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PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU

WSTÊP

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU

BIBUS jest „inteligentnym” cyfrowym systemem przeznaczonym do
budowy œrednich instalacji domofonowych i videodomofonowych.
W systemie istnieje mo¿liwoœæ zastosowana centrali portierskiej.
Mo¿liwoœæ zastosowania komputera PC z oprogramowaniem B-BUS
(dzia³aj¹cym w œrodowisku Windows 9x) do programowania systemu,
pozwala na ³atwe i wygodne programowanie, a tak¿e archiwizowanie
programów dla wykonanych instalacji.

Poni¿ej przedstawiona jest najprostsza konfiguracja systemu BIBUS.
Jak mo¿na zauwa¿yæ w systemie brak jest dekoderów piêtrowych, co
jest zalet¹ tego systemu.

UK£AD Z JEDNYM MODU£EM WYWO£ANIA

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU
1)

Ma³a liczba przewodów w pionie, niezale¿na od liczby
u¿ytkowników:
! 2 ¿y³y dla wersji domofonowej,
! 6 ¿y³ (bez przewodu koncentrycznego) dla wersji
videodomofonowej,
2) Sekretnoœæ prowadzonych rozmów.
3) Brak dekoderów piêtrowych.
4) Wbudowana w panel z klawiatur¹ funkcja zamka kodowego.
5) Indywidualne i ogólne kody otwarcia drzwi.
6) Mo¿liwoœæ zastosowania centrali portierskiej umo¿liwiaj¹cej m. in.:
! ³¹cznoœæ dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi u¿ytkownikami
systemu,
! otwieranie wszystkich drzwi pod³¹czonych do systemu (w
dowolnej chwili),
! dwa tryby pracy:
dziennym - wszystkie wywo³ania do u¿ytkowników kierowane s¹
do centrali,
nocnym
- wszystkie wywo³ania kierowane s¹ do u¿ytkowników
7)
8)
!
!
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Mo¿liwoœæ zastosowania unifonu portierskiego.
Mo¿liwoœæ zamiennego stosowania dwóch typów paneli
zewnêtrznych:
cyfrowy panel z klawiatura i wyœwietlaczem LCD z wbudowan¹
funkcj¹ elektronicznego spisu nazwisk,
panel z tradycyjnymi przyciskami wywo³ania,
Ro¿ne sygna³y wywo³ania z wejœcia i z dzwonka piêtrowego.
Mo¿liwoœæ równoleg³ego pod³¹czenia unifonu lub videomonitora.
Mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych typów unifonów.
Optyczna sygnalizacja dzwonienia.
Odpornoœæ na zwarcia w pionie (rozdzielacz magistrali).
Prosty proces programowania z wykorzystaniem klawiatury
panela lub specjalnej klawiatury zewnêtrznej.
Mo¿liwoœæ programowania z wykorzystaniem komputera PC.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

Mo¿liwe jest stosowanie ró¿nego typu paneli zewnêtrznych:
panele z tradycyjnymi przyciskami wywo³ania
panele z klawiatur¹ numeryczn¹ i wyœwietlaczem LCD
Mimo ró¿norodnoœci paneli zewnêtrznych sposób prowadzenia
instalacji pozostaje bez zmian.
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MAKSYMALNA ROZBUDOWA SYSTEMU

W ¿adnym przypadku suma odleg³oœci w obwodzie modu³ów wywo³ania
nie mo¿e przekroczyæ 400 m (D+E+F). Suma d³ugoœci magistral dla
wszystkich unifonów pod³¹czonych do jednego rozdzielacza magistrali
musi byæ mniejsza ni¿ 800 m (A+B+C). Maksymalna rozpiêtoœæ
instalacji wynosi 1200 m (A+B+C+D+E+F).
MAKSYMALNE ODLEG£OŒCI MIÊDZY URZ¥DZENIAMI

W systemie mo¿e byæ pod³¹czonych maksymalnie 12 modu³ów
wywo³ania. Z ka¿dego z nich mo¿liwa jest ³¹cznoœæ ze wszystkimi
u¿ytkownikami.
Zastosowanie centrali portierskiej pozwala na nawi¹zanie dwustronnej
komunikacji pomiêdzy central¹, a wszystkimi u¿ytkownikami.

Nie nale¿y przekraczaæ dopuszczalnych odleg³oœci pomiêdzy
urz¹dzeniami w systemie:
200 metrów pomiêdzy:
! modu³em wywo³ania
! rozdzielaczem magistrali
400 metrów pomiêdzy:
! rozdzielaczem magistrali
! najbardziej oddalonym unifonem
200 metrów pomiêdzy:
! rozdzielaczem magistrali
! dwuprzewodow¹ centralk¹
50 metrów pomiêdzy:
! modu³em wywo³ania
! elektrozaczepem
! transformatorem zasilaj¹cym elektrozaczep
50 metrów pomiêdzy:
! rozdzielaczem magistrali
! transformatorem 24 V a.c.
Tabela poni¿ej pokazuje maksymaln¹ d³ugoœæ po³¹czeñ pomiêdzy
ró¿nymi elementami systemu z uwzglêdnieniem przekroju przewodów.

INSTALACJA SYSTEMU
Poprawna instalacja wymaga zwrócenia uwagi na nastêpuj¹ce
zagadnienia:
przewody elektryczne w pobli¿u
rodzaje i przekroje przewodów
maksymalna rozbudowa systemu
Wa¿ne: ¯adna czêœæ systemu BIBUS nie mo¿e byæ uziemiona.
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UK£ADANIE PRZEWODÓW

RODZAJE PRZEWODÓW

Przy instalacji systemu nale¿y przestrzegaæ przepisów
bezpieczeñstwa. Przewody w systemie nie mog¹ znajdowaæ siê blisko
przewodów zasilaj¹cych budynek, np. oœwietlenia klatek schodowych,
windy, pionów energetycznych (230Vac). Minimalna zalecana
odleg³oœæ wynosi 10 cm.
W przypadku prowadzenia przewodów instalacji domofonowej wraz z
przewodami zasilaj¹cymi, nale¿y zastosowaæ metalow¹ przegrodê
oddzielaj¹c¹, powszechnie stosowan¹ w systemach
telekomunikacyjnych.

Nale¿y stosowaæ typowe przewody jedno¿y³owe o odpowiednim
przekroju.
Nie nale¿y stosowaæ przewodów wielo¿y³owych. Gdzie tylko jest to
mo¿liwe, nale¿y oddzielaæ przewody prowadz¹ce do stacji wywo³ania
od przewodów magistrali.
Podwójny przewód telefoniczny (dwa przewody w os³onie) o œrednicy
wiêkszej ni¿ 0,6 mm (AWG22) mo¿e byæ u¿ywany w systemach przy
maksymalnych odleg³oœciach pomiêdzy modu³em wywo³ania a
rozdzielaczem magistrali lub rozdzielaczem magistrali a najbardziej
oddalonym unifonem mniejszych ni¿ 100 m.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1072/15

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
INFORMACJE OGÓLNE

OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY MODU£U

1)
2)
3)
4)
Modu³ wywo³ania nr ref. 1072/15 posiada wbudowany wyœwietlacz
LCD (2 x 16 znaków), spe³niaj¹cy funkcjê elektronicznego spisu
nazwisk.
Modu³ wykonany jest na bazie panela typu Kombi mod. 825 (2 modu³y).
Mo¿e byæ montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak i nadtynkowej.
W zale¿noœci od sposobu monta¿u urz¹dzenia, nale¿y dokupiæ
odpowiedni typ obudowy:
Wersja podtynkowa
- nr ref. 825/22
Wersja nadtynkowa
- nr ref. 825/52

5)
6)
7)
8)
9)
10)

PODSTAWOWE FUNKCJE MODU£U

11)
12)

1)

13)

2)
3)
!
!
4)
5)
6)
7)
8)
!
!
9)
10)
11)
!

!
12)
13)

Dzwonienie do wszystkich unifonów przypisanych do danego
modu³u.
Dzwonienie do centrali portierskiej.
Dwa sposoby wywo³ywania (dzwonienia):
poprzez wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu
u¿ytkownikowi
poprzez wybranie w elektronicznym spisie nazwiska (lub opisu)
danego u¿ytkownika
Mo¿liwoœæ wprowadzenia do pamiêci modu³u 150 nazwisk (lub
innych informacji opisuj¹cych u¿ytkowników).
Akustyczne potwierdzenie wys³ania wywo³ania.
Akustyczne potwierdzenie zakoñczenia rozmowy (roz³¹czenie).
Otwieranie drzwi przy u¿yciu klawiatury.
Mo¿liwoœæ zaprogramowania 158 kodów otwarcia drzwi:
150 kodów przypisanych u¿ytkownikom, których nazwiska
zaprogramowane zosta³y w elektronicznym spisie nazwisk
8 ogólnych kodów otwierania drzwi
Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30
sekund).
Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
Mo¿liwoœæ rozbudowy panela o:
klawiaturê alfanumeryczn¹ nr ref. 1038/72, pozwalaj¹c¹ na
wprowadzanie kodów wywo³ania w trzech ró¿nych formatach:
123A, B234, A12B
modu³ kamery nr ref. 825/70 dla wersji videodomofonowej
Akustyczne potwierdzenie wciœniêcia któregokolwiek z
przycisków klawiatury.
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika zamkniêcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniêtych drzwi przekazywana
jest do unifonów, jeœli otwarcie drzwi jest d³u¿sze ni¿ 30 sekund).

Aluminiowa p³yta czo³owa, wielkoœci 2 modu³ów typu KOMBI.
Podœwietlony wielofunkcyjny wyœwietlacz LCD (2 x 16 znaków).
Podœwietlone "na ¿ó³to" przyciski do przegl¹dania zawartoœci
elektronicznego spisu nazwisk.
Podœwietlona "na zielono" klawiatura numeryczna (0 - 9) oraz
podœwietlane "na ¿ó³to" przyciski:
- "dzwonienie"
- "klucz"
- "kasuj”
Z³¹cza z zaciskami pod przewody (MP2, MV1, MS1).
Gniazdo do pod³¹czenia dodatkowej klawiatury alfanumerycznej
nr ref. 1038/72.
Potencjometr regulacji czu³oœci mikrofonu.
Gniazdo do pod³¹czenia komputera PC (RS 232).
Potencjometr regulacji kontrastu wyœwietlacza.
Przycisk umo¿liwiaj¹cy wejœcie w tryb programowania bez
znajomoœci has³a dostêpu.
Potencjometr regulacji g³oœnoœci g³oœnika.
Z³¹cze do pod³¹czenia klawiatury do programowania nr ref.
1032/65.
Z³¹cze z zaciskami pod przewody (MP1).

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
~ 12
~0
GND
SE1
SE2
MP2
L2
L1
GND
PA

Z³¹cze do pod³¹czenia zasilania panela i obwodu
elektrozaczepu.
Napiêcie zasilaj¹ce (12Vac).
Masa dla napiêcia 12Vac.
Masa.
Pod³¹czenie elektrozaczepu.
Pod³¹czenie elektrozaczepu.

SP

Z³¹cze do pod³¹czenia g³ównej magistrali.
Linia danych (bez polaryzacji).
Linia danych (bez polaryzacji).
Masa.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od
wewnêtrznej strony drzwi).
Wyjœcie do czujnika zamkniêcia drzwi.

MV1
SN
R
GND

Z³¹cze do pod³¹czenia wersji video.
Sterowanie zasilaniem dla systemu video.
Pod³¹czenia kamery.
Masa.

MS1

Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów realizuj¹cych funkcje
specjalne.
Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy u¿yciu
zaprogramowanych kodów.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
Masa.

H
P
GND
CNA
CNP
CNS

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD
NR REF. 1072/15

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

MIWI

Gniazdo do pod³¹czenia dodatkowej klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1038/72.
Z³¹cze do pod³¹czenia klawiatury do programowania nr ref.
1032/65.
Gniazdo do pod³¹czenia komputera PC (RS 232).
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NR REF. 1072/15

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
INSTRUKCJA OBS£UGI

DANE TECHNICZNE

MIWI

Naciœniêcie w tym momencie przycisku kasowania
przerywa
wywo³ania u¿ytkownika. Gdy lokator podniesie s³uchawkê, na
wyœwietlaczu uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

(*) wraz z klawiatur¹ numeryczn¹ nr ref. 1038/72
Mo¿liwa jest wówczas rozmowa.

INSTRUKCJA OBS£UGI

Jeœli u¿ytkownik nie odpowie w ci¹gu 15s na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat.

Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiaj¹ce siê na
wyœwietlaczu bêd¹ wystêpowa³y w dwóch wersjach jêzykowych:
polskiej oraz angielskiej.

WERSJA POLSKA

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U¯YCIU
ELEKTRONICZNEGO SPISU NAZWISK
Prawid³owo funkcjonuj¹cy panel wyœwietla komunikat:
WERSJA POLSKA

Przy u¿yciu przycisków "
" lub "
" wybieramy dowolnego
u¿ytkownika systemu. Aby zadzwoniæ nale¿y zatwierdziæ wybrane
nazwisko przyciskiem
. Sygna³ dzwonienia s³yszalny jest w unifonie
przez 1,5s. D³u¿sze naciskanie przycisku powoduje maksymalnie
trzykrotne powtórzenia wywo³ania lokatora. Po 2s od wybrania
nazwiska na wyœwietlaczu poka¿e siê napis:

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U¯YCIU
KLAWIATURY MODU£U
Do ka¿dego unifonu mo¿emy siê równie¿ dodzwoniæ przy u¿yciu
klawiatury. W tym celu nale¿y wprowadziæ kod danego u¿ytkownika.
Kody wywo³ania u¿ytkowników s¹ z zakresu: 1 - 9999
Wprowadzanie kodu wywo³ania zawieraj¹cego znaki alfanumeryczne
jest mo¿liwe tylko w modu³ach wyposa¿onych dodatkowo w klawiaturê
alfanumeryczn¹ nr ref. 1038/72.
Wprowadzony kod wywo³ania nigdy nie mo¿e byæ poprzedzony
zerem np. aby wywo³aæ u¿ytkownika o kodzie 12A, nie wolno
wprowadzaæ kodu 012A.
W trakcie wprowadzania kodu modu³ wywo³ania wyœwietla komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tej sytuacji mo¿na nacisn¹æ przycisk dzwonienia
, lub dalej
przewijaæ listê lokatorów. Po naciœniêciu przycisku dzwonienia na
wyœwietlaczu pojawi siê napis:

Gdzie:
12A - przyk³adowy kod u¿ytkownika.
W przypadku pomy³ki mo¿emy wprowadzany kod wykasowaæ
przyciskiem
.
Prawid³owo wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
, co
sygnalizowane jest przez chwilê komunikatem:

WERSJA ANGIELSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
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INSTRUKCJA OBS£UGI

Naciœniêcie w tym momencie przycisku kasowania
przerywa
wywo³ania u¿ytkownika. Gdy lokator podniesie s³uchawkê, na
wyœwietlaczu uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Mo¿liwa jest wówczas rozmowa.

