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WERSJA DOMOFONOWA – BIBUS II EDYCJA

TOPOLOGIA

PODSTAWOWE CECHY

Wykorzystując system Bibus moŜemy zbudować instalację
domofonową z wejściami głównymi i wejściami dodatkowymi.
Dodatkowym elementem moŜe być centrala portierska.

Cyfrowy system domofonowy BIBUS, przeznaczony jest do budowy
małych i średnich instalacji domofonowych.
Posiada on wiele cech, które wyróŜniają go pośród innych
systemów. MoŜliwość rozróŜnienia paneli wejściowych na główne i
dodatkowe, obsługa dekoderów specjalnych, współpraca z
centralkami telefonicznymi były do tej pory rezerwowane dla
bardziej skomplikowanych i droŜszych rozwiązań.

PODSTAWOWE CECHY:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 Ŝyły w pionie (bez polaryzacji Ŝył), niezaleŜnie od liczby
uŜytkowników.
Rozbudowa do wersji videodomofonowej wymaga dodania w
pionie jedynie 2 Ŝył.
Panele wejściowe z klawiaturą numeryczną, bądź tradycyjne
panele przyciskowe.
MoŜliwość zastosowania klawiatury alfanumerycznej.
Panele z klawiaturą numeryczną w wersji 1145 Sinthesi, bądź
1155 K-Steel.
MoŜliwość uŜycia paneli przyciskowych (z digitizerami) Sinthesi,
K-Steel, AURA, 2-rzędowych paneli 725, Genya.
Programowanie paneli zewnętrznych i digitizerów poprzez
adapter i klawiaturę zewnętrzną.
Obsługa przez digitizer 18 przycisków, moŜliwość rozszerzenia
do 82 poprzez zastosowanie modułów rozszerzających (16
przycisków na 1 moduł rozszerzający). W przypadku paneli
1128 Genya obsługa 34 przycisków bez potrzeby modułu
rozszerzającego
Maksymalna liczba uŜytkowników – 250.
Sekretność prowadzonych rozmów.
Programowalny czas na podniesienie słuchawki: od 10s do 40s.
Programowalny gwarantowany czas rozmowy: czas, w jakim
rozmowa nie moŜe być przerwana poprzez wywołanie z innego
modułu bądź centrali portierskiej: od 10s do 40s.
Czas zajętości: czas, w jakim system jest w stanie zajętości z
powodu wprowadzenia wywołania lub trwania rozmowy z
innego panela. Suma czasu na podniesienie słuchawki i
gwarantowanego czasu rozmowy.
Maksymalny czas konwersacji: 250 s.
Programowalny czas otwarcia elektrozaczepu.
Akustyczne potwierdzenie sygnału wywołania.
MoŜliwość zastosowania centrali portierskiej umoŜliwiającej
min.:
- łączność z wszystkimi uŜytkownikami systemu
- otwieranie drzwi w trakcie prowadzenia rozmowy, lub teŜ
niezaleŜnie od niej
- dwa tryby pracy: dzienny i nocny
Maksymalny czas rozmowy w wersji videodomofonowej: 180s
(zaleŜny od ustawień zasilacza video).
RóŜne sygnały wywołania z wejścia i z dzwonka piętrowego.
MoŜliwość podłączenia do 3 unifonów równolegle.
258 kodów otwarcia drzwi do zaprogramowania w modułach
wywołania z klawiaturą numeryczną.
MoŜliwość kontroli za pomocą dekoderów specjalnych np.
oświetlenia, lub innych obciąŜeń elektrycznych.
Sygnalizacja otwarcia drzwi w unifonach.
Współpraca z centralkami telefonicznymi poprzez adapter
PABX.
Ochrona systemu przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
(znak CE).
Unifony programowane z wykorzystaniem panela (modułu)
wywołania lub centrali portierskiej.

