zadzwoni.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie monitora C1 w monitorze C2.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero
po podniesieniu słuchawki.
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LOKAL B
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B Melodia sygnału wywołania

C Usunięcie zaprogramowanych danych

W systemie 2Voice w każdym monitorze mamy możliwośd wyboru
jednego z pięciu rodzajów sygnału wywołania.
 Melodia sygnału wywołania zewnętrznego
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny
.
 Monitor wyemituje sygnał wywołania.
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny,
aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
 Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
 Melodia została zaprogramowana.

Aby usunąd ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe)
postępuj zgodnie z poniższym opisem:
 Przy wciśniętym przycisku otwarcia
podnieś słuchawkę.
 Naciśnij jednocześnie przyciski
i trzymad je wciśnięte, przez
co najmniej 3 sekundy do usłyszenia sygnału potwierdzającego.
 Puśd przyciski
i odłóż słuchawkę.
Procedura ta nie usuwa wybranych melodii sygnału wywołania
i dzwonka lokalnego.
Uwaga:

7.1.6

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony
automatycznie w ciągu ok. 5 minut.
Akcesoria dodatkowe monitora SIGNO

A Przystawka interkomowa nr ref. 1083/96
Jeśli instalacja wymaga, aby monitor posiadał większą liczbę przycisków
interkomowych i/lub funkcję automatycznego otwarcia drzwi sygnałem
wywołania, czy sygnalizację niezamkniętych drzwi, należy dokupid i
zainstalowad przystawkę interkomową nr ref. 1083/96.

Rys. 7.15 Wybór melodii sygnału wywołania zewnętrznego
Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich rodzajów wywołania,
jednakże, aby rozróżnid skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest
w różny sposób modulowana.
Całkowita
Miejsce wywołania
Modulacja
długośd
Panel główny
3s ON
3s
Panel dodatkowy
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
2,8 s
Interkom
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
2,5 s
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
2,8 s
Centrala
+pauza 0,2s, powt. 5 razy
 Melodia dzwonka lokalnego
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny .
 Monitor wyemituje melodię dzwonka lokalnego.
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny
aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
 Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
 Melodia została zaprogramowana.

Rys. 7.17 Wymiary monitora z przystawką interkomową

Funkcja automatycznego otwarcia drzwi oraz sygnalizacja
niezamkniętych drzwi jest aktywa wyłącznie na monitorze o
numerze wewnętrznym int="0”
 Funkcja automatycznego otwarcia drzwi
Funkcja automatycznego otwarcia drzwi jest włączana/wyłączana
górnym przyciskiem na przystawce interkomowej
nr ref. 1083/96.
Aktywacja funkcji jest sygnalizowana zapaleniem się zielonej diody.
Wywołanie danego użytkownika powoduje automatyczne wysłanie
polecenia otwarcia drzwi do panela, z którego nastąpiło wywołanie.
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Po wywołaniu wszystkie elektrozaczepy z ustawioną w panelu
funkcją otwarcia w tryb „zawsze” zostaną załączone.

Rys. 7.16 Wybór melodii dzwonka lokalnego
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 Sygnalizacja niezamkniętych drzwi
Jeśli między zaciski SP i CT włączony będzie normalnie zamknięty
kontaktron, odbiorniki z przystawką interkomową będą wskazywały
fizyczny stan zamknięcia drzwi. Odbiornik zasygnalizuje niezamknięcie
drzwi panela, z którego ostatnio dany odbiornik był wywoływany i do
którego było wysłane polecenie otwarcia. Jeśli niezamknięte są drzwi
panela głównego, dioda świeci na stałe. Jeśli niezamknięte są drzwi
panela dodatkowego, dioda miga.
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 Wywołania interkomowe
Przystawka interkomowa pozwala na zaprogramowanie kolejnych 6
przycisków wywołania interkomowego dla użytkowników w tej samej
kolumnie.
W celu zaprogramowania przycisków przystawki interkomowej
postępujemy analogicznie, jak przy programowaniu przycisków
monitora, czyli zgodnie z rozdziałem 7.1.5 A „funkcja interkomu”.
 Funkcje przycisków
Przycisk
Stan

1-6

Spoczynku, słuchawka
odłożona
Czas na odebranie

Funkcja specjalna

Rozmowa
Spoczynku słuchawka
podniesiona

1.

Automatyczne zwolnienie
elektrozaczepu

Wywołanie interkomowe
(do zaprogramowania)

 Montaż przystawki interkomowej
Za pomocą łączników przykręcid przystawkę do uchwytu.
Rys. 7.20 Montaż uchwytu do ściany

Widok z tylu
6.
7.
8.
9.
10.

Połącz przewody z odpowiednimi zaciskami
Skonfiguruj ustawienia DIP-Switch.
Wysuo zasuwkę α.
Zawieś monitor na uchwycie zgodnie z rysunkiem.
Zablokuj monitor wsuwając blokadę α

Rys. 7.18 Połączenie przystawki z uchwytem
2.
3.

Usuo ochronny kartonik z uchwytu
Za pomocą dołączonej taśmy połączyd przystawkę z uchwytem

Rys. 7.21 Montaż monitora na uchwycie
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Aby uzyskad dostęp do etykiety na opis przycisków usuo pokrywkę
w sposób pokazany na rysunku poniżej.

Rys. 7.19 Połączenie taśmy uchwytu
4.
5.

Zamocuj uchwyt do ściany.
Sprawdź czy kanały kablowe pokrywają się z otworem w uchwycie
na przeprowadzenie przewodów.
Rys. 7.22 Montaż etykiety opisowej
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CHARAKTERYSTYKA
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Rys. 7.23 Monitor Folio widok ogólny

Właściwości

Główne cechy monitora FOLIO
 Ekran 3, 5” LCD podświetlony.
 Głośnik wywołania oddzielony od głośnika rozmowy.
 Cztery podświetlone ikony powiązane z jednym z dwóch
wyświetlanych ekranów.
 Podświetlane przyciski z możliwością regulacji kolorów (RGB).
 Przyciski funkcyjne do uruchomienia funkcji dodatkowych np.
wywołanie interkomowe, podgląd kamery, przełączanie podglądu
kamer, sterowanie dekoderem funkcji specjalnych.
 Regulacja jasności, koloru i kontrastu.
 Możliwośd wywołania interkomowego do 32 użytkowników w tym
4 użytkowników można wywoład interkomowo.
 Szerokokątny wyświetlacz.
 Głośnik wywołania oddzielony od głośnika rozmowy.
 Cztery podświetlone ikony informacyjne.
 Funkcja automatycznego otwarcia drzwi po wywołaniu.
 Sygnalizacja otwartych drzwi.
 Regulacja głośności sygnału wywołania łącznie z wyciszeniem.
 Regulacja podświetlenia i kontrastu z poziomu menu.
Do czyszczenia panela frontowego używaj płynów dla
delikatnych powierzchni i miękkiej tkaniny. Nie należy używad
materiałów szorstkich.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyświetlacz
Mikrofon
Sygnalizacja funkcji MUTE (zielona dioda – funkcja aktywna)
Sygnalizacja funkcji automatycznego otwarcia drzwi (zielona dioda)
Sygnalizacja nowych wiadomości (zielona dioda – wiadomości w
pamięci)
Sygnalizacja otwartych drzwi lub trybu nieobecności (czerwona
dioda – drzwi otwarte)
Włączenie/Wyłączenie audio - przycisk X dla menu kontekstowego
Przycisk otwarcia elektrozamka lub OK dla menu kontekstowego
Funkcje przycisków
Funkcja
Funkcja w menu
podstawowa
Wyciszenie dzwonka
Otwarcie bramy



Wywołanie centrali



WIDEOMONITOR
KOLOROWY FOLIO
1706/6
1706/5, 1706/6
FOLIO 1706/5,
WIDEOMONITOR KOLOROWY

7.2.1

Rys. 7.24 Budowa monitora FOLIO



FOLIO jest wideomonitorem kolorowym, głośnomówiącym
1706/5 i 1706/6 posiada, płaski, 3,5 calowy kolorowy ekran LCD.
Ten model monitora dedykowany jest wyłącznie do cyfrowego systemu
2Voice i przystosowany jest tylko do montażu w wersji podtynkowej
(wymagana puszka 1706/60).
Wszystkie przewody przychodzące z linii wideodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się na tylnej płycie
monitora.
Monitor może wywoład interkomowo do 32 użytkowników.
Monitory Folio są dostępne w następujących kolorach:
 Czarny
ref. 1706/5
 Biały
ref. 1706/6

Autopodgląd kamer



10. Menu
11. Przełączniki dip switch:
- 2 do ustawienia wewnętrznego numeru monitora
- 8 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie
12. Styki podłączenia do systemu
13. Terminancja linii
Wideomonitor FOLIO jest przystosowany do współpracy
z aparatami słuchowymi.
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7.2.2

Parametry techniczne

Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie czuwania
Odchylanie pionowe
Odchylanie poziome
Sygnał wideo
Ekran
Kąt widzenia poziomego
Kąt widzenia pionowego
Jaskrawośd
Wymiary ekranu
Rozdzielczośd
System kolorów
Opóźnienie załączenia obrazu
Rodzaj mikrofonu
Głośnik słuchawki
Temperatura otoczenia
Wilgotnośd
Wymiary
7.2.3

Rys. 7.26 Odłączenie panela frontowego
 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip switch.
 Przytwierdź monitor do obudowy podtynkowej 1706/60.

Opis zacisków pod przewody

Line IN
Line OUT
S+
SCP
CP
7.2.4

36  48 Vcc
Max 160 mA
3 mA
50Hz 2 Hz
15625  300 Hz
1 Vpp 75  nominalny
1 Vpp -6 dB minimum
3, 5” podświetlony
+60:  -60:
+50:  -55:
>250cd/m2
70x52mm
960H x 240V pixeli
PAL
Max 4s
Elektretowy
45
-5 + 45 C
95 % RH max
170x148x54 mm

Wejście linii danych
Wyjście linii danych do następnego urządzenia

}
}

Dodatkowy dzwonek
Podłączenie przycisku wywołania lokalnego

Montaż wideomonitora

A Montaż w obudowie podtynkowej

 Zamontuj obudowę natynkową 1706/60
wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.

na

odpowiedniej

Rys. 7.27 Montaż monitora
 Zatrzaśnij panel frontowy na monitorze.

Rys. 7.25 Wysokośd obsadzenia obudowy 1706/60

Rys. 7.28 Zamknięcie monitora
 Na koniec usuo folię ochronną.
Po instalacji panel wystaje ze ściany ok. 8mm. Wymiary
ramki frontowej to 148x170mm

 Zdejmij panel frontowy monitora
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Monitor Folio wymaga obudowy podtynkowej 1706/60, którą należy
zakupid osobno.
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 Przykręd wkręty z zestawu montażowego

B Montaż w płycie kartonowo-gipsowej
W celu montażu monitora w płycie kartonowo – gipsowej konieczne
jest zastosowanie obudowy podtynkowej 1706/60 i dodatkowo
zestawu montażowego 1706/61.
 Na wysokości 155-160cm wytnij kwadratowy otwór o boku
13,5cm.

Rys. 7.32 Przykręcenie obudowy
Zamontuj obudowę natynkową 1706/60 na odpowiedniej wysokości
zgodnie z poniższymi ilustracjami.

Rys. 7.29 Sugerowane wymiary otworu montażowego
 Połącz zestaw montażowy z puszką
1706/61

Rys. 7.33 Wysokośd obsadzenia obudowy 1706/60
 Zdejmij panel frontowy monitora
 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip switch.
 Przytwierdź monitor do obudowy podtynkowej.
1706/60

Rys. 7.30 Przygotowanie obudowy

WIDEOMONITOR KOLOROWY FOLIO 1706/5, 1706/6

 Umieśd obudowę w otworze.

Rys. 7.34 Montaż monitora
 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip switch.
 Przytwierdź monitor do obudowy podtynkowej 1706/60.
 Na koniec usuo folię ochronną.
Rys. 7.31 Montaż obudowy do ściany
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7.2.5

Konfiguracja ustawieo wideomonitora

A Ustawienie terminancji linii

Terminancja linii

Rys. 7.35 Ustawienia przełączników dip switch
Ustawienia fabryczne:
Każdy monitor FOLIO do systemu 2VOICE wychodzący z fabryki jest
domyślnie skonfigurowany następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą dipswitchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
INT: kod wewnętrzny
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 monitorów.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika, (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).

Rys. 7.36 Terminancja linii.
 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii, czyli nie ma urządzeo podłączonych pod
wyjście LINE OUT.
7.2.6

Funkcje monitora

A Zarządzanie połączeniami i funkcją podglądu wideo
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka w
zależności od źródła sygnału wywołania:
 Wywołanie z panela głównego
 Wywołanie z panela dodatkowego
 Wywołanie interkomowe
 Wywołanie lokalne
 Wywołanie z centrali portierskiej
Po wywołaniu monitora lub unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia,
co umożliwia otworzenie bez konieczności rozpoczynania rozmowy.
Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle,
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku wywołania z panela wideo
obraz z kamery pojawia się na monitorze z kodem wew. INT=0. W
trakcie czasu na podniesienie słuchawki, można wywoład obraz na
innym monitorze wewnętrznym poprzez przycisk wywołania autopodglądu
.
Jeśli obraz jest wyświetlany na panelu przez ponowne wciśnięcie
przycisku
możemy cyklicznie przełączad podgląd innych kamer
zainstalowanych w systemie.
Po odebraniu rozmowy obraz pojawi się na monitorze, z którym
zestawiliśmy połączenie audio.
B Odbieranie połączeo

C Otwarcie drzwi podczas wywołania i sygnalizacja otwartych
drzwi
Po wywołaniu danego użytkownika z panela wywołania lub podczas
rozmowy można sterowad elektrozaczepem
lub bramą
wciskając odpowiedni przycisk.
Jeśli panel wywołania ma podłączony czujnik otwartych drzwi (i funkcja
nieobecności lokatora jest nieaktywna) dioda
może sygnalizowad
stan otwartych drzwi. Dioda świeci, jeśli otwarte są drzwi główne, miga,
jeśli otwarte są drzwi wejścia dodatkowego.
D Wyciszenie sygnału wywołania
Funkcja ta pozwala wyciszyd sygnał wywołania. W celu aktywacji funkcji
należy wcisnąd przycisk

. Gdy funkcja jest aktywna dioda LED

sygnalizująca funkcję MUTE
wywołania monitor nie dzwoni.

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

jest podświetlona i w trakcie

99

WIDEOMONITOR KOLOROWY FOLIO 1706/5, 1706/6

Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie
pojawi się na monitorze z INT=0.
Na pozostałych monitorach możemy załączyd obraz przy pomocy
przycisku
. Obraz zostanie załączony na wybranym monitorze
a wyłączony na pozostałych.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.

Wciskając przycisk
, użytkownik zestawia połączenie audio
z dzwoniącym (przycisk zaczyna migad). Po ponownym wciśnięciu
przycisku połączenie zostaje przerwane i ekran wyłącza się.
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E Wtórnik wywołania

I

Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest
aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk wywołania
unifonu.
F Ustawienia audio i wideo podczas rozmowy
W czasie wywołania lub rozmowy niektóre parametry audio/wideo
mogą byd zmieniane. Po wciśnięciu przycisku „menu” zostanie
wyświetlony obraz widoczny poniżej:

Wywołanie centrali portierskiej

Funkcja ta pozwala zestawid połączenie z centralą portierską. W celu
wywołania centrali portierskiej należy wcisnąd

, jeśli portier nie

odbierze w ciągu 10s przycisk
na monitorze zostanie wyłączony
a centrala zarejestruje próbę połączenia.
W połączeniu z centralą możemy zestawid tylko AUDIO
J

Wywołanie interkomowe

 Wywołanie z użyciem spisu lokatorów
Monitor FOLIO pozwala na wywołanie interkomowe od 1 do 32
użytkowników w tej samej kolumnie.
W systemie 2Voice możemy wywoład użytkownika w tym samym lokalu
(wywołanie wewnętrzne) lub użytkownika w tej samej kolumnie
(wywołanie zewnętrzne).
 W celu wywołania interkomowego z użyciem listy należy:
 Wcisnąd przycisk MENU w celu uzyskania dostępu do menu.

Rys. 7.37 Ustawienia audio/wideo podczas rozmowy.
Ekran ten zostaje wyświetlony nad obrazem przychodzącym z kamery
w panelu wywołania.
 Wybierz
(głośnośd)
(jasnośd),
(kontrast),
(kolor)
używając przycisków głównych góra/dół.
 Ustaw odpowiednią wartośd używając przycisków głównych
prawo/lewo
/
.
 Wciśnij (OK) aby potwierdzid ustawienia, wciśnij (X) aby anulowad
lub wciśnij MENU aby zamknąd menu ustawieo.
G Dzwonek lokalny
Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego. Wciśnięcie przycisku
dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik dzwonka
(ton wybrany przez użytkownika, różny od pozostałych wywołao). Jeśli
użytkownik ma kilka równolegle podłączonych odbiorników przycisk
dzwonka wystarczy podłączyd do jednego z nich. Pozostałe odbiorniki
w danym lokalu będą dzwonid sekwencyjnie.

 Wybrad ikonę
i potwierdzid przyciskiem OK.
 Wybrad odpowiedniego użytkownika za pomocą przycisków
głównych i zatwierdzid przyciskiem OK.
 W trakcie wywołania interkomowego monitor wygasza się.
 Wywołanie z użyciem klawiszy szybkiego wywołania
Pierwszych czterech użytkowników ze spisu lokatorów można wywoład
za pomocą klawiszy szybkiego wywołania. Przyciski są przypisane do
lokatorów w następujący sposób.
Użytkownik 1
Użytkownik 2
Użytkownik 3
Użytkownik 4
W celu wywołania interkomowego przy użyciu przycisków szybkiego
wybierania należy trzymając przycisk załączenia fonii
wcisnąd jeden
z przycisków wymienionych powyżej. W celu zakooczenia rozmowy
należy ponownie wcisnąd przycisk

.

Jeśli system jest zajęty monitor wyemituje sygnał ostrzeżenia.

WIDEOMONITOR KOLOROWY FOLIO 1706/5, 1706/6

H Autopodgląd
Tryb autopodglądu pozwala wyświetlid obrazy przechwycone przez
kamery w systemie. Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku należy
nacisnąd dedykowany przycisk do wywołania auto-podglądu
i poczekad na pojawienie się obrazu Po aktywacji auto-podglądu,
użytkownik widzi obraz z kamery panela głównego z ID = 0; ponowne
naciskanie przycisku
powoduje przełączanie obrazów
z dodatkowych kamer CCTV (jeśli są podłączone), następnie pojawiają
się obrazy z kolejnych paneli głównych wraz z dodatkowymi kamerami,
na koocu pojawiają się obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do
danej kolumny. Po przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl
zaczyna się od początku.

W połączeniu interkomowym możemy zestawid tylko AUDIO
K Wsparcie dla osób niedosłyszących
Wideomonitor FOLIO jest wyposażony w pętlę indukcyjną pozwalającą
na bezpośredni przesył rozmowy przychodzącej na aparat słuchowy.
Aparat słuchowy musi byd ustawiony w trybie „T” Zasięg nadajnika to
ok. 20cm od monitora.

Wciśnięcie przycisku nawiązania rozmowy
w trakcie auto-podglądu
powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym panelem.
Przy aktywnym połączeniu głosowym. Ponowne wciśnięcie
zakooczy połączenie i funkcję autopodglądu.
Podgląd nie może byd wywołany, jeśli w danej kolumnie akurat trwa
rozmowa, w takiej sytuacji przy próbie włączenia podglądu monitor
wyemituje dźwięk ostrzeżenia.

Aparat ustawiony
w tryb „T”
Rys. 7.38 Współpraca z aparatem słuchowym.
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7.2.7

Funkcje MENU

W celu uzyskania dostępu do menu monitora należy wcisnąd przycisk
MENU.
Po wciśnięciu ekran pokaże:

C Abonent niedostępny (funkcja niedostępna)
Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby ją
aktywowad należy z wideomonitora, który ma INT = 0
 Naciśnij MENU aby wejśd do głównego menu
 Wybierz ikonę
LED

WIDEOMONITORY

WIDEOMONITORY

i nacisnąd OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda

mruga powoli.

D Wiadomości wideo
Jeżeli w systemie znajdują się wiadomości dla użytkownika dioda LED
błyska powoli. Aby je odebrad:
 Naciśnij przycisk MENU aby wejśd do menu głównego
 Wybierz ikonę

Rys. 7.39 Menu główne monitora Folio
W każdej chwili urządzenie można przywrócid do stanu czuwania
poprzez naciśnięcie przycisku (X) przez 3 sek.

i naciśnij OK.

Funkcja jest dostępna tylko w systemie wyposażonym
w specjalny interfejs wideo z pamięcią.
E Ustawienia
Aby wejśd w ustawienia, należy z menu głównego wybierz ikonę

.

Jeśli linia jest zajęta (w danej kolumnie trwa połączenie)
monitor nie załączy się i wyemituje sygnał ostrzeżenia.
A Menu wywołania
Za pomocą tego menu użytkownik może zadzwonid do wcześniej
zaprogramowanego abonenta
 Naciśnij przycisk MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
i naciśnij przycisk OK.
 Wybierz użytkownika za pomocą strzałek i naciśnij przycisk OK.
 Kiedy połączenie zostanie nawiązane, wyświetlacz zgaśnie.

Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie mógł wejśd w
tryb ustawieo.

Rys. 7.40 Menu wywołania
B Automatyczne otwarcie drzwi
Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast
po otrzymaniu wywołania na wideomonitor aby ją uaktywnid:
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego
 Wybierz ikonę
dioda LED

i naciśnij OK. Kiedy funkcja jest aktywna
świeci.
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Rys. 7.41 Menu ustawieo
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F Spis abonentów

H Regulacja głośności

Wideomonitor może przechowad maksymalnie 32 kody wywołania
użytkowników lub funkcji specjalnych.
 Dodawanie użytkownika do spisu
Aby dodad nazwę użytkownika
 Za pomocą przycisku MENU wejdź do menu głównego
 Wybierz ikonę

Użytkownik ma możliwośd regulacji głośności głośnika, dzwonka oraz
przycisków.
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
 Wybierz jedno z 32 miejsc, które chcesz uzupełnid i naciśnij OK.
 Następnie wybierz typ wywołania, który chcesz przypisad,
dostępne są następujące opcje:
Wywołanie
Wywołanie wewnątrz tego samego
wewnętrzne
apartamentu
Wywołanie
Wywołanie innego lokalu w tej
zewnętrzne
samej kolumnie
Wywołanie
Żądanie dekodera specjalnego
specjalne
 Wprowadź nazwę, dzięki której chcesz identyfikowad abonenta.
(Za pomocą
,
wybierz znaki ‐
,
przesuwaj kursor,
X ‐ skasuj znak). Zatwierdź nazwę przyciskiem OK.
 Wprowadź kod abonenta, który służy do identyfikacji. (Za pomocą
,
wybierz znaki ‐
,
przesuwaj kursor, X ‐ skasuj
znak) Zatwierdź nazwę przyciskiem OK.
o Dla wywołania wewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 3
o Dla wywołania zewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 127
o Dla wywołania specjalnego ‐ kody dostępne są od 0 do 250
 Zmiana wpisu w spisie
Aby zmienid uprzednio wpisany rekord
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
.
 Wybierz rekord, którego zmiany chcesz dokonad i naciśnij OK.
 Po wybraniu wpisu, który chcesz zmienid, postępuj zgodnie z
krokami opisanymi w punkcie dodawanie użytkownika do spisu.
 Usuwanie rekordu ze spisu
Aby usunąd wpis
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
 Wybierz wpis do skasowania i zatwierdź OK.

.

 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
aby ustawid głośnośd dzwonka,
aby
ustawid głośnośd rozmowy i BEEP aby włączyd/wyłączyd dźwięk
przycisków lub wyłączyd dźwięki klawiszy. Wybór poziomu
głośności następuje strzałkami lewo/prawo
 Po ustawieniach, zatwierdź OK
I

Regulacja obrazu

Użytkownik może ustawid jasnośd, kontrast, kolory oraz motyw (jeden z
pięciu dostępnych 5) wideomonitora
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę

aby, za pomocą strzałek w lewo lub prawo,

ustawid jasnośd wideomonitora,

aby ustawid kontrast,

aby ustawid kolor i wybierz ikonę
wideomonitora
 Po ustawieniach zatwierdź OK.
J

aby ustawid motyw

Podświetlenie przycisków

Wideomonitor FOLIO daje możliwośd wyboru jednego z szesnastu
kolorów podświetlenia przycisków.
Aby zmienid kolor podświetlenia przycisku:
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
i naciśnij OK.
 Wybierz ikonę
i naciśnij OK.
 Wybierz kolor i naciśnij OK aby potwierdzid wybór.
K Reset
Użytkownik może przywrócid ustawienia fabryczne, wykonując reset
urządzenia
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
i naciśnij OK.
 Wybierz ikonę RESET i naciśnij przycisk OK.

G Wybór rodzaju dzwonka
Dostępnych jest pięd rodzajów dzwonka, różny dla wywołania z panela
wejściowego i dzwonka lokalnego.
 Naciśnij MENU aby wejśd do menu głównego.

WIDEOMONITOR KOLOROWY FOLIO 1706/5, 1706/6

 Wybierz ikonę
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

Procedura ta nie usuwa listy użytkowników.
Uwaga:

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony
automatycznie w ciągu ok. 5 minut.

i naciśnij OK.

 Wybierz dzwonek, który chcesz ustawid (wywołanie)
(dzwonek lokalny)
.
 Wybór dzwonka następuje poprzez nawigację strzałkami w lewo
lub prawo.
 Po wybraniu dzwonka, zatwierdź OK.
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7.3

WIDEOMONITOR KOLOROWY AIKO 1716/1, 1716/2

Rys. 7.42 Wideomonitor AIKO

7.3.1

Właściwości

Główne cechy monitora AIKO.
 Ekran 4,3” LCD podświetlony.
 Szerokokątny wyświetlacz.
 Głośnik wywołania oddzielony od głośnika rozmowy.
 Cztery podświetlone ikony informacyjne.
 Funkcja automatycznego otwarcia drzwi po wywołaniu.
 Sygnalizacja otwartych drzwi.
 Regulacja głośności sygnału wywołania łącznie z wyciszeniem.
 Regulacja podświetlenia i kontrastu z poziomu menu.
Do czyszczenia panela frontowego używaj płynów dla
delikatnych powierzchni i miękkiej tkaniny. Nie należy używad
materiałów szorstkich.

Rys. 7.43 Budowa monitora AIKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wyświetlacz
Mikrofon
Sygnalizacja funkcji MUTE (zielona dioda – funkcja aktywna)
Sygnalizacja funkcji automatycznego otwarcia drzwi (zielona dioda)
Sygnalizacja nowych wiadomości (zielona dioda – wiadomości
w pamięci)
Sygnalizacja otwartych drzwi (czerwona dioda – drzwi otwarte)
Przycisk otwarcia elektrozamka lub OK dla menu kontekstowego
Przyciski nawigacyjne
Otwarcie bramy głównej
Przycisk wyciszenia dzwonka
Wywołanie centrali portierskiej
Włączenie funkcji podglądu
Menu
Głośnik
Włączenie/Wyłączenie audio - przycisk X dla menu kontekstowego
Styki podłączenia do systemu
Terminancja linii
Przełączniki dip switch:
- 2 do ustawienia wewnętrznego numeru monitora
- 8 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie
Wideomonitor AIKO jest przystosowany do współpracy
z aparatami słuchowymi.
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Wideomonitor bezsłuchawkowy (głośnomówiący) AIKO posiada
7 sensorycznych przycisków plus cztery przyciski nawigacyjne oraz
menu kontekstowe, co daje możliwośd wielu ustawieo i ułatwia
intuicyjne poruszanie się po menu. Ten model monitora dedykowany
jest wyłącznie do cyfrowego systemu 2Voice.
Wideomonitor 1716 ma możliwośd wyboru pięciu rodzajów dzwonków
działających w zależności od źródła sygnału wywołania.
Monitor AIKO ma możliwośd zaprogramowania od jednego do 32
wywołao w systemie interkomowym.
Możliwośd montażu natynkowego lub podtynkowego przy
zastosowaniu puszki 1716/60, oraz na biurku z zastosowaniem
podstawki skośnej 1716/50, interkom, oraz wiele innych funkcji, a także
możliwośd wyboru jednego z sześciu kolorów sprawiają, że ten monitor
może zaspokoid zróżnicowane potrzeby użytkownika.
Wideomonitory są dostępne w następujących kolorach obudowy:
 Czarna
ref. 1716/1
 Biała
ref. 1716/2
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7.3.2

B Montaż w obudowie podtynkowej

Parametry techniczne
36  48 Vcc
Max 160 mA
3 mA
50Hz 2 Hz
15625  300 Hz
1 Vpp 75  nominalny
1 Vpp -6 dB minimum
225 x 205 x 50 mm
4,3” podświetlony
+80:  -80:
+80:  -80:
>500cd/m2
105x67mm
480H x 272V pixeli
PAL
Max 4s
Elektretowy
45
-5 + 45 C
95 % RH max

Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie czuwania
Odchylanie pionowe
Odchylanie poziome
Sygnał wideo
Wymiary
Ekran
Kąt widzenia poziomego
Kąt widzenia pionowego
Jaskrawośd
Wymiary ekranu
Rozdzielczośd
System kolorów
Opóźnienie załączenia obrazu
Rodzaj mikrofonu
Głośnik słuchawki
Temperatura otoczenia
Wilgotnośd
7.3.3

na

odpowiedniej

 Zamocuj monitor do ramki frontowej

Opis zacisków pod przewody

Line IN
Line OUT
S+
SCP
7.3.4

 Zamontuj obudowę natynkową 1716/60
wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.

Wejście linii danych
Wyjście linii danych do następnego urządzenia

}

Dodatkowy dzwonek
Podłączenie przycisku wywołania lokalnego

Montaż wideomonitora

A Montaż natynkowy
 Zamontuj puszkę podtynkową lub puszkę instalacyjną na
odpowiedniej wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.
 Zamocuj uchwyt monitora do puszki.

 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio przełączniki dip switch.
 Przytwierdź monitor z ramką do podtynkowej części obudowy
1716/60.
7.3.5

Konfiguracja ustawieo wideomonitora

Rys. 7.46 Ustawienia przełączników dip switch

Rys. 7.44 Wysokośd obsadzenia puszki podtynkowej

WIDEOMONITOR KOLOROWY AIKO 1716/1, 1716/2

 Podłącz przewody i ustaw odpowiednio
przełączniki dip switch.
 Na koniec przytwierdź monitor do uchwytu

Rys. 7.45 Montaż monitora

Ustawienia fabryczne:
Każdy monitor AIKO do systemu 2VOICE wychodzący z fabryki jest
domyślnie skonfigurowany następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą
dip-switchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
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INT: kod wewnętrzny
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 monitorów.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).

Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle,
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku wywołania z panela wideo
obraz z kamery pojawia się na monitorze z kodem wew. INT=0.
W trakcie czasu na podniesienie słuchawki, można wywoład obraz
na innym monitorze wewnętrznym poprzez przycisk wywołania autopodglądu
.
Jeśli obraz jest wyświetlany na monitorze przez ponowne wciśnięcie
przycisku
możemy cyklicznie przełączad podgląd innych kamer
zainstalowanych w systemie.
Po odebraniu rozmowy obraz pojawi się na monitorze z którym
zestawiliśmy połączenie audio.

WIDEOMONITORY
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B Odbieranie połączeo
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie
pojawi się na monitorze z INT=0.
Na pozostałych monitorach możemy załączyd obraz przy pomocy
przycisku
. Obraz zostanie załączony na wybranym monitorze, a
wyłączony na pozostałych.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.
A Ustawienie terminancji linii
Terminancja linii

Wciskając przycisk
, użytkownik zestawia połączenie audio
z dzwoniącym (przycisk zaczyna migad). Po ponownym wciśnięciu
przycisku połączenie zostaje przerwane i ekran wyłącza się.
C Otwarcie drzwi podczas wywołania i sygnalizacja otwartych
drzwi
Po wywołaniu danego użytkownika z panela wywołania lub podczas
rozmowy można sterowad elektrozaczepem
lub bramą
wciskając odpowiedni przycisk.
Jeśli panel wywołania ma podłączony czujnik otwartych drzwi (i funkcja
nieobecności lokatora jest nieaktywna) dioda
może sygnalizowad
stan otwartych drzwi. Dioda świeci jeśli otwarte są drzwi główne, miga
jeśli otwarte są drzwi wejścia dodatkowego.
D Wyciszenie sygnału wywołania
Funkcja ta pozwala wyciszyd sygnał wywołania. W celu aktywacji funkcji
należy wcisnąd przycisk

. Gdy funkcja jest aktywna dioda LED

sygnalizująca funkcję MUTE
wywołania monitor nie dzwoni.

jest podświetlona i w trakcie

E Wtórnik wywołania
Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub odpowiedniego przekaźnika. Wtórnik
wywołania jest aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk
wywołania unifonu.
Rys. 7.47 Terminancja linii.
 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii, czyli nie ma urządzeo podłączonych pod
wyjście LINE OUT.