OTWIERANIE DRZWI PRZY U¯YCIU KODU
W systemie mo¿liwe jest u¿ywanie 8 ogólnie dostêpnych kodów
otwarcia drzwi. Ogólne kody otwierania drzwi zwi¹zane s¹ ze
sprawdzeniem przedzia³u czasu, tzn. kod umo¿liwia otwarcie drzwi
tylko gdy styki zewnêtrznego zegara steruj¹cego s¹ otwarte. W
przeciwnym wypadku wprowadzenie ogólnego kodu nie spowoduje
otwarcia drzwi. Wprowadzony kod musi byæ zawsze czterocyfrowy.
Dodatkowo ka¿demu u¿ytkownikowi mo¿na przypisaæ osobisty kod
otwarcia drzwi dzia³aj¹cy niezale¿nie od po³o¿enia styków
zewnêtrznego zegara steruj¹cego.
Kody otwierania s¹ z zakresu:
1000 - 9999
Aby otworzyæ drzwi nale¿y wcisn¹æ przycisk
, co jest sygnalizowane
na wyœwietlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

Jeœli u¿ytkownik nie odpowie w ci¹gu 15s na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Nastêpnie wprowadziæ kod (4 cyfry). W trakcie wprowadzania
poszczególnych cyfr na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê znaki " * ".
WERSJA POLSKA

NR REF. 1072/15

MIWI

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15

WERSJA ANGIELSKA
DZWONIENIE DO CENTRALKI PORTIERSKIEJ
Bezpoœrednie naciœniêcie przycisku dzwonienia
spowoduje
wywo³anie centrali portierskiej (jeœli jest w systemie). Wywo³ania takie
jest realizowane tylko wówczas, jeœli centrala pracuje w dziennym trybie
pracy (pod warunkiem, ¿e funkcja ta jest uaktywniona). Na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

Po wprowadzeniu poprawnego kodu nast¹pi zwolnienie elktrozaczepu.
Czas zwolnienia elektrozaczepu jest definiowany podczas
programowania modu³u (od 1 do 30 sekund). Funkcja otwarcia drzwi
przy u¿yciu zaprogramowanych kodów mo¿e zostaæ czasowo
zablokowana poprzez zwarcie w panelu zacisków "H" i "GND"
(zewnêtrzny zegar).
DODATKOWE INFORMACJE

WERSJA ANGIELSKA

Jeœli nie ma po³¹czenia z magistral¹, na wyœwietlaczu pojawi siê
komunikat:
WERSJA POLSKA

Naciœniêcie przycisku dzwonienia
w przypadku pracy centrali
portierskiej w trybie nocnym lub przy nieaktywowaniu tej funkcji
spowoduje pojawienie siê nastêpuj¹cego komunikatu:

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Mimo to ci¹gle mo¿na otwieraæ drzwi przy u¿yciu kodu.
Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu modu³u nr ref. 1072/15, przez
ok. 1 s. pojawiaj¹ siê informacje o wersji oprogramowania, np.:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WERSJA POLSKA

NR REF. 1072/15
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
PROGRAMOWANIE

Nastêpnie na wyœwietlaczu widoczny bêdzie komunikat œwiadcz¹cy o
sprawdzaniu przez system pamiêci eprom.

Po tym komunikacie system przejdzie w stan gotowoœci do pracy.

PROGRAMOWANIE MODU£U
METODY PROGRAMOWANIA
1)

Programowanie przy u¿yciu klawiatury programowanego modu³u.
Wejœcie w taki tryb programowania mo¿e odbywaæ siê na dwa
sposoby:
! wprowadzenie z klawiatury zaprogramowanego wczeœniej has³a
dostêpu,
! wciœniêcie, znajduj¹cego siê w tylnej czêœci obudowy przycisku
programowania (10).
2)
Programowanie przy u¿yciu klawiatury nr ref. 1032/65 (gniazdo
(12)), W tym przypadku klawisz Escape (poprzeczna strza³ka) ma
takie same dzia³anie jak klawisz kasowania na klawiaturze.
3)
Programowanie poprzez komputer PC (gniazdo 8).
W dowolnym momencie mo¿na opuœciæ proces programowania
przytrzymuj¹c przycisk "
“ przez okres 3 sekund lub naciskaj¹c
przycisk "prog" znajduj¹cy siê w tylnej czêœci panela.

OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH
PODCZAS PROGRAMOWANIA
W module wywo³ania nr ref. 1072/15 mo¿emy okreœliæ wersjê
jêzykow¹, z której chcemy korzystaæ. Komunikaty pojawiaj¹ce siê na
wyœwietlaczu modu³u prezentowane s¹ w katalogu w dwóch wersjach:
polskiej i angielskiej.
Ka¿dy modu³ nr ref. 1072/15 wymaga ustawienia 9 nastêpuj¹cych
parametrów:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

1) Jêzyk dzia³ania.
W module wywo³ania nr ref. 1072/15 mo¿emy okreœliæ wersjê
jêzykow¹, w której wyœwietlane bêd¹ wszystkie komunikaty
pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu.
2) Kod modu³u wywo³ania (kod panela).
W systemie BIBUS mo¿e byæ pod³¹czonych maksymalnie 12 paneli
wywo³ania. Ka¿dy z nich identyfikowany jest kodem liczbowym z
zakresu od 1 do 12.
3) Czas otwarcia elektrozaczepu.
Jest to czas otwarcia elektrozaczepu wyra¿ony w sekundach.

MIWI

4) Ogólne kody otwierania drzwi.
W systemie jest mo¿liwoœæ ustawienia 8 ogólnych kodów otwierania
drzwi. Kody te musza sk³adaæ siê z czterech cyfr.
5) Rodzaje kodów wywo³ania.
Mo¿na wybraæ nastêpuj¹ce rodzaje kodów wywo³ania:
! tylko numeryczne
! zaczynaj¹ce siê od litery (wymagana dodatkowa klawiatura nr ref.
1038/72)
! koñcz¹ce siê liter¹ (wymagana dodatkowa klawiatura nr ref.
1038/72)
6) Zarz¹dzanie nazwiskami, kodami wywo³ania oraz
indywidualnymi kodami otwarcia drzwi.
Mo¿na okreœliæ do 150 nazwisk, którym mo¿na przyporz¹dkowaæ
osobiste kody wywo³ania oraz otwarcia drzwi.
7) Przypisanie kodów wywo³ania unifonom.
Ka¿dy z unifonów zostaje skojarzony z odpowiednim nazwiskiem
(nazw¹) u¿ytkownika.
8) Has³o dostêpu do programowania.
Jest to has³o, które umo¿liwia wejœcie w tryb programowania
wszystkich w/w parametrów modu³u z poziomu klawiatury, bez
koniecznoœci rozkrêcania modu³u
Definiowane has³o musi byæ 4-cyfrowe (nie mo¿e zawieraæ liter).
9) Wywo³anie centrali.
Mog¹ wyst¹piæ dwie mo¿liwe sytuacje. W pierwszym przypadku
centrala portierska jest wywo³ywana po naciœniêciu przycisku
dzwonienia, w drugim przypadku funkcja ta jest nieaktywna.

PROGRAMOWANIE MODU£U Z W£ASNEJ
KLAWIATURY
WEJŒCIE W TRYB PROGRAMOWANIA USTAWIEÑ
KONFIGURACYJNYCH
S¹ dwa sposoby wejœcia w tryb programowania modu³u nr ref. 1072/15.
1) Znany jest kod dostêpu
Wprowadzamy dwa zera "00", a nastêpnie 4- cyfrowy kod dostêpu
(fabrycznie ustawione has³o to: 9999). Jeœli wprowadzony kod jest
nieprawid³owy na wyœwietlaczu modu³u poka¿e siê komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Jeœli 3-krotnie wprowadzimy niew³aœciwy kod, wprowadzenie
ka¿dego nastêpnego b³êdnego kodu bêdzie powodowa³o
wyd³u¿enie czasu oczekiwania na gotowoœæ modu³u do ponownego
przyjêcia kodu dostêpu. Odbywa siê to zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

Wa¿ne:
W przypadku zastosowania elektrozaczepu z pamiêci¹ nale¿y
ustawiæ czas otwarcia na 0 s. W przypadku pozosta³ych
elektrozaczepów czas ten mo¿e byæ z przedzia³u od 1 do 30 s.
2) Nie jest znany kod dostêpu
Odkrêcamy obudowê panela i wciskamy, znajduj¹cy siê w tylnej
czêœci modu³u czerwony przycisk (10).
Po wejœciu jednym z w/w sposobów w tryb programowania modu³
wyœwietli menu g³ówne:

12

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

NR REF. 1072/15

MIWI

PROGRAMOWANIE

WYBÓR JÊZYKA

Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.

WERSJA POLSKA

Jeœli us³yszysz sygna³ "bip" oraz na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê <Jêzyk> aby wejœæ w tryb
ustawienia odpowiedniej wersji jêzykowej.
Modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

Nale¿y sprawdziæ czy w systemie nie ma dwóch paneli zewnêtrznych o
tym samym numerze.
FUNKCJA “KLONOWANIA”

WERSJA ANGIELSKA

Wybierz przyciskiem "
" lub "
" odpowiedni¹ wersjê jêzykow¹ i
zatwierdŸ j¹ przyciskiem "
". Na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:
WERSJA POLSKA

Wykorzystuj¹c tê funkcjê mo¿emy znacznie przyspieszyæ procedurê
programowania systemu. W tym celu nale¿y:
G³ównej stacji zewnêtrznej (g³ówny panel) nadaæ numer 1.
Pozosta³ym stacjom zewnêtrznym nadaæ numer 15. Wszystkie te
panele musz¹ obs³ugiwaæ te same rodzaje kodów wywo³ania (patrz
ustawienia kodów wywo³ania).
Wa¿ne:
Nie nale¿y u¿ywaæ funkcji “klonowania" w systemach
wspó³pracuj¹cych z central¹ portiersk¹.

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15

DODATKOWE INFORMACJE
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

NUMER PANELA ZEWNÊTRZNEGO

ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê <Czas otw. drzwi> aby wejœæ w
tryb ustawienia czasu otwarcia drzwi. Na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybierz numer panela zewnêtrznego w przedziale od 1 do 12 i
zatwierdŸ przyciskiem " ". Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat :

Ustaw w³aœciwy czas z zakresu od 0 do 30s przy pomocy klawiatury
numerycznej panela i zatwierdŸ go przyciskiem "
". Na wyœwietlaczu
poka¿e siê komunikat:

WERSJA POLSKA
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.

NR REF. 1072/15
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
PROGRAMOWANIE

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.

WERSJA ANGIELSKA

OGÓLNE KODY OTWARCIA DRZWI
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybierz przyciskiem "
" lub "
" w³aœciwy rodzaj kodu:
! Numeryczny (Num.1.9999). Sk³adaj¹cy siê tylko z 4 cyfr z zakresu
od 1 do 9999
! Numeryczny poprzedzony liter¹ (Prefix x000.x999). Kod z zakresu
od x000 do x999, gdzie x oznacza literê wybran¹ z klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1032/65
! Numeryczny zakoñczony liter¹ (Sufix 000x.999x). Kod z zakresu od
000x do 999x, gdzie x oznacza literê wybran¹ z klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1032/65

ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê <Kody otw. drzwi> aby wejœæ w
tryb ustawienia ogólnych kodów otwierania drzwi. Na wyœwietlaczu
pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Aby zatwierdziæ wybrany rodzaj kodu nale¿y nacisn¹æ przycisk "
Na wyœwietlaczu poka¿e siê komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

WprowadŸ w³aœciwy kod otwarcia drzwi i zatwierdŸ go przyciskiem " "
(jeœli bez wprowadzenia kodu naciœniemy przycisk "
", wówczas
automatycznie przejdziemy do wprowadzania nastêpnego kodu). Na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat.

Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Po wprowadzeniu wszystkich 8 kodów, modu³ ponownie wyœwietli
g³ówne MENU.

ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê <Kody / Nazwiska> aby wejœæ w
tryb wyboru nazwiska (nazwy), kodu wywo³ania oraz indywidualnego
kodu otwarcia drzwi u¿ytkownika.
W tym menu znajduj¹ siê trzy okna dialogowe:

KODY WYWO£ANIA U¯YTKOWNIKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

MIWI

WERSJA POLSKA

".

NAZWY U¯YTKOWNIKÓW I ICH KODY

Okno nr 1
(wprowadzanie danych)
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê <Kod wyw. u¿yt.> aby wejœæ w tryb
wyboru rodzaju kodu wywo³ania u¿ytkownika. Na wyœwietlaczu pojawi
siê nastêpuj¹cy komunikat:
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MIWI

PROGRAMOWANIE

Tutaj nale¿y okreœliæ kody wywo³ania poszczególnych u¿ytkowników
(obowi¹zkowo), ich nazwiska (opcjonalnie) lub dowolne okreœlenia
opisuj¹ce u¿ytkownika oraz indywidualne kody otwarcia drzwi. Mo¿liwe
jest wprowadzenie do 150 pozycji. ZatwierdŸ przyciskiem "
" pozycjê
<Wprow. Danych> aby wejœæ w tryb wprowadzania danych o
u¿ytkowniku. Na wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Po wpisaniu odpowiedniego kodu nale¿y zatwierdziæ go przyciskiem
"
".
Ten sam indywidualny kod otwierania drzwi mo¿e byæ
przyporz¹dkowany do dwóch ró¿nych u¿ytkowników.

Wprowadzany kod mo¿e byæ cztero pozycyjnym ci¹giem znaków (litery
lub cyfry) tak jak to zosta³o opisane w pkt. "Kody wywo³ania
u¿ytkownika". Wpisany kod zatwierdŸ przyciskiem "
". Naciœniêcie
przycisku "
" przed zatwierdzeniem "
" spowoduje usuniêcie
wprowadzonego kodu i mo¿liwoœæ wprowadzenia nowego.
Dwa jednoczeœnie wywo³ywane unifony (po³¹czone równolegle) musz¹
mieæ ten sam kod.
W czasie wprowadzania kodu na wyœwietlaczu bêdzie widoczny
nastêpuj¹cy komunikat:

Nale¿y zwróciæ uwagê na to aby indywidualne kody otwierania drzwi
by³y inne ni¿ ogólne kody otwierania drzwi. Jeœli tak nie jest na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15

Okno nr 2
(modyfikacja danych)
WERSJA POLSKA

Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu go przyciskiem " ", na wyœwietlaczu
pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat zachêcaj¹cy do wprowadzenia
nazwiska lub innej nazwy okreœlaj¹cej u¿ytkownika:
WERSJA ANGIELSKA
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Tego menu u¿ywa siê w celu odszukania i zmodyfikowania danych
(kodów u¿ytkowników, nazwisk oraz indywidualnych kodów otwierania
drzwi poszczególnych u¿ytkowników). Mo¿liwe s¹ dwa sposoby
odszukania wprowadzonych wczeœniej danych:
1) Poprzez przegl¹danie wprowadzonych pozycji.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybranie <Szuk. pozycji> i zatwierdzenie przyciskiem "
wyœwietlenie nastêpuj¹cego komunikatu:

" spowoduje
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Mo¿liwe s¹ dwie opcje:
1) Wprowadzenie nazwisk póŸniej (max. 16 znaków). Naciœniêcie
przycisku "
" spowoduje przejœcie do nastêpnej pozycji.
2) Wprowadzenie wszystkich nazwisk w kolejnoœci pojawiaj¹cych siê
pozycji.
Wprowadzanie kolejnych liter nazwiska odbywa siê przy u¿yciu
przycisków "
" lub "
" , przy czy pierwsze naciœniêcie przycisku
"
" powoduje pojawienia siê litery A, natomiast pierwsze naciœniecie
przycisku "
" powoduje pojawienie siê "pustego miejsca". Po
wprowadzeniu pierwszego znaku kursor automatycznie przeskoczy w
miejsce wprowadzenia kolejnego znaku. Jednokrotne naciœniêcie
przycisku "
" powoduje skasowanie ostatnio wprowadzonego znaku.
W ten sposób mo¿emy modyfikowaæ wprowadzone znaki.
Kolejnoœæ pojawiaj¹cych siê znaków:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
To samo nazwisko mo¿e mieæ przypisane dwa ró¿ne kody.
Naciœniêcie przycisku "
" spowoduje zakoñczenie wprowadzania
nazw u¿ytkowników i przejœcie do przypisania indywidualnych kodów
otwierania drzwi ka¿demu u¿ytkownikowi.