Bibus umoŜliwia zbudowanie systemu, w którym moŜe znajdować
się do 12 stacji wywołania, z których 10 moŜe być skonfigurowane
jako stacje dodatkowe. Rozdzielacze magistrali (do 12) muszą być
umieszczone między głównymi stacjami (modułami) wywołania, a
unifonami. Dodatkowe moduły umieszczamy od strony unifonów.
Do kaŜdego rozdzielacza magistrali moŜna podłączyć do 50
unifonów, nie przekraczając jednak maksymalnej liczby
uŜytkowników wynoszącej 250.
Rozdzielacze magistrali dzielą instalację na mniejsze części. W
przypadku awarii jednej z magistral, rozdzielacz odcina tą część
systemu. Pozostałe urządzenia działają nadal.
W systemie naleŜy przy pomocy zworki ustawić jeden z
rozdzielaczy w tryb Master. Rozdzielacz Master jako jedyny zasila
linię danych od strony głównych stacji wywołania.
PoniŜsza tabela zawiera moŜliwe konfiguracje:
Liczba
głównych
stacji
wywołania

Liczba
kolumn z
dodatkowymi
stacjami
wywołania

1÷12
1
2
1÷3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Maksymalna
liczba kolumn
bez
dodatkowych
stacji
wywołania
12
0
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Maksymalna
liczba
rozdzielaczy
magistrali

12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
We wszystkich pionach zastosowano dodatkowe panele wywołania.

INFORMACJE OGÓLNE

•
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SYSTEM BIBUS VOP
INFORMACJE OGÓLNE
W Ŝadnym z pionów nie zastosowano dodatkowych paneli wywołania.

INFORMACJE OGÓLNE

•
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INFORMACJE OGÓLNE
W części z pionów zastosowano dodatkowe panele wywołania.

INFORMACJE OGÓLNE

•
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SYSTEM BIBUS VOP
INFORMACJE OGÓLNE
Pojedynczy pion bez dodatkowych paneli wywołania.

INFORMACJE OGÓLNE

•
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INFORMACJE OGÓLNE

Do kaŜdego unifonu naleŜy przyporządkować odpowiedni kod
wywołania. NaleŜy pamiętać, by wszystkie unifony miały
zaprogramowany ten sam typ kodu:
• numeryczny (np. 1234)
• z literowym sufiksem (np. 123A)
• z literowym prefiksem (np. A123)

KODY Z LITEROWANYM SUFIKSEM
Kod wywołania powinien posiadać format Nxxx, gdzie
N identyfikuje dodatkową stację wywołania (od 0 do 9), zaś xxx z
zakresu 00A do 99I określa unifon. Podobnie, jak w poprzednim
przypadku, kody wywołania w kolumnie bez dodatkowego modułu
wywołania powinny być postaci Mxxx, gdzie M jest róŜne od N.

KODY NUMERYCZNE

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

PROGRAMOWANIE KODÓW WYWOŁANIA

SYSTEM BIBUS VOP
INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

KODY Z LITEROWANYM PREFIKSEM
Kod wywołania powinien mieć format Nxxx, gdzie N jest literą od
A do J identyfikującą dodatkową stację wywołania, zaś xxx z
zakresu od 001 do 998 określa pojedynczy unifon. Kody wywołania
w kolumnie bez dodatkowych stacji wywołania powinny mieć format
Mxxx, gdzie M musi być róŜne od N.
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WERSJA VIDEODOMOFONOWA – BIBUS VOP

•

System z dystrybutorami video nr ref. 1074/54.

•

System bez dystrybutorów.

•

System z wejściami głównymi i dodatkowymi.