F Ustawienia audio i wideo podczas rozmowy
W czasie wywołania lub rozmowy niektóre parametry audio/wideo
mogą byd zmieniane. Po wciśnięciu przycisku „menu” zostanie
wyświetlony obraz widoczny poniżej:

Do czyszczenia należy użyd miękkiej, wilgotnej tkaniny, delikatnie
wycierając ekran.
7.3.6

Funkcje monitora

A Zarządzanie połączeniami i funkcją podglądu wideo
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka
w zależności od źródła sygnału wywołania:
 Wywołanie z panela głównego
 Wywołanie z panela dodatkowego
 Wywołanie interkomowe
 Wywołanie lokalne
 Wywołanie z centrali portierskiej
Po wywołaniu monitora lub unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia,
co umożliwia otworzenie drzwi bez konieczności rozpoczynania
rozmowy.

Rys. 7.48 Ustawienia audio/wideo podczas rozmowy.
Ekran ten zostaje wyświetlony nad obrazem przychodzącym z kamery
w panelu wywołania.
 Wybierz
(głośnośd)
(jasnośd),
(kontrast),
(kolor)
używając przycisków głównych góra/dół.
 Ustaw odpowiednią wartośd używając przycisków głównych
prawo/lewo.
 Wciśnij (OK) aby potwierdzid ustawienia, wciśnij (X) aby anulowad
lub wciśnij MENU aby zamknąd menu ustawieo.
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B Czyszczenie
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G Dzwonek lokalny
Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego. Wciśnięcie przycisku
dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik dzwonka
(ton wybrany przez użytkownika, różny od pozostałych wywołao). Jeśli
użytkownik ma kilka równolegle podłączonych odbiorników przycisk
dzwonka wystarczy podłączyd do jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w
danym lokalu będą dzwonid sekwencyjnie.

Użytkownik 2
Użytkownik 3
Użytkownik 4

H Autopodgląd
Tryb autopodglądu pozwala wyświetlid obrazy przechwycone przez
kamery w systemie. Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku należy
nacisnąd dedykowany przycisk do wywołania auto-podglądu
i poczekad na pojawienie się obrazu Po aktywacji auto-podglądu,
użytkownik widzi obraz z kamery panela głównego z ID = 0; ponowne
naciskanie przycisku
powoduje przełączanie obrazów
z dodatkowych kamer CCTV (jeśli są podłączone), następnie pojawiają
się obrazy z kolejnych paneli głównych wraz z dodatkowymi kamerami,
na koocu pojawiają się obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do
danej kolumny. Po przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl
zaczyna się od początku.
Wciśnięcie przycisku nawiązania rozmowy
w trakcie auto-podglądu
powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym panelem.
Ponowne wciśnięcie
przy aktywnym połączeniu głosowym zakooczy
połączenie i funkcję autopodglądu.
Podgląd nie może byd wywołany, jeśli w danej kolumnie akurat trwa
rozmowa, w takiej sytuacji przy próbie włączenia podglądu monitor
wyemituje dźwięk ostrzeżenia.
I

 Wywołanie z użyciem klawiszy szybkiego wywołania
Pierwszych ośmiu użytkowników ze spisu lokatorów można wywoład za
pomocą klawiszy szybkiego wywołania. Przyciski są przypisane do
lokatorów w następujący sposób.
Użytkownik 1

Wywołanie centrali portierskiej

Użytkownik 5
Użytkownik 6
Użytkownik 7
Użytkownik 8
W celu wywołania interkomowego przy użyciu przycisków szybkiego
wybierania należy trzymając przycisk załączenia fonii
wcisnąd jeden
z przycisków wymienionych powyżej. W celu zakooczenia rozmowy
należy ponownie wcisnąd przycisk

.

Jeśli system jest zajęty monitor wyemituje sygnał ostrzeżenia.
W połączeniu interkomowym możemy zestawid tylko AUDIO
K Wsparcie dla osób niedosłyszących
Wideomonitor AIKO jest wyposażony w pętlę indukcyjną pozwalającą
na przesył rozmowy przychodzącej bezpośrednio na aparat słuchowy.
Aparat słuchowy musi byd ustawiony w trybie „T” Zasięg nadajnika to
ok. 20cm od monitora.

Funkcja ta pozwala zestawid połączenie z centralą portierską. W celu
wywołania centrali portierskiej należy wcisnąd

, jeśli portier nie

odbierze w ciągu 10s przycisk
na monitorze zostanie wyłączony
a centrala zarejestruje próbę połączenia.
W połączeniu z centralą możemy zestawid tylko AUDIO
J

Wywołanie interkomowe

 Wywołanie z użyciem spisu lokatorów
Monitor AIKO pozwala na wywołanie interkomowe od 1 do 32
użytkowników w tej samej kolumnie.
W systemie 2Voice możemy wywoład użytkownika w tym samym lokalu
(wywołanie wewnętrzne) lub użytkownika w tej samej kolumnie
(wywołanie zewnętrzne).
 W celu wywołania interkomowego z użyciem listy należy:
 Wcisnąd przycisk MENU w celu uzyskania dostępu do menu.

Aparat ustawiony
w tryb „T”

Rys. 7.49 Współpraca z aparatem słuchowym.

WIDEOMONITOR KOLOROWY AIKO 1716/1, 1716/2

 Wybrad ikonę
i potwierdzid przyciskiem OK.
 Wybrad odpowiedniego użytkownika za pomocą przycisków
głównych i zatwierdzid ok.
 W trakcie wywołania interkomowego monitor wyłącza się.
Jeśli system jest zajęty użytkownik nie będzie miał dostępu do
menu.
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7.3.7

Funkcje MENU

W celu uzyskania dostępu do menu monitora należy wcisnąd przycisk
MENU.
Po wciśnięciu ekran pokaże:

C Abonent niedostępny (funkcja niedostępna)
Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby ją
aktywowad należy z wideomonitora, który ma INT = 0
 Naciśnij MENU, aby wejśd do głównego menu
 Wybrad ikonę
LED

WIDEOMONITORY

WIDEOMONITORY

i nacisnąd OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda

mruga powoli.

D Wiadomości wideo
Jeżeli w systemie znajdują się wiadomości dla użytkownika dioda LED
błyska powoli. Aby je odebrad:
 Naciśnij przycisk MENU, aby wejśd do menu głównego
 Wybierz ikonę i naciśnij OK.

Rys. 7.50 Menu główne monitora AIKO
W każdej chwili urządzenie można przywrócid do stanu czuwania
poprzez naciśnięcie przycisku (X) przez 3 sek.

Funkcja jest dostępna tylko w systemie wyposażonym
w specjalny interfejs wideo z pamięcią.
E Ustawienia
Aby wejśd w ustawienia, należy z menu głównego wybrad ikonę

.

Jeśli linia jest zajęta (w danej kolumnie trwa połączenie)
monitor nie załączy się i wyemituje sygnał ostrzeżenia.
A Menu wywołania
Za pomocą menu wywołania użytkownik może zadzwonid do wcześniej
zaprogramowanego abonenta
 Naciśnij przycisk MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
i naciśnij przycisk OK.
 Wybierz użytkownika za pomocą strzałek i naciśnij przycisk OK.
 Kiedy połączenie zostanie nawiązane, wyświetlacz zgaśnie.

Rys. 7.52 Menu ustawieo

F Spis abonentów
Wideomonitor może przechowad maksymalnie informacje o 32
użytkownikach.
 Dodawanie użytkownika do spisu
Aby dodad nazwę użytkownika
 Za pomocą przycisku MENU wejdź do menu głównego
 Wybierz ikonę
Rys. 7.51 Menu wywołania
B Automatyczne otwarcie drzwi
Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast
po otrzymaniu wywołania na wideomonitor.
Aby ją uaktywnid:
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego
 Wybierz ikonę
dioda LED

i naciśnij OK. Kiedy funkcja jest aktywna
świeci.

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
.
 Wybierz jedno z 32 miejsc, które chcesz uzupełnid i naciśnij OK.
 Następnie wybierz typ wywołania, który chcesz przypisad,
dostępne są następujące opcje:
Wywołanie
Wywołanie wewnątrz tego
wewnętrzne
samego apartamentu
Wywołanie
Wywołanie innego lokalu w tej
zewnętrzne
samej kolumnie
Wywołanie
Żądanie dekodera specjalnego
specjalne
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Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie mógł
wejśd w tryb ustawieo.
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 Wprowadź nazwę, dzięki której chcesz identyfikowad 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.
o Dla wywołania wewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 3
o Dla wywołania zewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 127
o Dla wywołania specjalnego ‐ kody dostępne są od 0 do 250
 Zmiana wpisu w spisie
Aby zmienid uprzednio wpisany rekord
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
.
 Wybierz rekord, którego zmiany chcesz dokonad i naciśnij OK.
 Po wybraniu wpisu, który chcesz zmienid, postępuj zgodnie
z krokami opisanymi w punkcie dodawanie użytkownika do spisu.
 Usuwanie rekordu ze spisu
Aby usunąd wpis
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

J

Reset

Użytkownik może przywrócid ustawienia fabryczne, wykonując reset
urządzenia
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
i naciśnij OK.
 Wybierz ikonę RESET i naciśnij przycisk OK.
Procedura ta nie usuwa listy użytkowników.
Uwaga:

7.3.8

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony
automatycznie w ciągu ok. 5 minut.
Akcesoria dodatkowe monitora AIKO

A Front panela
Wideomonitor Aiko może byd dostosowany do indywidualnych potrzeb
poprzez zmianę szklanych nakładek panela. Nakładki panela wchodzą
w skład zestawu o numerze ref. 1716/51. Dostępne kolory: szary,
niebieski, czerwony oraz zielony.

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, naciśnij OK a następnie wybierz ikonę
 Wybierz wpis do skasowania i zatwierdź OK.

.

G Wybór rodzaju dzwonka
Dostępnych jest pięd rodzajów dzwonka, różny dla wywołania z panela
wejściowego i dzwonka lokalnego.
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.
i naciśnij OK.

 Wybierz dzwonek, który chcesz ustawid (wywołanie)
(dzwonek lokalny)
.
 Wybór dzwonka następuje poprzez nawigację strzałkami w lewo
lub prawo.
 Po wybraniu dzwonka, zatwierdź OK.
H Regulacja głośności

WIDEOMONITOR KOLOROWY AIKO 1716/1, 1716/2

Użytkownik ma możliwośd regulacji głośności głośnika, dzwonka oraz
przycisków.
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę
, aby ustawid głośnośd dzwonka,
aby
ustawid głośnośd rozmowy i BEEP aby włączyd/wyłączyd dźwięk
przycisków lub wyłączyd dźwięki klawiszy. Wybór poziomu
głośności następuje strzałkami lewo/prawo
 Po ustawieniach, zatwierdź OK
I

Regulacja obrazu

Użytkownik może ustawid jasnośd, kontrast, kolory oraz motyw (z
dostępnych 5) wideomonitora
 Naciśnij MENU, aby wejśd do menu głównego.
 Wybierz ikonę
 Wybierz ikonę

i naciśnij OK.

 Wybierz ikonę

, aby, za pomocą strzałek w lewo lub prawo,

ustawid jasnośd wideomonitora,
aby ustawid kolor i wybierz ikonę
wideomonitora
 Po ustawieniach zatwierdź OK.
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i naciśnij OK.

aby ustawid kontrast,
, aby ustawid motyw
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7.4

WIDEOMONITOR Z EKRANEM DOTYKOWYM MODO
1717/12

7.4.3

Budowa monitora MODO

Rys. 7.54 Wideomonitor MODO nr ref. 1717/12
Wideomonitor bezsłuchawkowy (głośnomówiący) Modo nr ref.
1717/12 Jest przystosowany do systemu 2Voice posiada 7” ekran
dotykowy.
Właściwości

Główne cechy monitora MODO nr ref. 1717/12
 Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT 7’’ z interfejsem graficznym.
 Montaż natynkowy
 Sygnalizacja otwarcia drzwi
 Wizualna sygnalizacja wywołania
 Możliwośd dostosowania sygnału wywołania do rodzaju wywołania
 Możliwośd podłączenia kolejnych monitorów
 Cykliczny podgląd kamer
 Elektroniczny spis abonentów (1-128 wpisów)
 Współpraca z aparatem słuchowym
 Wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej
 Połączenie wewnętrzne (interkom)
 Regulacja głośności, nasycenia kolorów i jasności z poziomu menu
ekranowego
 Sygnalizacja otwartych drzwi
 Możliwośd podłączenia dzwonka lokalnego
 Możliwośd podłączenia przycisku alarmowego
 Możliwośd podłączenia wtórnika wywołania
 Otwarcie drzwi lub bramy
7.4.2

Opis zacisków pod przewody

Line IN

Wejście linii danych

Line OUT

Wyjście linii danych do następnego urządzenia

V+
VS+
S-

}
}

Złącze na dodatkowe zasilanie (z załączonego
zasilacza)
Dodatkowy dzwonek

PANIC

Podłączenie przycisku alarmowego

CP

Podłączenie przycisku wywołania lokalnego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Ekran dotykowy
Sygnalizacja funkcji MUTE (zielona dioda – funkcja aktywna)
Sygnalizacja funkcji automatycznego otwarcia drzwi (zielona dioda)
Sygnalizacja nowych wiadomości (zielona dioda – wiadomości
w pamięci)
Sygnalizacja otwartych drzwi (czerwona dioda – drzwi otwarte)
Podświetlane logo „URMET”
Przycisk Włącz/Wyłącz
Głośnik
Mikrofon
Styki podłączenia do systemu
Złącze podłączenia z uchwytem
Przełączniki dip switch:
- 2 do ustawienia wewnętrznego numeru monitora
- 8 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie
Terminancja linii

7.4.4

Parametry techniczne

Zasilanie (LINE IN):
Zasilanie (V+; V-):
Pobór prądu w stanie czuwania (LINE IN):
Pobór prądu w stanie pracy (LINE IN):
Wyświetlacz:
Przekątna:
Typ panela dotykowego
Rozdzielczośd:
Typ panela dotykowego
Jasnośd:
Kąt widzenia:
Wyjście S+ SZakres temperaturowy:
Max. wilgotnośd:
Wymiary:

Wideomonitor MODO jest przystosowany do współpracy
z aparatami słuchowymi.

Montaż:
Zgodnośd z normami
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36 ÷ 48 Vdc
20 ÷ 30 Vdc
Max. 3mA
Max. 100mA
Kolorowy LCD TFT
7"
Rezystancyjny
480 x 234 pixeli
Rezystancyjny
>250 Cd/m²
±60° w pionie i
poziomie
100mA 24V DC
-5°C ÷ +45°C
95% przy 30°C
135 x 225 x 35
(wys. x szer. x gł.)
Natynkowy
EN61000-6-3,
EN61000-6-1,
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7.4.1

Rys. 7.55 Budowa monitora Modo
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7.4.5

Montaż wideomonitora

7.4.6

Ustawienia wideomonitora

Dodatkowy zasilacz musi byd zainstalowany na szynie Din.
Maksymalna odległośd między zasilaczem a wideo monitorem
nie może przekraczad 20m.
Monitor MODO przeznaczony jest do montażu natynkowego
 Zamontuj obudowę podtynkową nr ref 503 lub puszkę instalacyjną
60 na odpowiedniej wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.
 Zamocuj uchwyt monitora do puszki.

 Ustaw odpowiednio przełączniki dip-switch.
 Podłącz przewody.

 Na koniec przytwierdź monitor do uchwytu.

Ustawienia fabryczne:
Każdy monitor MODO do systemu 2VOICE wychodzący z fabryki jest
domyślnie skonfigurowany następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą
dip-switchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
INT: kod wewnętrzny
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 monitorów.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.

WIDEOMONITOR Z EKRANEM DOTYKOWYM MODO 1717/12

 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie
pojawi się na monitorze z INT=0
Na pozostałych monitorach możemy załączyd obraz przy pomocy
przycisku
. Obraz zostanie załączony na wybranym monitorze,
a wyłączony na pozostałych.
Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy monitor jest podłączony
do dodatkowego zasilacza.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.
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A Ustawienie terminancji linii

B Zarządzanie funkcją podglądu wideo
Po wywołaniu monitora lub unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia,
co umożliwia otworzenie bez konieczności rozpoczynania rozmowy.
Terminancja
linii

Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle,
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku wywołania z panela wideo
obraz z kamery pojawia się na monitorze z kodem wew. INT=0. W
trakcie czasu na podniesienie słuchawki, można wywoład obraz na
innym monitorze wewnętrznym poprzez przycisk wywołania
autopodglądu
.

 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii, czyli nie ma urządzeo podłączonych pod
wyjście LINE OUT.
Term
Term
Term
ON

ON

WIDEOMONITORY

WIDEOMONITORY

ON

Term
OFF

Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy monitor jest podłączony do
dodatkowego zasilacza.
Jeśli obraz jest wyświetlany na panelu przez ponowne wciśnięcie
przycisku
możemy cyklicznie przełączad podgląd innych kamer
zainstalowanych w systemie.
W trakcie przełączania podglądu za pomocą przycisku
możliwe jest
zestawienie połączenia głosowego z panelem, z którego obraz jest
wyświetlany.
Po odebraniu rozmowy obraz pojawi się na monitorze, z którym
zestawiliśmy połączenie audio.
C Odbieranie połączeo

7.4.7

Funkcje monitora

A Zarządzanie połączeniami
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka w
zależności od źródła sygnału wywołania:
 Wywołanie z panela głównego
 Wywołanie z panela dodatkowego
 Wywołanie interkomowe
 Wywołanie lokalne
 Wywołanie z centrali portierskiej
W trakcie rozmowy dostępne są niektóre funkcje menu głównego.
Menu uruchamiamy przyciskiem +, który znajduje się w lewym górnym
rogu.
Dostępne są następujące funkcje:

D Otwarcie drzwi podczas wywołania i sygnalizacja otwartych
drzwi
Po wywołaniu danego użytkownika z panela wywołania lub podczas
rozmowy można sterowad elektrozaczepem
lub bramą
wciskając odpowiedni przycisk.
Jeśli panel wywołania ma podłączony czujnik otwartych drzwi (i funkcja
nieobecności lokatora jest nieaktywna) dioda
może sygnalizowad
stan otwartych drzwi. Dioda świeci jeśli otwarte są drzwi główne, miga
jeśli otwarte są drzwi wejścia dodatkowego.
E Wyciszenie mikrofonu
Funkcja ta pozwala wyciszyd mikrofon w trakcie połączenia, co
powoduje, że można słyszed dźwięk przychodzący z innego urządzenia,
podczas gdy w danym urządzeniu nie słychad sygnału audio z monitora
MODO. W celu aktywacji funkcji należy wcisnąd ikonę
. Gdy funkcja
jest aktywna ikona miga. Ponowne wciśnięcie ikony
przywraca
obustronną komunikację.
Funkcja ta jest niedostępna, gdy monitor nie jest w trakcie
rozmowy.
F Wtórnik wywołania
Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest
aktywowany w tym samym czasie, co dowolny dźwięk wywołania
unifonu.
A Dzwonek lokalny

Ukryj menu
Wyświetlenie podglądu z kolejnych kamer
Wyciszenie mikrofonu
Rozpoczęcie/zakooczenie rozmowy

Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego. Zwarcie styków CP powoduje
wyemitowanie przez odbiornik dzwonka (ton wybrany przez
użytkownika, różny od pozostałych wywołao). Jeśli użytkownik ma kilka
równolegle podłączonych odbiorników przycisk dzwonka wystarczy
podłączyd do jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w danym lokalu będą
dzwonid sekwencyjnie.

Ustawienia audio/wideo
Zmiana formatu obrazu 4:3 / 16:9
Sterowanie napędem bramy
Sterowanie elektrozaczepem
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B Czyszczenie
Do czyszczenia należy użyd miękkiej, wilgotnej tkaniny, delikatnie
wycierając ekran. Nie należy używad materiałów szorstkich.

Wciskając przycisk
, użytkownik zestawia połączenie audio
z dzwoniącym (przycisk zaczyna migad). Po ponownym wciśnięciu
przycisku połączenie zostaje przerwane i ekran wyłącza się.

WIDEOMONITORY
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B Ustawienia audio i wideo podczas rozmowy
W czasie wywołania lub rozmowy niektóre parametry audio/wideo
mogą byd zmieniane. Po wciśnięciu ikony
wyświetlony następujący obraz::

„menu” zostanie

 Wybór z książki adresowej
Adresy użytkowników lub dekoderów mogą byd wprowadzone
bezpośrednio lub wybrane z książki adresowej. Książka adresowa
otwiera się po wciśnięciu ikony
.
Wybierz odpowiedni wpis i wciśnij OK.
W połączeniu interkomowym możemy zestawid tylko AUDIO
D Wsparcie dla osób niedosłyszących
Wideomonitor AIKO jest wyposażony w pętlę indukcyjną pozwalającą
na przesył rozmowy przychodzącej bezpośrednio na aparat słuchowy.
Aparat słuchowy musi byd ustawiony w trybie „T” Zasięg nadajnika
to ok. 20cm od monitora.

Ekran ten zostaje wyświetlony nad obrazem przychodzącym z kamery
w panelu wywołania.
Jeśli zestawione jest połączenie tylko audio (np. połączenie
interkomowe, połączenie z centralą portierską lub połączenie
z panelem audio) dostępny jest tyko pasek regulacji wzmocnienia
głośnika.
W celu regulacji wybierz odpowiedni parametr i dostosuj jego wartośd
za pomocą przycisków +/
głośnośd

7.4.8


jasnośd

kontrast

kolor
Wciśnij (OK), aby potwierdzid ustawienia, wciśnij (X), aby anulowad,

W celu uzyskania dostępu do menu, po włączeniu monitora należy
wcisnąd przycisk (7).
Jeśli linia jest zajęta (w danej kolumnie trwa połączenie) monitor nie
załączy się i wyemituje sygnał ostrzeżenia

Aparat ustawiony
w tryb „T”
Menu główne

C Wywołanie interkomowe i aktywacja funkcji specjalnych
Monitor Modo w systemie 2Voice pozwala wywoład użytkownika w tym
samym lokalu (wywołanie wewnętrzne) lub użytkownika w tej samej
kolumnie (wywołanie zewnętrzne). Możliwe jest także wywołanie
funkcji specjalnej.
Jeśli wideomonitor jest włączony po wciśnięciu przycisku
ekranie zostanie wyświetlone:

na

Wyświetlenie podglądu kamer
Wyświetlenie zapamiętanych wiadomości
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Interkom i funkcje specjalne
Wywołanie
Wywołanie wewnątrz tego
wewnętrzne
samego apartamentu
Wywołanie
Wywołanie innego lokalu w tej
zewnętrzne
samej kolumnie
Wywołanie
Żądanie dekodera specjalnego
specjalne
 Wywołanie odbiornika w tym samym lokalu.
Wciśnij przycisk
, wprowadź numer wewnętrzny wybieranego
odbiornika (od 0 do 3) i potwierdź przyciskiem OK.
Monitor wyłączy się, jeśli połączenie nie zostanie odebrane w trakcie
zaprogramowanego czasu wywołania.
 Wywołanie odbiornika w innym lokalu.
Wciśnij przycisk
, wprowadź numer wewnętrzny wybieranego
odbiornika (od 0 do 127) i potwierdź przyciskiem OK.
Monitor wyłączy się, jeśli połączenie nie zostanie odebrane w trakcie
zaprogramowanego czasu wywołania.
 Wywołanie funkcji specjalnej.
Wywołanie funkcji specjalnej wymaga zainstalowanego dekodera
funkcji specjalnych.
W celu uruchomienia funkcji specjalnej wciśnij przycisk
,
wprowadź numer wewnętrzny wybieranego odbiornika (od 0 do 3)
i potwierdź przyciskiem OK.
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Wyciszenie sygnału wywołania
Wywołanie centrali portierskiej
Sterowanie napędem bramy
Przycisk alarmowy
Tryb automatycznego otwarcia drzwi
Wyłącz
Sterowanie elektrozaczepem
Sygnalizacja nieobecności
Ustawienia audio/wideo

Niektóre funkcje zostały opisane w rozdziale „Funkcje
monitora”.

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

WIDEOMONITORY

WIDEOMONITORY
WIDEOMONITOR Z EKRANEM DOTYKOWYM MODO 1717/12
A Autopodgląd

H Ustawienia audio/wideo

Tryb autopodglądu pozwala wyświetlid obrazy przechwycone przez
kamery w systemie. Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku należy
nacisnąd dedykowany przycisk do wywołania auto-podglądu
i poczekad na pojawienie się obrazu Po aktywacji auto-podglądu,
użytkownik widzi obraz z kamery panela głównego z ID = 0; ponowne
naciskanie przycisku
powoduje przełączanie obrazów
z dodatkowych kamer CCTV (jeśli są podłączone), następnie pojawiają
się obrazy z kolejnych paneli głównych wraz z dodatkowymi kamerami,
na koocu pojawiają się obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do
danej kolumny. Po przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl
zaczyna się od początku.

Aby wejśd w ustawienia, należy z menu głównego wybrad ikonę

.

Wciśnięcie przycisku nawiązania rozmowy
w trakcie auto-podglądu
powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym panelem.
Przy aktywnym połączeniu głosowym. Ponowne wciśnięcie
zakooczy połączenie i funkcję autopodglądu.
Podgląd nie może byd wywołany, jeśli w danej kolumnie akurat trwa
rozmowa, w takiej sytuacji przy próbie włączenia podglądu monitor
wyemituje dźwięk ostrzeżenia

Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie mógł wejśd w
tryb ustawieo.
 Regulacja głośności
Wybierz ikonę

B Wywołanie centrali portierskiej

na ekranie pojawi się:

Funkcja ta pozwala zestawid połączenie z centralą portierską. W celu
wywołania centrali portierskiej należy wcisnąd
, jeśli portier nie
odbierze w ciągu 10s monitor wyemituje dźwięk ostrzeżenia, a centrala
zarejestruje próbę połączenia.
Połączenie z centralą portierską jest tylko foniczne.
C Przycisk alarmowy
Wciśnij przycisk
w celu aktywacji funkcji. Po wciśnięciu przycisku
wysyłane jest zgłoszenie do centrali portierskiej.
D Wyciszenie sygnału wywołania
należy wcisnąd przycisk

. Gdy funkcja jest aktywna dioda LED

sygnalizująca funkcję MUTE
wywołania monitor nie dzwoni.

jest podświetlona i w trakcie

E Automatyczne otwarcie drzwi
Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast
po otrzymaniu wywołania na wideomonitor. Aby ją uaktywnid naciśnij
. Kiedy funkcja jest aktywna dioda LED

Po potwierdzeniu przyciskiem OK. wszystkie ustawienia zostają
zapisane i obowiązują dla późniejszych wywołao. W celu
anulowania ustawieo należy wcisnąd X.
 Regulacja głośności sygnału wywołania
Wybierz + lub - obok paska oznaczonego za pomocą ikony
aby ustawid odpowiednią głośnośd.
 Regulacja głośności monitora
Wybierz + lub – obok paska oznaczonego za pomocą ikony
aby ustawid odpowiednią głośnośd.
 Wybór sygnału wywołania

świeci.

F Abonent niedostępny (funkcja niedostępna)

,

,

Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby ją
aktywowad należy z wideomonitora, który ma INT = 0 wybrad ikonę

Wybierz jeden z pięciu tonów dzwonka obok ikony
 Wybór sygnału dzwonka lokalnego

i nacisnąd OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda LED
powoli.

Wybierz jeden z pięciu tonów dzwonka obok ikony
.
 Dźwięki przycisków
Naciśnij ikonę ON lub OFF w celu aktywacji lub dezaktywacji dźwięku
przycisków.
Jeśli funkcja jest aktywna przy każdym naciśnięciu przycisku zostaje
wyemitowany dźwięk.

mruga

G Wiadomości wideo
Jeżeli w systemie znajdują się wiadomości dla użytkownika dioda LED
miga powoli. Aby je odebrad:
 Naciśnij przycisk MENU, aby wejśd do menu głównego
 Wybierz ikonę

.

i naciśnij OK.

Funkcja jest dostępna tylko w systemie wyposażonym
w specjalny interfejs wideo z pamięcią.
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Funkcja ta pozwala wyciszyd sygnał wywołania. W celu aktywacji funkcji
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 Regulacja obrazu
Wciśnij ikonę

J

Reset

Użytkownik może przywrócid ustawienia fabryczne, wykonując reset
urządzenia
 Wybierz ikonę RESET
 Naciśnij przycisk YES, aby potwierdzid lub NO, aby wrócid do menu.

, na ekranie zostanie wyświetlone:

Procedura ta nie usuwa listy użytkowników
7.4.9

Kalibracja ekranu

Jeśli wyświetlacz nie reaguje na wciskane ikony (nieprawidłowo
rozpoznaje miejsca wciśnięcia ekranu) konieczna jest kalibracja ekranu.
Aby uruchomid kalibrację ekranu włącz monitor. Trzymając wciśnięty
przycisk ON/OFF (7) wciśnij ikonę ustawieo
się pojawid następujący obraz:

 Regulacja podświetlenia
Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną
odpowiednią jasnośd obrazu.
 Regulacja kontrastu

, aby ustawid

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną
odpowiedni kontrast obrazu.
 Regulacja kolorów

, aby ustawid

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną
odpowiednią saturację kolorów.
 Wybór motywu wyglądu ekranu

, aby ustawid

Wybierz jeden z pięciu motywów obok ikony
w zależności od
wybranej liczny zmieni się styl wyświetlania oraz kolor tła.
Po potwierdzeniu przyciskiem OK. wszystkie ustawienia zostają
zapisane i obowiązują dla późniejszych wywołao. W celu
anulowania ustawieo należy wcisnąd X.
I

Spis abonentów
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Wideomonitor może przechowad od 1 do 128 wpisów (wywołao lub
funkcji specjalnych).
 Dodawanie wpisu

. Na ekranie powinien

Zwolnij przycisk (7).
Naciśnij panel dotykowy na środku znaku + i przytrzymaj do momentu
potwierdzenia dźwiękowego.
Powtórz powyższą operację dla każdego miejsca, w którym pojawi się
znak +,
Krzyżyk pojawia się w dziewięciu różnych miejscach.
Po przeprowadzeniu procesu kalibracji monitor wyłączy się.
Jeśli w trakcie kalibracji zostanie wciśnięty przycisk ON/OFF (7)
monitor wyłączy się i procedura kalibracji zostanie przerwana.

 Wybierz ikonę
- monitor wyświetli pierwszy wolny wpis
ze 128 dostępnych.
 Następnie wybierz typ wywołania, który chcesz przypisad,
dostępne są następujące opcje:
Wywołanie
Wywołanie wewnątrz tego
wewnętrzne
samego apartamentu
Wywołanie
Wywołanie innego lokalu w tej
zewnętrzne
samej kolumnie
Wywołanie
Żądanie dekodera specjalnego
specjalne
 Wprowadź nazwę, dzięki której chcesz identyfikowad abonenta lub
funkcję specjalną (maksymalnie 16 znaków)
Wprowadź kod wywołania, który służy do identyfikacji.
o Dla wywołania wewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 3
o Dla wywołania zewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 127
o Dla wywołania specjalnego ‐ kody dostępne są od 0 do 250
 Zmiana wpisu w spisie
Aby zmienid uprzednio wpisany rekord
 Wybierz ikonę
.
 Wybierz wpis, którego zmiany chcesz dokonad.
 Po wybraniu wpisu, który chcesz zmienid, postępuj zgodnie z
krokami opisanymi w punkcie „dodawanie wpisu”.
 Usuwanie rekordu ze spisu
Aby usunąd wpis
 Wybierz ikonę
.
 Wybierz wpis do skasowania
 Zatwierdź OK. lub wród do poprzedniego menu przyciskiem X.
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UNIFONY
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8.1.3

UNIFONY

8.1

Montaż unifonu

Aby zamontowad unifon należy postępowad zgodnie z następującymi
wskazówkami:
1. Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
2. Przykręd podstawę do ściany za pomocą dostarczonych śrub oraz
kołków rozporowych.
3. Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy i podłącz odpowiednie
przewody.
4. Zamknij obudowę.

UNIFON KOMFORTOWY SIGNO 1183/2

Rys. 8.1Unifon SIGNO widok ogólny
Unifon Signo nawiązuje swym wyglądem do monitora 1740 wyposażony
jest w podświetlany przycisk otwarcia oraz 3 dodatkowe przyciski
funkcyjne.
Zaprojektowany przez pracownię Citterio. Signo to kompaktowy,
nowoczesny unifon o idealnie gładkiej i lśniącej powierzchni. Klasyczna
linia oraz subtelne wykooczenie świetnie sprawdzają się nawet
w najbardziej wymagających wnętrzach.
Unifon wyposażony jest w dedykowany głośnik do obsługi wywołao,
umieszczony pod słuchawką.
Pod słuchawką również znajduje się 3-pozycyjny regulator głośności
z możliwością całkowitego wyciszenia.
W przypadku całkowitego wyciszenia, z boku unifonu wysuwa się
czerwony znacznik sygnalizujący funkcję „Mute”.

Rys. 8.2 Montaż unifonu Signo.