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM NR
LCDREF. 1072/15

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
MIWI

PROGRAMOWANIE

W celu zmodyfikowania dowolnej pozycji nale¿y j¹ odnaleŸæ przy u¿yciu
przycisków "
" lub "
" i zatwierdziæ przyciskiem"
" w celu jej
edycji. Nastêpnie:
!

Zatwierdzaj¹c przyciskiem "
do menu g³ównego

" wyœwietliæ istniej¹cy kod i przejœæ

WERSJA POLSKA

lub
!

W tym momencie mo¿na:
!
Zatwierdziæ przyciskiem "
" istniej¹cy ju¿ kod.
!
Usun¹æ przyciskiem "
" istniej¹cy kod i wprowadziæ nowy
zatwierdzaj¹c go przyciskiem "
". Wówczas na wyœwietlaczu
pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Skasowaæ przyciskiem " " wybrany kod u¿ytkownika. jednoczeœnie
zostanie skasowane nazwisko i indywidualny kod otwarcia drzwi.
Jeœli programowanie odbywa siê przy pomocy zewnêtrznej
klawiatury nr ref. 1032/65 wówczas naciœniêcie przycisku
"backspace" spowoduje zaznaczenie wybranego kodu i w celu
skasowania go nale¿y nacisn¹æ przycisk "
", wówczas na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.
2) Poprzez przegl¹danie
u¿ytkowników.

WERSJA ANGIELSKA

wprowadzonych

nazwisk (nazw)

WERSJA POLSKA

Wybraæ przyciskiem "
j¹ przyciskiem "
".

" lub "

" odpowiedni¹ opcjê oraz zatwierdziæ
WERSJA ANGIELSKA

Po wprowadzeniu nowego kodu na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy napis:
WERSJA POLSKA
Wybranie <Szuk. Nazwiska> i zatwierdzenie przyciskiem "
spowoduje wyœwietlenie nastêpuj¹cego komunikatu:

"

WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
Wybranie opcji <NIE> spowoduje powrót do poprzedniego menu.
Wybranie opcji <TAK> spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych
danych i na wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tym oknie mo¿na wprowadziæ nowe nazwisko (nazwê) lub
zatwierdziæ przyciskiem "
" istniej¹ce ju¿ nazwisko. Wówczas na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat zachêcaj¹cy do zmiany
indywidualnego kodu otwarcia drzwi:

Przyciskami "
" i"
" szukamy nazwiska (nazwy) u¿ytkownika,
któr¹ chcemy zmodyfikowaæ. Po wybraniu konkretnego nazwiska
mo¿liwe jest:
! Zatwierdzenie przyciskiem "
" istniej¹cego ju¿ kodu wywo³ania i
przejœcia do modyfikacji indywidualnego kodu otwarcia drzwi.
! Usuniêcie przyciskiem "
" istniej¹cego kodu wywo³ania. W tym
przypadku indywidualny kod otwarcia drzwi zostania usuniêty wraz z
nazwiskiem u¿ytkownika po naciœniêciu przycisku "
".
! Wprowadzenie nazwiska (nazwy) i zatwierdzenie go "
".
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
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NR REF. 1072/15

MIWI

PROGRAMOWANIE

Mo¿na wówczas:
!
Zatwierdziæ przyciskiem "
" istniej¹cego ju¿ indywidualny kod
otwarcia drzwi.
!
Usun¹æ przyciskiem "
" istniej¹cy indywidualny kod otwarcia
drzwi i wprowadziæ nowy kod zatwierdzaj¹c go przyciskiem "
".
!
Po ka¿dorazowym wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.

W powy¿szej tabeli w kolumnie drugiej przy trzech pozycjach w spisie
lokatorów zaznaczono nastêpuj¹ce pozycje: 1, 4, 150. Unifonom tym
zostan¹ przypisane odpowiednie dane wprowadzone wczeœniej.
Aby zaznaczyæ poszczególne pozycje w liœcie nale¿y je zatwierdziæ
przyciskiem "
", wówczas na wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy
komunikat:
WERSJA POLSKA

Okno nr 3

(usuwanie danych)
WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15

WERSJA ANGIELSKA
Przyciskami "
" i"
" przegl¹damy poszczególne pozycje na liœcie
i zaznaczamy wybrane z nich przyciskiem " ". Wówczas na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:
Tego menu u¿ywa siê w celu usuniêcia danych (kodów u¿ytkowników,
nazwisk oraz indywidualnych kodów otwierania drzwi poszczególnych
u¿ytkowników). Przed ka¿dorazowym usuniêciem danych na
wyœwietlaczu pojawia siê nastêpuj¹cy komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybranie opcji <NIE> spowoduje powrót do poprzedniego menu.
Wybranie opcji <TAK> spowoduje zatwierdzenie usuniêtych danych.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W celu odznaczenia zaznaczonej wczeœniej pozycji nale¿y nacisn¹æ
przycisk "
". Czynnoœæ tê powtarzamy, a¿ zmodyfikujemy wybrane
pozycje listy. Po zaznaczeniu wybranych pozycji nacisn¹æ nale¿y
przycisk "
", wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Tego menu u¿ywa siê w celu przypisania wczeœniej wprowadzonych
danych (kodów wywo³ania u¿ytkowników) poszczególnym
u¿ytkownikom (unifonom). Naciœniecie przycisku "
" powoduje
rozpoczêcie procedury.
W celu u³atwienia i przyspieszenia powy¿szej procedury wskazane jest
sporz¹dzenie listy lokatorów wed³ug poni¿szego wzoru:
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

Teraz nale¿y wszystkie zaznaczone pozycje skojarzyæ z konkretnymi
unifonami (lokalami mieszkalnymi). W tym celu nale¿y udaæ siê do lokali
u¿ytkowników i przytrzymuj¹c przycisk otwierania drzwi nale¿y
podnieœæ s³uchawkê. Sygna³ "bip" obecny po puszczeniu przycisku
oznacza, ¿e dany unifon zosta³ przyporz¹dkowany. Czynnoœæ tê trzeba
powtórzyæ dla wszystkich zaznaczonych pozycji.
Wa¿ne:
Nale¿y pamiêtaæ aby kolejnoœæ w jakiej zosta³y zaznaczone
pozycje w spisie odpowiada³a kolejnoœci programowania
unifonów w mieszkaniach.
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WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

KOJARZENIE UNIFONÓW Z KODAMI WYWO£ANIA

NR REF. 1072/15
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
MIWI

PROGRAMOWANIE

Wyjœcie z trybu przyporz¹dkowywania unifonów mo¿liwe jest na 4
sposoby:
1) Naciœniêcie przycisku "prog" w module.
2) Naciœniêcie dowolnego przycisku z klawiatury panela, wówczas na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Z Menu g³ównego nale¿y wybraæ pozycjê "Mod. Has³a" i zatwierdziæ j¹
przyciskiem "
", wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury w³aœciwego has³a spowoduje wyjœcie z
procesu przyporz¹dkowywania i powrót do menu g³ównego.
3) Zakoñczenie przyporz¹dkowywania wszystkich unifonów.
4) Nie wykonywanie ¿adnych czynnoœci na systemie w ci¹gu 10 minut.
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRAWID£OWEJ
PRACY UNIFONÓW W CZASIE PROCEDURY KOJARZENIA
W przypadku gdy programowane unifony nie dzia³aj¹ nale¿y:
Przypadek A:
Usun¹æ niedzia³aj¹cy unifon z procedury kojarzenia. W tym celu nale¿y:
!
Nacisn¹æ dowolny przycisk na klawiaturze panela i podaæ
prawid³owe has³o (wówczas lista kojarzonych unifonów zostanie
usuniêta)
!
Wprowadziæ now¹ listê unifonów. i rozpocz¹æ procedurê
skojarzenia od pocz¹tku przytrzymuj¹c przycisk "
" przez okres
3 sekund. Wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:

Mo¿emy wówczas zatwierdziæ istniej¹ce has³o przyciskiem "
" lub
usun¹æ je przyciskiem "
". Po wprowadzeniu nowego has³a nale¿y
zatwierdziæ je przyciskiem "
". Has³o musi sk³adaæ siê z czterech cyfr.
DZWONIENIE DO CENTRALKI PORTIERSKIEJ
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Z Menu g³ównego nale¿y wybraæ pozycjê "Dzwon. do centr." zatwierdziæ
j¹ przyciskiem "
", wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:

WERSJA POLSKA
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

Przypadek B:
Zast¹piæ Ÿle pracuj¹cy unifon nowym i przeprowadziæ procedurê
kojarzenia od pocz¹tku.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

DODAWANIE NOWYCH U¯YTKOWNIKÓW DO SYSTEMU
! Przeprowadziæ procedurê "kojarzenia".
! Powtórzyæ procedurê "kojarzenia" dla wszystkich nowo
do³¹czonych modu³ów wywo³ania w systemie.

W dziennym trybie pracy centralki portierskiej jest mo¿liwe
dodzwonienie siê do niej po naciœniêciu przycisku "
" w panelu
zewnêtrznym.
Aby uaktywniæ tê funkcjê nale¿y przyciskami "
pozycjê <TAK> i zatwierdziæ ja przyciskiem "
".

" i"

" wybraæ

WYMIANA USZKODZONEGO UNIFONU
! Wymieniæ uszkodzony unifon i przeprowadziæ procedurê
"kojarzenia".
! Powtórzyæ procedurê "kojarzenia" dla wszystkich nowo
do³¹czonych modu³ów wywo³ania w systemie.
HAS£O WEJŒCIOWE DO TRYBU PROGRAMOWANIA
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
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MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE MODU£U PRZY U¯YCIU KLAWIATURY
ZEWNÊTRZNEJ NR REF. 1032/65
Programowanie modu³u nr ref. 1072/15 przy u¿yciu klawiatury
przeprowadza siê w normalnie pracuj¹cym systemie.
Aby uruchomiæ klawiaturê i skomunikowaæ siê w systemie z
programowanym modu³em nale¿y pod³¹czyæ klawiaturê do systemu,
korzystaj¹c z gniazda znajduj¹cego siê w tylnej czêœci modu³u (gniazdo
(12)).
Modu³ automatycznie prze³¹czy siê w tryb programowania. Od³¹czenie
klawiatury spowoduje automatyczne opuszczenie trybu
programowania i zachowanie wprowadzonych danych.
Opis menu programowania znajduje siê w rozdziale omawiaj¹cym
programowanie przy u¿yciu lokalnej klawiatury.
Ró¿nice pomiêdzy programowaniem przy u¿yciu klawiatury
zewnêtrznej i lokalnej pokazano w poni¿szej tabeli.

KOMUNIKATY O B£ÊDACH
Na wyœwietlaczu modu³u wywo³ania mog¹ pojawiæ siê komunikaty o
wystêpuj¹cych w systemie b³êdach.
B£ÊDY WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS POPRAWNEJ PRACY
SYSTEMU
Brak wpisanych nazwisk w elektronicznym spisie lokatorów
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Z³y kod wywo³ania u¿ytkownika
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

NR REF. 1072/15

MIWI

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15

B£ÊDY WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS PROGRAMOWANIA I
INSTALACJI SYSTEMU
Nieprawid³owy kod dostêpu
WERSJA POLSKA

*) Rodzaj znaków zale¿y od wybranego jêzyka
# Rodzaj znaków zale¿y od wybranego jêzyka

WERSJA ANGIELSKA

PROGRAMOWANIE MODU£U PRZY U¯YCIU KOMPUTERA PC
Programowanie modu³u nr ref. 1072/15 mo¿na przeprowadziæ przy
u¿yciu komputera PC. Po³¹czenie komputera z systemem mo¿liwe jest
przy pomocy specjalnego przewodu nr ref. 1072/57 pod³¹czanego do
gniazda (8) znajduj¹cego siê na p³ycie tylnej modu³u wywo³ania.

Wprowadzenie do pamiêci istniej¹cego ju¿ kodu wywo³ania
u¿ytkownika (max. dwóch u¿ytkowników mo¿e mieæ ten sam kod)

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

B³¹d pamiêci ustawieñ konfiguracyjnych
WERSJA POLSKA
Oprogramowanie s³u¿¹ce do tego celu B-BUS mo¿na bezp³atnie
pobraæ ze strony internetowej firmy Urmet Domus
(http://www.urmetdomus.com).
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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NR REF. 1038/72
KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1072/15
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA NR REF. 1038/72

WERSJA ANGIELSKA

MIWI

KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA
NR REF. 1072/17

B³¹d pamiêci spisu nazwisk i kodów
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
WYŒWIETLACZ LCD
W przypadku wyst¹pienia problemów z wyœwietlaczem nale¿y:
!
sprawdziæ, czy mo¿liwa jest regulacja kontrastu przy u¿yciu,
znajduj¹cego siê w tylnej czêœci obudowy, potencjometru (9)

Modu³ wywo³ania nr ref. 1038/15 mo¿e byæ opcjonalnie wyposa¿ony w
to urz¹dzenie.
Stosujemy je wówczas, gdy istnieje koniecznoœæ przypisywania
u¿ytkownikom kodów wywo³ania zawieraj¹cych znaki alfanumeryczne.
Wyposa¿enie modu³u wywo³ania w klawiaturê numeryczn¹ wymaga
zastosowania wiêkszej obudowy:
!
Wersja podtynkowa
- nr ref. 825/23
!
Wersja natynkowa
- nr ref. 825/53

DANE TECHNICZNE
ELEKTROZACZEP
Jeœli nie dzia³a funkcja otwierania drzwi przyczyna mo¿e byæ w:
!
module wywo³ania, jeœli emituje on dŸwiêk "bip" potwierdzaj¹cy
otwieranie drzwi, a nie nastêpuje otwarcie drzwi
!
unifonie, jeœli modu³ nie emituje sygna³u "bip" potwierdzaj¹cego
otwarcie drzwi

WYMIANA MODU£U
Jeœli zaistnieje koniecznoœæ wymiany modu³u na nowy, a chcemy
zachowaæ zaprogramowane kody otwierania drzwi mo¿emy prze³o¿yæ
odpowiedzialn¹ za to pamiêæ (uk³ad scalony U7) z uszkodzonego
modu³u do nowego.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Przed rozpoczêciem tej operacji nale¿y wy³¹czyæ zasilanie
modu³u.