PODSTAWOWE CECHY
INFORMACJE OGÓLNE

System VOP jest to videodomofonowa wersja systemu BIBUS.
Wykorzystuje on wszystkie elementy w/w systemu, oczywiście
wprowadzając dodatkowe urządzenia, takie jak zasilacze i
dystrybutory video, czy teŜ videomonitory. Jedną z jego wielu zalet
jest niewątpliwie bardzo prosta instalacja. Do prowadzenia zasilania
i sygnału video w pionie wykorzystywane są jedynie 2 dodatkowe,
niespolaryzowane Ŝyły.
System VOP posiada wszystkie cechy systemu BIBUS, dodatkowo
charakteryzują go następujące właściwości:
PODSTAWOWE CECHY:
• Maksymalna ilość urządzeń obsługiwanych przez system, oraz
maksymalne odległości pomiędzy poszczególnymi jego
elementami, w porównaniu do wersji domofonowej, nie ulegają
zmianie. Oczywiście naleŜy zwrócić uwagę na średnicę kabli, w
szczególności na kable zasilające videomonitory i kamery.
Maksymalna odległość między panelem głównym z kamerą, a
monitorem wynosi 600 m, przy załoŜeniu odległości równej
200 m pomiędzy zasilaczem video pionu, a monitorem.
• Prowadzenie sygnału video róŜni się w zaleŜności od sekcji
instalacji. W pionie, sygnał jest prowadzony wspólnie z
zasilaniem monitorów 1 parą przewodów, zaś pomiędzy
głównymi panelami wywołania, a pionami jest on odseparowany
od innych sygnałów i wykorzystuje własną parę przewodów.
• W pionach moŜna prowadzić sygnał video z wykorzystaniem
dystrybutorów video, jak teŜ i bez ich pomocy. Polaryzacja
przewodów wykorzystywanych do przesyłania sygnału video
jest nieistotna.
• Uzyskanie maksymalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy
urządzeniami w systemie oraz najlepszej jakości obrazu
wymaga zastosowania dedykowanego okablowania –
przewodu nr ref. 1074/90.
• MoŜliwość zastosowania monitorów: Winflat, Winspot, Artico,
Atlantico, Utopia.
• MoŜliwość łączenia równoległego 2 videomonitotorów (przy
czym wizja w momencie wywołania pojawia się na 1 monitorze).
• Funkcja wywołania podglądu wizji z głównej stacji wywołania o
numerze 1.
• Wykorzystanie modułu video Scaitel dla centrali portierskiej.
• Niewykorzystane wyjścia sygnału video w videomonitorach i
dystrybutorach nie naleŜy zakańczać rezystorami 82Ω
Ω 1/4W.

TOPOLOGIA
Jak wspomniano wyŜej, system VOP jest rozwinięciem systemu
BIBUS. Wynika z tego, iŜ część audio jest identyczna w obu
systemach. Dla wersji video naleŜy zastosować jedynie
odpowiednie zasilacze video, separujące piony od głównych paneli
wywołania (podobnie jak rozdzielacze magistrali separują część
audio), oraz opcjonalnie dystrybutory video.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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SYSTEM BIBUS VOP
INFORMACJE OGÓLNE
MAKSYMALNE, DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI
MIĘDZY URZĄDZENIAMI W SYSTEMIE

INFORMACJE OGÓLNE

INSTALACJA
Podczas projektowania instalacji
następujące kwestie:
• istniejące instalacje elektryczne,
• typ kabli i ich średnicę,
• moŜliwość rozbudowy.

systemu

naleŜy

rozwaŜyć

ISTNIEJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Podczas instalacji naleŜy przestrzegać przepisów i zasad
bezpieczeństwa. NaleŜy unikać prowadzenia linii danych w pobliŜy
instalacji 230Vac, np. kabli zasilających oświetlenie, windy itp.
NaleŜy zachować minimum 10cm odległości między tymi
instalacjami. JeŜeli nie ma moŜliwości zachowania ww. odległości
naleŜy zastosować metalową przegrodę oddzielającą kable
instalacji domofonowej od kabli energetycznych.
WaŜne: śadna część systemu Bibus (VOP) nie moŜe być
uziemiona.

TYP PRZEWODÓW
NaleŜy oddzielać przewody prowadzące od rozdzielacza magistrali
do głównych stacji wywołania, od przewodów odchodzących od
rozdzielacza magistrali do unifonów (videomonitorów). Przewody
łączące rozdzielacze magistrali naleŜy prowadzić oddzielnie.
Dla Ŝył magistrali L1, L2 moŜemy uŜywać podwójnego przewodu
telefonicznego o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6mm (AWG22).
Warunkiem są mniejsze niŜ 100m odległości - między stacją
wywołania, a rozdzielaczem magistrali oraz między rozdzielaczem
magistrali a najdalej połoŜonym unifonem (videomonitorem).
W celu uzyskania maksymalnych odległości i najlepszej jakości
obrazu naleŜy uŜywać przewodu nr ref. 1074/90. Składa się on z 2
skręconych par. Jedna z nich (Ŝyła biała i niebieska 0,75mm2)
uŜywana jest do linii danych i fonii: L1, L2. Druga (Ŝyła czerwona i
czarna 1 mm2) dla sygnału video. Impedancja pary słuŜącej do
przesyłu sygnału video wynosi 100Ω.
MoŜna uŜywać takŜe innych typów przewodów, przy
ograniczeniach maksymalnych, dopuszczalnych odległości i liczby
monitorów.
Dla transmisji sygnału video od strony głównych paneli wywołania
(np. pomiędzy kamerą, a przekaźnikiem lub dystrybutorem) naleŜy
koniecznie uŜywać przewodów typu „skrętka” np. przewód
telefoniczny AWG22.