A Opis zacisków pod przewody
Line
Line
CP
CP
SP
SP

A Funkcje przycisków
Przycisk

}
}
}

Wejście linii danych
Podłączenie przycisku wywołania lokalnego
Dodatkowy dzwonek

Stan

Czas na
odebranie
Rozmowa
Spoczynku
słuchawka
podniesiona

8.1.2

Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu

Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie
przekaźnikiem
(brama)
Wywoł. interk.
(do zaprogram)

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

8.1.4

Konfiguracja

A Ustawienia dip switch
Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Wywoł. interk.
(domyślnie:
wywoł. centrali)

Wywoł. interk.
(do zaprogram)

Parametry techniczne

Zasilanie:

36 ÷ 48Vcc

Pobór prądu w stanie czuwania:

3,0 mA max

Rys. 8.3 Domyślne ustawienia przełączników dip switch

Pobór prądu):

70 mA max

Zakres temperaturowy:

-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Ustawienia fabryczne:
Każdy unifon wychodzący z fabryki jest domyślnie skonfigurowany
następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dipswitch.

Spełniane normy
Max. Wilgotnośd
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Spoczynku,
słuchawka
odłożona
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UNIFONY
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CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą Dipswitchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
INT: kod wewnętrzny
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku odbiorników
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 odbiorników.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika (CODE), ale różne
kody wewnętrzne (INT).

8.1.5

Funkcje

A Odbieranie połączeo
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka,
w zależności od miejsca wywołania.
 Panel główny
 Panel dodatkowy
 Interkom
 Dzwonek lokalny
 Centrala portierska
Po wywołaniu unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia, bez
konieczności podnoszenia słuchawki i rozpoczynania rozmowy. Unifon o
adresie INT=0 dzwoni zaraz po wywołaniu. Jeśli w jednym lokalu jest
kilka odbiorników połączonych równolegle, odbiorniki dzwonią
sekwencyjnie zgodnie z kolejnością adresów wewnętrznych.
B Wywołanie interkomowe
Wywołanie interkomowe wymaga wcześniejszego przypisania
użytkowników do odpowiednich przycisków. W celu wywołania
interkomowego należy podnieśd słuchawkę. Następnie wcisnąd przycisk
odpowiadający żądanemu użytkownikowi. W zależności od stanu,
w jakim znajduje się dana kolumna, mogą nastąpid następujące
zdarzenia:
 Kolumna wolna (stan spoczynku): unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający prawidłowe wywołanie (2 sygnały „beep”),
wywoływany odbiornik zadzwoni, podniesienie w drugim
odbiorniku słuchawki powoduje załączenie rozmowy.
 Kolumna zajęta (stan zajętości): unifon wyemituje dźwięk
ostrzegawczy (4 szybkie sygnały „beep”). Należy odłożyd
słuchawkę i spróbowad ponownie za chwilę.
C Dzwonek lokalny


 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.

Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego (zwiernego). Zwarcie styków
CP powoduje wyemitowanie przez odbiornik 3 sekundowego dzwonka
(ton wybrany przez użytkownika, różny od pozostałych wywołao). Jeśli
użytkownik ma kilka równolegle podłączonych odbiorników przycisk
dzwonka wystarczy podłączyd do jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w
danym apartamencie będą dzwonid sekwencyjnie.
D Wtórnik wywołania

B Ustawienie terminancji linii

Terminancja linii

Unifon posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest
aktywowany w tym samym czasie, co dowolny dźwięk wywołania
unifonu.
E Sygnalizacja niezamkniętych drzwi
Unifon Signo jest wyposażony w diodę LED sygnalizującą stan otwarcia
drzwi.. Jeśli niezamknięte są drzwi panela głównego, dioda świeci na
stałe. Jeśli niezamknięte są drzwi panela dodatkowego, dioda miga.
Odbiornik zasygnalizuje niezamknięcie drzwi panela, z którego ostatnio
dany odbiornik był wywoływany lub do którego było wysłane polecenie
otwarcia.

Rys. 8.4 Terminancja linii

Aby funkcja była aktywna do panela wywołania musi byd
podłączony rozwierny czujnik otwartych drzwi

UNIFON KOMFORTOWY SIGNO 1183/2

 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii.
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8.1.6

Programowanie dodatkowe

Programowania dodatkowego dokonujemy
podstawowej funkcjonalności systemu.

po

przetestowaniu

A Funkcja interkomu
W systemie 2Voice przyciski unifonu
, ,
mogą byd
zaprogramowane do wywołania innego użytkownika w tej samej
kolumnie lub innego odbiornika w tym samym lokalu. W pierwszym
przypadku wszystkie odbiorniki u wybranego lokatora będą dzwonid.
W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym numerze
wewnętrznym.
 Programowanie interkomu między różnymi lokalami
 Podejdź do unifonu, z którego ma następowad wywołanie (lokal A)
 Trzymając przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Unifon wyemituje sygnał potwierdzający wejście w tryb
programowania.

 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie lokalu A w unifonie w lokalu B.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero po
podniesieniu słuchawki.
 Programowanie interkomu w tym samym lokalu
 Podejdź do unifonu, z którego ma następowad wywołanie (C1)
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Unifon wyemituje sygnał potwierdzający wejście w tryb
programowania.

Rys. 8.8 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany odbiornik.
Unifon wyemituje potwierdzający dźwięk. Słuchawka musi
pozostad zdjęta.
Rys. 8.5 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany lokal.
Unifon wyemituje potwierdzający dźwięk. Słuchawka musi
pozostad zdjęta.

Rys. 8.9 Programowanie interkomu - wybór przycisku.

Rys. 8.6 Programowanie interkomu - wybór przycisku.

 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma byd wywoływany (C2)
i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, unifon wyemituje
dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie przycisku.

Rys. 8.10 Programowanie interkomu - wybór adresata.
LOKAL B

Rys. 8.7 Programowanie interkomu - wybór adresata.
 Odłóż słuchawkę w lokalu A, Unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: podnieś
słuchawkę w lokalu A i wciśnij zaprogramowany przycisk. Jeśli
interkom jest skonfigurowany prawidłowo wszystkie odbiorniki
w lokalu B powinny zadzwonid.

 Odłóż słuchawkę unifonu C1, unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: podnieś
słuchawkę w pomieszczeniu C1 i wciśnij zaprogramowany przycisk.
Jeśli interkom jest skonfigurowany prawidłowo odbiornik C2
zadzwoni.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie unifonu C1 w unifonie C2.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero po
podniesieniu słuchawki.
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 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma byd wywoływany
(lokal B) i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, odbiornik
wyemituje dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie
przycisku. Alternatywnie można zamiast przycisku w lokalu wcisnąd
przycisk odpowiadający danemu lokalowi (B) w panelu wywołania.
Unifon w lokalu B zadzwoni, jednak zignoruj to wywołanie.

UNIFONY

UNIFONY
UNIFON KOMFORTOWY SIGNO 1183/2
C Usunięcie zaprogramowanych danych

B Melodia sygnału wywołania
W systemie 2Voice w unifonie Signo mamy możliwośd wyboru jednego
z pięciu rodzajów sygnału wywołania.
 Melodia sygnału wywołania zewnętrznego
1. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny .
2. Unifon wyemituje sygnał wywołania.
3. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny
, aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
4. Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
5. Melodia została zaprogramowana.

Aby usunąd ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe)
postępuj zgodnie z poniższym opisem:
 Przy wciśniętym przycisku otwarcia
podnieś słuchawkę.
 Naciśnij jednocześnie przyciski
i trzymaj je wciśnięte, przez
co najmniej 3 sekundy do usłyszenia sygnału potwierdzającego.
 Puśd przyciski
i odłóż słuchawkę.
Procedura ta nie usuwa wybranych melodii sygnału
wywołania i dzwonka lokalnego.
Uwaga:

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony automatycznie
w ciągu ok. 5 minut.

Rys. 8.11 Wybór melodii sygnału wywołania zewnętrznego
Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich rodzajów wywołania,
jednakże, aby rozróżnid skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest
w różny sposób modulowana.
Całkowita
Miejsce wywołania
Modulacja
długośd
Panel główny
3s ON
3s
Panel dodatkowy
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
2,8s
Interkom
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
2,5s
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
Centrala portierska
2,8s
+pauza 0,2s, powt. 5 razy

UNIFON KOMFORTOWY SIGNO 1183/2

 Melodia dzwonka lokalnego
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny .
 Unifon wyemituje melodię dzwonka lokalnego.
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny, · aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
 Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
 Melodia została zaprogramowana.

Rys. 8.12 Wybór melodii dzwonka lokalnego

120

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

UNIFONY

UNIFONY
UNIFON ATLANTICO 1183/1

8.2

8.2.3

UNIFON ATLANTICO 1183/1

Montaż unifonu

Aby zamontowad unifon należy postępowad zgodnie z następującymi
wskazówkami:
1. Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
2. Przykręd podstawę do ściany za pomocą dostarczonych śrub oraz
kołków rozporowych.
3. Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy i podłącz odpowiednie
przewody.
4. Zamknij obudowę.

Rys. 8.13Unifon ATLANTICO widok ogólny
Cechy unifonu Atlantico
 Innowacyjny styl połączony z klasycznymi liniami, zaprojektowany
przez Michele De Lucchi.
 Ergonomiczny kształt słuchawki.
 Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS.
 Przycisk otwarcia elektrozaczepu.
 Jeden dodatkowy przycisk funkcyjny służący np. do wywołania
interkomowego i otwarcia dodatkowych drzwi (lub bramy).
 Łatwy i szybki montaż natynkowy.
Unifon 1183/1 nie jest przystosowany do pracy
równoległej kilku odbiorników w tym samym lokalu (brak
adresowania wewnętrznego)*
*(ograniczoną współpracę można uzyskad zmieniając
położenie dip 1).
Rys. 8.14 Montaż unifonu Atlantico.
A Funkcje przycisków
Przycisk

1

Stan
Spoczynku, słuchawka
odłożona
Czas na odebranie
Rozmowa
Spoczynku słuchawka
podniesiona

Otwarcie
elektrozaczepu

W celu instalacji z użyciem puszki podtynkowej mod. 503
zamontuj unifon do ściany używając załączonych wkrętów i
uchwytów.

Sterowanie przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie przekaźnikiem
(brama)
Sterowanie przekaźnikiem
(brama)
Wywołanie interkomowe
(domyślnie wywołanie centrali
portierskiej

Parametry techniczne

Zasilanie:

36 ÷ 48Vcc

Pobór prądu w stanie czuwania:

3,0 mA max

Pobór prądu):

70 mA max

Zakres temperaturowy:

-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Spełniane normy
Max. Wilgotnośd

UNIFON ATLANTICO 1183/1

8.2.2

Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu

Rys. 8.15 Montaż unifonu Atlantico z puszką mod. 503.
A Opis zacisków pod przewody
Line
Line

}

Wejście linii danych
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8.2.4

Konfiguracja

8.2.5

A Ustawienia dip switch

Funkcje

A Odbieranie połączeo

Rys. 8.16 Domyślne ustawienia przełączników dip switch
Ustawienia fabryczne:
Każdy unifon wychodzący z fabryki jest domyślnie skonfigurowany
następująco:
CODE - ADRES = 127
TERMINANCJA = ON
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą dipswitchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.

Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka, w
zależności od miejsca wywołania.
 Panel główny
 Panel dodatkowy
 Interkom
 Dzwonek lokalny
 Centrala portierska
Po wywołaniu unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia, bez
konieczności podnoszenia słuchawki i rozpoczynania rozmowy.
B Wywołanie interkomowe
Wywołanie interkomowe wymaga wcześniejszego przypisania
użytkowników do odpowiednich przycisków. W celu wywołania
interkomowego należy podnieśd słuchawkę. Następnie wcisnąd przycisk
funkcyjny i poczekad na połączenie.
Unifon Atlantico nie sygnalizuje stanu zajętości linii, więc nie
ma możliwości stwierdzenia, czy sygnał wywołania trafia do
odbiorcy
8.2.6

Programowanie dodatkowe

Programowania dodatkowego dokonujemy
podstawowej funkcjonalności systemu.

po

przetestowaniu

A Funkcja interkomu
W systemie 2Voice przycisk funkcyjny unifonu Atlantico może byd
zaprogramowany do wywołania innego użytkownika w tej samej
kolumnie.
 Programowanie interkomu między różnymi lokalami
 Podejdź do unifonu z którego ma następowad wywołanie (lokal A)
 Trzymając przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę.

B Ustawienie terminancji linii

Terminancja linii

Rys. 8.18 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany lokal.

Rys. 8.17 Terminancja linii

UNIFON ATLANTICO 1183/1

 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii.

Rys. 8.19 Programowanie interkomu - wybór przycisku.
 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma byd wywoływany
(lokal B) i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu. Alternatywnie
można zamiast przycisku w lokalu wcisnąd przycisk odpowiadający
danemu lokalowi (B) w panelu wywołania.
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C Usunięcie zaprogramowanych danych

LOKAL B

Aby usunąd ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe)
postępuj zgodnie z poniższym opisem:
 Przy wciśniętym przycisku otwarcia
podnieś słuchawkę.
 Naciśnij jednocześnie przyciski otwarcia elektrozaczepu
i przycisk funkcyjny. Przytrzymaj je wciśnięte przez co najmniej 3
sekundy.
 Puśd przyciski i odłóż słuchawkę.
Procedura ta nie usuwa wybranych melodii sygnału wywołania.

Rys. 8.20 Programowanie interkomu - wybór adresata.
 Odłóż słuchawkę w lokalu A, Unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: po
podniesieniu słuchawki w lokalu A wciśnij zaprogramowany
przycisk. Jeśli interkom jest skonfigurowany prawidłowo wszystkie
odbiorniki w lokalu B powinny zadzwonid.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie lokalu A w unifonie w lokalu B. Unifon w lokalu B
zadzwoni, jednak zignoruj to wywołanie.

Uwaga:

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony automatycznie
w ciągu ok. 5 minut.

Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero po
podniesieniu słuchawki.
B Melodia sygnału wywołania
W systemie 2Voice w unifonie Atlantico mamy możliwośd wyboru
jednego z pięciu rodzajów sygnału wywołania.
 Melodia sygnału wywołania zewnętrznego
1. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny.
2. Unifon wyemituje sygnał wywołania.
3. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
4. Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
5. Melodia została zaprogramowana.

Rys. 8.21 Wybór melodii sygnału wywołania zewnętrznego

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

UNIFON ATLANTICO 1183/1

Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich rodzajów wywołania,
jednakże aby rozróżnid skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest
w różny sposób modulowana.
Całkowita
Miejsce wywołania
Modulacja
długośd
Panel główny
3s ON
3s
Panel dodatkowy
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
2,8s
Interkom
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
2,5s
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
Centrala portierska
2,8s
+pauza 0,2s, powt. 5 razy
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8.3

8.3.3

UNIFON INTERKOMOWY SIGNO 1183/3

Montaż unifonu

Aby zamontowad unifon należy postępowad zgodnie z następującymi
wskazówkami:
1. Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
2. Przykręd podstawę do ściany za pomocą dostarczonych śrub oraz
kołków rozporowych.
3. Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy i podłącz odpowiednie
przewody.
4. Zamknij obudowę.

Rys. 8.22 Unifon interkomowy SIGNO widok ogólny
Unifon Signo 1183/3 posiada te same właściwości co unifon
komfortowy Signo 1183/2, jednak jest wyposażony w 10 przycisków
funkcyjnych mogących służyd do wywołania dodatkowych funkcji w tym
automatycznego otwarcia drzwi po wywołaniu.
Unifon ma podświetlany przycisk otwarcia elektrozaczepu, i przycisk nr
7 wyposażony w diodę sygnalizującą otwarte drzwi.
Unifon wyposażony jest w dedykowany głośnik do obsługi wywołao,
umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się 3pozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego wyciszenia.
W przypadku całkowitego wyciszenia, z boku unifonu wysuwa się
czerwony znacznik sygnalizujący aktywną funkcję wyciszenia.

Rys. 8.23 Montaż unifonu Signo.
A Funkcje przycisków

A Opis zacisków pod przewody

Przycisk
Stan
Spoczynku,
słuchawka
odłożona
Czas na
odebranie
Rozmowa

UNIFON INTERKOMOWY SIGNO 1183/3

Spoczynku
słuchawka
podniesion
a

8.3.2

1÷6
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu
Otwarcie
elektrozaczepu

Sterowanie
bramą

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Automat.
otwarcie EZ.

Sterowanie
bramą

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Automat.
otwarcie EZ

Sterowanie
bramą

Funkcja
specjalna

Funkcja
specjalna

Automat.
otwarcie EZ

Wywoł.
interk.
(do
zaprogram)

Wywoł.
interk.
(domyślnie:
centrala p.)

Wywoł.
interk.
(do
zaprogram)

Automat.
otwarcie EZ

Line
Line
CP
CP
SP
SP
8.3.4

}
}
}

Wejście linii danych
Podłączenie przycisku wywołania lokalnego
Dodatkowy dzwonek

Konfiguracja

A Ustawienia dip switch

Parametry techniczne

Zasilanie:

36 ÷ 48Vcc

Pobór prądu w stanie czuwania:

3,0 mA max

Pobór prądu):

70 mA max

Zakres temperaturowy:

-5°C ÷ +45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
90% UR

Spełniane normy
Max. Wilgotnośd
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Rys. 8.24 Domyślne ustawienia przełączników dip switch
Ustawienia fabryczne:
Każdy unifon wychodzący z fabryki jest domyślnie skonfigurowany
następująco:
CODE - ADRES = 127
INT - ADRES WEWN. = 0
TERMINANCJA = ON
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CODE: kod użytkownika
Należy ustawid adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie każdy lokal musi mied osobny numer
użytkownika.
 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam
adres użytkownika.
 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą byd nadawane
konsekwentnie.
Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą
dip-switchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,
8 bitem najmniej znaczącym. Dip switch 1 jest
niewykorzystywany, musi byd w położeniu OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
INT: kod wewnętrzny
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku odbiorników
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.
Należy ustawid kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi
byd ustawiony na INT=0.
 W jednym apartamencie może byd podłączone do 4 odbiorników.
Muszą mied one identyczny kod użytkownika (CODE) ale różne
kody wewnętrzne (INT).

 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami,
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonid będą po
kolei następne odbiorniki.
 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz
wideo, kod wewnętrzny 0 musi byd ustawiony na wideomonitorze.
B Ustawienie terminancji linii

Terminancja linii

Rys. 8.25 Terminancja linii
 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala
na zaterminowanie linii.
 Terminancja musi byd założona w każdym urządzeniu, które
znajduje się na koocu linii.
8.3.5

Po wywołaniu unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia, bez
konieczności podnoszenia słuchawki i rozpoczynania rozmowy. Unifon
o adresie INT=0 dzwoni zaraz po wywołaniu. Jeśli w jednym lokalu jest
kilka odbiorników połączonych równolegle, odbiorniki dzwonią
sekwencyjnie zgodnie z kolejnością adresów wewnętrznych.
B Wywołanie interkomowe
Wywołanie interkomowe wymaga wcześniejszego przypisania
użytkowników do odpowiednich przycisków. W celu wywołania
interkomowego należy podnieśd słuchawkę. Następnie wcisnąd przycisk
odpowiadający żądanemu użytkownikowi. W zależności od stanu
w jakim znajduje się dana kolumna, mogą nastąpid następujące
zdarzenia:
 Kolumna wolna (stan spoczynku): unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający prawidłowe wywołanie (2 sygnały „beep”),
wywoływany odbiornik zadzwoni, podniesienie w drugim
odbiorniku słuchawki powoduje załączenie rozmowy.
 Kolumna zajęta (stan zajętości): unifon wyemituje dźwięk
ostrzegawczy (4 szybkie sygnały „beep”). Należy odłożyd
słuchawkę i spróbowad ponownie za chwilę.
C Dzwonek lokalny
Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego (zwiernego). Wciśnięcie
przycisku dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik
3 sekundowego dzwonka (ton wybrany przez użytkownika, różny od
pozostałych wywołao). Jeśli użytkownik ma kilka równolegle
podłączonych odbiorników przycisk dzwonka wystarczy podłączyd do
jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w danym apartamencie będą
dzwonid sekwencyjnie.
D Wtórnik wywołania
Unifon posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest
aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk wywołania
unifonu.
E Funkcja automatycznego otwarcia elektrozaczepu
Po wybraniu z panela wywołania lokalu z aktywną funkcją
automatycznego otwarcia elektrozaczep zaraz po wywołaniu dostaje
automatycznie sygnał otwarcia. Funkcja może byd włączona/wyłączona
za pomocą przycisku nr 7. Aktywnośd tej funkcji jest sygnalizowana
załączeniem diody LED pod przyciskiem 7.
F Sygnalizacja niezamkniętych drzwi/sygnalizacja trybu
automatycznego otwarcia
Unifon Signo jest wyposażony w diodę LED sygnalizującą niezamknięte
drzwi lub tryb automatycznego otwarcia drzwi.
Jeśli niezamknięte są drzwi panela głównego, dioda świeci na stałe. Jeśli
niezamknięte są drzwi panela dodatkowego, dioda miga szybko. Jeśli
jest aktywny tryb automatycznego otwarcia drzwi dioda miga powoli
Sygnalizacja trybu automatycznego otwarcia drzwi ma wyższy priorytet
niż sygnalizacja otwartych drzwi.
Odbiornik zasygnalizuje niezamknięcie drzwi panela, z którego ostatnio
dany odbiornik był wywoływany lub do którego było wysłane polecenie
otwarcia.
Aby funkcja była aktywna do panela wywołania musi byd
podłączony rozwierny czujnik otwartych drzwi (kontaktron)

Funkcje

A Odbieranie połączeo
Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka,
w zależności od miejsca wywołania.
 Panel główny
 Panel dodatkowy
 Interkom
 Dzwonek lokalny
 Centrala portierska
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W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócid
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.
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8.3.6

Programowanie dodatkowe

Programowania dodatkowego dokonujemy
podstawowej funkcjonalności systemu.

po

przetestowaniu

A Funkcja interkomu
W systemie 2Voice przyciski unifonu , ,
i przyciski 1-6 mogą byd
zaprogramowane do wywołania innego użytkownika w tej samej
kolumnie lub innego odbiornika w tym samym lokalu. W pierwszym
przypadku będą dzwonid wszystkie odbiorniki u wybranego lokatora.
W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym numerze
wewnętrznym.
 Programowanie interkomu między różnymi lokalami
 Podejdź do unifonu z którego ma następowad wywołanie (lokal A)
 Trzymając przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Unifon wyemituje sygnał potwierdzający wejście w tryb
programowania.

 Odłóż słuchawkę w lokalu A, Unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: podnieś
słuchawkę w lokalu A i wciśnij zaprogramowany przycisk. Jeśli
interkom jest skonfigurowany prawidłowo wszystkie odbiorniki
w lokalu B powinny zadzwonid.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie lokalu A w unifonie w lokalu B.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero
po podniesieniu słuchawki.
 Programowanie interkomu w tym samym lokalu
 Podejdź do unifonu z którego ma następowad wywołanie (C1)
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
podnieś
słuchawkę. Unifon wyemituje sygnał potwierdzający wejście w tryb
programowania.

Rys. 8.26 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij jeden z przycisków , ,
lub 1-6, którym ma byd
wywoływany wybrany lokal. Unifon wyemituje potwierdzający
dźwięk. Słuchawka musi pozostad zdjęta.

Rys. 8.29 Programowanie funkcji interkomu
 Wciśnij przycisk, którym ma byd wywoływany wybrany odbiornik.
Unifon wyemituje potwierdzający dźwięk. Słuchawka musi
pozostad zdjęta.

Rys. 8.27 Programowanie interkomu - wybór przycisku.

UNIFON INTERKOMOWY SIGNO 1183/3

 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma byd wywoływany
(lokal B) i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, odbiornik
wyemituje dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie
przycisku. Alternatywnie można zamiast przycisku w lokalu wcisnąd
przycisk odpowiadający danemu lokalowi (B) w panelu wywołania.
Unifon w lokalu B zadzwoni, jednak zignoruj to wywołanie.

Rys. 8.30 Programowanie interkomu - wybór przycisku.
 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma byd wywoływany (C2)
i naciśnij przycisk otwarcia elektrozaczepu, unifon wyemituje
dźwięk potwierdzający prawidłowe zaprogramowanie przycisku.

LOKAL B

Rys. 8.28 Programowanie interkomu - wybór adresata.
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Rys. 8.31 Programowanie interkomu - wybór adresata.
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 Odłóż słuchawkę unifonu C1, unifon wyemituje dźwięk
potwierdzający wyjście z trybu programowania.
 Sprawdź poprawnośd działania zaprogramowanej funkcji: Po
podniesieniu
słuchawki
w
pomieszczeniu
C1
wciśnij
zaprogramowany przycisk. Jeśli interkom jest skonfigurowany
prawidłowo odbiornik C2 zadzwoni.
 Jeśli potrzebne jest połączenie zwrotne, należy zaprogramowad
wywołanie unifonu C1 w unifonie C2.
Przycisk przypisany do funkcji interkomu nie traci innych
funkcji, ponieważ wywołanie interkomowe działa dopiero po
podniesieniu słuchawki.

 Melodia dzwonka lokalnego
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny .
 Unifon wyemituje melodię dzwonka lokalnego.
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny
aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
 Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
 Melodia została zaprogramowana.

B Melodia sygnału wywołania
W systemie 2Voice w unifonie Signo mamy możliwośd wyboru jednego
z pięciu rodzajów sygnału wywołania.
 Melodia sygnału wywołania zewnętrznego
1. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
i zwolnij przycisk funkcyjny .
2. Unifon wyemituje sygnał wywołania.
3. Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia elektrozaczepu
wciśnij
ponownie przycisk funkcyjny
aby zmienid melodię sygnału
wywołania.
4. Aby wybrad daną melodię puśd przycisk otwarcia w trakcie jej
odtwarzania.
5. Melodia została zaprogramowana.
Rys. 8.33 Wybór melodii dzwonka lokalnego
C Usunięcie zaprogramowanych danych
Aby usunąd ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe)
postępuj zgodnie z poniższym opisem:
 Przy wciśniętym przycisku otwarcia
podnieś słuchawkę.
 Naciśnij jednocześnie przyciski
i trzymaj je wciśnięte przez
co najmniej 3 sekundy do usłyszenia sygnału potwierdzającego.
 Puśd przyciski
i odłóż słuchawkę.
Procedura ta nie usuwa wybranych melodii sygnału wywołania
i dzwonka lokalnego.
Rys. 8.32 Wybór melodii sygnału wywołania zewnętrznego
Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich rodzajów wywołania,
jednakże aby rozróżnid skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest
w różny sposób modulowana.
Miejsce wywołania
Panel główny
Panel dodatkowy
Interkom

3s ON
5x(0,4s ON 0,2s OFF)
3x(0,5s ON 0,5s OFF)
3x(0,1s ON 0,05s OFF)
+pauza 0,2s, powt. 5 razy

W trakcie usuwania danych usuwany jest również kod
kolumny, jednak zostaje on przywrócony automatycznie
w ciągu ok. 5 minut.

Całkowita
długośd
3s
2,8 s
2,5 s
2,8 s

UNIFON INTERKOMOWY SIGNO 1183/3

Centrala portierska

Modulacja

Uwaga:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rys. 9.1 Centrala portierska Widok ogólny
Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dedykowana do pracy
w systemie 2Voice. Dzięki niej możliwe jest:
- dwustronna komunikacja z pamięcią nieodebranych połączeo
- wykorzystanie funkcji portierskich (np. przechwytywanie wywołao
z paneli głównych do lokatorów).
Centrala portierska nr ref. 1083/40 jest dostępna w wersji nabiurkowej
lub
montowana
na
ścianie,
może
zostad
wyposażona
w kolorowy moduł wideo nr ref. 1732/41 z uchwytem nr ref. 1732/91.
Do podłączenia centrali należy użyd zasilacza systemowego 2Voice
nr ref. 1083/20. Po krótkiej konfiguracji centrala jest dostępna
dla wszystkich użytkowników systemu.
Wywołanie centrali z panela możliwe jest tylko w dziennym
(przechwytywania wszystkich połączeo).

9.1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Włącznik centrali z zielonym podświetleniem
Przełącznik funkcji dzieo / noc z zielonym podświetleniem
Przycisk wyświetlania listy otwartych drzwi z czerwonym
podświetleniem
Przycisk komunikacji z unifonem w lokalu w czasie trwania
połączenia panel – użytkownik (tylko w przypadku kiedy centrala
kojarzyła to połączenie)
Przycisk wyświetlenia listy nieodebranych połączeo z czerwonym
podświetleniem
Przycisk kojarzenia połączenia między panelem wejściowym
a unifonem w lokalu
Przycisk wywołania / potwierdzenia
Przycisk wyświetlenia otrzymanych alarmów z lokali, podświetlony
na czerwono
Przycisk komunikacji z panelem wejściowym w czasie trwania
połączenia panel – użytkownik (tylko w przypadku kiedy centrala
kojarzyła to połączenie)
Przycisk podglądu
Grupa przycisków funkcyjnych (programowalnych)
Klawiatura alfanumeryczna
Przycisk usuwania błędów
Przycisk zwalniania elektrozaczepu dodatkowego
Przycisk zwalniania elektrozaczepu głównego
Przycisk przełączenia dla funkcji drugiej
Przycisk ustawienia zegara (czasu / daty)
Przyciski przewijania listy
Regulacja kontrastu wyświetlacza
Unifon (słuchawka) centrali
Przycisk otwarcia elektrozaczepu głównego panela wywołania
Wyświetlacz

CENTRALA PORTIERSKA 1083/40

CENTRALA PORTIERSKA 1083/40

A Klawiatura
Klawiatura centrali portierskiej spełnia podwójna funkcję. Umożliwia
wprowadzenie kodów wywołania użytkownika, kodów specjalnych,
kodów wywołania paneli, kodów otwarcia oraz wprowadzenie
i przeszukiwanie nazw użytkowników. Funkcje klawiatury szczegółowo
omówiono w kolejnych akapitach.
B Dzwonek

BUDOWA

Dzwonek centrali jest modulowany elektronicznie. Regulacja głośności
jest możliwa w 5 poziomach.
C Wyświetlacz
Wyświetlacz centrali portierskiej posiada 5 wierszy po 10 lub 20
znaków. Ostatni wiersz wyświetla zawsze czas i datę (za wyjątkiem
konfiguracji systemu).
Podświetlenie diodami LED trwa przez 10s. od momentu wystąpienia
jednego ze zdarzeo: podniesienie słuchawki, naciśnięcie dowolnego
przycisku, odebranie wywołania lub otrzymanie alarmu.
D Opis zacisków połączeniowych
LINE:
podłączenie do systemu 2Voice
POWER: podłączenie zasilania z zasilacza nr ref. 1083/20
S+, S-:
wtórnik wywołania

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające (POWER):
Max. pobór prądu:
Max. napięcie przełączane (S+, S-)
Max. prąd przełączany
Temperatura pracy:

48Vdc ± 10%
140mA
30Vdc
100mAdc
Od -5 do +50 °C

BUDOWA

9.2

Rys. 9.2 Wygląd zewnętrzny
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MONTAŻ

9.3

MONTAŻ

9.3.1

Montaż nabiurkowy

5 – Odkręd podstawę unifonu od uchwytu centrali

Dzięki podstawie pomocniczej o odpowiednim nachyleniu, domyślnie
centrala portierska jest przygotowana do montażu nabiurkowego.
Puszka połączeniowa powinna byd przyklejona na ścianie za pomocą
dołączonej taśmy dwustronnej lub przykręcona za pomocą śrub.

6 – Przymocuj za pomocą wkrętów uchwyt centrali do ściany
9.3.2

Montaż na ścianie

1 – Za pomocą wkrętaka usuo podstawę pomocniczą oraz dwie nóżki
z uchwytu centrali portierskiej

2 – Wyciągnij hak mocujący

7 – Przykręd bazę unifonu do podstawy

3 – Zdemontuj moduł centrali z uchwytu

8 – Załóż obudowę unifonu

MONTAŻ

4 – Zdemontuj obudowę unifonu centrali
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MONTAŻ
9 – Załóż z powrotem moduł centrali na jego miejsce i zatrzaśnij hak
mocujący

3 – Zdemontuj moduł centrali z uchwytu

4 – Dołączonym kablem połącz moduł wideo z uchwytem centrali

Puszka połączeniowa powinna byd przyklejona do ściany za pomocą
dołączonej taśmy dwustronnej lub przykręcona za pomocą śrub.

5 – Wytnij plastikową zaślepkę z boku modułu centrali

9.3.3

Montaż modułu wideo

Moduł wideo dostarczony jest z uchwytem nr ref. 1732/91 i należy
go zamontowad z prawej strony centrali.
1 – Montaż uchwytu modułu wideo należy przeprowadzid za pomocą
dwóch złączek, przykręcanych czterema śrubami i umieszczonymi
w specjalnych do tego przeznaczonych miejscach.

6 – Załóż z powrotem moduł centrali na jego miejsce i zatrzaśnij hak
mocujący

2 – Wyciągnij hak mocujący

Jeżeli moduł wideo ma byd obok centrali zamontowanej
nabiurkowo przed wykonaniem powyższych kroków należy
zamontowad do uchwytu wideomonitora podstawkę
pomocniczą wraz z dwiema nóżkami.