REGULACJA G£OŒNOŒCI MODU£U
W przypadku nie wystarczaj¹cej g³oœnoœci modu³u wywo³ania istnieje
mo¿liwoœæ regulacji.
Realizuje siê to przy u¿yciu potencjometru (11), znajduj¹cego siê w
tylnej czêœci modu³u.
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MIWI

Mod. 825

MODU£ WYWO£ANIA Mod. 825
INSTALACJA

MODU£ WYWO£ANIA
Mod. 825
MODU£ WYWO£ANIA

INSTALACJA
MONTA¯ PODTYNKOWY
Modu³ wywo³ania nr ref. 1072/15 mo¿e byæ montowany samodzielnie
lub z nastêpuj¹cymi modu³ami dodatkowymi:
! modu³em kamery video nr ref. 825/70
! modu³em klawiatury alfanumerycznej nr ref. 1038/72
Wa¿ne:
Zaleca siê monta¿ modu³u wywo³ania na wysokoœci ok. 1,55 m od jego
górnej krawêdzi do pod³o¿a.
W celu zapewnienia dobrej widocznoœci cyfr na wyœwietlaczu modu³u
wywo³ania nie nale¿y montowaæ modu³u wywo³ania naprzeciw silnych
Ÿróde³ œwiat³a (oœwietlenie s³oneczne, silne lampy, itp.).

Rys. 2

Rys. 3
MONTA¯ NATYNKOWY
Aby zamontowaæ modu³ wywo³ania nr ref 1072/15 w wersji natynkowej
nale¿y zastosowaæ obudowê natynkow¹ z daszkiem nr ref. 825/52.
Sposób postêpowania:
!
Zamocuj do œciany obudowê u¿ywaj¹c trzech wkrêtów i ko³ków.
!
Przeci¹gnij przewody przez otwór w dolnej czêœci obudowy
!
Przykrêæ doln¹ czêœæ modu³u wywo³ania, jak to pokazano na
rysunku
!
Obróæ modu³, zamknij obudowê i przykrêæ œrubkê w górnej czêœci
modu³u

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Obudowa podtynkowa nr ref. 825/22 (nie bêd¹ca na wyposa¿eniu
standardowym modu³u wywo³ania) powinna byæ instalowana w taki
sposób, aby nie wystawa³a ze œciany. Je¿eli zosta³a ona wpuszczona
zbyt g³êboko, nale¿y wykrêcaæ dwa wkrêty znajduj¹ce siê w
specjalnych otworach (po ni¿szej stronie obudowy) a¿ czêœæ nak³adana
modu³u zrówna siê z powierzchni¹ œciany. Pozwala to unikn¹æ
wybrzuszenia dolnej czêœci korpusu modu³u (rys. 1).
Po zainstalowaniu obudowy podtynkowej nale¿y zamocowaæ modu³
wywo³ania, dokrêcaj¹c po pierwsze czêœæ doln¹ (rys. 2) a nastêpnie
czêœæ górn¹ (rys. 3).

Rys. 1

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Mod. 825

MODU£ WYWO£ANIA Mod. 825
INSTALACJA DODATKOWYCH ELEMENTÓW

INSTALACJA DODATKOWYCH ELEMENTÓW

MIWI

PRZYK£ADY INSTALACJI

MODU£ WYWO£ANIA

RAMKA P£ASKA NR REF. 825/32
Po zamontowaniu obudowy podtynkowej nr ref. 825/22 nale¿y umieœæ
wokó³ niej ramkê p³aska nr ref. 825/32 mocuj¹c j¹ poprzez dokrêcenie
dolnej, nak³adanej czêœci korpusu modu³u.

RAMKA P£ASKA Z DASZKIEM NR REF. 825/42

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Po zamontowaniu obudowy podtynkowej nr ref. 825/22 nale¿y
przy³o¿yæ do niej ramkê z daszkiem i zamocowaæ j¹ poprzez dokrêcenie
dolnej, nak³adanej czêœci korpusu modu³u.
Aby unikn¹æ wykrzywienia i aby zwiêkszyæ pochylenie dolnej,
pozosta³ej czêœci os³ony, nale¿y wykrêcaæ dwa wkrêty znajduj¹ce siê w
dolnej czêœci skrzynki dopóki czêœæ nak³adana obudowy nie wysunie
siê na ok. 2 mm poza krawêdŸ œciany.
Os³ona zostanie ca³kowicie zamocowana gdy górna, nak³adana czêœæ
korpusu modu³u zostanie doci¹gniêta do skrzynki wpuszczanej w
œcianê.
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NR REF. 1072/18

W£AŒCIWOŒCI

MIWI

MODU£ ROZSZERZAJ¥CY DO DIGITALIZERA NR REF. 1072/16

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM
ROZMÓWNYM NR REF. 1072/18

MODU£ ROZSZERZAJ¥CY DO DIGITALIZERA
NR REF. 1072/16

Urz¹dzenie to umo¿liwia korzystanie z tradycyjnych paneli Mod. 725
oraz paneli Mod. 825 Kombi kompatybilnych z systemem BIBUS.

DANE TECHNICZNE

W³aœciwoœci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

18 zacisków pod³¹czanych bezpoœrednio do przycisków panela.
Z³¹cze do pod³¹czenia modu³u rozszerzaj¹cego dla nastêpnych
16 przycisków.
Programowalny czas w³¹czenia elektrozaczepu.
PrzekaŸnik w³¹czaj¹cy elektrozaczep (styki normalnie otwarte).
Wejœcie czujnika otwarcia drzwi.
Wejœcie dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Sygnalizacja dŸwiêkowa.

Opis zacisków:
L1
L2
R
SN
GND
PA
SP
SE1
SE2
~ 12
~0
GND
1-9
GND
10 - 18

Linia danych (bez polaryzacji).
Linia danych (bez polaryzacji).
Pod³¹czenia kamery.
Zasilanie dla systemu video.
Masa.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od
wewnêtrznej strony drzwi).
Wyjœcie do czujnika zamkniêcia drzwi.
Pod³¹czenie elektrozaczepu.
Pod³¹czenie elektrozaczepu.
Napiêcie zasilaj¹ce (12Vac).
Masa dla napiêcia 12Vac.
Masa dla przycisków 1 - 9.
Przyciski 1 - 9.
Masa dla przycisków 10 - 18.
Przyciski 10 - 18.

INSTALACJA DIGITALIZERA Z WBUDOWANYM MODU£EM
ROZMÓWNYM
Do digitalizera nr ref. 1072/18 mo¿e byæ bezpoœrednio pod³¹czonych
do 18 przycisków.
Modu³ rozszerzaj¹cy nr ref. 1072/16 umo¿liwia do³¹czenie
dodatkowych 16 przycisków.

MONTA¯ DIGITALIZERA W PANELU MOD. 825 KOMBI

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM NR REF. 1072/18

Digitalizer nr ref. 1072/18 mo¿na zamontowaæ tylko w panelach Kombi
o wielkoœci dwóch modu³ów przystosowanych do monta¿u modu³u
rozmównego:
!
!
!

p³ycie czo³owej bez przycisków nr ref. 825/15
p³ycie czo³owej z jednym przyciskiem wywo³ania nr ref. 825/16
p³ycie czo³owej z dwoma przyciskami wywo³ania nr ref. 825/17

Rozszerzenie do digitalizera nr ref. 1072/16 mo¿e byæ zamontowane w
panelach przyciskowych:
!
!
!
!

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

p³ycie czo³owej z jednym przyciskiem wywo³ania nr ref. 825/201
p³ycie czo³owej z dwoma przyciskami wywo³ania nr ref. 825/202
p³ycie czo³owej z trzema przyciskami wywo³ania nr ref. 825/203
p³ycie czo³owej z czterema przyciskami wywo³ania nr ref. 825/204
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WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE

NR REF. 1072/18
DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM NR REF. 1072/18
MIWI

PROGRAMOWANIE

MONTA¯ DIGITALIZERA W PANELU MOD. 725

8 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
9 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
10 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
11 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
12 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik

poz. '8'
poz. '9'
poz. 'A'
poz. 'B’
poz. 'C'

Jeœli wykorzystywane s¹ 16 przyciskowe modu³y rozszerzaj¹ce,
przyciski s¹ numerowane nastêpuj¹co:
1 - 18:
19 - 34:
35 - 50:
51 - 66:
67 - 82:

Digitalizer nr ref. 1072/18 mo¿na zamontowaæ tylko w panelach Mod.
725 o dwurzêdowej liczbie przycisków.
Do jednego digitalizera mo¿na dodaæ maksymalnie 4 modu³y
rozszerzaj¹ce nr ref. 1072/16, co daje maksymaln¹ liczbê 82
przycisków ( 18 podstawowych + 4 modu³y rozszerzaj¹ce po 16
przycisków = 82).

digitalizer z modu³em wywo³ania nr ref. 1072/18
1 modu³ rozszerzaj¹cy
2 modu³ rozszerzaj¹cy
3 modu³ rozszerzaj¹cy
4 modu³ rozszerzaj¹cy

Zalecane jest umieszczenie wewn¹trz ka¿dego panela z przyciskami
dodatkowej kartki z opisem zawieraj¹cym numer przycisku, nazwisko
lokatora, numer piêtra.
PROGRAMOWANIE POJEDYNCZEGO MODU£U WYWO£ANIA
Programowanie jednego modu³u wywo³ania polega na naciœniêciu w
digitalizerze przy pomocy wkrêtaka przycisku programowania ( Prog).
Spowoduje to zaœwiecenie diody LED (Prog) oraz generacjê dwóch
sygna³ów potwierdzaj¹cych wejœcie w tryb programowania. Jeœli
zamiast dwóch dŸwiêków sygnalizuj¹cych wejœcie w tryb
programowania s³ychaæ dŸwiêk ostrzegawczy trwaj¹cy 3 minuty (lub
krócej, jeœli tryb programowania zostanie opuszczony wczeœniej),
oznacza to, ¿e w systemie istnieje jeden lub wiêcej modu³ów wywo³ania,
które posiadaj¹ ten sam adres, lub te¿ prze³¹cznik ustawiony zosta³ w
nieprawid³owej pozycji (0, D lub E).
W takiej sytuacji nale¿y opuœciæ tryb programowania, sprawdziæ
adresacjê modu³ów wywo³ania i po jej poprawieniu powróciæ do
programowania.

PANEL

Jeœli potrzebny jest panel o liczbie przycisków wiêkszej ni¿ 82, nale¿y
zestawiæ obok siebie dwa odpowiednio rozbudowane panele z
dygitalizerami, nie przekraczaj¹c liczby 150 u¿ytkowników
(maksymalna liczba u¿ytkowników w systemie).
ŒWIEC¥CA SIÊ DIODA
OZNACZA TRYB
PROGRAMOWANIA

PANEL 1

PANEL 2

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Po umieszczeniu drugiego digitalizera w panelu nale¿y po³¹czyæ go z
pierwszym digitalizerem oraz z kolejnymi modu³ami rozszerzaj¹cymi
przy pomocy dostarczonych z³¹czy, zwracaj¹c uwagê na kierunek
pod³¹czania z³¹cza. Modu³ rozszerzaj¹cy nale¿y umocowaæ w tym
samym panelu co digitalizer, jeœli 2 rzêdy przycisków zawieraj¹ wiêksz¹
ni¿ 18 liczbê przycisków.
Dostarczone przewody pod³¹czaæ prowadz¹c je poprzez otwory w
obudowach podtynkowych.
Nie jest konieczna ¿adna konfiguracja.
PROGRAMOWANIE
Ka¿demu modu³owi wywo³ania nale¿y przypisaæ unikalny adres w
systemie. Przypisanie adresu polega na ustawieniu znajduj¹cego siê w
urz¹dzeniu prze³¹cznika w odpowiedniej pozycji. Je¿eli w systemie
pracuje tylko 1 modu³ wywo³ania, nale¿y ten prze³¹cznik ustawiæ w
pozycji <<1>> (pierwszy modu³ wywo³ania).
Ka¿dy nastêpny modu³ wywo³ania wymaga ustawienia innego adresu,
jak to pokazano poni¿ej:
1 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
2 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
3 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
4 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
5 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
6 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
7 modu³ wywo³ania: prze³¹cznik
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PRZYCISK
PROGRAMOWANIA

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

Wa¿ne:
Naciœniêcie przycisku "Prog" w dowolnym momencie w czasie
programowania powoduje wyjœcie z trybu programowania i
skasowanie zaprogramowanych sekwencji.
System automatycznie powraca z trybu programowania do trybu
normalnej pracy po 15 minutach bezczynnoœci.

PROGRAMOWANIE KILKU MODU£ÓW WYWO£ANIA
(FUNKCJA KLONOWANIA)
W systemach z wieloma modu³ami wywo³ania wystarcza
przeprowadzenie tylko jednego skojarzenia pomiêdzy przyciskiem, a
unifonem lokatora w mieszkaniu. Konfiguracja pozosta³ych modu³ów
wywo³ania zostanie powielona (sklonowana) z pierwszego modu³u
wywo³ania (Master). Koniecznym warunkiem jest identycznoœæ
konfiguracji sprzêtowej (ta sama iloœæ i kolejnoœæ pod³¹czenia
przycisków do modu³u digitalizera oraz modu³ów rozszerzeñ) pomiêdzy
klonowanymi modu³ami.
By uaktywniæ t¹ funkcjê nale¿y:
!

zdefiniowaæ nadrzêdny (master) modu³ wywo³ania jako nr 1
(na nim bêd¹ przeprowadzane skojarzenia). Inne modu³y
nale¿y zdefiniowaæ jako "F"
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

PROGRAMOWANIE

Digitalizer z modu³em rozmównym jest fabrycznie skonfigurowany w
taki sposób, ¿e czujnik otwarcia drzwi jest zamkniêty zwork¹ pomiêdzy
SP a GND. Jeœli czujnik ten ma byæ wykorzystany, nale¿y zworkê t¹
roz³¹czyæ i pod³¹czyæ czujnik miêdzy zacisk GND i SP.
Wa¿ne:
W przypadku u¿ycia funkcji powielenia konfiguracji sygnalizacja
otwarcia drzwi nie bêdzie dzia³aæ w³aœciwie. By zapobiec temu
problemowi, nie nale¿y usuwaæ zworki pomiêdzy SP i GND
(funkcja wy³¹czona).Nie wolno wykorzystywaæ mo¿liwoœci
powielania konfiguracji w systemach z central¹ portiersk¹.
PROGRAMOWANIE CZASU OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Czas otwarcia elektrozaczepu ustawia siê w za³¹czonym trybie
programowania (zapalona czerwona dioda “PROG”).
Nale¿y zewrzeæ zaciski PA i GND w przetworniku na czas, przez który
ma byæ w³¹czony elektrozaczep.
Czas zaprogramowany fabrycznie:
Czas minimalny:
Czas maksymalny:

1s
0,5 s
30 s

Aby zachowaæ poprzednio zaprogramowany czas nale¿y pomin¹æ ten
etap programowania i przejœæ bezpoœrednio do przypisywania
przycisków unifonom.
PRZYPISYWANIE PRZYCISKÓW UNIFONOM
Przypisywanie przycisków unifonom mo¿e zostaæ przeprowadzone
przez jednego lub dwóch instalatorów.
Procedura przypisania przyciskom unifonów
- tylko jeden instalator.