•

Wersja domofonowa.

Maksymalna odległość
50m
100m 200m
400m
Przewody
L1,
L2
pomiędzy rozdzielaczem
magistrali,
a
najdalej
0,75mm2
połoŜonym unifonem, lub
dekoderem specjalnym
Przewody L1, L2, ~0, ~12
pomiędzy rozdzielaczem
magistrali (MASTER), a
0,75mm2
1,5mm2
2,5mm2
jakimkolwiek urządzeniem
od strony głównych paneli
wywołania
Przewody L1, L2, ~0, ~12
pomiędzy rozdzielaczem
0,75mm2
1,5mm2
magistrali, a dodatkowym
panelem wywołania
Przewody
SE1,
SE2
pomiędzy
panelem
1,5mm2
wywołania,
a
elektrozaczepem
Przewody
~0,
~12
pomiędzy rozdzielaczem
magistrali,
a
0,75mm2
1,5mm2
2,5mm2
elektrozaczepem
obsługiwanym
przez
digitizer
Podane przekroje dla przewodów ~0 i ~12 obowiązują takŜe w
przypadku uŜycia transformatorów 9000/230.
•

Wersja videodomofonowa.

Maksymalna odległość
50m
100m 200m
400m
Przewody L1, L2, VPI, VPU
pomiędzy
rozdzielaczem Przewód nr ref. 1074/90
magistrali/zasilaczem VOP, a
(L1, L2 0,75mm2;
VPI, VPU 1 mm2)
najdalej
połoŜonym
videomonitorem,
Przewody L1, L2, ~0, ~12
pomiędzy
rozdzielaczem
magistrali
(MASTER),
a
0,75mm2
1,5mm2 2,5mm2
jakimkolwiek urządzeniem od
strony
głównych
paneli
wywołania
Przewody R1, R2
0,75mm2
1,5mm2 2,5mm2
Przewody L1, L2, ~0, ~12
pomiędzy
rozdzielaczem
0,75mm2
1,5mm2 magistrali,
a
panelem
dodatkowym
Przewody
SE1,
SE2
pomiędzy
panelem
1,5mm2
wywołania,
a
elektrozaczepem
Przewody ~0, ~12 pomiędzy
rozdzielaczem magistrali, a
0,75mm2
1,5mm2 2,5mm2
elektrozaczepem
obsługiwanym przez digitizer
Przewody A,B
0,28mm2 (AWG22)
Podane przekroje dla przewodów ~0 i ~12 obowiązują takŜe w
przypadku uŜycia transformatorów 9000/230.
W przypadku uŜycia dystrybutorów video nr ref. 1074/54, moŜliwe
jest uŜycie na odcinku: dystrybutor – videomonitor przewodów o
przekrojach przynajmniej 0,2mm2, przy czym odległość pomiędzy
w/w urządzeniami nie moŜe przekroczyć 10 m. Powoduje to
równieŜ zmiejszenie maksymalnej odległości pomiędzy zasilaczem
video, a najdalej połoŜonych monitorem z 200m do 160m (w
przypadku monitorów Artico).
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SYSTEM BIBUS VOP
INFORMACJE OGÓLNE
Przykład
nr:

Maksymalna długość przewodów łączących główne stacje
wywołania z rozdzielaczami magistrali nie moŜe przekroczyć
800 m. Podobnie łączna długość przewodów magistrali łączącej
rozdzielacz magistrali z unifonami takŜe nie moŜe przekroczyć
800 m.