MONTAŻ



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

133

CENTRALA PORTIERSKA 1083/40

CENTRALA PORTIERSKA 1083/40
TYPOWE KONFIGURACJE

9.4

B Podłączenie centrali portierskiej w systemach z jedną kolumną
i jednym panelem wywołania.

TYPOWE KONFIGURACJE



Połączenie centrali należy wykonad dedykowanym kablem
systemu 2Voice zgodnie z tabelą odległości:

Pomiędzy zasilaczem dedykowanym do obsługi centrali
nr ref. 1083/20 a centralą portierską
Pomiędzy dystrybutorem dla czterech użytkowników
nr ref. 1083/55 a centralą portierską
Pomiędzy interface’m klatkowym
nr ref. 1083/50 a centralą portierską
Pomiędzy interface’m paneli głównych
nr ref. 1083/75 a centralą portierską.
Pomiędzy zasilaczem systemu 2Voice
nr ref. 1083/20 a centralą portierską.

50m
50m
50m
50m
C Podłączenie centrali portierskiej w systemie z interface’m
klatkowym oraz dwoma panelami wywołania.

TYPOWE KONFIGURACJE

A Podłączenie centrali portierskiej w systemie bez paneli
wywołania.

5m
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D Podłączenie centrali portierskiej w systemie z 4 głównymi
panelami wywołania oraz jedną kolumną.

E Podłączenie centrali portierskiej w systemie z jednym panelem
głównym i kilkoma kolumnami. Każda kolumna z panelem
dodatkowym.

TYPOWE KONFIGURACJE

F Podłączenie centrali portierskiej w systemie z 4 głównymi
panelami wywołania i max 32 kolumnami. Każda kolumna z
panelami dodatkowymi.
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9.5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

9.5.1

Tryby pracy

Po 2 sekundach, centrala zaczyna pracę w takim trybie jaki był
ustawiony przed jej wyłączeniem.

Centrala portierska pracuje w zależności od konfiguracji, którą
dokonuje się podczas instalacji lub w czasie użytkowania. Poniżej
opisano tryby pracy centrali portierskiej nr ref. 1083/40
A Centrala wyłączona
Kiedy centrala jest wyłączona, zachowuje się tak jakby nie było jej
w systemie. Połączenia z paneli wywołania są wykonywane
bezpośrednio do odbiorników w lokalach. Wywołanie centrali
portierskiej jest tracone.

B Włączenie centrali
W zależności od wcześniejszej konfiguracji, włączenie centrali powoduje
uruchomienie jej w trybie DZIENNYM lub NOCNYM.

W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku
W trybie NOCNYM dioda LED przycisku

(2) jest włączona.

(2) jest wyłączona.

Aby wyłączyd centralę należy trzymając wciśnięty przycisk SHIFT (16)
nacisnąd przez chwilę przycisk
(1).
B Przypadek 2: znany jest kod dostępu
Centralę należy włączyd przyciskiem
wtedy:

(1). Wyświetlacz pokaże

Numer wersji oprogramowania pojawi się na środku wyświetlacza.
Po 2 sekundach na wyświetlaczu ukaże się:

C Tryb nocny
W tym trybie usługa portiera jest wyłączona. Połączenia z paneli
wywołania są wykonywane bezpośrednio do odbiorników. Użytkownik
z odbiornika może wywoład centralę portierską. Jeżeli połączenie nie
zostanie nawiązane, informacja taka zostanie zapisana w pamięci
centrali. Centrala może wywoływad odbiorniki w lokalach.
Wprowadź kod dostępu nadany przez instalatora i zatwierdź
przyciskiem
(7). Centrala zaczyna pracę w takim trybie jaki był
ustawiony przed jej wyłączeniem.
W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku

D Tryb dzienny
W tym trybie usługa portiera jest aktywna. Oznacza to, że centrala
przechwytuje wszystkie połączenia z głównych paneli wywołania do
odbiorników. Użytkownik może wywoład centralę portierską. Jeżeli ta
nie odpowie, informacja zostanie zapisana w jej pamięci (do 50
połączeo). Centrala może wywoływad odbiorniki w lokalach.

(2) jest włączona.

W trybie NOCNYM dioda LED przycisku
(2) jest wyłączona.
Jeżeli wprowadzone hasło będzie nieprawidłowe lub od włączenia
centrali upłynie jedna minuta, centrala wyłączy się automatycznie.
C Przełączanie trybu dzieo / noc
Aby przełączyd centralę z trybu DZIEO na NOC lub odwrotnie należy
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT (16) nacisnąd przycisk
W trybie DZIENNYM, dioda LED przycisku
W trybie NOCNYM dioda LED przycisku

(2).

(2) jest włączona.

(2) jest wyłączona.

D Czuwanie

9.5.2

Włączanie i wyłączanie centrali

A Przypadek 1: nieznane jest hasło dostępu

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Centralę należy włączyd przyciskiem

. Wyświetlacz pokaże wtedy:

W trybie czuwania, wyświetlacz pokazuje tylko datę i czas.

Numer wersji oprogramowania pojawi się na środku wyświetlacza.
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9.5.3

Korzystanie z elektronicznego spisu
oraz wywołanie użytkownika

Naciśnięcie przycisku
lub
(18), spowoduje wyświetlenie
następujących informacji na wyświetlaczu:

Aby zadzwonid do użytkownika w czasie przeglądania listy, podnieś
słuchawkę i naciśnij
(7). Wpis zostanie wykasowany z pamięci.
Aby wykasowad użytkownika ze spisu bez wywoływania go za pomocą
przycisków
lub
zaznacz wybraną nazwę, naciśnij przycisk X
(13) i zatwierdź przyciskiem

.

C Wywołanie odbiornika za pomocą kodu
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Podczas wprowadzania za pomocą klawiatury fizycznego lub logicznego
kodu odbiornika, wyświetlacz pokazuje informacje:

Gdzie:
xxxx
index wybranego wpisu
nnnn
całkowita ilośd wpisów w katalogu
yyyyyy nazwa użytkownika
Aby odszukad użytkownika, przeglądaj katalog przyciskami
(18) lub za pomocą klawiatury wybierz literę odpowiadającą pierwszej
literze jego nazwiska. Na przykład jeżeli chcesz wyszukad użytkownika
o nazwisku Kowalski wciśnij 2 razy 5 na klawiaturze aby przewinąd
do litery K i strzałkami wybierz danego użytkownika.
Aby zadzwonid do użytkownika podnieś słuchawkę i naciśnij

(7).

A Wywołanie z odbiornika w lokalu

Gdzie:
iiiii to numer wprowadzonego kodu



Przy wprowadzaniu kodu użytkownika początkowe 0 można
pominąd.

Wywołanie centrali z odbiornika spowoduje, że centrala będzie dzwonid
a na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje:

Po podniesieniu słuchawki i naciśnięciu przycisku
(7) następuje
wywołanie abonenta. Kiedy połączenie będzie nawiązywane na
wyświetlaczu pojawią się informacje:

Gdzie:
iiiii: kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
yyyyyy: nazwa użytkownika

Gdzie:
iiiii: kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
yyyyyy: nazwa użytkownika

Osoba obsługująca centralę ma możliwośd odebrania połączenia przez
podniesienie słuchawki, jeżeli tego nie zrobi w ciągu 10 sekund,
centrala zapisze w pamięci próbę nawiązania połączenia.

Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawią się informacje:

B Zapisane połączenia nieodebrane
Jeżeli w pamięci centrali znajdują się nieodebrane połączenia, dioda
LED podświetlenia przycisku
(5) jest włączona.
Naciśnięcie przycisku
(5) spowoduje wyświetlenie informacji:

Gdzie:
iiiii: kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
yyyyyy: nazwa użytkownika
 Sygnał zajętości
Jeżeli w trakcie wywołania lub funkcji autopodglądu system będzie
zajęty na wyświetlaczu pojawi się informacja:
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Gdzie:
nn: numer zapisanego wywołania
iiiii: kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
yyyyyy: nazwa użytkownika
Za pomocą przycisków
lub
(18) można przewijad listę
zapisanych połączeo (max ilośd zapisanych połączeo wynosi 50)
Kiedy pamięd centrali zostanie zapełniona kolejne połączenia
nie będą zapamiętywane.
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9.5.4

Wywołanie z panela głównego

W trybie DZIENNYM (przechwytywanie połączeo z panela głównego do
użytkowników i w razie potrzeby przekazywanie ich dalej) podczas
połączenia przychodzącego z głównego panela wywołania,
na wyświetlaczu pojawią się informacje:

– Aby otworzyd bramę podłączoną do panela głównego, w przypadku,
kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy: nacisnąd przycisk SHIFT
(16) +
(15), wprowadzid ID panela głównego (0 ÷ 3)
i zatwierdzid przyciskiem
Gdzie:
ee: numer głównego panela wywołania (00 ÷ 03)
f:
symbol pokazujący stan komunikacji, może byd:
następuje komunikacja z panelem
nawiązane połączenie z panelem głównym
nawiązane połączenie z odbiornikiem w lokalu
zestawienie połączenia panela głównego z odbiornikem
iiiii: kod fizyczny odbiornika (Liiii – kod logiczny)
yyyyyy: nazwa użytkownika
c:
jeżeli w tym miejscu pojawi się symbol DZWONKA oznacza
to, że centrala jeszcze nie wywoływała użytkownika iiiii.

(7).

– Aby otworzyd elektrozaczep podłączony do panela dodatkowego, w
przypadku, kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy: nacisnąd
przycisk
(14) a następnie przycisk
(7), wprowadzid ID panela
dodatkowego (0 ÷ 31) oraz numer dodatkowy panela
(0 ÷ 1) i zatwierdzid przyciskiem

(7).

Naciśnięcie przez obsługę przycisku
(7) spowoduje
połączenie z użytkownikiem iiiii i symbol dzwonka zniknie.
Po odebraniu połączenia centrala portierska umożliwia wywołanie
użytkownika po wprowadzeniu jego kodu iiiii i naciśnięciu
przycisku

(7). Obsługa centrali może:

– ponownie ustanowid połączenie z panelem wywoławczym

(9)

– ponownie wywoład użytkownika
(4)
– zestawienie połączenia pomiędzy panelem wywoławczym a
użytkownikiem



(6)

– Aby otworzyd bramę podłączoną do panela dodatkowego,
w przypadku kiedy NIE MA połączenia z tym panelem, należy: nacisnąd
przycisk SHIFT (16) +
(14), następnie przycisk
(7),
wprowadzid ID panela dodatkowego (0 ÷ 31) oraz numer dodatkowy
panela (0 ÷ 1) i zatwierdzid przyciskiem

Centrala nie umożliwia połączenia z panelem wywołania lub
odbiornikiem po zestawieniu połączenia.

Za pomocą przycisku podglądu
(10) można podejrzed obrazy
pochodzące z dodatkowych kamer podłączonych do panela z którego
przychodzi wywołanie.
9.5.5

W powyższym przykładzie, portier zwolnił elektrozaczep podłączony do
panela dodatkowego o ID = 15 i jago numerze dodatkowym = 0.

Funkcje otwarcia elektrozaczepu

9.5.6

(7) .

Zarządzanie kodami funkcji
specjalnych

Centrala portierska umożliwia sterowanie różnymi urządzeniami
przy pomocy dekodera funkcji specjalnych nr ref. 1083/80.
Przyciśnij przycisk ‘0’ przez 3 sekundy. Następnie wprowadź specjalny
kod dekodera (0 ÷ 255) na wyświetlaczu pojawią się informacje:

Centrala, w dowolnym momencie, umożliwia otwarcie elektro –
zaczepu podłączonego do głównego lub dodatkowego panela
wywołania.
A Obsługa panela głównego
Możliwe są następujące dwa przypadki:

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1) Nawiązane połączenie z panelem głównym
Jeżeli centrala portierska jest w trybie DZIENNYM i posiada aktywne
połączenie z głównym panelem wywołania, portier może:
– Nacisnąd przycisk
(15) lub przycisk otwarcia elektrozaczepu
przy słuchawce, aby otworzyd elektrozaczep tego panela
– Nacisnąd przycisk SHIFT (16) + · (15) aby otworzyd bramę
automatyczną
2) Brak połączenia z panelem głównym
Jeżeli centrala portierska nie posiada aktywnego połączenia
z panelem głównym, aby otworzyd elektrozaczep należy: nacisnąd
przycisk
(15), wprowadzid kod ID panela głównego (0 ÷ 3)
i zatwierdzid przyciskiem
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Zatwierdź komendę przyciskiem

(7).

Po wciśnięciu przycisku
(7) centrala powróci do trybu czuwania.
Do aktywacji dekodera funkcji specjalnych, można też użyd, wcześniej
zaprogramowanych, przycisków funkcyjnych (zobacz rozdział
„Konfiguracja” podrozdział „Przyciski Funkcyjne”).

(7).
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9.5.7

Sygnalizacja niezamkniętych drzwi

Centrala portierska jest wyposażona w diodę LED (3), która sygnalizuje
stan otwartych drzwi.
Do prawidłowego działania, wymagany jest kontaktron drzwiowy
podłączony do zacisków (SP, CT) panela wywołania.
Możliwe są następujące stany:
LED wyłączony wszystkie drzwi są zamknięte
LED włączony
w jednym z głównych lub dodatkowych paneli
drzwi są otwarte. Warunkiem sygnalizacji
otwartych drzwi jest przerwa w obwodzie
zacisków (SP, CT), przez co najmniej 30 sekund.

9.5.10 U s t a w i e n i e c z a s u i d a t y
Aby skonfigurowad lub zmienid ustawienia czasu i daty należy
przycisnąd jednocześnie SHIFT (16) i
(17). Wyświetlacz pokaże:

CENTRALA PORTIERSKA 1083/40
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Kiedy dioda LED (3) jest włączona, przez wciśnięcie przycisku
(3),
portier może zobaczyd listę otwartych drzwi, przypisanych do paneli.
Wprowadzenie daty i czasu wykonuje się za pomocą klawiatury (12)
następująco: Dzieo/Miesiąc/Rok/Godzina/Minuty/Sekundy.
Po wprowadzeniu ostatniej cyfry sekundy, należy zatwierdzid
ustawienia przyciskiem
(7).
Aby wyjśd z funkcji ustawienia czasu i daty, należy nacisnąd przycisk
X (13) przez min 3 sek.
9.5.11 R e g u l a c j a d z w o n k a
Powyższy przykład ilustruje, że drzwi podłączone do dodatkowego
panela o numerze 13 i numerze dodatkowym 1 są otwarte.
Za pomocą strzałki
i
(18) można przeglądad stan drzwi.
9.5.8

Funkcja podglądu

Nawet, kiedy nie ma połączenia z panelem głównym, centrala
portierska, opcjonalnie wyposażona w moduł wideo, umożliwia podgląd
z kamery (oraz załączenie audio, – jeśli jest potrzebne) tego panela.

Regulacja poziomu głośności jest możliwa, kiedy centrala portierska jest
w trybie czuwania. Aby ustawid głośnośd dzwonka należy, trzymając
wciśnięty
przycisk
SHIFT
(16)
za
pomocą
strzałki
lub
(18) wybrad żądany poziom głośności (1 ÷ 5). Podczas
ustawienia poziomu głośności, wyświetlacz będzie wyglądał tak:

Aby uruchomid funkcje podglądu naciśnij przycisk
(10).
Po uruchomieniu funkcji podglądu, moduł wideo centrali wyświetli
obraz pochodzący z panela głównego o ID=0. Aby zobaczyd obraz
z kamer dodatkowych tego panela lub z innych paneli głównych naciśnij
przycisk

(10). Obrazy są przełączane sekwencyjnie.

9.5.12 P r z e k i e r o w a n i e w y w o ł a n i a n a t e l e f o n
Połączenia przychodzące do centrali, mogą byd czasowo przekierowane
na telefon, podłączony do wcześniej skonfigurowanego interface’u
telefonicznego nr ref. 1083/67. Aby włączyd funkcję przekierowania,
należy wcisnąd przycisk SHIFT (16) + F1 lub SHIFT (16) + F2 lub SHIFT
(16) + F3.
Połączenie audio z panelem, którego obraz jest aktualnie podglądany
jest możliwe przez podniesienie słuchawki. Tak jak to się dzieje,
w wyniku wywołania centrali.



9.5.9

Wyświetlacz pokaże:

Blokada klawiatury

Aby użyd tej funkcji, przyciski funkcyjne F1, F2 lub F3 muszą
byd wcześniej zaprogramowane

Zablokowana klawiatura powoduje, że wykonanie jakichkolwiek działao
z klawiatury jest niemożliwe. Dotyczy to również przełączenia trybu
DZIEO/NOC oraz wyłączenia centrali. Odblokowanie klawiatury
następuje analogicznie.
Klawiatura pozostaje cały czas zablokowana, do momentu jej
odblokowania, nawet, jeżeli zostanie odłączone zasilanie.

ddddd oznacza kod fizyczny interface’u nr ref. 1083/67, który będzie
zarządzał połączeniami telefonicznymi. W trybie NOC portier może
tylko obsługiwad połączenia z lokali. Jeżeli centrala będzie w trybie
DZIEO, portier może też obsługiwad połączenia z paneli wejściowych
i otwierad drzwi. Wyłączenie funkcji ‘przekierowania wywołao
na telefon’ następuje analogicznie jak jej włączenie.
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Jeżeli portier musi oddalid się od centrali, może zablokowad jej
klawiaturę. Aby to zrobid należy wcisnąd równocześnie przycisk SHIFT
(16) i X (13).
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9.5.13 W y ś w i e t l a n i e n a z w i k o d ó w w t r y b i e
obsługi kodami logicznymi.
Jeżeli centrala portierska jest skonfigurowana do pracy z kodami
logicznymi, na wszystkich ekranach z kodami użytkowników, kody
logiczne będą poprzedzone literą ‘L’. Jeżeli kod logiczny nie może byd
wyświetlony, wyświetlony zostanie kod fizyczny – bez litery ‘L’.
Przykład: Z panela głównego 1, wywoływany jest użytkownik
w kolumnie 14 z kodem fizycznym 123:
– jeżeli otrzymany kod fizyczny 14123 jest przypisany do użytkownika
ROSSI w spisie centrali i powiązany z kodem logicznym 1000,
wyświetlacz pokaże:

9.6.2

Czas zajętości

Wartośd ustawiona na tym ekranie definiuje gwarantowany czas
rozmowy liczony od odebrania połączenia

Aby zmienid czas zajętości, użyj strzałek
i
(18). Dostępnych
jest 8 czasów: 1s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s i 70s. Czas ustawiony musi
byd taki sam jak czas ustawiony w panelu wywołania.
Wybrany czas, zatwierdź przyciskiem
kolejnego ekranu
9.6.3
– otrzymany kod fizyczny 14123 jest NIE przypisany do użytkownika
w spisie centrali, wyświetlacz pokaże:

9.6

(7), następnie przejdź do

Moduł wideo

Na tym ekranie możemy skonfigurowad centralę do pracy z modułem
wideo. Jeżeli moduł jest podłączony należy wybrad 1=YES jeżeli go nie
ma należy pozostawid 0=NO

Aby ustawid powyższy parametr, użyj strzałki

KONFIGURACJA

Aby wejśd w tryb konfiguracji centrali należy, trzymając wciśnięty

i naciśnij przycisk
do kolejnego ekranu.

przycisk SHIFT (16) szybko kilka razy nacisnąd przycisk
Pierwszym ekranem, jaki się pojawi jest wybór języka.

9.6.4

lub

(18)

(7) aby zatwierdzid, następnie przejdź

(4).
Konfiguracja systemu

Aby wyjśd z trybu konfiguracji centrali, na dowolnym poziomie menu
należy przytrzymad przycisk X (13) przez 3 sekundy.
Centrala automatycznie wyjdzie z trybu programowania po upływie
300 sekund bezczynności.
9.6.1

Język

Na tym ekranie można zmienid język interfejsu centrali
Jeżeli centrala portierska będzie pracowała:
1) w instalacji z 0, 1, 2, 3 lub 4 panelami głównymi (zainstalowany
interface nr ref. 1083/75) bez paneli dodatkowych i bez interface’ów
klatkowych nr ref. 1083/50 lub
2) w instalacji z jednym interface’em klatkowym nr ref. 1083/50
bez podłączonego LINE IN i z 0,1 lub 2 panelami dodatkowymi
Za pomocą strzałek
i
należy wybrad 1=YES i zatwierdzid
wybór przyciskiem
Za pomocą strzałek

i

(18) wybierz żądany język i zatwierdź

(7), następnie przejdź do kolejnego ekranu

KONFIGURACJA

przyciskiem

(7) a następnie przejśd do kolejnego ekranu.
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9.6.5

Wtórnik wywołania (S+, S -)

9.6.7

Na tym ekranie możemy skonfigurowad wtórnik wywołania centrali
portierskiej. Ma byd nieaktywny czy też ma działad pod określonym
warunkiem:

Wyboru dokonujemy strzałkami
lub
(18) dla:
0 – wtórnik wywołania jest nie aktywny
1 – wtórnik wywołania jest aktywny tylko dla połączeo przychodzących
z głównych paneli wywołania
2 – wtórnik wywołania jest aktywny tylko dla połączeo przychodzących
z odbiorników w lokalach
3 – wtórnik wywołania jest aktywny dla wszystkich połączeo
Zatwierdź wybór przyciskiem
9.6.6

(7) i przejdź do kolejnego ekranu

Przerywanie połączeo

Na tym ekranie można włączyd możliwośd przerwania połączenia
podczas czasu na odebranie wywołania lub gwarantowanego czasu
rozmowy.
Podczas wywołania, rozmowy lub funkcji auto-podglądu z trybem audio
lub bez, powiązana kolumna i system są w stanie zajętości. Stan ten
może byd przerwany lub nie, przez połączenie z panela wejściowego,
w zależności od wybranego ustawienia.

Hasło centrali

Na tym ekranie można ustawid hasło, które będzie wymagane do
włączenia centrali.

Za pomocą przycisku X (13) skasuj bieżące hasło. Przy pomocy
klawiatury numerycznej (12) wprowadź nowe hasło. Hasło może mied
max 6 znaków. Jeżeli blokada centrali za pomocą hasła ma byd
wyłączona, hasło należy ustawid na: 000000.
Kiedy hasło zostanie wprowadzone, należy nacisnąd przycisk
aby zatwierdzid, następnie przejdź do kolejnego ekranu
9.6.8

Rodzaj kodów wywołania

Na tym ekranie można skonfigurowad rodzaj kodu wywołania
użytkownika, fizyczny lub logiczny:
- Kod fizyczny: użytkownicy będą wywoływani za pomocą
pięciocyfrowego kodu w postaci ccnnn gdzie cc oznacza numer pionu
(00 – 31) a nnn oznacza numer lokalu (000 – 127)
- Kod logiczny: użytkownicy będą wywoływani za pomocą
indywidualnego kodu z zakresu 1 do 9999. Aby używad kodu logicznego,
nazwy muszą byd zaprogramowane a kod logiczny musi byd przypisany
do kodu fizycznego lokalu

KONFIGURACJA

Aby ustawid ten parametr, użyj strzałki
Aby ustawid ten parametr, użyj strzałki

lub

(18) wybierz

żądana wartośd i naciśnij przycisk
(7) aby zatwierdzid, następnie
przejdź do kolejnego ekranu.
Ustawienie musi byd takie same jak konfiguracja paneli wejściowych.
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(7)

żądana wartośd i naciśnij przycisk
przejdź do kolejnego ekranu.



lub

(18) wybierz

(7) aby zatwierdzid, następnie

Aby używad kodów logicznych każdy kod w katalogu musi
byd przypisany do kodu fizycznego.
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9.6.9

Przyciski funkcyjne

Centrala posiada 6 programowalnych przycisków funkcyjnych (11).
Następujące kody mogą byd przypisane do przycisku funkcyjnego:
- kod specjalny do aktywacji dekodera funkcji spec. nr ref. 1083/80
- kod używany do przekierowania połączeo na telefon zarządzany przez
interface telefoniczny nr ref. 1083/67
Ekran dla konfiguracji każdego przycisku funkcyjnego wygląda tak:

Za pomocą klawiatury wprowadź kod fizyczny i naciśnij
(7),
następnie kod logiczny (konieczne w przypadku korzystania z kodów
logicznych) oraz naciśnij
(7). Następnie, wprowadź nazwę
użytkownika podobnie jak za pomocą telefonu komórkowego,
wciskając odpowiednio klawisze.

Aby ustawid powyższy parametr użyj strzałki
lub
(18):
- jeżeli wybrane zostanie 0, żadna funkcja specjalna nie będzie
przypisana do tego przycisku funkcyjnego
- jeżeli wybrana zostanie 1, wprowadzony kod specjalny będzie
przypisany do tego przycisku funkcyjnego, na ekranie będzie widad:

Klawisz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 raz
Przerwa
A
D
G
J
M
P
T
W

2 razy
1
B
E
H
K
N
Q
U
X

3 razy

4 razy

C
F
I
L
O
R
V
Y

2
3
4
5
6
S
8
Z

Symbole można wybrad za pomocą strzałek

i

5 razy

7
9

(18).

Aby zatwierdzid wszystkie wprowadzone dane należy wcisnąd

(7).

System nie zapisze wprowadzonych nazw jeśli:
- istnieje 2 użytkowników z taką samą nazwą
- wpisanych zostanie 2 użytkowników z takim samym kodem logicznym
i dwoma różnymi kodami fizycznymi.
Wprowadź kod specjalny (1-255), który ma byd przypisany do tego
przycisku funkcyjnego i zatwierdź
(7), następnie przejdź dalej.
- jeżeli wybrana zostanie 2, funkcja przekierowania połączenia będzie
przypisana do tego przycisku funkcyjnego, na ekranie będzie widad:

 Aby zmienid nazwę, wybierz *2] z klawiatury numerycznej (12)

W drugim wierszu widad kolejny numer wpisu oraz ilośd wszystkich
wpisów zapisanych w pamięci centrali. Za pomocą strzałek
(7).

Programowanie kolejnych 5 przycisków odbywa się analogicznie.
9.6.10 Z a r z ą d z a n i e w p i s a m i

Na tym ekranie, operator może dodad, zmienid lub wykasowad
użytkownika w spisie centrali portierskiej
 Aby wprowadzid nazwę, wybierz *1] z klawiatury numerycznej (12)

i
(18) wybierz nazwę do zmiany i zatwierdź przyciskiem
(7).
Wykonaj te same kroki jak podczas wprowadzania danych do spisu.
Zatwierdź wszystkie wprowadzone dane naciskając przycisk
(7) lub
naciśnij przycisk X (13) aby wykasowad dane.
 Aby skasowad nazwę, wybierz *3] z klawiatury numerycznej (12)

Aby skasowad wpis, za pomocą strzałek
odpowiednią nazwę i zatwierdź

lub

(18) wybierz

(7). Wpis zostanie skasowany.

 Aby usunąd wszystkie wpisy z pamięci, wybierz *0+ z klawiatury
numerycznej (12). Na wyświetlaczu pojawi się tak komunikat:
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Wpisz kod fizyczny interface’u telefonicznego, i zatwierdź
Funkcja dostępna jest tylko dla przycisków F4, F5 i F6.
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Wybierz [1+ na klawiaturze numerycznej (12) aby zatwierdzid
skasowanie wszystkich wpisów lub wybierz *0+ aby anulowad.



Następnie wprowadź ID panela głównego i naciśnij
(7) aby odpytad
urządzenie. Po chwili na wyświetlaczu ukaże się status urządzenia oraz
wersja jego oprogramowania:

Konfiguracja centrali zostanie zachowana nawet jeżeli lista
wpisów zostanie usunięta.

9.6.11 U s ł u g i d i a g n o s t y c z n e ( o d p y t y w a n i e )
W tym kroku można sprawdzid dostępnośd: odbiorników w lokalach
(AS), głównych (MCS) i dodatkowych (SCM) paneli wywołania:

Lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:

Jeżeli zostanie wprowadzone 0, procedura odpytania urządzenia nie
zostanie wykonana i nastąpi powrót do początku menu konfiguracji.
Wybranie 1 za pomocą
lub
(18) spowoduje wyświetlenie
ekranu:
 Wybranie 3 za pomocą
ekranu:

Następnie wprowadź kod fizyczny odbiornika i naciśnij

lub

(18) spowoduje wyświetlenie

(7),

wprowadź kod wewnętrzny i naciśnij
(7) aby odpytad urządzenie.
Po chwili na wyświetlaczu ukaże się status urządzenia oraz wersja jego
oprogramowania:
Następnie wprowadź ID panela dodatkowego i naciśnij
odpytad urządzenie, wprowadź adres i naciśnij
wyświetlaczu ukaże się status urządzenia
oprogramowania:

(7) aby

(7). Po chwili na
oraz wersja jego

Lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:

KONFIGURACJA

Lub jeżeli urządzenie nie odpowiada:

 Wybranie 2 za pomocą
ekranu:
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lub

(18) spowoduje wyświetlenie
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9.6.12 W a r t o ś c i d o m y ś l n e i i c h p r z y w r a c a n i e
Wartości domyślne centrali portierskiej są następujące:
Język:
Czas zajętości:
Moduł wideo:
Praca w pionie:
Wtórnik wywołania:
Przerywanie połączeo:
Hasło centrali:
Typy kodów:
Przyciski funkcyjne:

włoski
30 sek.
brak
nie
wyłączony
nie
wyłączone (000000)
fizyczne
nie zaprogramowane

Aby przywrócid wartości domyślne, należy wyłączyd centralę
portierską. Trzymając wciśnięte przyciski X, 8, 6 włączyd ją ponownie.
Przywracanie ustawieo fabrycznych nie kasuje spisu nazw.
9.6.13 P r o g r a m o w a n i e z a p o m o c ą k o m p u t e r a
Centrala portierska jest wyposażona w złącze USB, które ułatwia
wpisywanie spisu abonentów oraz jej konfigurację. Dostęp do menu
konfiguracyjnego jest przez wciśnięcie przycisku SHIFT (16) oraz szybkie

KONFIGURACJA

i kilkukrotne naciśnięcie przycisku
(4).
Połącz centralę portierską z komputerem na którym zainstalowany jest
program 2Voice_PC (do pobrania ze strony www.urmetdomus.it).
Następnie wykonaj procedurę programowania centrali zgodnie
z dokumentacją programu 2Voice_PC.
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10.1

10.1.1 P a r a m e t r y t e c h n i c z n e

ZASILACZ SYSTEMOWY 1083/20

Napięcie zasilania:
Moc:

230 V AC 50/60 Hz
80 W

Napięcie wyjściowe:
Zabezpieczenia:

URZĄDZENIA SYSTEMOWE

URZĄDZENIA SYSTEMOWE

48V DC
Termiczne

Wymiary (dł. x szer. gł.):

10 DIN
180 x 90 x 75 mm

Temperatura pracy:

-10C  +35C

Zgodnośd z normami:

EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 60065

Waga:

Ok. 1 kg

10.1.2 M o n t a ż

Zasilacz systemowy nr ref. Ref. 1083/20 jest urządzeniem
dedykowanym do systemu 2VOICE. Zasilacz ten obsługuje systemy
domofonowe i wideodomofonowe.
W zależności od układu, w systemie może występowad kilka zasilaczy.
 W systemie z jednym pionem oraz jednym panelem wystarczy
jeden zasilacz
 Na każdy interfejs klatkowy nr ref. 1083/50, musi przypadad jeden
zasilacz
 Interfejs paneli głównych nr ref. 1083/75 wymaga zasilania z
dwóch zasilaczy
Zasilacz jest również w stanie zapewnid podświetlenie max. 32
przyciskom i etykietom na nazwiska. W przypadku paneli przyciskowych
z większą liczbą przycisków, należy przewidzied dodatkowy
transformator.
Zasilacz może byd zamocowany na szynie DIN lub przykręcony do
ściany.
Miejsce montażu zasilacza musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.
Poniższa tabela zawiera zestawienie ilościowe podzespołów systemu
2Voice w zależności od konfiguracji.
Panele wywołania.
Główne

Dodatkowe

Liczba
interf.
Klatk.

Liczba
int.
pan.gł.

Liczba
klatek
(K)

Max
liczba
użytk.

Liczba
zasilaczy

0
1
0
1
K
K
1
0

0
0
1
0
0
1
0
1

1(*)
1
1
1
Max 16
Max 32
1
1

128
128
128
128
128xK
128xK
128
128

1
1
2
1
1+K
2+K
1
2

K

1

Max 32

128xK

2+K

0

1

1

128

2

K

1

Max 32

128xK

2+K

0

1

1

128

2

K

1

Max 32

128xK

2+K

0
1

1
Max.
2xK
0

2

3

4

Max.
2xK
0
Max.
2xK
0
M a x.
2xK

Zasilacz może byd zamocowany na szynie DIN lub przykręcony do
ściany. Miejsce montażu zasilacza musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.
10.1.3 O p i s z a c i s k ó w
0,
230V AC zasilanie sieciowe
230~
LINE 1
Wyjście Linia 1
LINE 2
Wyjście Linia 2
Odpowiednie zaciski LINE 1 oraz LINE 2 są połączone galwanicznie.