4 NACISN¥Æ
PRZYCISK

NOWAK
WILK

1 NACISN¥Æ
PRZYCISK

Procedura przypisania przyciskom unifonów
- dwóch instalatorów.
Ta alternatywna metoda umo¿liwia pojedyncze przypisywanie
przyciskom unifonów, natychmiastowe testowanie przypisania, oraz
nawi¹zanie komunikacji g³osowej pomiêdzy unifonem a panelem
wywo³ania.
Jeden instalator pracuje przy panelu wywo³ania, drugi natomiast przy
przypisywanym unifonie.
Instalator przy panelu wywo³ania:
! Naciska programowany w³aœnie przycisk (dwa razy w przypadku
dwóch unifonów po³¹czonych równolegle przypisywanych do tego
samego przycisku).
! Czeka, a¿ dioda LED "Prog" zacznie migaæ (ok. 15 sekund).
! Informuje drugiego instalatora przez radio, by ten rozpocz¹³
sekwencjê programowania unifonu.
Instalator w mieszkaniu:
! Naciska przycisk otwierania drzwi, nastêpnie ci¹gle go trzymaj¹c
podnosi s³uchawkê. Dwa sygna³y oraz miganie diody LED obecne
po puszczeniu przucisku sygnalizuj¹ zakoñczenie operacji
programowania tego unifonu.
W tym momencie stacja wywo³ania automatycznie wraca do stanu
normalnego dzia³ania (Dioda LED "Prog" gaœnie). Instalator przy stacji
wywo³ania mo¿e wywo³aæ przypisany w³aœnie unifon i nawi¹zaæ testowe
po³¹czenie g³osowe z drugim instalatorem.

By zainstalowaæ dwa unifony w jednym mieszkaniu tak, by oba dzwoni³y
jednoczeœnie, nale¿y podczas procedury programowania nacisn¹æ
dwukrotnie przycisk tego mieszkania.
Nastêpnie w trakcie programowania po dotarciu do mieszkania, gdzie
znajduj¹ siê dwa równolegle dzia³aj¹ce unifony nale¿y przeprowadziæ
zwyk³¹ procedurê przypisywania na ka¿dym z dwóch unifonów. W
tym wypadku zakoñczenie programowania ka¿dego z unifonów bêd¹
sygnalizowa³y trzy sygna³y potwierdzenia.
Je¿eli w czasie procedury przypisywania unifonów poszczególnym
przyciskom, konfigurowany unifon nie dzia³a, nale¿y zastosowaæ jedno
z dwóch poni¿szych rozwi¹zañ:

PECYNA

ROMAN

PIERWSZY PRZYCISK:
DRUGI PRZYCISK:
TRZECI PRZYCISK:
CZWARTY PRZYCISK:

ROMAN
PECYNA
WILK
NOWAK

Dioda "Prog" zacznie migaæ 15 sekund po naciœniêciu ostatniego
przycisku (koniec procedury rezerwowanie). Ponadto sygna³
dŸwiêkowy sygnalizuje, ¿e naciœniêcie na panelu wywo³ania
jakiegokolwiek innego przycisku zostanie zignorowane (panel
zablokowany w oczekiwaniu na przypisywanie przycisków unifonom).
Nastêpnie nale¿y udaæ siê do mieszkañ, w których znajduj¹ siê unifony
w kolejnoœci takiej, w jakiej naciskano przyciski podczas procedury
rezerwacji.
W unifonie lokatora, którego przycisk wywo³ania podczas procedury
rezerwacji naciœniêto po raz pierwszy nale¿y przycisn¹æ przycisk
otwierania drzwi, nastêpnie ci¹gle go trzymaj¹c podnieœæ s³uchawkê.
Dwa sygna³y oraz miganie diody LED sygnalizuje zakoñczenie operacji
programowania tego unifonu.
Procedurê t¹ (naciœniêcie i przytrzymanie przycisku otwierania drzwi
oraz podniesienie s³uchawki) nale¿y powtórzyæ dla wszystkich
pozosta³ych unifonów.
Procedura programowania panela wywo³ania mo¿e zakoñczyæ (dioda
LED "Prog" przestanie œwieciæ) siê na trzy sposoby:
! Automatycznie, po zakoñczeniu procedury przypisywania unifonów
przyciskom (gdy zostan¹ przypisane wszystkie unifony)
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

Rozwi¹zanie A
Wy³¹czenie uszkodzonego unifonu z procedury programowania.
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
- Nacisn¹æ przycisk "Prog" na stacji wywo³ania, dioda LED "Prog"
zgaœnie.
- Nacisn¹æ ponownie przycisk "Prog" na stacji wywo³ania, dioda LED
"Prog" zapali siê (rozpoczêcie programowania).
- Przeprowadziæ od nowa procedurê programowania pomijaj¹c przycisk
zwi¹zany z uszkodzonym unifonem (nowa sekwencja rezerwacji).
- W mieszkaniach przeprowadziæ od pocz¹tku zwyk³¹ procedurê
programowania unifonów.
Wa¿ne:
Jeœli problem wyst¹pi pod koniec procedury programowania,
mo¿na w celu zaoszczêdzenia czasu wyjœæ z trybu programowania
i rozpocz¹æ ponowne przypisywanie tylko pozosta³ych (nie
zaprogramowanych jeszcze) unifonów, pomijaj¹c uszkodzony
unifon. Poprzednio zaprogramowanych unifonów (przypisanych
przed opuszczeniem trybu programowania) nie ma potrzeby
ponownie programowaæ.
Rozwi¹zanie B
Wymieniæ uszkodzony unifon. Nale¿y zwróciæ uwagê, by nie zewrzeæ
przewodów magistrali. Zaprogramowaæ nowy unifon. (Zalecane jest
rozwi¹zanie A)
REGULACJA G£OŒNOŒCI MODU£U ROZMÓWNEGO
G³oœnoœæ jest ustawiana fabrycznie i w wiêkszoœci przypadków nie
wymaga regulacji. Niekiedy jednak w pewnych specyficznych
instalacjach mo¿e istnieæ potrzeba regulacji g³oœnoœci. Do tego celu
s³u¿¹ dwa potencjometry do których dostêp jest poprzez otwory w
obudowie digitalizera nr ref. 1072/18.
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przez naciœniêcie i puszczenie przycisku "Prog"
przez przekroczenie czasu, np. jeœli w czasie d³u¿szym ni¿ 15 minut
nie zostanie wykonana ¿adna czynnoœæ zwi¹zana z
programowaniem

PRZYPISANIE DWÓCH UNIFONÓW DO JEDNEGO PRZYCISKU

Nale¿y nacisn¹æ kolejno ka¿dy z przycisków, którym bêd¹
przypisywane unifony w takiej kolejnoœci, w jakiej umieszczone s¹
mieszkania z unifonami.
W ten sposób mo¿na zarezerwowaæ do 82 unifonów, w³¹czaj¹c w t¹
liczbê unifony ³¹czone równolegle.

4 NACISN¥Æ
PRZYCISK

!
!

NR REF. 1072/18

MIWI

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM

DIGITALIZER Z WBUDOWANYM MODU£EM ROZMÓWNYM NR REF. 1072/18

MIWI

ADAPTER DO KAMERY NR REF. 1742/13

KAMERA VIDEO
NR REF. 825/70

ADAPTER DO KAMERY
NR REF. 1742/13

KAMERA VIDEO

NR REF. 825/70
NR REF. 1742/13

KAMERA VIDEO NR REF. 825/70

Kamera video nr ref. 825/70 przeznaczona jest do zastosowania wraz z
panelem mod. 825 Kombi.
Kamera posiada regulacjê k¹ta widzenia.
OPIS ZACISKÓW
+TC
Zasilanie kamery
R1
Masa
A
Sygna³ video
B
Sygna³ video

Adapter do kamery nr ref. 1742/13 jest niezbêdnym elementem
umo¿liwiaj¹cym przejœcie z systemu z przewodem koncentrycznym na
system bez przewodu koncentrycznego. Montowany jest on
bezpoœrednio w panelu zewnêtrznym w module kamery video.
INSTALACJA ADAPTERA Z KAMER¥ NR REF. 825/70

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE
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DYSTRYBUTOR PIÊTROWY Z 4 WYJŒCIAMI NR REF. 955/40

KAMERA VIDEO
NR REF. 725/600

Kamera video nr ref. 725/600 przeznaczona jest do zastosowania wraz
z panelem mod. 725.
OPIS ZACISKÓW
+TC
Zasilanie kamery
R1
Masa
A
Sygna³ video
B
Sygna³ video

DYSTRYBUTOR PIÊTROWY Z 4 WYJŒCIAMI
NR REF. 955/40

Dystrybutor piêtrowy nr ref. 955/40 wykorzystywany jest do
pod³¹czenia videomonitorów w przypadku koniecznoœci rozdzielenia
sygna³u video.
Dystrybutor posiada jedno wejœcie, jedno przejœciowe wyjœcie oraz 4
wyjœcia rozga³êziaj¹ce do videomonitorów.

DANE TECHNICZNE

KAMERA VIDEO - DYSTRYBUTOR PIÊTROWY

MIWI

NR REF. 725/600
NR REF. 955/40

KAMERA VIDEO NR REF. 725/600

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

INSTALACJA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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CENTRALA PORTIERSKA
NR REF. 1072/40

CENTRALA PORTIERSKA

NR REF. 1072/40

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/40

Centrala nr ref. 1072/40 jest dedykowana wy³¹cznie do systemu
BIBUS.
W systemie BIBUS mo¿e pracowaæ tylko 1 centrala portierska.

PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI
1) £¹cznoœæ dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi u¿ytkownikami
systemu.
2) Odbieranie wywo³añ przychodz¹cych z paneli zewnêtrznych (tylko
tryb pracy dzienny).
3) Mo¿liwoœæ otwierania wszystkich drzwi pod³¹czonych do systemu (w
dowolnej chwili).
4) Kontrola stanu zamkniêcia wszystkich drzwi do³¹czonych do
systemu.
5) Mo¿liwoœæ pracy w dwóch trybach:
! dziennym - wszystkie wywo³ania do u¿ytkowników kierowane s¹ do
centrali
Przy pracy w trybie dziennym istnieje mo¿liwoœæ kojarzenia
po³¹czenia dowolnego u¿ytkownika z panelem, z którego pochodzi
wywo³anie.
! nocnym wszystkie wywo³ania z paneli kierowane bezpoœrednio do
u¿ytkownikowi

OPIS ELEMENTÓW CENTRALI

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

28

Przycisk otwieraj¹cy elektrozaczep.
LED wskazuj¹ca zajêcie kana³u g³osowego przez rozmówcê.
Przycisk nastawy czasu oraz daty.
Przycisk wyboru nazwiska z wbudowanego elektronicznego spisu
lokatorów.
LED sygnalizuj¹ca wywo³anie centrali.
Przyciski dzwonienia i zatwierdzenia.
Przycisk wyboru nazwiska z wbudowanego elektronicznego spisu
lokatorów.
Przyciski dzwonienia i zatwierdzenia.
Klawiatura alfanumeryczna.
Przycisk do korygowania b³êdów.
Programowalne przyciski funkcyjne (opcja nieaktywna).
Przycisk wyboru trybu pracy (dzieñ/noc).
LED wskazuj¹ca tryb pracy centrali (dzieñ/noc).
LED wskazuj¹ca, stan komunikacji bezpoœredniej miêdzy
modu³em wywo³ania, a unifonami.
Przycisk kojarz¹cy bezpoœrednie po³¹czenie modu³u(ów)
wywo³ania z unifonami.
LED pokazuj¹ca w³¹czenie komunikacji modu³u(ów) wywo³ania z
central¹ .
Przycisk kojarz¹cy po³¹czenie miêdzy modu³em(ami), a central¹.
LED, pokazuj¹ca w³¹czenie komunikacji miêdzy central¹, a
unifonami.
Przycisk w³¹czaj¹cy komunikacjê miêdzy unifonami, a central¹.
Wyœwietlacz alfanumeryczny LCD (2 wiersze po 16 znaków
ka¿dy).
Miejsce na umieszczenie spisu lokatorów.
S³uchawka.
Potencjometr regulacji natê¿enia dŸwiêku brzêczyka.
Wy³¹cznik z wyjmowanym kluczem.
Z³¹cze do pod³¹czenia komputera PC.
Przewód zasilaj¹cy.
Z³¹cze do pod³¹czenia klawiatury do programowania Nr ref.
1032/65.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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INSTRUKCJA OBS£UGI

Nastêpnie:

Centrala jest za³¹czona po obróceniu klucza o 90 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do po³o¿enia poziomego.
Klucz mo¿e byæ wyci¹gniêty po za³¹czeniu centrali.
Centrala zawsze podejmuje stan pracy jaki by przed wy³¹czeniem przez
operatora lub przed wy³¹czeniem urz¹dzenia.
Wyœwietlacz poka¿e przez 3 sekundy komunikat:

Gdzie:
24/04/01
15 : 52

- data
- godzina

Ten tryb pracy sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (13).

W celu wy³¹czenia centralki nale¿y obróciæ klucz o 90 stopni w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do po³o¿enia pionowego. Klucz
mo¿e byæ tak¿e wyci¹gniêty w tym po³o¿eniu.
RODZAJE PRACY
Wy³¹czona centrala jest ca³kowicie nieaktywna, a system zachowuje
siê tak jakby nie wystêpowa³a w nim centrala. Wszystkie wywo³ania z
paneli zewnêtrznych kierowane s¹ bezpoœrednio do unifonów (patrz
rysunek poni¿ej).

Tryb nocny
Wszystkie wywo³ania z paneli zewnêtrznych kierowane s¹
bezpoœrednio do unifonów (brak ³¹cznoœci centrali z panelem
zewnêtrznym).
Centrala mo¿e wywo³ywaæ unifony, mo¿e te¿ byæ przez nie
wywo³ywana.