1
2
3

Odległość
pomiędzy
kamerą nr 1
a zasilaczem
VOP
≤200m
≤200m
200 ÷ 400

Odległość
pomiędzy
kamerą nr 2
a zasilaczem
VOP
≤200m
200 ÷ 400
200 ÷ 400

Odległość
ustawiona
mikroprzełączni
kami
w
zasilaczu VOP
0 ÷ 200*
0 ÷ 200*
200 ÷ 400

Odległość
ustawiona
na
regeneratorze
video
Nie wymagany
200 ÷ 450
Nie wymagany

* - ustawienia fabryczne

LICZBA URZĄDZEŃ I ODLEGŁOŚCI W PIONIE W
ZALEśNOŚCI OD TYPU KABLI
W systemie VOP, w jednym pionie moŜe być podłączone:
• maksymalnie 50 videomonitorów,
• maksymalnie 13 dystrybutorów video,
• maksymalnie 2 serie dystrybutorów video.
Maksymalna długość pionu w systemie VOP wynosi 200m, przy
poniŜszych ograniczeniach:
Piony z
monitorami
Winflat,
Winspot,
Atlantico,
Utopia

Liczba
videomonitorów

Maks.
odległość z
przewodem
nr ref.
1074/90

Maks.
odległość z
2
przewodami
AWG 22
(2x2x0,6mm)

Maks.
odległość z
przewodem
0,2mm2
(pomiędzy
pionem a
monitorem)

Konfiguracja bez
dystrybutorów
video
Konfiguracja
z
dystrybutorami
video

50

200m

80m

50m

50
(13 dystrybutorów)

200m

80m

50m

Piony z
videomonitoram
i Sentry, Artico

Liczba
videomonitorów

Konfiguracja bez
dystrybutorów
video
Konfiguracja bez
dystrybutorów
video
Konfiguracja
z
dystrybutorami
video

50

Maks.
odległość z
przewodem
nr ref.
1074/90
170m

44

200m

50 (13
dystrybutorów)

200m

Piony z
videomonitora
mi Sentry,
Artico

Liczba
videomonitorów

Maks.
odległość z
2
przewodami
AWG 22
(2x2x0,6mm)

Konfiguracja bez
dystrybutorów
video
Konfiguracja
z
dystrybutorami
video

50

80m

Maksymalna
odległość z
przewodem
0,2mm2
(pomiędzy
pionem a
monitorem)
50m

40
(13
dystrybutorów)

80m

50m

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY KAMERĄ,
A ZASILACZEM VIDEO
•

AKTYWACJA SYSTEMU
Po załączeniu zasilania naleŜy sprawdzić, czy wszystkie diody LED
na rozdzielaczach magistrali są włączone. Zgaszona dioda
wskazuje na awarię odpowiadającej jej magistrali.

Maksymalna odległość między zasilaczem 1074/20, a kamerą
w panelu głównym wynosi 400 m,
Maksymalna odległość pomiędzy kamerą w panelu
dodatkowym, a zasilaczem VOP 1074/20 dla danego pionu
wynosi 200 m.

Uwaga: Rozdzielacz magistrali próbuje resetować źle pracującą
gałąź co minutę. Po 10 próbach uszkodzona gałąź zostaje
ostatecznie odcięta. By przywrócić jej działanie naleŜy wyłączyć
rozdzielacz, usunąć usterkę gałęzi magistrali i włączyć ponownie
zasilanie.

Odległość między kamerą panela głównego, a zasilaczem powinna
być ustawiona mikroprzełącznikami w zasilaczu VOP. W przypadku
kilku wejść głównych, gdy odległość jednej kamery od zasilacza jest
większa od pozostałych, naleŜy uŜyć regeneratora nr ref. 1795/250
a następnie ustawić mikroprzełączniki jak dla mniejszej wielkości.
PowyŜszą kwestię wyjaśniają przykłady:

Kolejność programowania urządzeń:
1. Zaprogramuj kolejno stacje wywołania. Zwróć szczególną
uwagę na konfigurację systemu (panele wywołania mogą
pracować takŜe w poprzedniej wersji systemu Bibus, stąd
konieczne jest ustawienie 2 wersji systemu), oraz typ stacji
wywołania (główna lub dodatkowa).
2. Zaprogramuj kody wywołania uŜytkowników w stacjach z
przyciskami.
3. Zaprogramuj unifony, videomonitory i adaptery PABX z
dowolnej stacji wywołania.