}

ZASILACZ SYSTEMOWY 1083/20

Rys. 10.1 Zasilacz 1083/20

(*) tylko w jednym pionie
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10.2

DYSTRYBUTOR CZTEROWYJŚCIOWY 1083/55

10.2.3 O p i s z a c i s k ó w
LINE IN
LINE OUT
LINE 1
LINE 2
LINE 3
LINE 4

2 zaciski wejściowe
2 zaciski wyjściowe
2 zaciski do podłączenia lokalu 1
2 zaciski do podłączenia lokalu 2
2 zaciski do podłączenia lokalu 3
2 zaciski do podłączenia lokalu 4

10.2.4 T e r m i n a n c j a l i n i i
Rys. 10.2 Dystrybutor 1083/55
Urządzenie pozwala na rozdzielenie sygnału w pionie na czterech
użytkowników. Dystrybutor posiada zaciski wejściowe, wyjściowe oraz
4 pary zacisków rozdzielających sygnał.
1083/55 posiada dodatkowo zabezpieczenie termiczne PTC na wyjściu
rozdzielającym sygnał. Zapewnia to ochronę reszty systemu
w przypadku zwarcia w jednym z lokali.
10.2.1 P a r a m e t r y t e c h n i c z n e
36  48V DC
9 mA max
PTC
45 x 45 x 16 mm
-10C  +45C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Napięcie zasilania:
Pobór prądu:
Zabezpieczenia:
Wymiary (dł. x szer. gł.):
Temperatura pracy:
Zgodnośd z normami:

Na urządzeniu znajduje się jumper terminujący
linię. Na ostatnim dystrybutorze (LINE OUT
niewykorzystywane) jumper musi byd w pozycji
ON,
na
wszystkich
wcześniejszych
dystrybutorach musi byd w pozycji OFF(zgodnie
z rysunkiem obok).

10.2.5 D z i a ł a n i e d y s t r y b u t o r a

10.2.2 M o n t a ż
Urządzenie może byd montowane w skrzynce połączeniowej. Należy je
montowad w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływami
atmosferycznymi.
W każdej kolumnie można zainstalowad do 32 dystrybutorów.
W przypadku gdy częśd odbiorników jest podłączona WEJ/WYJ, liczba
dystrybutorów redukuje się do 16.
Maksymalnie 32 dystrybutory
w kolumnie

W przypadku wystąpienia zwarcia na jednym z urządzeo zabezpieczenie
PTC wyłączy dystrybutor, do którego są podłączone urządzenia lub
przewody wywołujące zwarcie. Pozostałe urządzenia będą nadal
pracowad prawidłowo.

Maksymalnie 16 dystrybutorów
w kolumnie

Miejsce
zwarcia

DYSTRYBUTOR CZTEROWYJŚCIOWY 1083/55

Odłączone odbiorniki

Rys. 10.3 Łączenie dystrybutorów

Po usunięciu przyczyny zwarcia, aby odblokowad
zabezpieczenie PTC odłącz zasilanie dystrybutora na około 60
sekund (np. wypinając przewody LINE IN).

Łączenie dystrybutorów w kaskadę nie jest zalecane (patrz
rysunek poniżej)

OK

NOK

Rys. 10.4 Prawidłowy i nieprawidłowy sposób łączenia dystrybutorów

150

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

INTERFEJS KLATKOWY 1083/50

10.3

Urządzenie może byd zamocowane na szynie DIN lub przykręcone do
ściany. Miejsce montażu musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.

INTERFEJS KLATKOWY 1083/50
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URZĄDZENIA SYSTEMOWE

Do interfejsu nr 1083/50 może byd podłączone 128 monitorów
lub unifonów. Mogą byd one podłączone do dowolnego pionu
lub podzielone między piony
B Konfiguracja
Urządzenie posiada 6 konfiguracyjnych przełączników:
DIP 1: Jeśli LINE IN jest wykorzystywane, DIP1 musi byd w pozycji OFF,
w innym przypadku (LINE IN wolne) DIP1 w pozycji ON.
Int. klatkowy

Int. klatkowy

Rys. 10.5 Interfejs klatkowy 1083/50
Interfejs klatkowy nr ref. 1083/50 jest urządzeniem dedykowanych do
systemu 2VOICE. Służy do rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony
(szachty) oraz do połączenia poszczególnych kolumn (klatek) w jeden
system.
System 2VOICE obsługuje max. 32 klatki.
Każdy interfejs obsługuje kolumnę (klatkę) z max. 128 odbiornikami
oraz max. 2 panele klatkowe podłączone bezpośrednio do interfejsu.
Urządzenie jest również wyposażone w przekaźnik NO. Przekaźnik jest
aktywowany na czas 1 sekundy w przypadku otwarcia drzwi
z dowolnego odbiornika z danej kolumny.

odłączona

podłączona

DIP 2 ÷ 6: programowanie kodu ID interfejsu klatkowego z przedziału
od 0 do d 31.
W celu nadania numeru interfejsu (kolumny) należy użyd przełączników
dip-switch 2-6 do ustawienia odpowiedniego adresu zgodnie z
poniższym rysunkiem (2 – najbardziej znaczący bit 6 – najmniej
znaczący bit).

Interfejs klatkowy musi byd zasilany z zasilacza systemowego
nr ref. 1083/20
10.3.1 P a r a m e t r y t e c h n i c z n e
Zasilanie (LINE IN):
Zasilanie (POWER):
Pobór prądu w stanie spoczynku (LINE IN):
Max. pobór prądu (LINE IN):
Pobór prądu w stanie spoczynku (POWER):
Max. pobór prądu (POWER):
Temperatura pracy:

36 ÷ 48 Vdc
36 ÷ 48 Vdc
25mA max
70mA max
30mA max
100mA max
-5C  +45C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
100mA@60V

Zgodnośd z normami:
Max. obciążenie przekaźnika AUX:
A Ustawienia domyślne
Interfejs klatkowy
następująco:

wychodzący

Linia przychodząca (dip-switch 1):
Numer interfejsu:
Terminancja:

z

fabryki

jest

skonfigurowany

Brak
0
ON

10.3.2 M o n t a ż
A Opis zacisków

LINE 1
LINE 2
LINE 3
LINE 4
AUX

2 zaciski terminujące
2 zaciski wejściowe magistrali
2 zaciski wyjściowe magistrali
2 zaciski podłączenia 0 panela lokalnego
2 zaciski podłączenia 1 panela lokalnego
Zaciski podłączenia zasilania (podłączenie
zasilacza systemowego)
2 zaciski podłączenia 1 pionu.
2 zaciski podłączenia 2 pionu.
2 zaciski podłączenia 3 pionu.
2 zaciski podłączenia 4 pionu.
2 zaciski przekaźnika NO (max 100mA @ 60Vdc)

C Terminancja linii
Brak zworki na zaciskach Z należy traktowad jako brak terminancji.
Terminancja musi byd załączona (założona zworka na zaciskach Z) na
ostatnim interfejsie w danej gałęzi, to znaczy na interfejsie
z niewykorzystywanymi zaciskami LINE OUT (patrz rysunek).
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LINE OUT
IN0
IN1
POWER 2
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10.4

INTERFEJS PANELI GŁÓWNYCH 1083/75

Int.
klatkowy

NOK

Int.
klatkowy

Interfejs paneli
głównych

Rys. 10.6 Interfejs paneli głównych 1083/75
Interfejs paneli głównych nr ref. 1083/75 jest urządzeniem
dedykowanym do systemu 2VOICE. Służy do podłączenia od 1 do 4
paneli głównych (IN0 ÷ IN3). Interfejs paneli głównych posiada 4 wyjścia
(LINE1 ÷ LINE4) wykorzystywane do podłączenia interfejsów klatkowych
lub odbiorników.
Do wyjśd LINE1 ÷ LINE4 można bezpośrednio podłączyd do 128
odbiorników.
W przypadku konieczności podłączenia większej liczby odbiorników lub
w przypadku konieczności podłączenia paneli klatkowych, należy
wykorzystad interfejsy klatkowe.
UWAGA: wyjścia LINE1 ÷ LINE4 muszą byd wykorzystane w jednolity
sposób. Zabronione jest pod częśd wyjśd podłączyd bezpośrednio piony
z odbiornikami, a pod pozostałą częśd wyjśd interfejsy klatkowe (patrz
rysunek).
Int.
klatkowy

Interfejs paneli głównych zawsze musi posiadad dwa zasilacze
systemowe nr ref. 1083/20, jeden zasila panele główne, drugi
zasila wyjścia LINE1 ÷ LINE4.
10.4.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Zasilanie (LINE IN):
Zasilanie (POWER):
Pobór prądu w stanie spoczynku (POWER):
Max. pobór prądu (POWER):
Pobór prądu w stanie spoczynku (LINE IN):
Max. pobór prądu (LINE IN):
Temperatura pracy:
Zgodnośd z normami:

36 ÷ 48 Vdc
36 ÷ 48 Vdc
30mA max
100mA max
25 mA max
70 mA max
-5C  +45C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

10.4.2 M o n t a ż
Interfejs paneli
głównych

Urządzenie może byd zamocowane na szynie DIN lub przykręcone
do ściany. Miejsce montażu musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.
A Opis zacisków
POWER IN
IN0
IN1
IN2
IN3
POWER
LINE
LINE 1

INTERFEJS PANELI GŁÓWNYCH 1083/75

LINE 2
LINE 3
LINE 4
Interfejs paneli
głównych

2 zaciski zasilające panele główne (z zasilacza
systemowego)
2 zaciski 0 panela głównego
2 zaciski 1 panela głównego
2 zaciski 2 panela głównego
2 zaciski 3 panela głównego
2 zaciski zasilające piony lub gałęzie (z zasilacza
systemowego)
2 zaciski podłączenia 1 pionu z odbiornikami lub gałęzi z
interfejsami klatkowymi.
2 zaciski podłączenia 2 pionu z odbiornikami lub gałęzi z
interfejsami klatkowymi.
2 zaciski podłączenia 3 pionu z odbiornikami lub gałęzi z
interfejsami klatkowymi.
2 zaciski podłączenia 4 pionu z odbiornikami lub gałęzi z
interfejsami klatkowymi.

Do wyjśd LINE 1 - LINE 4 można podłączyd do 32 interfejsów
klatkowych lub 128 odbiorników
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10.5

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH 1083/80

10.5.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Zasilanie dekodera:
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Pobór prądu w czasie pracy:
Obciążalnośd styków przekaźnika
(C – NC – NA)
Temperatura pracy:
Zgodnośd 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

10.5.2 K o n f i g u r a c j a
A Ustawienia domyślne
Wszystkie dekodery są domyślnie skonfigurowane następująco:

Zworka SCQ

Rys. 10.7 Dekoder funkcji specjalnych 1083/80
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

= pozycja @ (wszystkie urządzenia mogą
aktywowad 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
Jeśli dekoder jest skonfigurowany fabrycznie, każdy użytkownik
systemu (SCQ = Q) może aktywowad dekoder w trybie monostabilnym
(M/T = M) przez naciśnięcie przycisku dedykowanego ‘wywołanie
centrali portierskiej’
Aby przywrócid ustawienia domyślne należy nacisnąd
i przytrzymad przycisk programowania przez 5 sekund. Podczas
przywracania konfiguracji domyślnej czerwona dioda błyska
kiedy zgaśnie dekoder przywrócił ustawienia.
10.5.3 I n s t a l a c j a

A – Adres używany do identyfikacji dekodera w systemie
B – Zworka do ustawienia obszaru działania
S = zdarzenie uruchamia tylko ten dekoder
C = zdarzenie uruchamia wszystkie dekodery w kolumnie
Q = każde urządzenie systemowe uruchamia dekoder
C – Zworka do ustawienia trybu pracy przekaźnika
M = monostabilny
T = przełączany
D – Przycisk programowania i dioda LED
E
Potencjometr do regulacji czasu pracy przekaźnika w trybie
monostabilnym (M)
F – Styki przycisku do ręcznej aktywacji dekodera (PC)
G – Zaciski połączeniowe systemu 2Voice (LINE)
H – Styki przekaźnika (C – NC – NA)

Aby wysład sygnał alarmowy ‘panic’ do centrali portierskiej,
dekoder musi byd zainstalowany w kolumnie
A Tryby przełączania

Styki przekaźnika mogą byd 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
potencjometru ‘timer’ nie mają znaczenia.
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Dekoder funkcji specjalnych może byd zamontowany na szynie DIN
(6 modułów) lub za pomocą wkrętów na ścianie. Montażu urządzenia
należy
dokonywad
zgodnie
z
instrukcjami
podanymi
w katalogu technicznym systemu 2Voice dla zasilacza nr ref. 1083/20.
Podczas instalacji należy zwrócid uwagę:
 Aby dekoder był podłączony do jednego z wyjśd nr ref. 1083/55
 Aby dekoder był podłączony zawsze jako ostatni w linii.
Podłączenie równoległe jest niedozwolone.
 Tylko dwa dekodery funkcji specjalnych mogą byd 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.

URZĄDZENIA SYSTEMOWE

URZĄDZENIA SYSTEMOWE
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH 1083/80
Szczegóły programowania i zachowanie poszczególnych zdarzeo
opisano poniżej.
 ZDARZENIE:
WCIŚNIĘCIE
PRZYCISKU
OTWARCIA
ELEKTROZACZEPU Z ODBIORNIKA W LOKALU
Zaprogramuj zdarzenie, które będzie aktywowało przekaźnik dekodera
funkcji specjalnych za pomocą wciśnięcia przycisku otwarcia
elektrozaczepu z odbiornika w lokalu (zobacz programowanie zdarzeo).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie („Column ID”)
i ma przypisany kod użytkownika „CODE”.

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 sprawdzid działanie przekaźnika w trybie monostabilnym, zewrzyj
na krótko styki PC i sprawdź czas załączenia przekaźnika.
B Tryby pracy
Aby dekoder funkcji specjalnych zadziałał prawidłowo musi wcześniej
zostad zaprogramowany i skonfigurowany.
Następujące zdarzenia (max 4) aktywują przekaźnik (w trybie
monostabilnym lub przełączanym, skonfigurowane zworką M/T):
 wciśnięcie przycisku otwarcia elektrozaczepu 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 elektrozaczepu z centrali portierskiej
 otwarcie bramy z centrali portierskiej
 aktywacja kodem specjalnym z panela lub centrali portierskiej
Dodatkowo dekoder funkcji specjalnych można wykorzystad do
wysłania alarmu typu ‘panic’ do centrali portierskiej.
Aby to zrobid należy dip switch 1 ustawid na ON. Wciśnięcie wtedy
przycisku podłączonego do zacisków PC spowoduje wyświetlenie
stosownego komunikatu na centrali portierskiej.

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH 1083/80

C Programowanie zdarzeo w trybie normalnym (DIP1 = OFF)
Ustawiając odpowiednio zworki i dip switch’e można zaprogramowad
aktywacje przekaźnika w dekoderze dla 1, 2, 3 lub 4 zdarzeo
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 zareagowad dekoder
(np. naciśnij przycisk zwolnienia elektrozaczepu z odbiornika
w lokalu)
3. Dioda LED mignie raz, potwierdzając zaprogramowanie zdarzenia.
Dioda LED będzie się świecid, co oznacza, że dekoder jest wciąż
w trybie programowania
4. Wykonaj kolejne zdarzenia na które ma zareagowad 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 zaprogramowad tylko jedno zdarzenie dla którego ma
nastąpid aktywacja przekaźnika w dekoderze, należy to samo
zdarzenie zaprogramowad cztery razy.

Kiedy proces programowania się zakooczy, 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 elektrozaczep 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 zdarzeo).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie („Column ID”) i ma
przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakooczy, przekaźnik będzie
aktywowany w zależności od ustawienia zworki SCQ:
 Pozycja Q: wszyscy użytkownicy systemu przyciskiem otwarcia
bramy aktywują dekoder funkcji specjalnych
 Pozycja C: tylko użytkownicy danej kolumny („Column ID”)
przyciskiem otwarcia bramy aktywują dekoder funkcji specjalnych
 ·Pozycja S: konkretny użytkownik w kolumnie („Column ID”) o
przypisanym kodzie „CODE” (użyty do zainicjowania zdarzenia)
przyciskiem otwarcia bramy aktywują aktywuje dekoder funkcji
specjalnych.
Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE 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 zdarzeo).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie („Column ID”) i ma
przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakooczy, 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.
Nie ma znaczenia ustawienie dip switch’a CODE dekodera
funkcji specjalnych.

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).
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 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 zdarzeo).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie („Column ID”) i ma
przypisany kod użytkownika „CODE”.
Kiedy proces programowania się zakooczy, 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 INTERKOMOWE Z ODBIORNIKA
W LOKALU
Za pomocą dip switch’y CODE przypisz kod użytkownika dekoderowi
funkcji specjalnych z zakresu od 0 – 127. Należy pamiętad aby kod ten
nie był przypisany do żadnego innego odbiornika ani dekodera funkcji
specjalnych nawet jeżeli są one w innej kolumnie.
Aby ustawid kod użytkownika należy użyd dip switch’y CODE od
2 (najbardziej znaczący) – 8 (najmniej znaczący. Dip switch 1
musi byd wyłączony.
Programowanie przycisku interkomowego do wywołania wcześniej
skonfigurowanego dekodera funkcji specjalnych
 Podejdź do odbiornika, który chcesz zaprogramowad.
 Trzymając wciśnięty przycisk otwarcia drzwi podnieś słuchawkę.
Odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy informujący o wejściu
w tryb programowania. Puśd przycisk.

 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 zdarzeo).
Zakładamy, że odbiornik jest w określonej kolumnie („Column ID”) i ma
przypisany kod użytkownika „CODE”.
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Kiedy proces programowania się zakooczy, 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 ELEKTROZACZEPU PRZEZ CENTRALĘ
PORTIERSKĄ
Zaprogramuj zdarzenie otwarcia elektrozaczepu przez centralę
portierską (zobacz programowanie zdarzeo).
Kiedy programowanie zostanie zakooczone, dekoder funkcji specjalnych
będzie aktywował przekaźnik za każdym razem kiedy z centrali
portierskiej zostanie otwarty elektrozaczep.
Nie ma znaczenia ustawienie
i SCQ dekodera funkcji specjalnych.

dip

switch’a

CODE

 ZDARZENIE: OTWARCIE BRAMY PRZEZ CENTRALĘ PORTIERSKĄ
Zaprogramuj zdarzenie otwarcie bramy przez centralę portierską
(zobacz programowanie zdarzeo).
Kiedy programowanie zostanie zakooczone, dekoder funkcji specjalnych
będzie
aktywował
przekaźnik
za
każdym
razem
kiedy
z centrali portierskiej zostanie otwarta brama.
Nie ma znaczenia ustawienie
i SCQ dekodera funkcji specjalnych.

zaprogramowad.

Odbiornik

switch’a

CODE

 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
zdarzeo). Urządzeniem, które może wysład kod specjalny jest:
dodatkowy panel wywołania, główny panel wywołania lub centrala
portierska.
Kiedy programowanie zostanie zakooczone, 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 ustawieo zworki SCQ
- Pozycja Q: z każdego panela dodatkowego
- Pozycja C lub S: z panela dodatkowego przypisanego do tej samej
kolumny co dekoder funkcji specjalnych

 Na dekoderze funkcji specjalnych naciśnij przycisk PROG dopóki nie
zapali się czerwona dioda.
 Odbiornik w lokalu wygeneruje dźwięk potwierdzenia
zaprogramowania wywołania interkomowego

Nie
ma
znaczenia
ustawienie
dekodera funkcji specjalnych.

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

dipswitch’a

CODE

155

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH 1083/80

 Naciśnij przycisk, który chcesz
wygeneruje dźwięk potwierdzenia.

dip
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Kolumna 0

D Programowanie zdarzeo w trybie alarmowym (dip1 = on)

Kolumna 1

Powyższa funkcjonalności jest możliwa w systemach
wyposażonych w centralę portierską z wersją oprogramowania
3.1 lub wyżej.
W tym trybie dekoder funkcji specjalnych należy ustawid 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 ustawid kod użytkownika należy użyd dip switch’y CODE
od 2 (najbardziej znaczący bit) – 8 (najmniej znaczący bit).
Kod użytkownika może byd taki sam jak dla odbiorników
w lokalu.
Kiedy programowanie zostanie zakooczone, wciśnięcie przycisku
podłączonego do zacisków PC dekodera uaktywni alarm „panic”.

Dekoder funkcji
specjalnych

Int. klatkowy

Int. klatkowy

Int. paneli
głównych

Centrala
portierska

Urządzenia które mogą aktywowad
dekoder funkcji specjalnych

Informacja o alarmie zostanie wysłana do centrali portierskiej z której
kolumny pochodzi alarm i od jakiego użytkownika.
10.5.4 P r z y k ł a d o w e k o n f i g u r a c j e
Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane
 Wciśnięcie przycisku otwarcia elektrozaczepu 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 (*).

Kolumna 1

Kolumna 0

Urządzenia użyte do
zaprogramowania zdarzenia

(*) – każde urządzenie wywołujące interkomowo użytkownika 127
będzie aktywowało przekaźnik dekodera funkcji specjalnych.
Int. klatkowy

Urządzenia użyte do
zaprogramowania zdarzenia
Kolumna 0

Kolumna 1

Dekoder funkcji specjalnych
Int. paneli
głównych
Centrala
portierska
Int. klatkowy

Int. klatkowy

Centrala
portierska

Urządzenia które mogą aktywowad
dekoder funkcji specjalnych
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Int. paneli
głównych
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Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane
 Otwarcie elektrozaczepu przez centralę portierską
 Otwarcie bramy przez centralę portierską
Urządzenia użyte do

Kolumna 1

Kolumna 0

zaprogramowania zdarzenia
Kolumna 0

Dekoder funkcji specjalnych

Kolumna 1

URZĄDZENIA SYSTEMOWE
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Dekoder funkcji specjalnych
Int. klatkowy

Int. klatkowy

Int. klatkowy

Urządzenia użyte
do zaprogr.
zdarzenia

Int. klatkowy

Int. paneli
głównych
Centrala
portierska
Urządzenia które mogą aktywowad
dekoder funkcji specjalnych

Urządzenia użyte do
zaprogramowania zdarzenia

Int. paneli
głównych

Urządzenia które mogą aktywowad
dekoder funkcji specjalnych

Centrala
portierska

Przykład pracy jeżeli następujące zdarzenia zostaną zaprogramowane
 Aktywacja kodem specjalnym z panela wywołania lub centrali
portierskiej
Kolumna 1

Kolumna 0

Dekoder funkcji specjalnych

Int. klatkowy

Int. klatkowy

Urządzenia użyte
do zaprogr.
zdarzenia

Int. paneli
głównych
Urządzenia które mogą aktywowad
dekoder funkcji specjalnych

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH 1083/80

Centrala
portierska
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PRZEŁĄCZNIK WIDEO 1083/69

10.6

A5; B5

wejście sygnału wideo dla połączenia różnicowego
(skrętka), przelotowo
A5; V5
wejście sygnału wideo dla połączenia koncentrycznego,
przelotowo

PRZEŁĄCZNIK WIDEO 1083/69

Rys. 10.8 Przełącznik wideo nr ref. 1083/69
Przełącznik
sygnału
wideo
jest
urządzeniem
używanym
do sekwencyjnego przełączania 4 kamer podłączonych do panela
wywołania.
Po naciśnięciu przycisku podglądu (auto-on) w wideomonitorze.
Na wyświetlaczu pojawi się obraz z kamery podłączonej do panela
wywołania. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie
obrazu na widok z kolejnej kamery podłączonej do tego samego panela.
Przełączanie następuje sekwencyjnie.
Za każdym razem cykl podglądu rozpoczyna
od kamery pochodzącej z głównego panela (ID = 0)

RES; 0V

wejście używane do resetowania przełącznika wideo,
sterowane masą (w tym wypadku należy usunąd zworkę
pomiędzy zaciskami RES i 0V)

T; 0V

wejście do aktywacji sekwencyjnego przełączania kamer,
sterowane masą (w tym wypadku należy usunąd zworkę
pomiędzy zaciskami RES i 0V)

A1; B1
A2; B2
A3; B3
A4; B4

wejście sygnału różnicowego (skrętka) kamery 1
wejście sygnału różnicowego (skrętka) kamery 2
wejście sygnału różnicowego (skrętka) kamery 3
wejście sygnału różnicowego (skrętka) kamery 4

A1; V5
A2; V5
A3; V5
A4; V5

wejście sygnału wideo (przewód koncentryczny) kamery 1
wejście sygnału wideo (przewód koncentryczny) kamery 2
wejście sygnału wideo (przewód koncentryczny) kamery 3
wejście sygnału wideo (przewód koncentryczny) kamery 4

TC1; V5
TC2; V5
TC3; V5
TC4; V5

wyjście zasilania kamery 1
wyjście zasilania kamery 2
wyjście zasilania kamery 3
wyjście zasilania kamery 4
Kamery
należy
od wejścia 1.

się

Przełącznik wideo umożliwia nie tylko przełączenie sygnału wideo ale
również zasilanie jednej kamery, tej, która jest aktualnie przeglądana.

podłączad

po

kolei,

zaczynając

10.6.4 K o n f i g u r a c j a
W zależności od ilości kamer podłączonych do przełącznika wideo,
należy zgodnie z poniższą tabelą, odpowiednio ustawid zworki.

10.6.1 P a r a m e t r y e l e k t r y c z n e
Zasilanie (+V, 0V):

18Vdc ± 20%

Max. pobór prądu:
Napięcie zasilające (+12, 0V):
Napięcie zasilające (R2, 0V)

50 mA
12 Vcc ± 10% (max. prąd 50 mA)
12 Vcc ± 10% (max. prąd 2A)

Temperatura pracy:

Od -5 do +50 °C

Wilgotnośd:

90% UR @ 30 °C

Max. odległośd do podłączenia

300m

Ilośd
kamer

JP1

JP2

JP3

JP4

10.6.2 I n s t a l a c j a

2



-

-

-

Urządzenie może zostad zamontowane na szynie DIN lub za pomocą
wkrętów bezpośrednio na ścianie. Miejsce montażu musi byd suche,
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, zgodnie
z przepisami bezpieczeostwa. Do zasilania przełącznika wideo zaleca się
używanie zasilacza wideo 18V DC np. nr ref. 789/2

3

-



-

-

4(domyślnie)

-

-



-

5 (**)

-

-

-



zacisku (RES)

PRZEŁĄCZNIK WIDEO 1083/69

10.6.3 O p i s z a c i s k ó w p o ł ą c z e n i o w y c h
RE; 0V
RF; 0V
RG; 0V
RH; 0V

aktywacja wejścia sterującego masą kamery 1
aktywacja wejścia sterującego masą kamery 2
aktywacja wejścia sterującego masą kamery 3
aktywacja wejścia sterującego masą kamery 4

R2; 0V
+V; 0V
+12; 0V

wejście napięcia zasilającego kamery
wejście napięcia zasilającego dla przełącznika wideo 18Vac
wejście napięcia zasilającego dla przełącznika wideo 12Vac

AU; BU

wyjście sygnału wideo dla połączenia sygnału różnicowego
(skrętka)
wyjście sygnału wideo dla połączenia przewodem
koncentrycznym

AU; V5
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Funkcja
Sygnał wideo przełączany
między A1÷A2
Sygnał wideo przełączany
między A1÷A2÷A3
Sygnał wideo przełączany
między A1÷A2÷A3÷A4
Sygnał wideo przełączany
między A1÷A2÷A3÷A4÷A5
(przelotowo)

(**) – Kamera przelotowa A5 musi byd zasilana indywidualnie.
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10.7

B Montaż

INTERFEJS CCTV 1783/69

Urządzenie może zostad zamontowane na szynie DIN lub za pomocą
wkrętów bezpośrednio na ścianie. Miejsce montażu musi byd suche,
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, zgodnie
z przepisami bezpieczeostwa.

Podłączenie interface’u CCTV nr ref. 1783/69 do systemu 2Voice należy
wykonad dedykowanym przewodem nr ref. 1083/90 lub
nr ref. 1083/92, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dodatkowych paneli
wywołania.
Dla podłączenia kamer należy użyd przewodów opisanych w tabeli,
uwzględniając ich maksymalne długości.

Rys. 10.9 Interfejs CCTV nr ref. 1783/69
Interface CCTV umożliwia podłączenie do magistrali do czterech kamer
telewizji przemysłowej, za pomocą skrętki. Kamery mogą byd
przypisane dla jednego użytkownika o ID 0 lub 1 a także dla każdego
abonenta kolumny.
Interface jest widziany przez system jako dodatkowy panel wywołania,
dlatego też w pojedynczej kolumnie ich liczba nie może przekroczyd 2.
Istnieje możliwośd wykorzystania przełącznika wideo
nr ref. 1083/69 pomimo zainstalowania jednego lub więcej
interface’ów CCTV nr ref. 1783/69
10.7.1 S p e c y f i k a c j a e l e k t r y c z n a
Zasilanie:
Pobór prądu w trybie czuwania:
Max. pobór prądu:

36÷48Vdc
10 mA
100 mA

A Ustawienia fabryczne

URZĄDZENIA SYSTEMOWE

URZĄDZENIA SYSTEMOWE

Typ przewodu

Max. długośd

CAT5

200m

Adapter Wideo
Nr ref. 1093/300A
(*)

Współosiowy
50m
NIE
(RG59)
(*) – maksymalna odległośd przewodu koncentrycznego (RG59)
pomiędzy adapterem wideo nr ref. 1093/300A a kamerą nie może
przekroczyd 50m
C Opis zacisków połączeniowych
A1
B1

- sygnału różnicowego (ekran koncentryka) kamery 1
+ sygnału różnicowego (rdzeo koncentryka) kamery 1

A2
B2

- sygnału różnicowego (ekran koncentryka) kamery 2
+ sygnału różnicowego (rdzeo koncentryka) kamery 2

A3
B3

- sygnału różnicowego (ekran koncentryka) kamery 3
+ sygnału różnicowego (rdzeo koncentryka) kamery 3

A4
B4

- sygnału różnicowego (ekran koncentryka) kamery 4
+ sygnału różnicowego (rdzeo koncentryka) kamery 4

Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane następująco:
ID
B/S
SEL/AP
TELECAMERE

LINE IN
LINE IN

wejście magistrali systemu 2Voice
wejście magistrali systemu 2Voice

LINE OUT wyjście magistrali systemu 2Voice
LINE OUT wyjście magistrali systemu 2Voice

INTERFEJS CCTV 1783/69

ON/OFF
TELECAMERE

1
2
3
4
1
2
3
4

1
BROAD.
AP0
AP0
AP0
AP0
AP1
AP1
AP1
AP1
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INTERFEJS CCTV 1783/69
10.7.2 K o n f i g u r a c j a

ON/OFF TELECAMERA: Jeżeli jakaś kamera nie zostanie podłączona lub
zajdzie potrzeba tymczasowego odłączenia któregoś wejścia kamery
wideo, należy odpowiednio ustawid dip switche interface’u.
Analogicznie jak przy ustawianiu kamer dla użytkownika.
ON/OFF
TELECAMERA

ID: w jednej kolumnie można zainstalowad 2 interface’y CCTV lub jeden
interface CCTV i jeden dodatkowy panel wywołania. Urządzenia muszą
mied różne adresy ID ( 0 lub 1)
Adres 0

Adres 1

B/S: Obrazy z kamer podłączonych do interface’u mogą byd widoczne
dla każdego użytkownika ( BROAD) lub konkretnych kamer
przypisanych do użytkowników z CODE = 0 i 1 ( SAL/AP) w danej
kolumnie za pomocą dip switcha „SEL/AP TELECAMERA”
Kamery
Funkcja
dostępne dla
brodcast’owa.
użytkownika o ID
Każdy użytk. ma
0i1
dostęp do kamer
SEL/AP TELECAMERA: Przez ustawienie dip switcha „B/S” w pozycję
„SEL/AP”, można przypisad kamery użytkownikowi z CODE=0 ( AP=0)
lub użytkownikowi z CODE=1 ( AP=1). Numery dip switcha odpowiadają
konkretnym kamerom ( dip numer 1 = kamera podłączona do zacisków
A1, B1)
SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

Kamera 1
przypisana do
użytkownika 0
Kamera 2
przypisana do
użytkownika 0
Kamera 3
przypisana do
użytkownika 0
Kamera 4
przypisana do
użytkownika 0

ON/OFF
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

SEL/AP
TELECAMERA

ON/OFF
TELECAMERA

ON/OFF
TELECAMERA

Kamera 1
wyłączona

Kamera 2
wyłączona

Kamera 3
wyłączona

Kamera 4
wyłączona

ON/OFF
TELECAMERA

ON/OFF
TELECAMERA

ON/OFF
TELECAMERA

ON/OFF
TELECAMERA

Kamera 1
włączona

Kamera 2
włączona

Kamera 3
włączona

Kamera 4
włączona

Na przykład, jeżeli kamera nie jest podłączona do zacisków A3, B3;
dip switche należy ustawid następująco:

Kamera 1
przypisana do
użytkownika 1
Kamera 2
przypisana do
użytkownika 1
Kamera 3
przypisana do
użytkownika 1
Kamera 4
przypisana do
użytkownika 1

amery mogą byd przypisane tylko dla użytkownika o kodzie = 0
i 1; inni użytkownicy dostęp do kamer będą mogli mied tylko
przy funkcji brodcastowej.