CENTRALA PORTIERSKA

W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE CENTRALI

Po w³¹czeniu centrali na wyœwietlaczu przez 3 sekundy poka¿e siê
nastêpuj¹cy komunikat:

Nastêpnie:
Tryb dzienny
Wszystkie wywo³ania z paneli zewnêtrznych do unifonów
przechwytywane s¹ przez centralê portiersk¹. Centrala mo¿e
wywo³ywaæ unifony, mo¿e te¿ byæ przez nie wywo³ywana.

Gdzie:
24/04/01
15 : 52

- data
- godzina

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

Ten trybie tym dioda LED (13) jest wy³¹czona.

Po w³¹czeniu centrali na wyœwietlaczu przez 3 sekundy poka¿e siê
nastêpuj¹cy komunikat:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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DZWONIENIE Z CENTRALI DO UNIFONÓW
Skomunikowanie siê centrali z unifonem mo¿liwe jest na dwa sposoby:

MIWI

Czynnoœæ ta sygnalizowana jest œwieceniem diody LED (5).
Po podniesieniu s³uchawki unifonu przez u¿ytkownika na wyœwietlaczu
widoczny jest komunikat:

Sposób1.
Poprzez wybranie nazwiska u¿ytkownika z elektronicznego spisu
lokatorów.
Wyboru nazwiska dokonujemy przy pomocy przycisku "-" (nazwiska w
kolejnoœci od A do Z) lub "¯" (nazwiska w kolejnoœci od Z do A).

Rozmowa sygnalizowana jest œwieceniem diody LED (2) i diody LED
(18).
Po zakoñczeniu rozmowy na wyœwietlaczu pojawi siê ponownie
komunikat pokazuj¹cy tryb pracy centrali na przyk³ad.:

Po wybraniu ¿¹danego nazwiska nale¿y je zatwierdziæ przyciskiem
"
" lub " ". Wówczas na wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy
komunikat:
DZWONIENIE Z UNIFONÓW DO CENTRALI

Czynnoœæ ta sygnalizowana jest œwieceniem diody LED (5).
Po podniesieniu s³uchawki unifonu przez lokatora na wyœwietlaczu
pojawi siê komunikat:

Rozmowa sygnalizowana jest œwieceniem diody LED (2) i diody LED
(18).
Po zakoñczeniu rozmowy na wyœwietlaczu pojawi siê ponownie
komunikat pokazuj¹cy tryb pracy centrali na przyk³ad.:

Sposób 2.
Poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu u¿ytkownika.
Wprowadzany kod mo¿e sk³adaæ siê z samych cyfr np.1253, jak
równie¿ mo¿e byæ poprzedzony lub zakoñczony liter¹ np. A253, 125B
(patrz rozdz. modu³ wywo³ania z wyœwietlaczem LCD - kody
u¿ytkownika). Aby zadzwoniæ z centrali do wybranego unifonu nale¿y
kolejno:
1) podnieœæ s³uchawkê centrali,
2) wykorzystuj¹c przyciski (9) wprowadziæ z klawiatury kod unifonu,

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

Wa¿ne:
Aby wprowadziæ literê nale¿y przytrzymaæ wciœniêty odpowiedni
przycisk klawiatury (9) przez okres 3 sekund. Do dyspozycji mamy
nastêpuj¹ce litery alfabetu: A, B, C, D, E, F.
Przyk³ad:
Wywo³anie unifonu o kodzie: A253
1) Podnosimy s³uchawkê centrali i przytrzymuj¹c "2" (co odpowiada
literze B), nastêpnie wciskamy kolejno przyciski: "2", "5", "3",
Wyœwietlacz poka¿e:

Wywo³anie z unifonu centrali portierskiej mo¿liwe jest zarówno w trybie
dziennym jak i nocnym.
Podczas wywo³ania centrali na wyœwietlaczu widoczny jest nastêpuj¹cy
komunikat:

Wywo³anie sygnalizowane jest sygna³em dŸwiêkowym oraz
œwieceniem diody LED (18).
Po podniesieniu s³uchawki centrali, na jej wyœwietlaczu pojawi siê
komunikat:

Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (18) i diody LED (2).
Po zakoñczeniu rozmowy na wyœwietlaczu widoczny bêdzie komunikat
sygnalizuj¹cy tryb pracy centrali (dzienny lub nocny).
Je¿eli w systemie oprócz centrali portierskiej pracuje unifon portierski nr
ref. 1172/2, wówczas wywo³anie z unifonów lokatorskich s³yszalne jest
równie¿ w unifonie portierskim (mo¿e on podj¹æ rozmowê).
PRZECHWYTYWANIE PRZEZ CENTRALÊ WYWO£AÑ Z PANELI
DO UNIFONÓW ORAZ KOJARZENIE PO£¥CZENIA POMIÊDZY
PANELEM A UNIFONEM
Wymienione funkcje wykorzystywane s¹ przy pracy centrali w trybie
"DZIEÑ.
Na wyœwietlaczu widoczny jest opis trybu pracy centrali oraz œwieci
dioda LED (13).

Po wywo³aniu u¿ytkownika z panela zewnêtrznego lub po naciœniêciu
przycisku "
" w panelu, centrala przechwyci wywo³anie i na jej
wyœwietlaczu widoczny bêdzie nastêpuj¹cy komunikat:

Gdzie:
x
- numer wejœcia
Zatwierdzamy wprowadzony kod przyciskiem "
" lub "
na wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
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". Wówczas

Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (5).
Po podniesieniu s³uchawki centrali na jej wyœwietlaczu pojawi siê
komunikat:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (16) i diody LED (2).

PRZYCISKI FUNKCYJNE

W tym momencie mo¿emy zadzwoniæ do dowolnego lokatora
wybieraj¹c jego nazwisko ze spisu lokatorów w centralce lub
wprowadzaj¹c jego kod wywo³ania.
Jeœli chcemy zadzwoniæ do lokatora, do którego bezpoœrednio z panela
by³o kierowane wywo³anie nale¿y nacisn¹æ przycisk "
" lub "
".
Wówczas na wyœwietlaczu widoczny bêdzie nastêpuj¹cy komunikat:

Centrala portierska mo¿e realizowaæ specjalne zaprogramowane
wczeœniej funkcje. Do tego celu s³u¿¹ 4 przyciski funkcyjne (11)
uaktywniane w procesie programowania centrali.
Po naciœniêciu dowolnego przycisku funkcyjnego s³yszalny bêdzie
dŸwiêk "bip" oraz przez okres 2 sekund na wyœwietlaczu pojawi siê
nastêpuj¹cy komunikat:

Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (5).
Po podniesieniu s³uchawki unifonu przez u¿ytkownika na wyœwietlaczu
widoczny bêdzie komunikat:

Gdzie:
x
- numer przycisku funkcyjnego

PROGRAMOWANIE CENTRALI
Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (18) i diody LED (2).
Aby ponownie prze³¹czyæ siê na rozmowê z panelem zewnêtrznym
nale¿y nacisn¹æ przycisk (17). Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem
diody LED (16).
Powrót do rozmowy z lokatorem mo¿liwy jest po naciœniêciu przycisku
(19). Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (18).
Aby skojarzyæ po³¹czenie lokatora z panelem zewnêtrznym nale¿y
wcisn¹æ przycisk (15), wówczas na wyœwietlaczu widoczny jest
nastêpuj¹cy komunikat:

Zaprogramowanie ustawieñ centrali mo¿liwe jest na 3 sposoby:
1) Przy u¿yciu klawiatury samej centrali.
2) Przy u¿yciu zewnêtrznej klawiatury nr ref. 1032/65.
3) Przy u¿yciu komputera PC.

NR REF. 1072/40

MIWI

CENTRALA PORTIERSKA

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/40

PROGRAMOWANIE CENTRALI PRZY U¯YCIU
JEJ W£ASNEJ KLAWIATURY
Aby wejœæ w tryb programowania nale¿y za³¹czyæ centralê (patrz
w³¹czanie i wy³¹czanie centrali), nastêpnie przytrzymuj¹c przycisk (3)
wy³¹czyæ centralê.
Wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê Menu programowania:

Stan ten sygnalizowany jest œwieceniem diody LED (14).
ZMIANA USTAWIEÑ CZASU I DATY
Aby zmodyfikowaæ ustawienia czasu i daty nale¿y przycisn¹æ i
przytrzymaæ przycisk (3) przez czas d³u¿szy ni¿ 3 sekundy. Wówczas na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:

Zmian dokonuje siê przy pomocy przycisków "-" i "¯". Prze³¹czenie
miêdzy kolejnymi pozycjami na wyœwietlaczu dokonuje siê przy u¿yciu
przycisków "F1" i "F2" . Wszystkie dokonane zmiany nale¿y zatwierdziæ
przyciskiem "
" lub "
". Na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹ca
informacja:
U¿ywaj¹c przycisków "-" i "¯" mo¿emy dokonywaæ wyboru ¿¹danego
menu. Aby wejœæ w wybrane menu nale¿y nacisn¹æ przycisk "
" lub
"
". Przejœcie do nadrzêdnego menu nastêpuje po naciœniêciu
przycisku "
".
Obs³uga centrali mo¿e otworzyæ drzwi wejœciowe na dwa mo¿liwe
sposoby:
1) Po wywo³aniu centrali z panela zewnêtrznego mo¿liwe jest
otwarcie drzwi wejœciowych przy pomocy przycisku (1).
2) W dowolnym momencie po naciœniêciu przycisku (1), na
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:

WYBÓR JÊZYKA
Centrala wyœwietli:

Po dokonaniu wyboru ¿¹danego jêzyka przyciskami "-" i "¯" orazi
zatwierdzeniu go przyciskiem "
" lub "
", na wyœwietlaczu poka¿e
siê nastêpuj¹cy komunikat:
Gdzie:
x
- numer wejœcia
Numer wejœcia nale¿y wprowadziæ przy u¿yciu przycisków
numerycznych centrali (9).
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce jêzyki: polski, czeski, s³owacki, angielski.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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OTWIERANIE DRZWI WEJŒCIOWYCH
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PROGRAMOWANIE

WYBÓR MODU£U WYWO£ANIA

Gdzie:
M
K

- numer panela zewnêtrznego
- kod wywo³ania u¿ytkownika (lub numer przycisku
wywo³ania)
Przy pomocy przycisków "-" i "¯" wprowadzamy ¿¹dane znaki (liczby
lub cyfry) . Prze³¹czenie miêdzy kolejnymi pozycjami na wyœwietlaczu
dokonuje siê przy u¿yciu przycisków "F1" i "F2".

Centrala wyœwietli:

Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
przechodzimy do nastêpnego okna menu.
W tym miejscu mo¿emy ustawiæ:

" lub "

"

1) Format kodu.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem "
modu³ wyœwietli przez krótki czas komunikat:

Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
" lub "
"
przechodzimy do nastêpnego okna menu i dokonujemy wyboru
odpowiedniego kodu: Num.0001.999, Pref.x000.x999 lub
Suff.000x.999x (Patrz rozdz. modu³ wywo³ania z wyœwietlaczem LCD
Kody wywo³ania u¿ytkowników). Po wybraniu odpowiedniego kodu
nale¿y zatwierdziæ go przyciskiem "
" lub "
". Na wyœwietlaczu
pojawi siê wówczas komunikat potwierdzaj¹cy ustawienie ¿¹danego
kodu.

" lub "

",

nastêpnie:

i przejdzie do wprowadzania kolejnego nazwiska.
2) Typ panela.
Jeœli nie zostanie wprowadzony numer panela zewnêtrznego na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
" lub "
"
przechodzimy do nastêpnego okna menu i dokonujemy wyboru
odpowiedniego typu panela: "ALF/NUM" jeœli programowanym
panelem jest modu³ z klawiatur¹ numeryczn¹ nr ref. 1072/15 lub
"Przyciski" jeœli programowanym panelem jest modu³ z digitalizerem
nr ref. 1072/18.
Po ustawieniu odpowiedniego typu panela zewnêtrznego nale¿y
zatwierdziæ ustawienia przyciskiem "
" lub "
". Na wyœwietlaczu
pojawi siê wówczas komunikat potwierdzaj¹cy dokonanie wyboru
panela.

Jeœli nie zostanie wprowadzony kod wywo³ania u¿ytkownika na
wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

Jeœli nie zostanie wprowadzona nazwa u¿ytkownika na wyœwietlaczu
pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

WYBÓR U¯YTKOWNIKA
Centrala wyœwietli:

2) Wyszukiwanie istniej¹cego nazwiska.
Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
" lub "
"
przechodzimy do nastêpnych okien menu. W tym miejscu mo¿emy
ustawiæ:

Centrala wyœwietli:

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

1) Wprowadzanie nowego nazwiska (lub nazwy) u¿ytkownika.

Po naciœniêciu przycisku "
" lub "
", mo¿liwe jest wprowadzenie
nazwiska lub innego okreœlenia u¿ytkownika sk³adaj¹cego siê
maksymalnie z 16 znaków. Dla ka¿dego u¿ytkownika nale¿y okreœliæ
jego kod wywo³ania (w przypadku panela nr ref. 1072/15) lub numer
przycisku wywo³ania (w przypadku panela z digitalizerem nr ref.
1072/18) oraz przypisaæ go do odpowiedniego panela zewnêtrznego.
Przyk³ad 1
Wprowadzenie lokatora o nazwisku NOWAK, kodzie wywo³ania 1000
mieszkaj¹cego w klatce schodowej nr 2 (panel zewnêtrzny 2).
Po zatwierdzeniu pozycji <Wprowadzanie> przyciskiem "
" lub "
",
modu³ wyœwietli okno dialogowe zachêcaj¹ce do wprowadzenia
danych:
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Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
" lub " " centrala
wyszuka i wyœwietli wszystkie nazwiska istniej¹ce w jej spisie lokatorów.
Po wybraniu nazwiska, które chcemy zmodyfikowaæ i zatwierdzeniu go
przyciskiem "
" lub " " mo¿emy:
!
usun¹æ nazwisko wybieraj¹c pozycjê <Kasowanie>,
wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy komunikat:

nastêpnie:

!

zmodyfikowaæ dane dotycz¹ce u¿ytkownika wybieraj¹c
pozycjê <Modyfikacja>, po wprowadzeniu zmian i ich
zatwierdzeniu na wyœwietlaczu pojawi siê nastêpuj¹cy
komunikat:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PROGRAMOWANIE CENTRAL PRZY U¯YCIU
KLAWIATURY ZEWNÊTRZNEJ NR REF. 1032/65
Aby uruchomiæ klawiaturê i skomunikowaæ siê w systemie z
programowan¹ central¹ nale¿y pod³¹czyæ klawiaturê do systemu,
korzystaj¹c z gniazda znajduj¹cego z boku centrali (gniazdo (27)).
Centrala automatycznie prze³¹czy siê w tryb programowania.
Od³¹czenie klawiatury spowoduje automatyczne opuszczenie trybu
programowania i zachowanie wprowadzonych danych.
Ró¿nice pomiêdzy programowaniem przy u¿yciu klawiatury
zewnêtrznej i lokalnej pokazano w poni¿szej tabeli.

nastêpnie:

3)

Usuwanie wszystkich nazwisk

Centrala wyœwietli:

Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
wyœwietlaczu poka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:

" lub "

NR REF. 1072/40
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" na

Po naciœniêciu przycisku <1> wszystkie nazwiska wraz z przypisanymi
im kodami zostan¹ usuniête z pamiêci EEPROM. Na wyœwietlaczu
widoczny bêdzie komunikat

nastêpnie:
*)
#
Naciœniêcie przycisku <0> spowoduje powrót do wczeœniejszego menu
i zachowanie dotychczasowych danych.
AKTYWACJA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

PROGRAMOWANIE CENTRALI PRZY U¯YCIU
KOMPUTERA PC
Programowanie centrali nr ref. 1072/40 mo¿na przeprowadziæ przy
u¿yciu komputera PC. Po³¹czenie komputera z systemem mo¿liwe jest
przy za pomoc¹ z³¹cza RS (25) znajduj¹cego siê na p³ycie tylnej
centrali.
Oprogramowanie s³u¿¹ce do tego celu B-BUS mo¿na bezp³atnie
pobraæ ze strony internetowej firmy Urmet Domus
(http://www.urmetdomus.com).