INTERFEJS CCTV 1783/69

Na przykład, jeżeli wymagane jest, aby przypisad kamerę 1 ( A1, B1)
i 4 ( A4, B4) użytkownikowi z kodem = 0 a pozostałe kamery
użytkownikowi z kodem = 1 należy dip switche ustawid następująco:

RESET: Jeżeli interface CCTV zostanie odłączony od systemu, przed jego
ponownym podłączeniem należy go zresetowad. Aby to zrobid
i skasowad wszystkie ustawienia należy zewrzed zworkę RESET.
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INTERFEJS CCTV 1783/69
10.7.3 P o ł ą c z e n i a w s y s t e m i e 2 v o i c e
 Szeregowe połączenie interface’u CCTV w instalacji
z jednym pionem i jednym głównym panelem wywołania.

interface CCTV
nr ref. 1783/69
ID=1
Interface CCTV
nr ref. 1783/69
ID=1

podłączone
kamery

Kamery
zewnętrzne
IN 1 (nie używad)

IN 0
Zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20

dodatkowy
panel wywołania
ID = 0

zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20

 Połączenie w instalacji z jednym głównym panelem wywołania i
jednym dodatkowym.

interface CCTV
nr ref. 1783/69
ID=1

zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20

Główny
panel wywołania

podłączone
kamery

zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20

dodatkowy
panel wywołania
ID = 0

Interface klatkowy
nr ref. 1083/50

Podłączenie 8 kamer wpiętych przy pomocy 2 interface’ów CCTV nr
ref. 1783/69 do interface’u klatkowego nr ref. 1083/50

interface CCTV
nr ref. 1783/69
ID=1

zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20
zasilacz 2Voice
nr ref. 1083/20
Główny
panel wywołania

podłączone
kamery

magistrala
główna
interface CCTV
nr ref. 1783/69
ID=0

INTERFEJS CCTV 1783/69

W trybie podglądu (auto – on) kamery podłączone do
interface’u CCTV nr ref. 1783/69 są pokazywane sekwencyjnie.
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TRANSFORMATOR 9000/230

10.8

TRANSFORMATOR 9000/230

10.9

PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY 788/52

Rys. 10.11 Przekaźnik monostabilny nr ref. 788/52
Rys. 10.10 Transformator nr ref. 9000/230
Transformator nr ref. 9000/230 w systemie 2VOICE służy do zasilania
paneli przyciskowych. Jeśli liczba przycisków przekracza 32,
transformator jest konieczny, aby podświetlid wszystkie etykiety na
nazwiska.
10.8.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Zasilanie:
Moc:
Wyjście wtórne transformatora:
Max. obciążenie:
Zabezpieczenie:

230Vac 50/60Hz
18VA
12Vac
1,1A
PTC

Przekaźnik monostabilny załączany różnymi sygnałami może byd
wykorzystane, jako wtórnik wywołania, wysterowanie dodatkowego
elektrozaczepu itp.
10.9.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Zasilanie:
Max pobór prądu

Max. obciążenie styków przekaźnika:

12Vac nominalne
12Vdc; 18Vac; 18Vdc
Przy12Vcc 40mA
Przy 18Vcc 60mA
Przy 12Vac 100mA
Przy 18Vac 150mA
5A/100V

10.9.2 M o n t a ż
Po usunięciu zwarcia należy odłączyd transformator
na ok. 60 sekund, aby odblokowad zabezpieczenie termiczne.
10.8.2 M o n t a ż
Urządzenie może byd zamocowane na szynie DIN lub przykręcone do
ściany. Miejsce montażu musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.

Urządzenie może byd zamocowane na szynie DIN lub przykręcone
do ściany. Miejsce montażu musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.

10.9.3 O p i s z a c i s k ó w
10.8.3 O p i s z a c i s k ó w
Zasilanie sieciowe 230Vac
Wyjście 12Vac

TRANSFORMATOR 9000/230

230~
0 ~ 12

Przekaźnik jest wyposażony podwójny układ przekaźników, który może
pracowad na napięciu nie większym niż 100V przy prądzie max. 5A.
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TIMER 1032/81

10.10 TIMER 1032/81

10.11 PRZEWÓD SYSTEMOWY 1083/90 I 1083/92

Rys. 10.12 Przekaźnik z timerem nr ref. 1032/81
Timer nr ref. 1032/81 pozwala na wydłużenie czasu aktywacji wtórnika
wywołania lub czasu pracy elektrozaczepu.
Timer może byd skonfigurowany następująco:
a. Jumper AR w pozycji „NO”: aktywacja przekaźnika po otrzymaniu
sygnału „SE2” na zaprogramowany potencjometrem (TIME) czas,
niezależnie od dalszej obecności sygnału „SE2“.
b. Jumper AR w pozycji “SI”: aktywacja przekaźnika przynajmniej na
zaprogramowany czas, w przypadku dalszej obecności sygnału
„SE2“ przekaźnik pozostanie aktywny.
Urządzenie posiada dwie diody LED sygnalizujące stan wejścia
SE2 (LI) oraz wyjścia (LO).
10.10.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a

Rys. 10.13 Przewód systemowy nr ref. 1083/90 i 1083/92
Aby zapewnid najlepsze działanie systemu 2VOICE, oraz osiągnąd
maksymalne dostępne odległości, należy wszystkie połączenia między
urządzeniami wykonad dedykowanym przewodem o odpowiednim przekroju
oraz optymalnych właściwościach falowych. Przewody dostępne są w dwóch
długościach:

100 m nr ref. 1083/90
200 m nr ref. 1083/92
Właściwości:
 1 para skręconych żył, powleczona ognioodpornym PVC.
 Doskonała odpornośd na zakłócenia
 Przekrój: 1mm .
 Impedancja: 100Ohm ± 10% dla zakresu 1MHz - 15MHz.
 100m tłumienie kabla: <4,95dB przy 10MHz.
 Średnica zewnętrzna: 6,4mm.
 Kolor: brązowy.
2

Zasilanie wejścia
Zasilanie wejścia
Prąd stały AP:
Regulacja czasu:
Zakres temperaturowy:
Max. obciążenie przekaźnika:
Max. przełączane napięcie:
Max. przełączana moc:
Min. obciążenie:
Max. pobór przy12Vdc:

+24: 22 ÷ 27Vdc
+12/~: 10 ÷ 15Vdc/ca
125 ÷ 170mA
1 ÷ 30Sec ±20%
-1 ÷ +45°C
10A at 24Vdc
10A at 120Vac
240Vac/110Vdc
1400VA at 240Vac
300W at 110Vdc
10mA at 5Vdc
200mA

Uwaga: przewód nie jest przystosowany do bezpośredniego
układania w ziemi.

10.10.2 M o n t a ż
Urządzenie może byd zamocowane na szynie DIN lub przykręcone do
ściany. Miejsce montażu musi byd suche, zabezpieczone przed
wpływem warunków atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczeostwa.
10.10.3 O p i s z a c i s k ó w
+24 22-27Vdc
+12/~
-/~
SE2
AP
NO
NC
C

Wejście zasilające
10-15Vdc lub 10-15Vac wejście zasilające
Masa
Wejście sygnału sterującego, aktywacja poprzez
podanie masy.
Wejście sygnału otwarcia drzwi
Styk normalnie otwarty
Styk normalnie zamknięty
Styk wspólny, zwykle połączony do zasilania poprzez
jumper AMCR.

10.10.4 U s t a w i e n i a
Tryb pracy.
Połączenie styku wspólnego z zasilaniem.
Potencjometr ustawiający czas zwłoki
(zwiększenie czasu przez przekręcenie
potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek
zegara)
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ZABEZPIECZENIE LINII ZASILAJĄCEJ 230VAC 4000VA 1332/85

10.12 ZABEZPIECZENIE LINII ZASILAJĄCEJ 230VAC 4000VA
1332/85

Rys. 10.15 Filtr sieciowy 230vac 4000va nr ref. 1332/86

Rys. 10.14 Zabezpieczenie linii zasilającej
230vac 4000va nr ref.1332/85
Urządzenie zabezpiecza linię zasilającą przed przepięciami w sieci
powstałymi na skutek wyładowao atmosferycznych. Dodatkowe
zabezpieczenie zapewnia filtr 1332/86.
Urządzenie spełnia standard IEC 61643-1 i A1: klasa III z Uoc 6k
10.12.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Napięcie nominalne:
Max. napięcie:
Max. prąd:
Częstotliwośd:
Moc:
Zakres temperaturowy:

10.13 FILTR SIECIOWY 230VAC 4000VA 1332/86

230Vac
255Vac
20A
50Hz
4000VA
-25°C + 40°C

10.12.2 M o n t a ż
Urządzenie należy instalowad w skrzynkach rozdzielczych na szynie DIN.
Przed włączeniem zasilania należy koniecznie sprawdzid połączenia.
Przewód fazowy należy podłączyd do zacisku 1 od strony wejścia (IN).
Uwaga. Aby urządzenie działało poprawnie należy je montowad w
instalacji posiadającej zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 18A, oraz
wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 30mA. Do
urządzenia należy doprowadzid przewód uziemiający.
Zabezpieczenie będzie tym lepsze, im mniejsza będzie rezystancja
uziemienia. Z tego powodu instalacja powinna spełniad aktualne normy
elektryczne dotyczące bezpieczeostwa.

Filtr 1332/86 zabezpiecza urządzenia przed zakłóceniami radiowymi.
Przeznaczony jest dla częstotliwości >0.1MHz. Stanowi uzupełnienie
urządzenia zabezpieczającego 1332/85.
10.13.1 S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a
Napięcie nominalne:
Max. napięcie:
Max. prąd:
Częstotliwośd:
Tłumienie:
Moc:
Zakres temperaturowy:

230Vac
255Vac
20A
50Hz
60dB przy 2MHz
4000VA
-25°C + 40°C

10.13.2 M o n t a ż
Urządzenie należy instalowad w skrzynkach rozdzielczych na szynie DIN.
Przed włączeniem zasilania należy koniecznie sprawdzid połączenia.
Przewód fazowy należy podłączyd do zacisku 1 od strony wejścia (IN).
Uwaga. Aby urządzenie działało poprawnie należy je montowad w
instalacji posiadającej zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 18A, oraz
wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 30mA. Do
urządzenia należy doprowadzid przewód uziemiający.
Zabezpieczenie będzie tym lepsze, im mniejsza będzie rezystancja
uziemienia. Z tego powodu instalacja powinna spełniad aktualne normy
elektryczne dotyczące bezpieczeostwa.

ZABEZPIECZENIE LINII ZASILAJĄCEJ 230VAC 4000VA 1332/85

A Przykładowe polaczenie

Uziemienie

Zabezpieczenie

Sied
230V

Filtr

Uziemienie

Odbiorniki

L (1) – Przewód fazowy
N (2) – Przewód neutralny
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10.14 INTERFACE TELEFONICZNY 1083/67

Rys. 10.16 Interfejs telefoniczny nr ref. 1083/67
Interface telefoniczny nr ref. 1083/67 umożliwia podłączenie telefonów
lub centrali telefonicznej PABX do systemu 2Voice. Dzięki niemu
wszystkie podstawowe funkcje systemu mogą byd wykonywane
za pomocą telefonu i kodów DTMF.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z integracją
telefonu lub centrali telefonicznej PABX z system 2Voice, należy
upewnid się, że instalowane urządzenia są kompatybilne z europejskimi
standardami telefonicznymi (napięcia, sygnały DTMF itp.).

B Konfiguracja i tryb pracy

Wartości domyślne: każdy interface jest ustawiony następująco:
Użytkownik = 127
DIP1 CODE = OFF (tryb użytkownika)
Kod wewnętrzny = 1
Terminancja Linii = ZAŁ.
Interface nr ref. 1038/67 może byd skonfigurowany do pracy w dwóch
różnych trybach:
 Tryb użytkownika (DIP1 CODE = OFF). Instalacja interface'u
w lokalu użytkownika umożliwia obsługę podstawowych
funkcji systemu 2Voice za pomocą telefonów lub centrali
telefonicznej PABX podłączonej do interface'u.
 Tryb portiera (DIP1 CODE = ON). Interface zainstalowany
w magistrali głównej systemu 2Voice, umożliwia, za pomocą
przycisku funkcyjnego centrali portierskiej nr ref. 1083/40,
przekazywanie połączeo przychodzących na telefon podłączony do
wyjścia au, bu interface'u.
10.14.2 U s t a w i e n i a t e r m i n a n c j i l i n i i
Terminancja

10.14.1 I n s t a l a c j a
Aby móc określid maksymalną ilośd interface'ów do
zainstalowania w danej kolumnie należy przyjąd, że jeden
interface odpowiada dwóm odbiornikom.
Produkt składa się z dwóch jednostek (zasilacza interface’u oraz
z samego interface,’u), które musza byd zainstalowane obok siebie.
A Opis zacisków połączeniowych

}

Zaciski do podłączenia zasilania interface'u

}

Wychodząca linia telefoniczna

Terminancja
ZAŁ

Wtórnik wywołania
Terminancja
WYŁ

Wyjście zasilacza wideo
Wyjście załączenia sygnału wideo
Wyjściowy sygnał wideo
Sygnał wideo i masa zasilania wideo (RD; ONV)

}

Dzwonek lokalny

}

Wyjście magistrali

}

Wejście magistrali

Terminancja
ZAŁ

Terminancja
ZAŁ

INTERFACE TELEFONICZNY 1083/67

+ 24
- 24
au
bu
S+
SRD
ONV
V3
V5
CP
CP
Line OUT
Line OUT
Line IN
Line IN

Interface jest wyposażony w zworkę, która umożliwia załączenie
terminancji linii. Terminancję linii należy włączyd (założyd zworkę)
w każdym urządzeniu, które znajduje się na koocu linii. To znaczy
wszędzie tam gdzie do LINE OUT nie jest nic podłączone.
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10.14.3 K o n f i g u r a c j a t r y b u u ż y t k o w n i k a
CODE: kod użytkownika

Ustaw DIP1 CODE na pozycję OFF
Ustaw adres z zakresu 0 - 63, zgodnie z poniższymi uwagami:
 W jednej kolumnie kody użytkownika nie mogą się powtórzyd
 Wyjątek stanowią odbiorniki montowane równolegle (max 4) w
jednym lokalu, muszą posiadad ten sam kod użytkownika, ale
różne numery wewnętrzne,
 Kody użytkownika w ramach danej kolumny należy nadawad
konsekwentnie
Aby ustawid żądany kod użytkownika należy używad dip
switch'y od 2 do 8 (2 = najbardziej znaczący bit; 8 = najmniej
znaczący bit); dip switch nr 1 zawsze musi byd ustawiony na
OFF
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
INT: kod wewnętrzny
Ustaw kod wewnętrzny z zakresu 0 do 3, zgodnie z poniższymi
uwagami:
 Jeżeli w lokalu znajduje się tylko i wyłącznie jeden odbiornik, jego
kod wewnętrzny musi byd ustawiony na 0
 W lokalu można podłączyd równolegle do 4 odbiorników, każdy
z nich musi posiadad taki sam kod użytkownika, (CODE) ·ale różne
kody wewnętrzne (INT)
Kod wewnętrzny identyfikuje odbiornik w ramach tego samego lokalu.
Umożliwia to połączenie interkomowe wewnątrz tego lokalu.
W przypadku wywołania lokalu z kilkoma odbiornikami, najpierw
zadzwoni odbiornik z kodem wewnętrznym INT = 0, następnie
sekwencyjnie będą dzwonid kolejne odbiorniki.
10.14.4 F u n k c j e d o s t ę p n e w t r y b i e
użytkownika
A Odbieranie połączeo
Po otrzymaniu sygnału wywołania, telefon podłączony do wyjścia au,
bu interface'u dzwoni przez max 60 sek. (czas na podniesienie
słuchawki). Podniesienie słuchawki spowoduje ustanowienie połączenia
z abonentem wywołującym.

E Przekazywanie polaczenia interkomowego
Podnieś słuchawkę i wybierz żądaną komendę do wysłania (więcej
w rozdziale "10.14.7 Kody DTMF")
- odbiornik wolny: odbiornik dzwoni. Kiedy zostanie podniesiona
słuchawka, komunikacja zostanie nawiązana.
- odbiornik zajęty: telefon wyemituje sygnał ostrzegawczy
(4 szybkie BEEP). Rozłącz się i spróbuj ponownie później.
F Dzwonek lokalny
Interface wyposażono w zaciski CP do podłączenia dzwonka lokalnego.
Kiedy zostanie on naciśnięty, telefon zadzwoni przez max. 60 sek. Jeżeli
użytkownik posiada kilka odbiorników podłączonych równolegle, zaciski
CP należy wykorzystad tylko w jednym odbiorniku lub interface'ie.
Odbiorniki będą dzwonid sekwencyjnie.
G Wtórnik wywołania
Interface jest wyposażony w dwa zaciski (S+, S-) do podłączenia
dodatkowego dzwonka, przekaźnika lub dzwonka bezprzewodowego nr
ref. 4311/13. Ten dzwonek jest aktywowany za każdym razem, kiedy
przychodzi sygnał wywołania.
10.14.5 K o n f i g u r a c j a t r y b u p o r t i e r a
Tabelę ustawieo dip switch można znaleźd w rozdziale: „Konfiguracja
urządzeo”.
CODE: kod użytkownika
 Ustaw DIP1 CODE w pozycję ON
Ustaw adres z zakresu 0 - 63
 Aby ustawid żądany kod użytkownika użyj dip switch'y CODE od nr
2 do 8 (2 = najbardziej znaczący bit - 8 = najmniej znaczący bit)
INT: kod wewnętrzny
Ustaw wszystkie dip switch'e na pozycję OFF
Należy zaprogramowad jeden z przycisków funkcyjnych (F4, F5 lub F6)
centrali portierskiej do przekazywania połączeo na interface, którego
kod jest ustawiony przez dip switch'e CODE (max 3 cyfry).
10.14.6 F u n k c j e d o s t ę p n e w t r y b i e p o r t i e r a
A Odbieranie połączeo
Aby aktywowad funkcję przekazywania połączeo z centrali portierskiej
na interface należy nacisnąd wcześniej skonfigurowany przycisk (F4, F5
lub F6).
Na wyświetlaczu centrali portierskiej zobaczymy:

B Sygnał wideo
Kiedy na odbiornik przychodzi wywołanie z panela wideo, na zaciskach
V3-V5 wszystkich interface'ów pojawia się sygnał wideo. Na zaciskach
RD i ONV (w odniesieniu do V5) pojawia się dodatkowe napięcie wideo.
Sygnał wideo jak i napięcie na powyższych zaciskach są obecne do czasu
zakooczenia połączenia.
C Otwarcie elektrozaczepu
Aby wysład komendę otwarcia elektro-zaczepu należy podnieśd
słuchawkę i wprowadzid z klawiatury telefonu kod 222. Natomiast, aby
aktywowad dodatkowy przekaźnik w panelu wywoławczym (np. do
obsługi automatyki bramowej) należy wybrad z klawiatury telefonu kod
333 (więcej w rozdziale "10.14.7 Kody DTMF")

INTERFACE TELEFONICZNY 1083/67

D Funkcja podglądu (auto-on)
Jeżeli interface jest w trybie czuwania, funkcja podglądu (auto-on)
może byd aktywowana z poziomu telefonu. Należy podnieśd słuchawkę
i wybrad z klawiatury telefonu kod 888. Przez ponowne wysłanie tego
samego kodu jest możliwe sekwencyjne przełączanie obrazów z kamer
pochodzących z głównych paneli wywołania oraz dodatkowych
podłączonych do tej samej kolumny, w której znajduje się użytkownik.
Za pomocą komendy 880 można aktywowad połączenie audio
z wybranym panelem, którego aktualny obraz jest wyświetlany.
W przypadku ustanowienia połączenia audio, użytkownik może
za pomocą kodu 222 otworzyd elektrozaczep lub aktywowad
dodatkowy przekaźnik w panelu wywoławczym (np. do obsługi
automatyki bramowej) przez wybranie kodu 333.
Rozłączenie połączenia powoduje zakooczenie podglądu (auto-on).
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Gdzie ddddd jest kodem interface'u nr ref. 1083/67 ustawionego
dip switch'ami CODE, który będzie zarządzał przekazywaniem połączeo.
Połączenia są przechwytywane zgodnie z następującymi zasadami:
 W trybie "dziennym", wszystkie połączenia przychodzące
do centrali zarówno z panela głównego, jaki z odbiorników
w lokalach zostaną przekazane na telefon
 W trybie "nocnym" tylko połączenia przychodzące z odbiorników
w lokalach są przekazane na telefon
Aby wyłączyd funkcję przekazywania połączeo należy ponownie
nacisnąd przycisk funkcyjny (F4, F5 lub F6) centrali portierskiej.
Kiedy aktywne jest przekazywanie połączeo na telefon,
wszystkie inne funkcje centrali portierskiej są niedostępne.
Można tylko wyłączyd funkcję przekazywania połączeo.
Po otrzymaniu sygnału wywołania, telefon podłączony do wyjścia au,bu
interface'u dzwoni przez max. 60 sek. (czas na podniesienie słuchawki).
Podniesienie słuchawki spowoduje ustanowienie połączenia
z abonentem wywołującym.
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B Sygnał wideo

10.14.8 p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a

W momencie wywołania odbiornika z głównego panela wywołania,
sygnał wideo jest dostępny na zaciskach V3 i V5. Na zaciskach RD
i ONV (w odniesieniu do V5) pojawia się zasilanie.

Zasilanie interface'u:
Pobór prądu w stanie
spoczynku:
Pobór prądu w czasie pracy:

C Otwarcie elektro-zaczepu
Podczas komunikacji z głównym panelem wywołania, aby wysład
komendę zwolnienia elektro-zaczepu lub otwarcia bramy, podnieś
słuchawkę i wprowadź odpowiednio 222 lub 333 (więcej w rozdziale
"10.14.7 Kody DTMF").

Wyjście Rd:
Wyjście ONV:
Wyjście V3:
Temperatura pracy:

10.14.7 K o d y D T M F
Komendy mogą byd wysłane przez telefon za pomocą kodów
składających się z 2 lub 3 cyfr.
Podnieś słuchawkę i wprowadź kod: komenda składająca się z dwóch
cyfr zostanie rozpoznana po 2 sek. od wciśnięcia ostatniego przycisku;
komenda składająca się z 3 cyfr zostanie rozpoznana po wciśnięciu
trzeciej cyfry. Błędnie wprowadzona komenda jest sygnalizowana przez
dźwięk ostrzegawczy.

Zgodnośd z normami:

888
880
777
000
.
..
127
990
991
992
993
441
37
R37
442
443
444
445
446
447

Zwolnienie elektro-zaczepu

Zwolnienie elektrozaczepu

au – bu

Uruchomienie przekaźnika

Uruchomienie przekaźnika

R1, RD

2 pary przewodu
telefonicznego
2
2x0,6mm
2
0,8mm

V3/V5

Skrętka 75 OHM

Max
odległośd
(m)
50
50
300

Uwagi
Przewody należy
ułożyd w jak
największej
odległości od
przewodów
sieciowych

Schematy połączeo znajdują się w rozdziale 11 katalogu technicznego.

Wywołanie interkomowe
użytkownika, z danej
kolumny
Wywołanie interkomowe
użytkownika w ramach
tego samego lokalu
Funkcja specjalna nr 1

Funkcja specjalna nr 2 – 7

Funkcja podglądu (autoon) razem z połączeniem
audio (888 + 880)

INTERFACE TELEFONICZNY 1083/67

34
R34

Typ przewodu

DLA TRYBU PORTIERA

Uruchomienie podglądu
(auto-on)
Połączenie audio do panela
w trybie podglądu (autoon)
Odsłuchanie wiadomości
wideo-monitora *

max 88mA
18Vdc max. 200mA
(max 1 moduł wideo
nr ref 1732/41 oraz
uchwyt nr ref. 1732/91)
12Vdc max 10mA
Kompozyt wideo 1Vpp 75ohm
-5°C - + 45°C
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 60065

A Oprzewodowanie

DLA TRYBU UŻYTKOWNIKA

Wywołanie centrali
portierskiej

max 3,0 mA

10.14.9 P r z y k ł a d o w e k o n f i g u r a c j e i n s t a l a c j i
z interface’em telefonicznym

Oznaczenie
KOD
222
35
R35
333
999
36
R36

110 - 240 Vac
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SCHEMATY

ROZDZIAŁ 11

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
www.urmetdomus.com
www.miwiurmet.com.pl

.

Rozdział zawiera schematy podstawowych ii standardowych konfiguracji
systemu 2Voice.
Znacznie większa baza schematów dostępna jest na stronie
www.urmetdomus.com w zakładce „system technical diagrams” – dostępne
po zalogowaniu.
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11.2

ZESTAWIENIE PARAMERTRÓW INSTALACJI

11.2.1 S y s t e m d o m o f o n o w y

Dodatkowy

Panel
wywołania (PE)
Główny

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

Liczba pionów (K)

1 z centralą portierską

0
2

2xK
max
0

3

2xK
max
0

4

2xK
max

Schemat

Strona

800m

0

0

SC124-0307 (*)

36

800m
800m
1000m

800m
800m
800 + 400m

0
1
0

0
0
1

SC124-0278 (*)
SC124-0280
SC124-0281A

13
14
15

1600m
800m

800 + 600 + 400m
800xK +200m

1
K

1

16 max

SC124-0282A
SC124-0296

18
16

20 max i 1 pionie
32 max w 2 pionach
32 max w 4 pionach

1400m
1400m
1600m

800xK + 400 + 400m
800xK + 800 + 400m
800xK + 2400 + 400m

K
K
K

1
1
1

SC124-0282A
SC124-0282A
SC124-0282A

18
18
18

16 max
20 max w 1 pionach
32 max w 2 pionach

800m
1400m
1400m

800xK +200m
800xK + 400 + 400m
800xK + 800 + 400m

K
K
K

1
1

SC124-0296
SC124-0282A
SC124-0282A

16
18
18

32 max w 4 pionach

1600m
< 800m

800xK + 2400 + 400m
800m

K
1

1

SC124-0282A
SC124-0280

18
14

20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

1000m
1400m
1400m

800 + 800m
800xK + 400 + 800m
800xK + 800 + 800m

0
K
K

1
1
1

SC124-0281A
SC124-0282A
SC124-0282A

15
18
18

32 max w 4 pionach
1
20 max w 1 pionie

1600m
1000m
1400m

800xK + 2400 + 800m
800 + 1200 m
800xK + 400 + 1200m

K
0
K

1
1
1

SC124-0282A
SC124-0281A
SC124-0282A

18
15
18

32 max w 2 pionach
32 max w 4 pionach

1400m
1600m

800xK + 800 + 1200m
800xK + 2400+ 1200m

K
K

1
1

SC124-0282A
SC124-0282A

18
18

1

1000m

800+ 1600m

0

1

15

20 max w 1 pionie

1400m

800xK + 400 + 1600m

K

1

32 max w 2 pionach

1400m

800xK + 800 + 1600m

K

1

32 max w 4 pionach

1600m

800xK + 2400+ 1600m

K

1

SC124-0281A
SC124-0282A
0
SC124-0282A
0
SC124-0282A
0

0

2xK
max

Liczba
Liczba
interfejsów
interfejsów
klatkowych paneli głównych
Ref.1083/50
Ref.1083/75

800m

1

1

Max. odległośd
między panelem
Max. rozmiar systemu
wywołania a
odbiornikiem

1

18
18
18

(*) System bez możliwości rozbudowy
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Liczba pionów (K)

Max.
odległośd
między
Max. rozmiar systemu
panelem
wywołania a
odbiornikiem

Liczba
interfejsów
klatkowych
Ref.1083/50

Liczba
interfejsów
paneli
głównych
Ref.1083/75

Schemat

Strona

1

400m

800m

0

0

SV124-0954B (*)

20

1
1

400m
400m

800m
800 + 200m

1
0

0
1

SV124-0955B
SV124-0997B

21
22

1
16 max
20 max w 1 pionie

1000m
400m
800m

800 + 600 + 200m
800xK +200m
800xK + 400 + 200m

1
K
K

1

SV124-0963C
SV124-0962B
SV124-0963C

26
24
26

32 max w 2 pionach
32 max w 4 pionach
1

800m
1000m
400m

800xK + 800 + 200m
800xK + 2400 + 200m
800m

K
K
0

1
1

SV124-0963C
SV124-0963C
SV124-1098 (*)

26
26
28

1
1

400m
400m

800m
800 + 200m

1
0

SV124-1155
SV124-1156

29
30

1
16 max
20 max w 1 pionie

1000m
400m
800m

800 + 600 + 200m
800xK +200m
800xK + 400 + 200m

1
K
K

1

SV124-1099A
SV124- 1100A
SV124-1099A

34
32
34

32 max w 2 piony
32 max w 4 piony
16 max

800m
1000m
400m

800xK + 800 + 200m
800xK + 2400 + 200m
800xK +200m

K
K
K

1
1

SV124-1099A
SV124-1099A
SV124-0962B

34
34
24

20 max w 1 pionie
32 max w 2 piony

800m
800m

800xK + 400 + 200m
800xK + 800 + 200m

K
K

1
1

SV124-0963C
SV124-0963C

26
26

32 max w 4 piony
16 max
20 max w 1 pionie

1000m
400m
800m

800xK + 2400 + 200m
800xK +200m
800xK + 400 + 200m

K
K
K

1

SV124-0963C
SV124- 1100A
SV124-1099A

26
32
34

32 max w 2 pionach
32 max w 4 pionach
1

800m
1000m
400m

800xK + 800 + 200m
800xK + 2400 + 200m
800m

K
K
1

1
1

SV124-1099A
SV124-1099A
SV124-0955B

34
34
21

1
1

400m
400m

800 + 400m
800m

0
1

1

SV124-0997B
SV124-1155

22
29

Nie

1
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

400m
800m
800m

800 + 400m
800xK + 400 + 400m
800xK + 800 + 400m

0
K
K

1
1
1

SV124-1156
SV124-0963C
SV124-0963C

30
26
26

Tak

32 max w 4 pionach
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

1000m
800m
800m

800xK + 2400 + 400m
800xK + 400 + 400m
800xK + 800 + 400m

K
K
K

1
1
1

SV124-0963C
SV124-1099A
SV124-1099A

26
34
34

Nie

32 max w 4 pionach
1

1000m
400m

800xK + 2400 + 400m
800 + 600 m

K
0

1
1

SV124-1099A
SV124-0997B

34
22

Nie

1
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

400m
800m
800m

800 + 600 m
800xK + 400 + 600m
800xK + 800 + 600m

0
K
K

1
1
1

SV124-1156
SV124-0963C
SV124-0963C

30
26
26

Tak

32 max w 4 pionach
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

1000m
800m
800m

800xK + 2400 + 600m
800xK + 400 + 600m
800xK + 800 + 600m

K
K
K

1
1
1

SV124-0963C
SV124-1099A
SV124-1099A

26
34
34

Nie

32 max w 4 pionach
1

1000m
400m

800xK + 2400 + 600m
800 + 800m

K
0

1
1

SV124-1099A
SV124-0997B

34
22

Nie

1
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

400m
800m
800m

800 + 800m
800xK + 400 + 800m
800xK + 800 + 800m

0
K
K

1
1
1

SV124-1156
SV124-0963C
SV124-0963C

30
26
26

Tak

32 max w 4 pionach
20 max w 1 pionie
32 max w 2 pionach

1000m
800m
800m

800xK + 2400 + 800m
800xK + 400 + 800m
800xK + 800 + 800m

K
K
K

1
1
1

SV124-0963C
SV124-1099A (*)
SV124-1099A (*)

26
34
34

32 max w 4 pionach
(*) System bez możliwości rozbudowy

1000m

800xK + 2400 + 800m

K

1

SV124-1099A (*)

34

Nie

0

1

Tak

Nie
2xK
max
Tak

Nie
0
Tak
2
2xK
max

0

3

2xK
max

0

4

Tak

Tak

2xK
max
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11.2.3 P r z y k ł a d o w e k o n f i g u r a c j e
A Podłączenie kamer wideo
SV124-1020A
A
2 max z przełącznikiem Ref.
1083/69
5 max z przełącznikiem
Ref. 1083/69
5 max z przełącznikiem
Ref. 1038/69
4 max with BUS interface Ref.
1783/69

SV124-1089A

SV124-1113

B

√
√
√
√

B Wtórnik wywołania
SV124-1024
Z dzwonkiem Ref.1072/59
Z dzwonkiem I regulacją czasu
działania 1 do 30"
Obciążenie do 5A/100Vdc
Obciążenie do 1A/24Vdc

A
√

B

C

D

√
√
√

Z dodatkowym zasilaniem
SV124-1118
Z dzwonkiem Ref.1072/59
Z dzwonkiem I regulacją czasu
działania 1 do 30"
Obciążenie do 5A/100Vdc
Obciążenie do 1A/24Vdc

A
√

B

C

D

√
√
√

C Aktywacja dodatkowego elektrozaczepu
SV124-1029
A
Otwierany równocześnie z EZ.
podstawowym
Otwierany niezależnie
(własny przycisk lok. otwarcia)
Otwierany z dodatkowego, wyjścia
sterowania bramą (SE2)

B

SV124-1026A
C

√
√
√

D Połączenie „od strony paneli paneli” z wykorzystaniem dystrybutorów dla czterech użytkowników
Max 8 dystrybutorów w pionie
Max 4 dystrybutory w pionie

SV124-1164
√

SV124-1165
√

E Podłączenie dekodera funkcji specjalnych
SV124-1157
Przykłady połączeo i
programowania
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11.3

VV.001 - Przekroje przewodów.

UWAGI DO SCHEMATÓW

C4.013 - Zasilanie dzwonka z baterii 9V. Ton dzwonka usta wiany
za pomocą dwóch jumperów W1 oraz W2 (dzwonek jedno, dwu lub trzy
tonowy).

Odległośd

Zwory

Typ dzwonka

W1

W2

Trzytonowy

X

X

Dwutonowy

X

Jednotonowy

Panel wywołania - zasilacz lub interfejs klatkowy/interfejs
paneli głównych
m

200

Przewód
Obie zworki założone
Zwarte tylko W1
zdjęte W2
Zwarte tylko W2
zdjęte W1

X

--

--

--

tylko 1083/90

Ostatni odbiornik - zasilacz lub interfejs klatkowy
Odległośd

m

200

Przewód

--

--

--

--

--

tylko 1083/90
Odbiornik - dystrybutor

Odległośd

TV.001 - Okablowanie i montaż zgodne z instrukcją dołączoną
do urządzenia

Rozkręd pary przewodów na odcinku
ok. 20 mm w celu ułatwienia podłączenia

-tylko 1083/90

Zasilacz - interfejs klatkowy/interfejs paneli głównych
Odległośd

m

5

Przewód

--

--

--

tylko 1083/90
Interfejs paneli głównych - interfejs klatkowy

Odległośd

m

Przewód

200

--

--

--

tylko 1083/90

Max. odległośd między panelem wywołania a najbardziej oddalonym
odbiornikiem nie może przekroczyd:
a) 400m - z lub bez interfejsu klatkowego
b) 600m - z interfejsem paneli głównych i interfejsami klatkowymi.

VD.001 - Minimalne przekroje między zasilaniem a urządzeniem
wideo.
Odległośd

m

50

100

200

400

R1, R2, +TC

mm

0,75

1

1,5

2,5

Przewód
koncentryczny
75

50

Przewód

TV.008 - Odizolowad kamerę od uchwytu za pomocą dostarczonej
podkładki.
Przewód UTP
CAT 5

m

UWAGA: Aby zwiększyd odpornośd systemu na zakłócenia należy unikad
prowadzenia przewodów 2VOICE w bezpośredniej bliskości przewodów
sieciowych 230V ~ lub 400V~. (poniżej 30 cm).

RG 59- do 300m
RG 11-do 600m
większe odległości: wzmacniacze wideo

VD.007 - Przycisk lokalnego dzwonka

VD.017 – Dostosuj położenie jumpera w zależności od ilości
podłączonych kamer zgodnie z poniższą tabelą.
USTAWIENIA JUMPERA
Liczba
kamer

JP1

JP2

JP3

JP4

Przełączanie sygnału
wideo

2

ON

—

—

—

A1+A2

3

—

ON

—

—

A1+A2+A3

4

—

—

ON
(*)

A1+A2+A3+A4

UWAGI DO SCHEMATÓW

5
A1+A2+A3+A4+
—
—
ON
(**)
+A5(przelotowa)
(*) Ustawienie domyśle
(**) Kamera podłączana przelotowo (A5) musi byd zasilana niezależnie
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VV.002 - Przekroje przewodów sygnałów dodatkowych.
Panel - elektrozaczep
Odległośd

m

Przewód
SE-, SE+

mm

2

10

20

30

0,28

0,5

1

VV.003 - Maksymalne rozmiary systemu
A. Suma odcinków między panelami głównymi a interfejsem paneli
głównych nie może przekroczyd 800m.
B. Suma odcinków między interfejsem paneli głównych a
interfejsami klatkowymi nie może przekroczyd 800m.
C. Suma odcinków w kolumnie (klatce) do odbiorników oraz do
paneli klatkowych nie może przekroczyd 800m.

Panel - przycisk lokalnego otwarcia
Odległośd

m

Przewód
PA, CT

mm

2

25

--

--

0,28

--

--

25

--

--

0,28

--

--

300

--

--

0,28

--

--

30

50

100

0,28

0,5

1

Panel - kontaktron
Odległośd

m

Przewód
SP, CT

mm

2

Pion

Panel - kamera CCTV
Odległośd

m

Przewód
T-, T+

mm

Odległośd

m

Przewód
SE2

mm

2

Panel - napęd bramowy

2

Panel przyciskowy może zasilid do 32 etykiet na nazwiska panela
przyciskowego. Jeśli panel posiada więcej niż 32 przyciski, należy
wykorzystad dodatkowy transformator.
Odległośd

m

Przewody
~0, -12

mm

2

100

200

300

1

1,5

2,5

Odbiornik - przycisk lokalnego dzwonka
Odległośd

m

Przewód
CP

mm

2

m

Przewód
S-, S+

mm

2

Panele klatkowe

Interfejsy klatkowe

10

--

--

0,28

--

--

10

--

--

0,28

--

--

Interfejs paneli głównych

Odbiornik - wtórnik
Odległośd

Odbiorniki

VV.004 – Uwaga: nie usuwaj zwory między pinami „Z” (terminancji) na
ostatnim interfejsie klatkowym.

VV.008 - Dip-switch "1" należy ustawid w pozycji OFF
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VV.006 - Maksymalne rozmiary systemu
A. Połączenie między panele głównym a ostatnim interfejsem
klatkowym nie może przekroczyd 200.
C. Suma odcinków w kolumnie (klatce) do odbiorników oraz do
paneli klatkowych nie może przekroczyd 800m.

VV.009 - Przekroje przewodów.
Panel wywołania - zasilacz lub interfejs klatkowy/interfejs
paneli głównych
Odległośd

m

200

Przewód

--

--

--

tylko 1083/90

Ostatni odbiornik - zasilacz lub interfejs klatkowy
Odległośd

m

200

Przewód

Pion

--

--

--

--

--

tylko 1083/90
Odbiornik - dystrybutor

Odległośd

m

50

--

Przewód

Tylko 1083/90

Zasilacz - interfejs klatkowy/interfejs paneli głównych
Odległośd

m

5

--

Przewód

--

--

tylko 1083/90
Interfejs paneli głównych - interfejs klatkowy

Odległośd

m

Przewód

Odbiorniki

VV.007 - Jeśli potrzebna jest kontrola stanu otwartości drzwi należy
wykorzystad normalnie zamknięty kontaktron.
Zwolnienie elektrozaczepu

Kontaktron NC
(drzwi zamknięte – styki zwarte)

tylko 1083/90

VX.014 - Wyłącznik sieciowy.
VX.021 - Przetnij lub usuo zworkę na urządzeniach:
a) Między pinami Z.
VX.032 - Minimalne przekroje przewodów.
Przekroje przewodów zasilające oraz odległości muszą byd zgodne
z wymaganiami danych kamer.
Pomocnicza tabelka:

VX.006 - Sprawdź sposób prawidłowego montażu urządzenia w
dołączonej do niego instrukcji.
VX.008 - Sposób podłączenia urządzeo ochronnych zgodne
z katalogiem.

L (1) – Przewód fazowy
N (2) – Przewód neutralny

--

UWAGA: aby zwiększyd odpornośd systemu na zakłócenia należy unikad
prowadzenia przewodów 2VOICE w bezpośredniej bliskości (30 cm)
przewodów sieciowych 230V ~ lub 400V~.

Prąd
kamery

VV.008 – Ustaw przełącznik dip-swith 1 w pozycji „OFF”

Sied
230V

--

Filtr

Max. 300mA

Uziemienie

Odbiorniki

Przekrój
2
(mm )

Długośd
(m)

0,75

50

1,5

100

2,5

150

4

240

VX.033 - Minimalne przekroje przewodów.
Przekroje przewodów zasilające oraz odległości muszą byd zgodne
z wymaganiami danych kamer.
Pomocnicza tabelka:
Prąd
kamery

Max. 500mA

przekrój
(mm kw)

długośd
(m)

1

50

2,5

125

4

200

UWAGI DO SCHEMATÓW

Interfejsy klatkowe

Zabezpieczenie

--

Max. odległośd między panelem wywołania a najbardziej
Oddalonym odbiornikiem nie może przekroczyd:
a) 400m - z lub bez interfejsu klatkowego
b) 600m - z interfejsem paneli głównych i interfejsami klatkowymi.

Panele klatkowe

Uziemienie

200

VX.037 - Zworka lub jumper Z w pozycji ON.
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POŁĄCZENIA PANELI
KONFIGURACJA AUDIO Z JEDNYM PANELEM I JEDNYM PIONEM

11.4

11.4.3 P a n e l e w y w o ł a n i a

LISTA URZĄDZEO

W celu uruchomienia instalacji wg poniższych schematów mogą byd
użyte następujące urządzenia:

A Panele wideo
Sinthesi

11.4.1 O d b i o r n i k i
A Wideomonitory
Signo

Folio

Nr ref.
1740/1
1740/40
1740/41
1740/42
1740/83
Akcesoria
1083/96
Nr ref.
1706/5
1706/6

Aiko

Akcesoria
1706/60
1706/61
Nr ref.
1716/1
1716/2

Modo

Monitor czarno-biały (obudowa biała)
Monitor kolorowy (obudowa biała)
Monitor kolorowy (obudowa antracyt)
Monitor kolorowy (obudowa złota)
Uchwyt

Kamera kolorowa z dwoma
przyciskami

1145/11-/12/13-/14

Moduły przyciskowe

Mikra

1145/52/53
1145/62/63
Nr ref.
1783/1
1783/2

Wideomonitor głośnomówiący kolor
czarny
Wideomonitor głośnomówiący kolor
biały
Puszka podtynkowa
Zestaw montażowy do płyt karton-gips

1122/60

Puszka podtynkowa
Zestaw kolorowych nakładek

1717/12

Wideomonitor głośnomówiący 7”
z ekranem dotykowym kolor biały

Moduł rozszerzający dla dodatkowych
16 użytkowników
Puszka podtynkowa
Ramka frontowa
Panel wideo z kamerą kolorową i z
dwoma przyciskami
Panel wideo z kamerą B/W i z dwoma
przyciskami
Obudowa podtynkowa z ramką

B Panele audio
Sinthesi

Wideomonitor głośnomówiący kolor
czarny
Wideomonitor głośnomówiący kolor
biały

Akcesoria
1716/60
1716/51
Nr ref.

Nr ref.
1083/7
1145/11-/12/13-/14
1083/17

Mikra

1145/52/53
1145/62/63
Nr ref.
1783/1
1783/2
1122/60

Panel audio z dwoma przyciskami
Moduły przyciskowe
Moduł rozszerzający dla dodatkowych
16 użytkowników
Puszka podtynkowa
Ramka frontowa
Panel wideo z kamerą kolorową i z
dwoma przyciskami
Panel wideo z kamerą B/W i z dwoma
przyciskami
Obudowa podtynkowa z ramką

C Panel z klawiaturą alfanumeryczną
Sinthesi

Nr ref.
1183/1

Signo

1083/72

1083/17

Przystawka interkomowe

B Unifony
Atlantico

Nr ref.

Unifon podstawowy z 1 dodatkowym
przyciskiem

Nr ref.
1183/2
1183/3

Unifon komfortowy z 3 dodatkowymi
przyciskami
Unifon komfortowy z 10 dodatkowymi
przyciskami

11.4.2 C e n t r a l a p o r t i e r s k a

Nr ref.
1083/13
1745/40
1745/70
1145/52/53
1145/62/63

Moduł panela z klawiaturą
alfanumeryczną
Moduł kamery kolorowej
Moduł kamery B/W
Puszka podtynkowa
Ramka frontowa

11.4.4 A k c e s o r i a
1072/59

Dodatkowy dzwonek

9854/40

Wtórnik wywołania

A Centrala z modułem wideo
1083/40
1732/41
1732/91

Moduł centrali portierskiej
Moduł wideomonitora
Uchwyt modułu wideo

B Centrala audio
Centrala portierska

POŁĄCZENIA PANELI

1083/40
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POŁĄCZENIA PANELI
KONFIGURACJA AUDIO Z JEDNYM PANELEM I JEDNYM PIONEM
11.4.5 U r z ą d z e n i a s y s t e m o w e
Symbol

Nr ref.
1083/20

Zasilacz systemowy

1083/50

Interfejs klatkowy

1083/75

Interfejs paneli głównych

1083/69

Przełącznik wideo

1783/69

Interfejs CCTV

788/52

Przekaźnik

9000/230

Transformator

789/2

Dodatkowy zasilacz wideo

1032/81

Timer

1090/850

Zasilacz dodatkowy

1083/55

Dystrybutor 4-wyjściowy

1038/69

Przełącznik sygnału video

788/22

Przekaźnik

1083/901083/92

Przewody 2voice
12VAC / 15VAC elektrozaczep
Pasywny nadajnik/odbiornik
skrętka/przewód koncentryczny.

1092/801

Zasilacz sieciowy 1200mA

POŁĄCZENIA PANELI

1092/300A
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POŁĄCZENIA PANELI
KONFIGURACJA AUDIO Z JEDNYM PANELEM I JEDNYM PIONEM

POŁĄCZENIA PANELI
Panel przyciskowy Sinthesi wersja wideo
Do kolejnych modułów

Panel Sinthesi z klawiaturą i kamerą
Czerwony
Czarny

Podłączenie systemu

Zwolnienie
elektrozaczepu

Podłączenie systemu

Zwolnienie
elektrozaczepu

Panel przyciskowy Exigo wersja wideo

Panel przyciskowy Mikra

Podłączenie systemu

Zwolnienie
elektrozaczepu

Podłączenie systemu

Zwolnienie
elektrozaczepu

Elektrozaczep

Panel przyciskowy Sinthesi wersja Audio

Panel Sinthesi z klawiaturą alfanumeryczną

Panel przyciskowy EXIGO wersja audio

Podłączenie systemu

Podłączenie systemu

Zwolnienie
elektrozaczepu
Podłączenie systemu

POŁĄCZENIA PANELI

Elektrozaczep
Zwolnienie
elektrozaczepu
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SC124-0278
KONFIGURACJA AUDIO Z JEDNYM PANELEM I JEDNYM PIONEM

SC124-0278
Konfiguracja audio z jednym panelem i jednym pionem
Pion

Do kolejnych
unifonów

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły rozszerzeo każdy z
obsługą 16 przycisków

Zwolnienie
elektrozaczepu

Podświetlenie
przycisków

Sied 230V

SC124-0278

Zwolnienie
elektrozaczepu

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014
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SC124-0280
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW I DWÓCH PANELI WYWOŁANIA

SC124-0280
Instalacja audio z możliwością podłączenia czterech pionów i dwóch paneli wywołania

Kolumna
Pion 1

Do kolejnych
unifonów

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły rozszerzeo
każdy z obsługą 16
przycisków

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4 jest takie samo jak w pionie 1

Podświetlenie
przycisków

Zwolnienie
elektrozaczepu

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied 230V

SC124-0280

Sied 230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014
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SC124-0281A
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW I CZTERECH PANELI WYWOŁANIA

SC124-0281A
Instalacja audio z możliwością podłączenia czterech pionów i czterech paneli wywołania

Kolumna
Pion 1

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Do kolejnych unifonów

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Sied
230V

Podświetlenie
przycisków

Sied
230V

Zwolnienie
elektrozaczepu

Sied
230V

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

SC124-0281A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014
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SC124-0296
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 16 KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I WEJŚCIA GŁÓWNEGO

SC124-0296
Instalacja audio z możliwością podłączenia 16 kolumn, 2 paneli w każdej kolumnie
i wejścia głównego
Kolumna 1
Pion 2

Pion 1

Pion 3

Pion 4

Do kolejnych unifonów

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.

Do kolejnych
modułów

Sied
230V
Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Podświetlenie
przycisków

Zwolnienie
elektrozaczepu

SC124-0296

Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.002 VV.004 VV.006 VV.007 VV.008 VV.009 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021
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SC124-0296
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 16 KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I WEJŚCIA GŁÓWNEGO

SC124-0296

Kolumna 2
Pion 5

Pion 6

Pion 7

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6
jak w pionie 1

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 7-8
jak w pionie 1

Do kolejnych interfejsów klatkowych

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

SC124-0296

Sied
230V
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0296
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN
1 LUB 2 PANELE W KAŻDEJ KOLUMNIE I 4 PANELE GŁÓWNE

SC124-0296
Instalacja audio z możliwością podłączenia N kolumn
1 lub 2 panele w każdej kolumnie i 4 panel e główne
Kolumna 1
Pion 1

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Do kolejnych unifonów

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków
Do kolejnych
modułów

Sied
230V
Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Podświetlenie
przycisków

Zwolnienie
elektrozaczepu

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230V
Sied
230V

SC124-0296

Podświetlenie
przycisków.
Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.002 VV.003 VV.004 VV.007 VV.008 VV.009 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021
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SC124-0296
INSTALACJA AUDIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN
1 LUB 2 PANELE W KAŻDEJ KOLUMNIE I 4 PANELE GŁÓWNE

Kolumna 2
Pion 5

Pion 7

Pion 6

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6
jak w pionie 1

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 7-8
jak w pionie 1

Do kolejnych interfejsów klatkowych
Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków

Sied
230V

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

SC124-0296

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A
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SV124-0954B
KONFIGURACJA AUDIO/WIDEO Z JEDNYM PANELEM I JEDNYM PIONEM

SV124-0954B
Konfiguracja audio/wideo z jednym panelem i jednym pionem
Pion

Do kolejnych
dystrybutorów

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły rozszerzeo każdy
z obsługą 16 przycisków

Podświetlenie
przycisków

SV124-0954B

Zwolnienie
elektrozaczepu

UWAGI DO SCHEMATU

Sied 230V

Sied 230V

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037
188

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

INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW I DWÓCH PANELI WYWOŁANIA

SC124-0955B
Instalacja audio/wideo z możliwością podłączenia czterech pionów i dwóch paneli wywołania
Kolumna
Pion 1

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0955B

Do kolejnych
dystrybutorów

Do kolejnych
modułów

Pion 2

Max. 4 moduły rozszerzeo
każdy z obsługą 16
przycisków

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4 jak w pionie 1

Zwolnienie
elektrozaczepu

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

Sied 230V
Podświetlenie
przycisków

SC124-0955B

Sied 230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037
MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

189

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0997B
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW
I CZTERECH PANELI WYWOŁANIA

SC124-0997B
Instalacja audio/wideo z możliwością podłączenia czterech pionów
i czterech paneli wywołania
Kolumna
Pion 1

Do kolejnych
dystrybutorów

Do kolejnych
modułów

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły rozszerzeo
każdy z obsługą 16
przycisków

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

SC124-0997B

Podświetlenie
przycisków
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0997B
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW
I CZTERECH PANELI WYWOŁANIA

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/połączenia pionów 2-3-4 analogicznie jak w pionie 1

Sied
230V

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

Podświetlenie
przycisków

SC124-0997B

Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037
MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

191

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0962B
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I PANELA GŁÓWNEGO

SC124-0962B
Instalacja audi o/wideo z możliwością podłączenia N kolumn, 2 paneli w każdej kolumnie
i panela głównego
Kolumna 1
Pion 1

Do kolejnych dystrybutorów

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V

Sied
230V

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Podświetlenie
przycisków.

Podświetlenie
przycisków

SC124-0962B

Sied
230V
Zwolnienie
elektrozaczepu
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SC124-0962B
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I PANELA GŁÓWNEGO

Kolumna 2

Pion 5

Pion 6

Pion 7

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6-7-8
jak w pionie 1

Do kolejnych interfejsów klatkowych
Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.

SC124-0962B

Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.004 VV.006 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021 VX.37
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0963C
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I 4 PANELI GŁÓWNYCH

SC124-0963C
Instalacja audi o/wideo z możliwością podłączenia N kolumn, 2 paneli w każdej kolumnie
i 4 paneli głównych
Kolumna 1
Pion 1

Do kolejnych dystrybutorów

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.

Sied
230V

Wyposażenie/podłączenie
jak do LINE 1
Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Sied
230V

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Podświetlenie
przycisków

Sied
230V
Główny

SC124-0963C

Główny
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Zwolnienie
elektrozaczepu

Podśw.
przyc.
Sied
230V
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-0963C
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE
I 4 PANELI GŁÓWNYCH

Kolumna 2

Pion 5

Pion 6

Pion 7

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6-7-8
jak w pionie 1

Do kolejnych interfejsów klatkowych
Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.

Sied
230V

Główny

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Główny

SC124-0963C

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.003 VV.004 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021 VX.37
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1098
KONFIGURACJA AUDIO/WIDEO Z JEDNYM PANELEM I CENTRALĄ PORTIERSKĄ

SV124-1098
Konfiguracja audio/wideo z jednym panelem i centralą portierską
Pion

Do kolejnych
dystrybutorów

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły rozszerzeo każdy
z obsługą 16 przycisków

Centrala
portierska
(czarny)

(czerwony)
Moduł
wideomonitora

Podświetlenie
przycisków

Sied 230V

Zwolnienie
elektrozaczepu
Podświetlenie
przycisków

Sied 230V

SV124-1098

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037
VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 1 (TAK).
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1156
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW
I DWÓCH PANELI WYWOŁANIA I CENTRALI PORTIERSKIEJ

SC124-1156
Instalacja audio/wideo z możliwością podłączenia czterech pionów
i dwóch paneli wywołania i centrali portierskiej
Kolumna
Pion 1

Do kolejnych
dystrybutorów

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4 jak w pionie 1

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły rozszerzeo
każdy z obsługą 16
przycisków

Centrala
portierska

(czarny)

(czerw)

Moduł
wideomonitora

Podświetlenie
przycisków

Sied 230V

Zwolnienie
elektrozaczepu
Elektrozaczep
Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A
Sied 230V
Podświetlenie
przycisków

Sied 230V

SC124-1156

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037 VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 1 (TAK).
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1156
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW,
CZTERECH PANELI WYWOŁANIA I CENTRALI PORTIERSKIEJ

SC124-1156
Instalacja audio/wideo z możliwością podłączenia czterech pionów ,
czterech paneli wywołania i centrali portierskiej
Kolumna
Pion 1

Do kolejnych
dystrybutorów

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły rozszerzeo
każdy z obsługą 16
przycisków

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

SC124-1156

Podświetlenie
przycisków
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1156
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA CZTERECH PIONÓW,
CZTERECH PANELI WYWOŁANIA I CENTRALI PORTIERSKIEJ

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/połączenia pionów 2-3-4 analogicznie jak w pionie 1

Centrala
portierska
(czarny)

(czerw)

Moduł
wideomonitora

Sied 230V

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

Wyposażenie/połączenia
jak w panelu A

Sied
230V

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków

Sied
230V

SC124-1156

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.008 VX.014 VX.037 VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 1 (TAK).
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1100A
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 16 KOLUM, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE,
PANELA GŁÓWNEGO I CENTRALI PORTIERSKIEJ

SC124-1100A
Instalacja audi o/wideo z możliwością podłączenia 16 kolum, 2 paneli w każdej kolumni e,
panela głównego i centrali portierskiej
Kolumna 1
Pion 1

Do kolejnych dystrybutorów

Pion 2

Pion 3

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Sied
230V

Sied
230V
Centrala
portierska

Do kolejnych
modułów

(czarny)
(czerw)

Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Moduł
wideomonitora

Podświetlenie
przycisków

SC124-1100A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.
Zwolnienie
elektrozaczepu
Eektrozaczep
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Sied
230V
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1100A
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 16 KOLUM, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE,
PANELA GŁÓWNEGO I CENTRALI PORTIERSKIEJ

Kolumna 2

Pion 5

Pion 6

Pion 7

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6-7-8
jak w pionie 1

Do kolejnych interfejsów klatkowych
Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.

Sied
230V

SC124-1100A

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.004 VV.006 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021 VX.37
VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 0 (NIE).
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1099A
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE,
4 PANELI GŁÓWNYCH I CENTRALI PORTIERSKIEJ

SC124-1099A
Instalacja audi o/wideo z możliwością podłączenia N kolumn, 2 paneli w każdej kolumnie,
4 paneli głównych i centrali portierskiej
Kolumna 1
Pion 1

Do kolejnych dystrybutorów

Pion 3

Pion 2

Pion 4

Wyposażenie/podłączenie pionów 2, 3 i 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V

Centrala
portierska
(czarny)

(czerw)

Podświetlenie
przycisków.

Moduł
wideomonitora
Sied
230V

Sied
230V

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Sied
230V

Podświetlenie
przycisków

Sied
230
V
Podśw.
przyc.

Główny

SC124-1099A

Sied
230V

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Zwolnienie
elektrozaczepu

Główny
Sied
230V
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1099A
INSTALACJA AUDIO/WIDEO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN, 2 PANELI W KAŻDEJ KOLUMNIE,
4 PANELI GŁÓWNYCH I CENTRALI PORTIERSKIEJ

Kolumna 2

Pion 5

Pion 6

Pion 7

Pion 8

Wyposażenie/podłączenie pionów 5-6-7-8
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Do kolejnych interfejsów klatkowych

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied
230V
Podświetlenie
przycisków.
Dodatkowy

Dodatkowy
Sied
230V

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Główny

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Główny

UWAGI DO SCHEMATU

SC124-1099A

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.004 VV.006 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.014 VX.021 VX.37
VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 0 (NIE).
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1098
KONFIGURACJA AUDIO Z JEDNYM PANELEM I CENTRALĄ PORTIERSKĄ

SV124-1098
Konfiguracja audio z jednym panelem i centralą portierską
Pion

Do kolejnych
unifonów

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły rozszerzeo każdy
z obsługą 16 przycisków
Centrala
portierska

Podświetlenie
przycisków
Sied 230V
Zwolnienie
elektrozaczepu

Sied 230V

SV124-1098

Podświetlenie
przycisków

UWAGI DO SCHEMATU

Sied 230V

C4.013 VD.007 VV.002 VV.007 VV.009 VX.006 VX.008 VX.014 VV.010 Parametry centrali portierskiej
System w kolumnie: 1 (TAK).
Dołączony moduł wideomonitora: 0 (NIE).
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1020A
PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH KAMER CCTV DO PANELA PRZYCISKOWEGO

SV124-1020A
Podłączenie dodatkowych kamer CCTV do panela przyciskowego
Do kolejnych
modułów

A1) Podłączenie 2 kamer

Max. 4 moduły
rozszerzeo każdy
z obsługą 16
przycisków

System

Kamery
zewnętrzne

Do kolejnych
modułów

B1) Podłączenie 5 kamer

Max. 4 moduły
rozszerzeo każdy
z obsługą 16
przycisków

System

Zasilacz Wideo

Sied 230V

Podświetlenie
przycisków

Sied 230V
Kamery
zewnętrzne

Zwolnienie
elektrozaczepu

Elektrozaczep

SV124-1020A

Sied 230V

UWAGI DO SCHEMATU

VD.001 VV.002 VX.006 VX.032 VX.033 TV.001 TV.008
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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1020A
PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH KAMER CCTV DO PANELA Z KLAWIATURĄ ALFANUMERYCZNĄ

SV124-1020A
Podłączenie dodatkowych kamer CCTV do panela z klawiaturą alfanumeryczną

A2) Podłączenie 1 dodatkowej kamery
System

B2) Podłączenie 4 dodatkowych kamer
Zasilacz Wideo

System

Sied
230V
Sied 230V

Czerwony
Czarny

Kamery
zewnętrzne
Sied 230V

SV124-1020A

Zwolnienie
elektrozaczepu

Sied 230V

Elektrozaczep

UWAGI DO SCHEMATU

VD.001 VV.002 VX.006 VX.032 VX.033 TV.001 TV.008
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1024
PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA WTÓRNIKA WYWOŁANIA

SV124-1024
Przykłady podłączenia wtórnika wywołania

A)

B)

C)

SV124-1024

D)

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VX.008
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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1118
PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA WTÓRNIKA WYWOŁANIA DO CENTRALI PIRTIERSKIEJ

SV124-1118
Przykłady podłączenia wtórnika wywołania do centrali pirtierskiej

A)

Centrala
portierska

(czarny)

- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75

(czerw)

Moduł
wideomonitora

Sied
230V

B)

Centrala
portierska
(czarny)

- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75
(czerw)

Moduł
wideomonitora

SV124-1118

Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VX.008
VV.010 Parametry centrali portierskiej
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1118
PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA WTÓRNIKA WYWOŁANIA DO CENTRALI PIRTIERSKIEJ

C)

Centrala
portierska
- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75

(czarny)

(czerw)
Moduł
wideomonitora

Sied
230V

Sied
230V

D)

Centrala
portierska
- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75

(czarny)
Moduł
wideomonitora

(czerw)

Sied
230V

Sied
230V

SV124-1118

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VX.008
VV.010 Parametry centrali portierskiej
Dołączony moduł wideomonitora: 1 (TAK).

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1118
PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA DO AKTYWACJI DODATKOWEGO ELEKTROZACZEPU

SV124-1118
Podłączenie przekaźnika do aktywacji dodatkowego elektrozaczepu

A1)

A2)
Do kolejnych
modułów

Reszta
systemu

Reszta
systemu

Max. 4 moduły
rozszerzeo każdy
z obsługą 16
przycisków

Do kolejnych
modułów

Max. 4 moduły
rozszerzeo każdy
z obsługą 16
przycisków

Podświetlenie
przycisków
Podświetlenie
przycisków

Sterowanie
elektrozaczepem

Sterowanie
dodatkowym
elektrozaczepem

Dodatkowy
elektrozaczep

Sied
230V

Sterowanie
dodatkowym
elektrozaczepem

Sterowanie
elektrozaczepem

Elektrozaczep
Sied
230V

Dodatkowy
elektrozaczep

B1)

Elektrozaczep

B2)
Reszta
Systemu

Sterowanie
elektrozaczepem

Elektrozaczep

Sterowanie
dodatkowym
elektrozaczepem

Dodatkowy
elektrozaczep

SV124-1118

Sterowanie
elektrozaczepem

Elektrozaczep

Sied
230V

Sterowanie
dodatkowym
elektrozaczepem

Dodatkowy
elektrozaczep

Sied
230V

UWAGI DO SCHEMATU

VV.002 VX.008
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1029A
PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO ELEKTROZACZEPU

SV124-1029A
Podłączenie dodatkowego elektrozaczepu

A)

Aktywacja równolegle z elektrozaczepem systemowym

Reszta
Systemu

Sied
230 V
Elektrozaczep
Dodatkowy
elektrozaczep

B)

Sied
230 V

Aktywacja równolegle z elektrozaczepem systemowym lub sterowanie niezależne przyciskiem zwiernym.

Reszta
Systemu

Sied
230 V
Elektrozaczep

Sied
230 V

SV124-1029A

Dodatkowy
elektrozaczep

UWAGI DO SCHEMATU

VV.002 VX.008
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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1020A
PODŁĄCZENIE 5 DODATKOWYCH KAMER DO PANELA PRZYCISKOWEGO

SV124-1020A
Podłączenie 5 dodatkowych kamer do panela przyciskowego

Do kolejnych
modułów

System

Zasilacz Wideo

Sied 230V

Podświetlenie
przycisków

Zwolnienie
elektrozaczepu
Sied 230V
Kamery
zewnętrzne
Elektrozaczep

SV124-1020A

Sied 230V

UWAGI DO SCHEMATU

VD.017 VV.001 VV.002 VV.007 VX.006 VX.014 VX.032 VX.033 TV.001 TV.008
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1113
PODŁĄCZENIE 4 KAMER W PIONIE DO INTERFEJSU CCTV 1783/69

SV124-1113
Podłączenie 4 kamer w pionie do interfejsu CCTV 1783/69

Do kolejnych dystrybutorów, lub pinów IN0
IN1 w interfejsie klatkowym nr ref. 1083/50

Kamery
zewnętrzne

Czarny przewód
Czerwony przewód
Sied 230V

SV124-1113

Sygnał z interfejsu paneli głównych,
interfejsu klatkowego lub zasilacza

UWAGI DO SCHEMATU

VX.008 VX.032 VX.033 TV.031
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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1157
PODŁĄCZENIE DEKODERA FUNKCJI SPECJALNYCH PRZEZ DYSTRYBUTOR

SV124-1157
Podłączenie dekodera funkcji specjalnych przez dystrybutor

Kolumna 1

Kolumna 0
Pion 1

Pion 2

Pion 2
Pion 3
Pion 4
jak pion 1 jak pion 1 jak pion 1

Pion 1

Pion 4
Pion 3
jak pion 2 jak pion 2

BLOK A

Dodatkowy
Sied 230V
Sied 230V
Centrala portierska
Sied 230V

Główny
Sied 230V

2(*) =
2(a) =

Przewód 2Voice.
Przewód 2Voice plus dedykowany transformator i dodatkowe przewody zasilające, jeśli ilośd przycisków jest większa niż 32.