Centrala wyœwietli:

Zatwierdzaj¹c powy¿szy komunikat przyciskiem "
przechodzimy do kolejnych okien menu:

Rodzaj znaków zale¿y od wybranego jêzyka
Rodzaj znaków zale¿y od wybranego jêzyka

" lub "

"

CENTRALA
Nr ref. 1072/40

KOMPUTER PC
RS 232

DB 9 “¿eñski”

DB 9 “¿eñski”

Jeœli przycisk funkcyjny F1 ma byæ realizowaæ okreœlona funkcjê to z
menu nale¿y wybraæ <Aktywny> , jeœli zaœ przycisk ma byæ nieaktywny
nale¿y wybraæ <Nieaktywny> i dokonany zatwi erdziæ przyciskiem
"
" lub "
",
Przez chwilê na wyœwietlaczu widoczny bêdzie komunikat:

Przewody pod³¹czeniowe nie znajduj¹ siê na wyposa¿eniu centrali.
Po pod³¹czeniu komputera nale¿y uruchomiæ program B-BUS i
za³¹czyæ centralê, wówczas przez chwilê na wyœwietlaczu widoczny
bêdzie nastêpuj¹cy komunikat:

nastêpnie jeœli po³¹czenie pomiêdzy komputerem a central¹ bêdzie
prawid³owe:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Po wybraniu jednego z czterech przycisków funkcyjnych modu³
wyœwietli:

NR REF. 1072/40
CENTRALA PORTIERSKA

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/40
DODATKOWE INFORMACJE
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REGULACJE I NASTAWY

REGULACJE I NASTAWY

W centrali portierskiej mo¿liwa jest regulacja g³oœnoœci g³oœnika i
mikrofonu s³uchawki oraz regulacja kontrastu wyœwietlacza. Aby
uzyskaæ dostêp do odpowiednich potencjometrów regulacyjnych
nale¿y zdj¹æ obudowê zewnêtrzn¹.

W celu ³atwiejszego pod³¹czenia do systemu, centrala wyposa¿ona jest
w specjaln¹ puszkê pod³¹czeniow¹.

REGULACJA G£OŒNOŒCI
!
!

g³oœnika RV1
mikrofonu RV2

OPIS ZACISKÓW
L1
L2
~ 12
~ 12
REGULACJA KONTRASTU WYŒWIETLACZ CENTRALI

Linia danych (bez polaryzacji).
Przewód ¿ó³ty YL.
Linia danych (bez polaryzacji).
Przewód czarny BK.
Napiêcie zasilaj¹ce (12Vac).
Przewód czerwony RD.
Masa dla napiêcia 12Vac.
Przewód zielony GR.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ centrala zasilana jest z oddzielnego transformatora
nr ref. 9000/230, który musi byæ umieszczony w suchym i przewiewnym
miejscu.

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE
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NR REF. 1172
NR REF. 1172/1

FUNKCJE
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UNIFON NR REF. 1172/1
FUNKCJE

UNIFON KOMFORTOWY
NR REF. 1172/1

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny

Przycisk wywo³ania centrali

Przycisk wywo³ania centrali

UNIFONY

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

Przycisk dodatkowy

Regulacja g³oœnoœci

FUNKCJE

1)
2)
3)
4)

optyczna sygnalizacja dzwonienia
wskaŸnik otwarcia drzwi (jeœli us³uga ta jest w³¹czona)
dodatkowy przycisk
wybór g³oœnoœci dzwonka dla wywo³ania zewnêtrznego oraz z piêtra
(g³oœno/cicho)
5) funkcja dzwonienia z piêtra
6) wywo³anie portiera (centrala portierska i/lub uproszczona centralka
portierska)
7) sterowanie monitorem w systemach videdomofonowych

Zawiera w sobie wszystkie cechy unifonu podstawowego oraz:
1) wybór g³oœnoœci dzwonka dla dzwonienia z zewn¹trz oraz z piêtra
(g³oœno/cicho)
2) funkcja "Nie przeszkadzaæ" z sygnalizacj¹ optyczn¹, wy³¹czaj¹ca
sygna³ dzwonienia z zewn¹trz oraz z pietra
3) sterowanie dodatkowym dzwonkiem

OPIS ZACISKÓW
L1
Linia danych (bez polaryzacji).
L2
Linia danych (bez polaryzacji).
C1
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.
C2
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.

OPIS ZACISKÓW
L1
Linia danych (bez polaryzacji).
L2
Linia danych (bez polaryzacji).
C1
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.
C2
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.
S+
Sterowanie dodatkowym dzwonkiem.
SSterowanie dodatkowym dzwonkiem.

KONFIGURACJA
Podstawowy model unifonu posiada wewnêtrzn¹ zworkê s³u¿¹c¹ do
ustawiania g³oœnoœci sygna³u dzwonienia. (Cicho/g³oœno)

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

FUNKCJE

ZWORKA W£O¯ONA
G£OŒNO

ZWORKA WYJÊTA
CICHO

Nale¿y upewniæ siê, czy zworka jest ustawiona w pozycji "g³oœno"
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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MIWI

FUNKCJE - KONFIGURACJA

UNIFON PORTIERSKI
NR REF. 1172/2

KONFIGURACJA
KONFIGURACJA UNIFONU W WERSJI KOMFORTOWEJ 1172/1
ORAZ UPROSZCZONEJ CENTRALKI PORTIERSKIEJ 1172/2
W porównaniu z modelem podstawowy istniej¹ dodatkowe dwa zaciski
s³u¿¹ce do sterowania dodatkowym dzwonkiem.

UNIFON

NR REF. 1172/2

UNIFON NR REF. 1172/2

Przycisk otwierania drzwi
Przycisk funkcyjny

Przycisk dodatkowy

S-/S+
ZACISKI DO POD£¥CZENIA Z£A POZYCJA W FAZIE
DODATKOWEGO DZWONKA PROGRAMOWANIA

FUNKCJE
Zawiera w sobie wszystkie cechy unifonu podstawowego oraz:
mo¿liwoœæ odbierania po³¹czeñ z unifonów znajduj¹cych siê w lokalach
u¿ytkowników.

KASOWANIE DANYCH W UNIFONIE
Funkcja kasowania jest przydatna, jeœli zamontowaliœmy unifon, który
wczeœniej by³ wykorzystywany w innym systemie, np. w celach
testowych.
- Otworzyæ obudowê unifonu (w³¹czonego w system).
- Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk otwierania drzwi oraz zewrzeæ ze
sob¹ dwie zworki W1. Us³yszymy dwa sygna³y potwierdzaj¹ce
skasowanie danych.

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

OPIS ZACISKÓW
L1
Linia danych (bez polaryzacji).
L2
Linia danych (bez polaryzacji).
C1
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.
C2
Pod³¹czenie dzwonka piêtrowego.
S+
Sterowanie dodatkowym dzwonkiem.
SSterowanie dodatkowym dzwonkiem.
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INSTALACJA

MIWI

UCHWYT SKOŒNY NR REF. 1132/50
MONTA¯

DODATKOWY SYGNALIZATOR D•WIÊKOWY
NR REF. 1072/59

UCHWYT SKOŒNY
NR REF. 1032/50

INSTALACJA

Uchwyt skoœny nr ref. 1132/50 stosowany jest w celu ustawienia
unifonów nr ref.1172 na biurku.
Aby zainstalowaæ uchwyt nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
! Umieœciæ do³¹czone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podk³adki pod podstaw¹ stojaka.
! Przykrêciæ podstawê unifonu do stojaka do³¹czonymi do zestawu
wkrêtami po umieszczeniu przewodów wewn¹trz unifonu.
! Pod³¹czyæ przewody listwy zaciskowej unifonu.
! Ponownie za³o¿yæ pokrywê unifonu.
! Pod³¹czyæ przewody systemu do w³aœciwych zacisków gniazda.

AKCESORIA

NR REF. 1072/59
NR REF. 1132/50

DODATKOWY SYGNALIZATOR D•WIÊKOWY NR REF. 1072/59

Dodatkowy dzwonek nr ref. 1072/59 jest zasilany z w³asnej baterii.
Unifon do którego pod³¹czony jest sygnalizator, jedynie nim steruje.

DO NASTÊPNYCH UNIFONÓW

UNIFON KOMFORTOWY
Z DEKODEREM

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

DODATKOWY
SYGNALIZATOR
D•WIÊKOWY

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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UCHWYT MODU£U VIDEO NR REF. 1732/956

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1

MIWI

UCHWYT MODU£U VIDEO
NR REF. 1732/956

MODU£ VIDEO

NR REF. 1732/1
NR REF. 1732/956

MODU£ VIDEO NR REF. 1732/1

Modu³ video nr ref. 1732/1 przeznaczony jest do monta¿u wraz ze
wszystkimi typami unifonów stosowanych w systemie BIBUS:
!
!
!

podstawowym nr ref. 1172
komfortowym nr ref. 1172/1
portierskim nr ref. 1172/2

Modu³ video posiada zewnêtrzn¹ regulacjê kontrastu oraz jaskrawoœci.

Uchwyt video nr ref. 1732/956 jest przeznaczony do pod³¹czenia
modu³u video w systemie BIBUS.

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

OPIS ZACISKÓW
A
Sygna³ video
B
Sygna³ video
A1
Sygna³ video
B1
Sygna³ video
R1
Masa dla zasilania
R2
Zasilanie videomonitora
CN2
Pod³¹czenie pomiêdzy unifonem a modu³em video
RD
Równoleg³e pod³¹czenie drugiego videomonitora
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NR REF. 1732/56

UCHWYT SKOŒNY NR REF. 1732/56
MIWI

UCHWYT SKOŒNY
NR REF. 1732/56

UCHWYT SKOŒNY

Do zainstalowania wersji stoj¹cej nale¿y wykorzystaæ zestaw z
podstaw¹ skoœn¹ nr ref. 1732/56 oraz uchwyt o nr ref. 1732/956.
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
! Umieœciæ do³¹czone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podk³adki w odpowiednich zag³êbieniach pod podstaw¹ skoœn¹
(Rys. 2).
! Przymocowaæ uchwyt mocuj¹cy wkrêtami (alfa) (Rys. 1).
! Pod³¹czyæ przewody wtyczki do odpowiednich zacisków uchwytu
(Rys. 1).
! Wyci¹gn¹æ zapinkê A znajduj¹c¹ siê w module videomonitora
(Rys. 1).
! Przy³o¿yæ videomonitor do uchwytu i przymocowaæ przez
wepchniêcie zapinki A do œrodka (Rys. 1).
! Pod³¹czyæ przewody uk³adu do odpowiednich zacisków gniazda.
Rys. 3

Rys. 4
Rys. 1

Rys. 2

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

Rys. 5

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

MONTA¯ MODU£U VIDEOMONITORA Z UNIFONEM
Do zainstalowania wersji stoj¹cej nale¿y wykorzystaæ zestawy z
podstaw¹ skoœn¹ nr ref. 1732/56 oraz uchwyt 1732/956 do modu³u
videomonitora z podstaw¹ skoœn¹ nr ref. 1132/50 do unifonu.
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
! Umieœciæ do³¹czone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podk³adki w odpowiednich zag³êbieniach pod podstaw¹ skoœn¹
(Rys. 4).
! Po³¹czyæ dwie podstawy skoœne do wersji stoj¹cych w taki sposób,
by modu³ videomonitora znalaz³ siê po lew ej stronie.
Kontynuowaæ monta¿ przykrêcaj¹c dwie p³askie p³ytki G i H (przy
u¿yciu wkrêtów betta) znajduj¹ce siê po stronie czo³owej
umieszczaj¹c przek³adkê dystansow¹ z ty³u.
W celu umieszczenia p³ytek w odpowiednim po³o¿eniu w
miejscach a, b, c, d na odpowiednich œcianach nale¿y uprzednio
wybiæ otwory, tak samo jak w p³ytkach g i h, gdzie nale¿y
przymocowaæ przek³adkê dystansow¹ L (wkrêty gamma).
! Przymocowaæ uchwyt mocuj¹cy videomonitora i podstawê unifonu
do odpowiednich podstawek skoœnych znajduj¹cymi siê w
zestawie wkrêtami, zgodnie z wczeœniejszymi wyjaœnieniami.
! Pod³¹czyæ przewody wtyczki do odpowiednich przy³¹czy.
! W celu wykonania po³¹czeñ pomiêdzy modu³em video a unifonem
nale¿y postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na
Rys. 5, uprzednio wybijaj¹c otwory w miejscach e i f œcianek
stojaków.
! Wyci¹gn¹æ zapinkê A znajduj¹c¹ siê w module videomonitora.
! Przy³o¿yæ videomonitor do uchwytu i przymocowaæ przez
wepchniêcie zapinki A do œrodka.
! Przymocowaæ unifon do podstawy.
Pod³¹czyæ przewody uk³adu do odpowiednich przy³¹czy gniazd.
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PRZEWÓD DO POD£¥CZENIA KOMPUTERA PC NR REF. 1072/57

ZEWNÊTRZNA KLAWIATURA DO
PROGRAMOWANIA NR REF. 1032/65

MIWI

PRZEWÓD DO POD£¥CZENIA KOMPUTERA PC
NR REF. 1072/57

AKCESORIA

NR REF. 1032/65
NR REF. 1172/57

ZEWNÊTRZNA KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1032/65

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

Klawiatura numeryczna nr ref. 1032/65 s³u¿y do programowania:
!
Modu³u wywo³ania nr ref. 1072/15 (z³¹cze ( 12) znajduj¹ce siê na
tylnej p³ycie modu³u)
!
Centrali portierskiej nr ref. 1072/40 (z³¹cze (27) znajduj¹ce siê
tylnej p³ycie centrali)

Przewód pod³¹czeniowy nr ref. 1072/57 s³u¿y do po³¹czenia komputera
PC z:
!
Modu³em wywo³ania nr ref. 1072/15 (z³¹cze (8) znajduj¹ce siê na
tylnej p³ycie modu³u)
!
Central¹ portiersk¹ nr ref. 1072/40 (z³¹cze (25) znajduj¹ce siê tylnej
p³ycie centrali)
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INSTALACJA ROZDZIELACZA MAGISTRALI

ROZDZIELACZ MAGISTRALI
NR REF. 1072/22

Aby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie systemu nale¿y
przestrzegaæ poni¿szych zasad:
! Urz¹dzenie nale¿y instalowaæ w suchym miejscu.
! Nie nale¿y zakrywaæ otworów wentylacyjnych, by zapobiec
mo¿liwoœci przegrzania
! Nie nale¿y instalowaæ rozdzielacza w pobli¿u Ÿróde³ silnych pól
magnetycznych.
Do ka¿dego rozdzielacza magistrali mo¿na pod³¹czyæ w sumie do 50
unifonów na 4 magistralach.
U¿ycie wielu magistral jest zalecane, poniewa¿ w przypadku awarii
jednej z nich (zwarcie, uszkodzenie unifonu), magistrala ta zostanie
odciêta od systemu, a pozosta³e bêd¹ dzia³aæ bez zmian.
Nale¿y pamiêtaæ, by unifony po³¹czone równolegle doliczaæ do
ca³kowitej liczby pod³¹czanych urz¹dzeñ.
Przyk³ad:
40 pojedynczych unifonów
5 unifonów pod³¹czonych równolegle 5x2

= 40
= 10

FUNKCJE ROZDZIELACZA MAGISTRALI

Wa¿ne:
Ka¿dy lokator mo¿e mieæ maksymalnie 2 unifony po³¹czone
równolegle.