BLOK A
Do kolejnych
dystrybutorów

Sied 230V
Do kolejnych
dystrybutorów

SV124-1157

Użytkownik 4
UWAGI DO SCHEMATU

V5.006 VD.007 VX.008 VX.021
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SV124-1157
PODŁĄCZENIE DEKODERA FUNKCJI SPECJALNYCH PRZEZ DYSTRYBUTOR

Kolumna 1

Kolumna 0
Pion 1

Pion 1

Pion 2
Pion 3
Pion 4
jak pion 1 jak pion 1 jak pion 1

Pion 4
Pion 2
Pion 3
jak pion 1 jak pion 1 jak pion 1

Użytkownik 4

Sied 230V

Sied 230V

Sied 230V

BLOK B
2(*) =
Przewód 2Voice.
2(a) =
Przewód 2Voice plus dedykowany
transformator i dodatkowe przewody zasilające
jeśli ilośd przycisków jest większa niż 32.

Do interfejsu
klatkowego

BLOK B

Centrala portierska

Główny 1

Główny 2

Do głównego panela
wywolania
Sied 230V

SV124-1157

Sied 230V

Sied 230V

UWAGI DO SCHEMATU

V5.006 VD.007 VX.008
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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SV124-1157
PODŁĄCZENIE DEKODERA FUNKCJI SPECJALNYCH PRZEZ DYSTRYBUTOR

Przykładowe konfiguracje dekodera funkcji specjalnych
Przykład 1:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu przycisku otwarcia elektrozaczepu
przez dowolnego użytkownika w systemie.

Przykład 2:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu przycisku otwarcia bramy przez
użytkownika w kolumnie 1.

Przykład 3:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu przycisku otwarcia bramy przez
użytkownika nr 4 w kolumnie 1.

VV.016 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:
■ 1)
użycie
przycisku
otwarcia
elektrozaczepu w odbiorniku w lokalu
(domyślnie).
 2) użycie przycisku sterowania bramą
w odbiorniku w lokalu
 3) użycie przycisku wywołania centrali
portierskiej w odbiorniku w lokalu
 4) użycie przycisku wywołania funkcji
specjalnej w odbiorniku w lokalu
 5)
wysłanie
polecenia
otwarcia
elektrozaczepu z centrali portierskiej
 6) wysłanie polecenia otwarcia bramy
z centrali portierskiej.

VV.016 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:
 1)
użycie
przycisku
otwarcia
elektrozaczepu w odbiorniku w lokalu
(domyślnie).
■ 2) użycie przycisku sterowania bramą
w odbiorniku w lokalu
 3) użycie przycisku wywołania centrali
portierskiej w odbiorniku w lokalu
 4) użycie przycisku wywołania funkcji
specjalnej w odbiorniku w lokalu
 5)
wysłanie
polecenia
otwarcia
elektrozaczepu z centrali portierskiej
 6) wysłanie polecenia otwarcia bramy
z centrali portierskiej.

VV.016 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:
 1)
użycie
przycisku
otwarcia
elektrozaczepu w odbiorniku w lokalu
(domyślnie).
■ 2) użycie przycisku sterowania bramą
w odbiorniku w lokalu
 3) użycie przycisku wywołania centrali
portierskiej w odbiorniku w lokalu
 4) użycie przycisku wywołania funkcji
specjalnej w odbiorniku w lokalu
 5)
wysłanie
polecenia
otwarcia
elektrozaczepu z centrali portierskiej
 6) wysłanie polecenia otwarcia bramy
z centrali portierskiej.

(JUMPER)

(nieistotne dla
zdarzeo 5-6)

(JUMPER)

(nieistotne dla
zdarzeo 5-6)

(JUMPER)

(nieistotne dla
zdarzeo 5-6)

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

Przykład 4:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu
przycisku
wywołania
interkomowego przez dowolnego użytkownika
w systemie.

Przykład 5:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu
przycisku
wywołania
interkomowego przez dowolnego użytkownika
w kolumnie 1.

Przykład6:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu
przycisku
wywołania
interkomowego przez użytkownika nr 4
w kolumnie 1.

VV.017 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:

VV.017 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:

VV.017 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:

Ustaw niepowtarzalny adres dekodera
za pomocą przełączników. Dip-switch 1
pozostaje w pozycji OFF.

Ustaw niepowtarzalny adres dekodera
za pomocą przełączników. Dip-switch 1
pozostaje w pozycji OFF.

Zaprogramuj
adres
dekodera
pod
przyciskiem wywołania interkomowego.
Zdarzenie w systemie:
■ Wywołanie
interkomowe
dekodera
funkcji specjalnych z odbiornika w lokalu

Zaprogramuj
adres
dekodera
pod
przyciskiem wywołania interkomowego.
Zdarzenie w systemie:
■ Wywołanie
interkomowe
dekodera
funkcji specjalnych z odbiornika w lokalu

Ustaw niepowtarzalny adres dekodera za
pomocą przełączników. Dip-switch 1
pozostaje w pozycji OFF.
Zaprogramuj
adres
dekodera
pod
przyciskiem wywołania interkomowego.
Zdarzenie w systemie:
■ Wywołanie
interkomowe
dekodera
funkcji specjalnych z odbiornika w lokalu

(JUMPER)
(JUMPER)

SV124-1157

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

(JUMPER)

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.
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(JUMPER)
Czas załączenia:
00:00

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.
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Przykład 7:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wciśnięciu przycisku otwarcia elektrozaczepu
w centrali portierskiej.

Przykład 8:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wysłaniu specjalnego kodu z głównego panela
wywołania lub centrali portierskiej

Przykład 9:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wysłaniu specjalnego kodu z dowolnego
panela dodatkowego

VV.016 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:
Zdarzenie w systemie:
 1)
użycie
przycisku
otwarcia
elektrozaczepu w odbiorniku w lokalu
(domyślnie).
 2) użycie przycisku sterowania bramą
w odbiorniku w lokalu
 3) użycie przycisku wywołania centrali
portierskiej w odbiorniku w lokalu
 4) użycie przycisku wywołania funkcji
specjalnej w odbiorniku w lokalu
■ 5)
wysłanie
polecenia
otwarcia
elektrozaczepu z centrali portierskiej
 6) wysłanie polecenia otwarcia bramy
z centrali portierskiej.

VV.018 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:

VV.019 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:

Zdarzenie w systemie:
■ Wysłanie specjalnego kodu z głównego
panela wywołania lub centrali portierskiej

Zdarzenie w systemie:
Wysłanie specjalnego kodu z dowolnego
panela dodatkowego lub centrali portierskiej

(JUMPER)

(nie dotyczy)

(JUMPER)

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

(JUMPER)

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.
(JUMPER)

(nieistotne dla
zdarzeo 5-6)

(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SV124-1157

Czas załączenia:
00:00

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.
Przykład 10:
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych po
wysłaniu specjalnego kodu z dowolnego
panela dodatkowego w kolumnie 1

PROGRAMOWANIE
SYGNAŁÓW
ALARMOWYCH
Przykład 11:
Sygnał alarmowy do centrali i aktywacja
dekodera funkcji specjalnych po wciśnięciu
zewnętrznego przycisku alarmowego (PC)

VV.019 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:

VV.020 – Dekoder funkcji specjalnych musi byd
skonfigurowany następująco:

Zdarzenie w systemie:
Wysłanie specjalnego kodu z dowolnego
panela dodatkowego w kolumnie 1 lub
centrali portierskiej

Ustaw adres lokalu w dekoderze w danym
pionie i przełącz dip-switch 1 na pozycję ON
Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

(JUMPER)
(JUMPER)

Czas załączenia:
00:00

SV124-1157

Postępuj zgodnie z rozdziałem „Tryb
działania” zawartym w instrukcji dołączonej
do urządzenia.

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-11164
INSTALACJA AUDIO/WIDEO MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN Z INTERFEJSEM PANELI GÓWNYCH
I MAKSYMALNIE 8 DYSTRYBUTOROW WMAGISTRALI

SC124-11164
Instalacja audio/wideo możliwością podłączenia N kolumn z interfejsem paneli gównych
i maksymalnie 8 dystrybutorow wmagistrali
Kolumna 1
Pion 1

Do kolejnych dystrybutorów
Pion 2
jak w pionie 1

Pion 3
jak w pionie 1

Pion 4
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230
V

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Do kolejnych
modułów
Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Jak w
Jak w
kolumnie 1 kolumnie 1
Podświetlenie
przycisków.

Nie podłączone

Jak w
Jak w
kolumnie 1 kolumnie 1
Nie podłączone
Nie podłączone

Główny panel
wywołania

Zwolnienie
elektrozaczepu

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied 230V

SC124-11164

Podświetlenie
przycisków

Główny panel
wywołania

218

Sied
230
V

Sied
230V
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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-11164
INSTALACJA AUDIO/WIDEO MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN Z INTERFEJSEM PANELI GÓWNYCH
I MAKSYMALNIE 8 DYSTRYBUTOROW WMAGISTRALI

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

Jak w
kolumnie 1

SC124-11164

Dystrybutory 3,4,
5, 6 połączenia jak
w kolumnie 1

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.021 VX.037
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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-11165
INSTALACJA AUDIO/WIDEO MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN Z INTERFEJSEM PANELI GÓWNYCH
I MAKSYMALNIE4 DYSTRYBUTOROW WMAGISTRALI

SC124-11165
Instalacja audio/wideo możliwością podłączenia N kolumn z interfejsem paneli gównych
i maksymalnie4 dystrybutorow wmagistrali
Kolumna 1
Pion 1

Pion 2
jak w pionie 1

Do kolejnych dystrybutorów

Pion 4
jak w pionie 1

Pion 3
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A
Sied
230
V

Dodatkowy panel wywołania

Do kolejnych
modułów

Jak w
kolumnie 1 i 2

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

Max. 4 moduły
każdy z obsługą
16 przycisków

Jak w
kolumnie 1 i 2

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

Jak w
kolumnie 1 i 2

Podświetlenie
przycisków.

Nie podłączone

Nie podłączone

Nie podłączone

Główny panel
wywołania

Zwolnienie
elektrozaczepu

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Sied 230V

SC124-11165

Podświetlenie
przycisków

Główny panel
wywołania
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Sied
230
V

Sied
230V
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SC124-11165
INSTALACJA AUDIO/WIDEO MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA N KOLUMN Z INTERFEJSEM PANELI GÓWNYCH
I MAKSYMALNIE4 DYSTRYBUTOROW WMAGISTRALI

Kolumna 1B jak w kolumnie 1A

Pion 5
jak w pionie 1

Pion 8
jak w pionie 1

Pion 6
jak w pionie 1

Pion 7
jak w pionie 1

Wyposażenie/podłączenie
jak w panelu A

Dodatkowy panel wywołania

Sied
230
V

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

SC124-11165

Jak w kolumnie
1A i 2A
Jak w kolumnie
1i2

UWAGI DO SCHEMATU

C4.013 VD.007 VV.001 VV.002 VV.007 VV.008 VX.006 VX.008 VX.021 VX.037

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SC124-1100A
ZASTĄPIENIE PANELA WYWOŁANIA WIDEO PANELEM AUDIO Z DODATKOWĄ KAMERĄ ZEWNĘTRZNĄ

SC124-1100A
Zastąpienie panela wywołania wideo panelem audio z dodatkową kamerą zewnętrzną
Reszta
Systemu

Reszta
Systemu

Przycisk zwolnienia
ektrozaczepu

SC124-1100A

Elektrozaczep

UWAGI DO SCHEMATU

VV.002 VV.007 VX.006 VX.008
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INTERFEJS TELEFONICZNY
POŁĄCZENIE INTERFACE’U TELEFONICZNEGO WYPOSAŻONEGO W TELEFON

INTERFEJS TELEFONICZNY
Połączenie interface’u telefonicznego wyposażonego w telefon
z modułem wideo oraz centralą portierską wyposażoną w moduł wideo.

1083/67

1732/40

1083/55

1732/40

1083/40

1083/20

Legenda do schematów
do interface’u klatkowego
zasilanie interface’u telefonicznego (w zestawie)
interface telefoniczny
gniazdo telefoniczne
kombifon
moduł wideo z uchwytem na przewód koncentryczny
centrala portierska
gniazdo przyłącza centrali portierskiej
dystrybutor dla 4 użytkowników
miejska linia telefoniczna
pion systemu 2Voice
centrala telefoniczna nr ref. 1372/312
do interface’u paneli głównych
zasilacz
do następnych urządzeo
wideo-monitor z uchwytem
do następnych modułów
Podświetlenie przycisków
Panel wideo
Elektrozaczep
Telefon
Zabezpieczenie linii telefonicznej

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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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W

223

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

INTERFEJS TELEFONICZNY
POŁĄCZENIE INTERFACE’U TELEFONICZNEGO WYPOSAŻONEGO W TELEFON I MODUŁ WIDEO
Połączenie interface’u telefonicznego wyposażonego w telefon i moduł wideo

1083/55

1083/67

1083/20

Przykładowy schemat połączeniowy interface’u telefonicznego z centralą PABX

1332/81

INTERFEJS TELEFONICZNY

1083/67
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ROZDZIAŁ 12
KONFIGURACJA URZĄDZEO

ROZDZIAŁ 12

KONFIGURACJA URZĄDZEO
www.urmetdomus.com
www.miwiurmet.com.pl

.

Rozdział zawiera przykłady konfiguracji podstawowych połączeo systemów
domofonowych.
Znacznie większa baza schematów dostępna jest na stronie
www.urmetdomus.com w zakładce „system technical diagrams” – dostępne
po zalogowaniu.
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KONFIGURACJA URZĄDZEŃ

Ten rozdział zawiera przykłady połączeo i konfiguracji urządzeo.
Rozdział uwzględnia instalacje podstawowe w celu konfiguracji systemów niezawartych w tym rozdziale proszę zapoznad się z opisem
poszczególnych urządzeo a także z rozdziałem „Instalacja i uruchomienie systemu.
Przykłady konfiguracji urządzeo mogą byd połączone ze schematami z poprzedniego rozdziału zgodnie z poniższą tabelą:
Przykłady konfiguracji urządzeo mogą byd połączone ze schematami z poprzedniego rozdziału zgodnie z poniższą tabelą:

Podrozdział
12.1.1

12.1..2

12.1..5

12.2.1

SC124-0278

√

√

SC124-0280

√

SC124-0281

√

SC124-0296

√

SC124-0282

√

SC124-0307

√

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.3.1

12.3.2

Schemat

SV124-0954

√

√
√
√
√

√

√

SV124-0955

√

SV124-0997

√

SV124-0962

√

SV124-0963

√

SV124-1098

√

√

√
√
√
√
√

√

SV124-1156

√

SV124-1100

√

SV124-1099

√

√

√
√

√
√

√
√

√
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SV124-1155

√
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KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

12.1

KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

12.1.1 P o ł ą c z e n i a o d b i o r n i k ó w z d y s t r y b u t o r a m i w p o j e d y n c z y m p i o n i e
Jeśli urządzenia w klatce są podłączone do pojedynczego pionu, konfiguracja wygląda następująco:

- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75

KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

(*) ustawienia wideomonitora lub unifonu zgodnie z podrozdziałem 12.4.
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KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH
12.1.2 P o ł ą c z e n i a o d b i o r n i k ó w z d y s t r y b u t o r a m i z w y k o r z y s t a n i e m k i l k u p i o n ó w w k l a t c e

(*) ustawienia wideomonitora lub unifonu
zgodnie z podrozdziałem 12.4.

KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

Jeśli urządzenia w klatce są podłączone do kilku pionów, konfiguracja wygląda następująco (ilośd odbiorników w poszczególnych pionach może byd
dobrana):

- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75
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KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH
12.1.3 R ó w n o l e g ł e w y w o ł a n i e o d b i o r n i k ó w w l o k a l u
Jeśli dwa lub więcej odbiorników mają dzwonid w tym samym czasie ustaw w nich jednakową wartośd parametru CODE i ustaw różne wartości
parametru INT.
Równoległe połączenie odbiorników może byd realizowane z wykorzystaniem złącz IN/OUT w monitorze lub z wykorzystaniem wyjśd dystrybutora.

(*) ustawienia wideomonitora lub unifonu zgodnie z podrozdziałem 12.4.

KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

12.1.4 P o ł ą c z e n i a I N / O U T w p i o n i e

(*) ustawienia wideomonitora lub unifonu zgodnie z podrozdziałem 12.4.

230

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

KONFIGURACJA URZĄDZEO

KONFIGURACJA URZĄDZEO
KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH
12.1.5 P o ł ą c z e n i a r ó w n o l e g ł e w p i o n i e o d b i o r n i k ó w a u d i o

- dystrybutor 1083/55
- interfejs klatkowy 1083/50
- interfejs paneli głównych 1083/75

KONFIGURACJA URZĄDZEO W LOKALACH

(*) ustawienia unifonu zgodnie z podrozdziałem 12.4.
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KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI

12.2

KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI

12.2.1 P o ł ą c z e n i a p o j e d y n c z e g o p a n e l a w y w o ł a n i a
Klatka
Zasilacz

(**) ustawienia panela wywołania zgodnie z podrozdziałem 12.5.
12.2.2 P o ł ą c z e n i e d w ó c h p a n e l i z i n s t a l a c j ą k l a t k o w ą p o d z i e l o n ą n a c z t e r y p i o n y
A Przykład konfiguracji paneli wywołania jeden, jako główny drugi, jako dodatkowy.
Klatka
Zasilacz

Int.
klatk

(**) ustawienia panela wywołania
zgodnie z podrozdziałem 12.5.
(#) ustawienia interfejsu klatkowego zgodnie z podrozdziałem 12.6.
B Przykład konfiguracji paneli wywołania - oba jako główne.
Klatka
Zasilacz

Int.
klatk

(**) ustawienia panela wywołania
zgodnie z podrozdziałem 12.5.
(#) ustawienia interfejsu klatkowego zgodnie z podrozdziałem 12.6.
12.2.3 P o ł ą c z e n i e c z t e r e c h p a n e l i z i n s t a l a c j ą k l a t k o w ą p o d z i e l o n ą n a c z t e r y p i o n y
Klatka

KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI

Zasilacz

Interfejs paneli głównych

Zasilacz

232

(**) ustawienia panela wywołania
zgodnie z podrozdziałem 12.5.
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KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI
12.2.4 P o ł ą c z e n i e c z t e r e c h p a n e l i z i n s t a l a c j ą k l a t k o w ą p o d z i e l o n ą n a c z t e r y p i o n y
Zasilacz

Klatka

Klatka
Zasilacz

Klatka
Zasilacz

KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI

Zasilacz

(**) ustawienia panela wywołania zgodnie z podrozdziałem 12.5.
(#) ustawienia interfejsu klatkowego zgodnie z podrozdziałem 12.6.

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

233

KONFIGURACJA URZĄDZEO

KONFIGURACJA URZĄDZEO
KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI
12.2.5 I n s t a l a c j a a u d i o / w i d e o z m o ż l i w o ś c i ą p o d ł ą c z e n i a N k o l u m n , 2 p a n e l i w k a ż d e j
kolumnie i 4 paneli głównych
Zasilacz

Klatka

Interfejs klatkowy
Klatka
Zasilacz

Interfejs klatkowy
Klatka
Zasilacz

Interfejs klatkowy

Zasilacz

Interfejs paneli
głównych
(**) ustawienia panela wywołania zgodnie z podrozdziałem 12.5.
(#) ustawienia interfejsu klatkowego zgodnie z podrozdziałem 12.6.

KONFIGURACJA URZĄDZEO OD STRONY PANELI

Zasilacz
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KONFIGURACJA CENTRALI PORTIERSKIEJ

12.3

KONFIGURACJA CENTRALI PORTIERSKIEJ

12.3.1 W ł ą c z e n i e c e n t r a l i w k o l u m n i e
Kolumna
użytkowników

Centrala portierska
z modułem wideo

Centrala
portierska

Kolumna
użytkowników

Zasilacz

Zasilacz

12.3.2 W ł ą c z e n i e c e n t r a l i w i n s t a l a c j i o d s t r o n y p a n e l i

Zasilacz

Kolumna
użytkowników

Do kolejnych interfejsów
klatkowych

KONFIGURACJA CENTRALI PORTIERSKIEJ

(#) ustawienia interfejsu klatkowego zgodnie z podrozdziałem 12.6.

Z głównego panela wywołania
lub interfejsu paneli głównych.
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12.4

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

12.4.1 U n i f o n y i m o n i t o r y S I G N O
Poniższa tabela ustawieo dip-switch obowiązuje dla poniższych urządzeo:
Nr ref.
1183/2
Unifon komfortowy SIGNO
Nr ref.
1183/3
Unifon interkomowy SIGNO
Nr ref.
1740/1
Monitor (B/W) SIGNO kolor biały
Nr ref.
1740/40(*)
Monitor (Kolor) SIGNO kolor biały
Nr ref.
1740/41(*)
Monitor (Kolor) SIGNO kolor antracyt
Nr ref.
1740/42(*)
Monitor (Kolor) SIGNO kolor złoty
(*) ustawienia w uchwycie nr ref. 1740/83

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Ustawienia adresu użytkownika CODE
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TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Ustawienia adresu wewnętrznego INT

Terminancja linii Z
Terminancja załączona

Terminancja wyłączona
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12.4.2 M o n i t o r y F O L I O , A I K O i M O D O
Poniższa tabela ustawieo dip-switch obowiązuje dla poniższych urządzeo:
Nr ref.

1706/5

Monitor kolorowy FOLIO kolor czarny

Nr ref.

1706/6

Monitor kolorowy FOLIO kolor biały

Nr ref.

1716/1

Monitor kolorowy AIKO kolor czarny

Nr ref.

1716/2

Monitor kolorowy AIKO kolor biały

Nr ref.

1717/12

Monitor kolorowy z ekranem dotykowym MODO kolor biały

Nr ref.

1083/67

Interfejs telefoniczny

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Ustawienia adresu użytkownika CODE
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Ustawienia adresu wewnętrznego INT

Terminancja linii Z
Terminancja wyłączona

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Terminancja załączona
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TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU
12.4.3 U n i f o n p o d s t a w o w y A T L A N T I C O
Poniższa tabela ustawieo dip-switch obowiązuje dla poniższych urządzeo:
Nr ref.

1183/1

Unifon podstawowy Atlantico, kolor biały

Unifon ten nie posiada adresu wewnętrznego, więc nie jest możliwe stosowanie kilku unifonów pod jednym adresem.

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Ustawienia adresu użytkownika CODE
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Termianancja linii Z
Terminancja wyłączona

TABELA USTAWIEO ODBIORNIKÓW W LOKALU

Terminancja załączona
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12.5

TABELA USTAWIEO PANELI WYWOŁANIA

12.5.1 P a n e l w y w o ł a n i a S I N T H E S I
Poniższe ustawienia obowiązują dla poniższych urządzeo:
Nr ref.
Nr ref.

1083/72
1083/7

Panel wywołania z kamerą i dwoma przyciskami
Panel wywołania audio z dwoma przyciskami

Szczegółowy opis panela Sinthesi z klawiaturą alfanumeryczną
„Panel SINTHESI z klawiaturą alfanumeryczną”

i opis trybu programowania

znajduje się w rozdziale

ID Numer panela

AUX Ustawienia dodatkowe
AUX 1

Typ panel

Główny

Dodatkowy

AUX 2

Adres panela
dodatkowego

Dodatkowe 0

Dodatkowe 1

AUX 3

Tryb otwarcia
drzwi

Zawsze

Selektywnie

AUX 4

Obsługa
przerwao

Włączone

Wyłaczon
e

AUX 5

Podświetleni
e kamery

Wyłączone

Włączone

TABELA USTAWIEO PANELI WYWOŁANIA

Ustawienia czasu otwarcia elektrozaczepu DOOR TIME

1s

10s

20s

30s

40s

50s

60s

70s

80s

90s
Progr.
Zaawans.

40s

50s

60s

70s

70s

Progr.
zaawans.

Ustawienia gwarantowanego czasu rozmowy CONV TIME

1s
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10s

20s

30s
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12.5.2 P a n e l w y w o ł a n i a M I K R A
Poniższe ustawienia obowiązują dla następujących urządzeo:
Nr ref.
Nr ref.

1783/1
1783/2

Panel przyciskowy MIKRA z kamerą kolorową
Panel przyciskowy MIKRA z kamerą B/W

ID Numer panela

AUX: Ustawienia dodatkowe.
AUX 1

Typ panela

Główny

Dodatkowy

AUX 2

Adres panela
dodatkowego

Dodatkowe 0

Dodatkowe 1

AUX 3

Tryb otwarcia
drzwi

Zawsze

Selektywnie

AUX 4

Obsługa
przerwao

Włączone

Wyłaczon
e

AUX 5

Podświetlenie
kamery

Wyłączone

Włączone

AUX 6

Liczba
użytkowników

Jednorodzinny

Dwurodzinny

1s

3s

6s

9s

Ustawienia gwarantowanego czasu rozmowy CONV TIME

1s

10s

20s

30s

40s

50s

60s
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70s

70s

Progr.
zaawans.
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Ustawienia czasu otwarcia elektrozaczepu DOOR TIME
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TABELA USTAWIEO INTERFEJSU KLATKOWEGO

12.6

TABELA USTAWIEO INTERFEJSU KLATKOWEGO

Poniższe ustawienia obowiązują dla interfejsu klatkowego 1083/50:
Załączenie wejścia IN 1 CODE 1

Wejście IN podłączone

Wejście IN odłączone

Ustawienia numeru kolumny (klatki) CODE 2-6

Termianancja linii Z
Terminancja wyłączona

TABELA USTAWIEO INTERFEJSU KLATKOWEGO

Terminancja załączona
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INDEKS

Nr ref.
1032/81
1083/13
1083/17
1083/20
1083/40
1083/50
1083/55
1083/6
1083/62
1083/67
1083/69
1083/7
1083/72
1083/75
1083/80
1083/90
1083/92
1083/96
1122/60
1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/18
1145/312
1145/313
1145/314
1145/324
1145/326
1145/328
1145/332
1145/339
1145/342
1145/343
1145/42
1145/50
1145/52
1145/53
1145/54
1145/59
1145/61
1145/611
1145/612
1145/613
1145/614
1145/62
1145/624
1145/626
1145/628
1145/63
1145/632
1145/639
1145/64
1145/711
1145/712
1145/713
1145/714
1145/724
1145/726
1145/728
1145/732
1145/739

Opis
Timer
Panel z klawiaturą i wyświetlaczem LCD
Moduł rozszerzający
Zasilacz systemowy
Centrala portierska
Interfejs klatkowy
Dystrybutor czterowyjściowy
Panel Sinthesi steel audio z dwoma przyciskami
Panel sinthesi steel z dwoma przyciskami oraz kamerą kolorową
Interface telefoniczny
Przełącznik wideo
Panel audio z dwoma przyciskami
Panel sinthesi z dwoma przyciskami oraz kamerą kolorową
Interfejs paneli głównych
Dekoder funkcji specjalnych
Przewód systemowy 100m
Przewód systemowy 200m
Przystawka interkomowa do monitora SIGNO
Obudowa podtynkowa z ramką do panela MIKRA
Płyta Sinthesi z 1 przyciskiem
Płyta Sinthesi z 2 przyciskami
Płyta Sinthesi z 3 przyciskami
Płyta Sinthesi z 4 przyciskami
Płyta Sinthesi z 8 przyciskami
Obudowa natynkowa dla 2 modułów Sinthesi
Obudowa natynkowa dla 3 modułów Sinthesi
Obudowa natynkowa dla 4 modułów Sinthesi
Obudowa natynkowa dla 4 modułów Sinthesi [2x2]
Obudowa natynkowa Sinthesi 6 modułów [2x3]
Obudowa natynkowa Sinthesi 8 modułów [2x4]
Obudowa natynkowa Sinthesi 12 modułów [3x4]
Obudowa natynkowa Sinthesi 9 modułów [3x3]
Obudowa dwumodułowa Sinthesi wąska
Obudowa trzymodułowa Sinthesi wąska
Skrzynka pocztowa z miejscem na dwa moduły Sinthesi montowane pionowo
Płyta Sinthesi z oknem
Obudowa podtynkowa dwumodułowa
Obudowa podtynkowa trzymodułowa
Obudowa podtynkowa czteromodułowa
Płyta lita Sinthesi
Ramka frontowa dla 1 mod. Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 1 mod. Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 2 modułów Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 3 modułów Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 4 modułów Sinthesi
Ramka frontowa dla 2 mod. Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 4 mod. Sinthesi *2x2+
Ramka płaska z daszkiem dla 6 mod. Sinthesi *2x3+
Ramka płaska z daszkiem dla 8 mod. Sinthesi *2x4+
Ramka frontowa dla 3 mod. Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 6 mod. Sinthesi
Ramka płaska z daszkiem dla 9 mod. Sinthesi
Ramka frontowa dla 4 mod. Sinthesi
Ramka płaska dla 1 mod. Sinthesi
Ramka płaska dla 2 mod. Sinthesi
Ramka płaska dla 3 mod. Sinthesi
Ramka płaska dla 4 mod. Sinthesi
Ramka płaska dla 4 mod. Sinthesi *2x2+
Ramka płaska dla 6 mod. Sinthesi [2x3]
Ramka płaska dla 8 mod. Sinthesi [2x4]
Ramka płaska dla 12 mod. Sinthesi *3x4+
Ramka płaska dla 9 mod. Sinthesi [3x3]
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Rozdział
10,1
4
3,4
10,1
9
10,3
10,2
6,2
6,1
10,14
10,6
3,2
3,1
10,4
10,5
10,11
10,11
7,1
5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Strona
163
53
41
149
131
151
150
75
73
165
158
38
35
152
153
163
163
89
67
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
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INDEKS

INDEKS

TABELA USTAWIEO INTERFEJSU KLATKOWEGO

TABELA USTAWIEO INTERFEJSU KLATKOWEGO
1158/11
1158/12
1158/13
1158/14
1158/311
1158/312
1158/313
1158/314
1158/41
1158/42
1158/43
1158/44
1158/45
1158/46
1158/50
1158/59
1158/61
1158/611
1158/612
1158/613
1158/614
1158/62
1158/624
1158/626
1158/63
1158/64
1183/1
1183/2
1183/3
1332/85
1332/86
1706/5
1706/6
1706/60
1706/61
1716/1
1716/2
1716/51
1716/60
1732/41
1732/91
1740/1
1740/40
1740/41
1740/42
1740/83
1745/107
1740/92
1745/40
1745/70
1758/107
1758/40
1783/1
1783/2
1783/69
788/52
9000/230
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Płyta sinthesi-steel z 1 przyciskiem
Płyta sinthesi-steel z 2 przyciskami
Płyta sinthesi-steel z 3 przyciskami
Płyta sinthesi-steel z 4 przyciskami
Obudowa natynkowa dla 1 mod. Sinthesi-steel
Obudowa natynkowa dla 2 mod. Sinthesi-steel
Obudowa natynkowa dla 3 mod. Sinthesi-steel
Obudowa natynkowa dla 4 mod. Sinthesi-steel
Obudowa podtynkowa dla 1 mod. Sinthesi-steel
Obudowa podtynkowa dla 2 mod. Sinthesi-steel
Obudowa podtynkowa do panela 1039/14
Obudowa podtynkowa dla 4 mod. Sinthesi-steel
Czytnik kluczy zbliżeniowych zintegrowany - sinthesi-steel
Zamek kodowy - sinthesi-steel
Płyta z oknem sinthesi-steel
Płyta lita sinthesi-steel
Ramka dla 1 mod. Sinthesi-steel
Ramka płaska z daszkiem dla 1 mod. Sinthesi-steel
Ramka płaska z daszkiem dla 2 mod. Sinthesi-steel
Ramka płaska z daszkiem dla 3 mod. Sinthesi-steel
Ramka płaska z daszkiem dla 4 mod. Sinthesi-steel
Ramka dla 2 mod. Sinthesi-steel
Ramka płaska z daszkiem dla 4 mod. Sinthesi-steel (2x2)
Ramka płaska z daszkiem dla 6 mod. Sinthesi-steel (2x3)
Ramka dla 3 mod. Sinthesi-steel
Ramka dla 4 mod. Sinthesi-steel
Unifon ATLANTICO
Unifon komfortowy SIGNO
Unifon interkomowy SIGNO
Zabezpieczenie linii zasilającej 230vac 4000va
Filtr sieciowy 230vac 4000va
Wideomonitor Folio kolor czarny
Wideomonitor Folio kolor biały
Puszka podtynkowa monitora Folio
Zestaw montażowy do płyty kartonowo-gipsowej dla monitora Folio
Wideomonitor Aiko kolor czarny
Wideomonitor Aiko kolor biały
Zestaw nakładek do monitora Aiko
Obudowa podtynkowa z ramką do monitora Aiko
Moduł wideo do centrali portierskiej
Uchwyt modułu wideo
Wideomonitor Signo B/W
Wideomonitor Signo kolor biały
Wideomonitor Signo kolor grafit
Wideomonitor Signo kolor złoty
Uchwyt wideomonitora Signo
Front z jednym przyciskiem
Podstawka skośna monitora Signo
Moduł z kamerą kolorową Sinthesi
Moduł z kamerą B/W Sinthesi
Front z jednym przyciskiem sinthesi steel
Moduł kamery kolorowej sinthesi steel
Panel Mikra z kamerą kolorową i podwójnym przyciskiem
Panel Mikra z kamerą B/W i podwójnym przyciskiem
Interfejs CCTV
Przekaźnik monostabilny
Transformator

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8,2
8,1
8,3
10,12
10,13
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
7,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
3,3
4
4
6,3
5
5
10,7
10,9
10,8

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
121
117
124
164
164
96
96
96
96
103
103
103
103
89
89
89
89
89
40
53
53
77
65
65
159
162
162

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