1)
2)
3)
4)

KONFIGURACJA

5)

4 magistrale do pod³¹czania unifonów
Sygnalizacja uszkodzenia magistrali (diody LED)
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 50 unifonów
1 magistrala do pod³¹czenia stacji wywo³ania oraz centrali
portierskiej
Do 3 rozdzielaczy magistrali w systemie (do 150 unifonów)

OPIS ZACISKÓW
L1
Linia danych (bez polaryzacji).
L2
Linia danych (bez polaryzacji).
B1A
Pod³¹czenie pierwszej bezbiegunowej
unifonów.
B1B
Pod³¹czenie pierwszej bezbiegunowej
unifonów.
B2A
Pod³¹czenie drugiej bezbiegunowej
unifonów.
B2B
Pod³¹czenie drugiej bezbiegunowej
unifonów.
B3A
Pod³¹czenie trzeciej bezbiegunowej
unifonów.
B3B
Pod³¹czenie trzeciej bezbiegunowej
unifonów.
B4A
Pod³¹czenie czwartej bezbiegunowej
unifonów.
B4B
Pod³¹czenie czwartej bezbiegunowej
unifonów.
~ 24
Napiêcie zasilaj¹ce (24Vac).
~0
Masa dla napiêcia 24Vac.

magistrali do

NR REF. 1072/22

MIWI

ROZDZIELACZ MAGISTRALI

ROZDZIELACZ MAGISTRALI NR REF. 1072/22

W systemie BIBUS tylko jeden rozdzielacz magistrali mo¿e byæ
skonfigurowany jako nadrzêdny (master). Drugi i/lub trzeci rozdzielacz
magistrali musi byæ skonfigurowany jako podrzêdny (slave).
! Wszystkie rozdzielacze magistrali s¹ skonfigurowane fabrycznie
jako podrzêdne.
! Aby skonfigurowaæ rozdzielacz magistrali jako nadrzêdny (master),
nale¿y w³¹czyæ specjaln¹ wtyczkê (dostarczon¹ w zestawie)
! Nie nale¿y tej wtyczki montowaæ w pozosta³ych rozdzielaczach
(slave)

magistrali do
magistrali do
magistrali do
magistrali do
magistrali do
magistrali do
magistrali do
Konfiguracja “MASTER”

Konfiguracja “SLAVE”
URUCHAMIANIE SYSTEMU
Nale¿y w³¹czyæ zasilanie systemu i sprawdziæ, czy zaœwieci³a siê dioda
LED w ka¿dym rozdzielaczu magistrali. Brak œwiecenia jednej z 4
zielonych diod LED w rozdzielaczu magistrali wskazuje na awariê
odpowiadaj¹cej jej ga³êzi magistrali.
Uwaga:
Rozdzielacz magistrali próbuje resetowaæ Ÿle pracuj¹c¹ ga³¹Ÿ
magistrali 10 razy co minutê. Po 10 próbach uszkodzona ga³¹Ÿ
zostaje ostatecznie odciêta. By przywróciæ jej dzia³anie nale¿y
wy³¹czyæ rozdzielacz, usun¹æ usterkê ga³êzi magistrali i w³¹czyæ
ponownie zasilanie.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE

TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230

MIWI

TRANSFORMATOR
NR REF. 1072/20

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230

Transformator zasilaj¹cy nr 1072/20 jest elementem systemu BIBUS
przeznaczonym do zasilania rozdzielacza magistrali nr ref. 1072/22.

Transformator nr ref. 9000/230 jest elementem systemu BIBUS
przeznaczonym do :
! zasilania urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie takich jak modu³
wywo³ania nr ref. 1072/15, centrala portierska nr ref. 1072/40
! zasilania ¿arówek podœwietlaj¹cych przyciski wywo³ania w
panelach mod. 725 oraz mod. 825 Kombi

TRANSFORMATORY

NR REF. 1072/20
NR REF. 9000/230

TRANSFORMATOR NR REF. 1072/20

OPIS ZACISKÓW
~0
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
~230
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
~ 24
Zasilanie rozdzielacza magistrali
~0
Zasilanie rozdzielacza magistrali
DANE TECHNICZNE

OPIS ZACISKÓW
~0
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
~230
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
~ 12
Zasilanie 12Vac
~0
Zasilanie 12Vac

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

DANE TECHNICZNE
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MIWI

NR REF. 788/5
NR REF. 1172/6

PRZEKA•NIK NR REF. 788/5
ZASILACZ VIDEO NR REF. 1772/6

ZASILACZ VIDEO
NR REF. 1172/6

PrzekaŸnik nr ref. 788/5 jest przeznaczony do prze³¹czania modu³ów
wywo³ania w videodomofonowej wersji systemu BIBUS.
Posiada on dwa zestawy styków za³¹czanych napiêciem przemiennym
12 Vca lub sta³ym 15 Vdc.

Zasilacz video nr ref. 1772/6 jest przeznaczony do zasilania systemu
BIBUS w wersji videodomofonowej.

PRZEKA•NIK - ZASILACZ VIDEO

PRZEKA•NIK
NR REF. 788/5

FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

1) Zasilanie dwóch videomonitorów nr ref. 1732/1 po³¹czonych
równolegle.
2) Zasilanie kamery.
3) Sterowanie elektrozaczepem.
4) Zasilanie do 4 ¿arówek oœwietlaj¹cych etykiety.
5) Sterowanie przekaŸnikiem.

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

OPIS ZACISKÓW
~0
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
~230
Zasilanie (sieæ 230 Vac)
R1
Masa dla sygna³u video
R2
Zasilanie videomonitora
+TC
Zasilanie kamery
+R
Pod³¹czenie przekaŸnika
~0
Zasilanie elektrozaczepu
~12
Zasilanie elektrozaczepu
SN
Zacisk do po³¹czenia z modu³em rozmownym
R
Zacisk sygna³u video do po³¹czenia z modu³em
rozmownym
GND
Masa do po³¹czenia z modu³em rozmownym
RR
Ujemny sygna³ video do pod³¹czenia przekaŸnika (przy
pod³¹czeniu dwóch lub wiêcej kamer)
SNR
Zdalne zasilanie (przy pod³¹czeniu dwóch lub wiêcej kamer)

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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NR REF. 1772/6

ZASILACZ VIDEO NR REF. 1772/6
MIWI

REGULACJE I NASTAWY

ZASILACZ VIDEO

REGULACJA CZASU ZA£¥CZENIA
KAMERY I VIDEOMONITORA

PRZEKROJE PRZEWODÓW DLA WERSJI
VIDEODOMOFONOWEJ
REGULACJA NAPIÊCIA

Tabela poni¿ej pokazuje maksymaln¹ d³ugoœæ po³¹czeñ pomiêdzy
ró¿nymi elementami systemu z uwzglêdnieniem przekroju przewodów.

ZASILANIE SIECIOWE 230V

W zasilaczu jest mo¿liwe ustawienie d³ugoœci czasu na jaki za³¹cza siê
monitor i kamera po wywo³aniu z panela zewnêtrznego . Nie zaleca siê
regulacji napiêcia zasilania (drugi potencjometr ).
DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Nale¿y stosowaæ typowe przewody jedno¿y³owe o odpowiednim
przekroju.
Nie nale¿y stosowaæ przewodów wielo¿y³owych. Gdzie tylko jest to
mo¿liwe, nale¿y oddzielaæ przewody prowadz¹ce do stacji wywo³ania
od przewodów magistral.
Dla odleg³oœci powy¿ej 100m pomiêdzy modu³em zewnêtrznym a
najbardziej oddalonym videomonitorem nale¿y stosowaæ przewody
typu skrêtka (A, B, A1, B1).

WYPOSA¯ENIE WEWNÊTRZNE

UWAGA:
Przed za³¹czeniem zasilania usun¹æ w zasilaczu plombê.
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PRZYK£ADOWE
SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SPIS SCHEMATÓW PO£¥CZENIOWYCH

SYSTEM BIBUS
SPIS SCHEMATÓW PO£¥CZENIOWYCH

MIWI

SCHEMATY PRZEDSTAWIAJ¥CE WYBRANE FRAGMENTY SYSTEMU BIBUS
SD-BIB-01

System domofonowy z 1 modu³em wywo³ania. Uk³ad z central¹ portiersk¹. Modu³ wywo³ania z wyœwietlaczem
LCD ......................................................................................................................................................................... 47

SD-BIB-01A System domofonowy z 1 modu³em wywo³ania. Uk³ad z central¹ portiersk¹. Panel z przyciskami
wywo³ania .............................................................................................................................................................. 48

SV-BIB-01

System videodomofonowy z 1 modu³em wywo³ania. Modu³ wywo³ania z wyœwietlaczem LCD ....................... 49

SV-BIB-01A System videodomofonowy z 1 modu³em wywo³ania. Panel z przyciskami wywo³ania ...................................... 50
SV-BIB-01B System videodomofonowy. Pod³¹czenie videomonitorów przy u¿yciu dystrybutorów piêtrowych ............ 51
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MIWI

UK£AD Z CENTRAL¥ PORTIERSK¥
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFON KOMFORTOWY
NR REF. 1172/1

UNIFON KOMFORTOWY
NR REF. 1172/1

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFONY PO£¥CZONE RÓWNOLEGLE

SD-BIB-01

DO NASTÊPNYCH UNIFONÓW

DODATKOWY
SYGNALIZATOR
D•WIÊKOWY
DODATKOWY
SYGNALIZATOR
D•WIÊKOWY

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

ROZDZIELACZ MAGISTRALI
NR REF. 1072/22

ZASILACZ
NR REF. 1072/20

SIEÆ

CENTRALA PORTIERSKA
NR REF. 1072/40

SIEÆ

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230
MODU£ WYWO£ANIA
Z WYŒWIETLACZEM LCD
NR REF. 1072/15

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI

SIEÆ

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230

ELEKTROZACZEP

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODU£EM WYWO£ANIA

PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODU£EM WYWO£ANIA
MIWI

UK£AD Z CENTRAL¥ PORTIERSK¥
PANEL Z PRZYCISKAMI WYWO£ANIA

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

UNIFON KOMFORTOWY
NR REF. 1172/1

UNIFONY PO£¥CZONE RÓWNOLEGLE

SD-BIB-01A

DO NASTÊPNYCH UNIFONÓW

DODATKOWY
SYGNALIZATOR
D•WIÊKOWY
UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1172

ROZDZIELACZ MAGISTRALI
NR REF. 1072/22

ZASILACZ
NR REF. 1072/20

SIEÆ

PANEL Z PRZYCISKAMI
WYWO£ANIA
MOD. 725

CENTRALA PORTIERSKA
NR REF. 1072/40
SIEÆ

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230

ZASILANIE
¯ARÓWEK
SIEÆ

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI

SIEÆ

TRANSFORMATOR
NR REF. 9000/230

ELEKTROZACZEP
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MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

MIWI

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

SV-BIB-01
MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

ROZDZIELACZ MAGISTRALI
NR REF. 1072/22

KAMERA VIDEO
NR REF. 825/70
+
ADAPTER
NR REF. 1742/13
+
MODU£ WYWO£ANIA
Z WYŒWIETLACZEM LCD
NR REF. 1072/15

SIEÆ

SIEÆ

ZASILACZ
NR REF. 1072/20

ZASILACZ VIDEO
NR REF. 1772/6

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI

ELEKTROZACZEP

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 MODU£EM WYWO£ANIA

PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 MODU£EM WYWO£ANIA
MIWI

PANEL Z PRZYCISKAMI WYWO£ANIA

SV-BIB-01A
MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172
DYSTRYBUTOR
NR REF. 955/40

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172
DYSTRYBUTOR
NR REF. 955/40

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172

MODU£ VIDEO
NR REF. 1732/1
+
UCHWYT
NR REF. 1732/956
+
UNIFON
NR REF. 1172/1

ROZDZIELACZ MAGISTRALI
NR REF. 1072/22

ZASILACZ
NR REF. 1072/20

KAMERA VIDEO
NR REF. 725/600
+
ADAPTER
NR REF. 1742/13
+
DYGITALIZER
NR REF. 1072/18
+
PANEL Z PRZYCISKAMI
WYWO£ANIA
MOD. 725

SIEÆ
ZASILACZ VIDEO
NR REF. 1772/6

ROZSZERZENIE
DO DYGITALIZERA
NR REF. 1072/16

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI

ZASILANIE
¯ARÓWEK
ELEKTROZACZEP
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MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

MIWI

POD£¥CZENIE VIDEOMONITORÓW
PRZY U¯YCIU DYSTRYBUTORÓW PIÊTROWYCH

SV-BIB-01B

MODU£ VIDEO

UNIFON

MODU£ VIDEO

UNIFON

MODU£ VIDEO

UNIFON

VIDEOMONITORY
PO£¥CZONE RÓWNOLEGLE

DYSTRYBUTOR
NR REF. 955/40

VIDEOMONITOR I UNIFON
PO£¥CZONE RÓWNOLEGLE

DYSTRYBUTOR
NR REF. 955/40

UNIFON

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PRZYK£ADOWE SCHEMATY PO£¥CZENIOWE

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY

INFORMACJE O FIRMIE

INFORMACJE O FIRMIE
MIWI

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A
90-341 £ódŸ
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13

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

Opracowanie:
Przygotowanie do druku:
Druk:
52

mgr in¿. Jaros³aw Duniec
Tomasz Kruszyñski
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