•
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INFORMACJE OGÓLNE

MAKSYMALNA ROZBUDOWA SYSTEMU

SYSTEM BIBUS VOP

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE
4. W celach testowych wywołaj kolejno uŜytkowników w kolumnie
z dodatkowej stacji wywołania. Krok ten powtórz dla innych
dodatkowych stacji wywołania.
5. Podobnie przetestuj wywołania uŜytkowników z głównych stacji
wywołania (przynajmniej po jednym z uŜytkowników z kaŜdej
kolumny).
6. Zaprogramuj centralę portierską, oraz wykonaj test jej działania.
7. Zaprogramuj dekodery specjalne i przetestuj ich działanie.
Uwaga:
Rozdzielacz
programowania.

magistrali

1072/24

nie

wymaga

DIAGNOZOWANIE
1. JeŜeli na rozdzielaczu magistrali jedna lub więcej diod nie
świeci, spowodowane jest to zwarciem odpowiadającej tej
diodzie gałęzi magistrali.
2. Napis „NO CONNECTION” („BRAK POŁĄCZENIA”) na głównej
stacji wywołania wskazuje na zwarcie magistrali między stacją
wywołania, a rozdzielaczem magistrali. Ww. napis pojawi się
takŜe, jeŜeli skonfigurujemy jako MASTER więcej niŜ jeden
rozdzielacz magistrali.
3. Jeśli główna stacja wywołania z digitizerem do paneli
przyciskowych nie działa, powodem jest tak jak w punkcie 2
zwarcie magistrali między stacją wywołania, a rozdzielaczem
magistrali, lub konfiguracja MASTER kilku rozdzielaczy
magistrali.

BŁĘDY PROGRAMOWANIA
Błąd programowania
Główna
stacja
wywołania
skonfigurowana do pierwszej
edycji systemu
Dodatkowa stacja wywołania
skonfigurowana do pierwszej
edycji systemu

Centrala
skonfigurowana
edycji systemu
Główna
stacja
zaprogramowana
dodatkowa

Objawy
Unifony zaprogramowane z tej
stacji, oraz z niej wywoływane
dzwonią, lecz brak jest fonii.
Unifony zaprogramowane z tej
stacji, oraz z niej wywoływane
dzwonią,
lecz
fonia
jest
stłumiona.
MoŜliwy
efekt
Larsena.
portierska Centrala nie odbiera wywołań
do pierwszej ze stacji wywołania i unifonów.

wywołania Unifony wywoływane z tej stacji
jako dzwonią, lecz brak jest fonii,
takŜe nie moŜna otworzyć z
nich drzwi. Inne główne stacje
nie pokazują stanu zajętości
podczas wywoływania z tej
stacji.
Dodatkowa stacja wywołania Unifony z innych kolumn mogą
skonfigurowana jako główna
być wywoływane, lecz brak jest
fonii. Główne stacje wywołania
pokazują stan zajętości.
Unifony
zaprogramowane Z dodatkowej stacji wywołania
kodami przynaleŜnymi do innej nie moŜemy dzwonić do tych
kolumny
unifonów. Z kolumny, której
kody przypisaliśmy błędnie do
unifonów moŜemy wywołać ww.
unifony, lecz nie ma fonii, takŜe
nie moŜna otworzyć drzwi.
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INFORMACJE OGÓLNE

BUDOWA

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ
NR REF. 1072/13

OPIS
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonany w linii stylistycznej Sinthesi (2 moduły) z
elektronicznym wyświetlaczem LCD (2 x 16 znaków),
spełniającym funkcję elektronicznego spisu nazwisk (do 250
wpisów).
Dwa
sposoby
wywoływania
(dzwonienia):
poprzez
wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu
uŜytkownikowi, lub przez wybranie w elektronicznym spisie
nazwiska (lub opisu) danego uŜytkownika.
MoŜliwość rozbudowy o klawiaturę alfanumeryczną nr ref.
1038/74, pozwalającą na wprowadzanie kodów wywołania z
literowym (A ÷ J) prefiksem, bądź sufiksem np.: 123A, B234.
Dzwonienie do centrali portierskiej (Uwaga: tylko w dziennym
trybie pracy centrali).
MoŜliwość zaprogramowania 258 cztero znakowych kodów
otwarcia drzwi, w tym 250 indywidualnych kodów
przypisanych
uŜytkownikom,
których
nazwiska
zaprogramowane zostały w elektronicznym spisie nazwisk, oraz
8 ogólnych kodów otwarcia drzwi (moŜliwość udostępniania
w/w 8 kodów w określonych strefach czasowych przy uŜyciu
zewnętrznego timera).
Programowanie poprzez własną klawiaturę, klawiaturę
nr ref. 1032/65 lub komputer PC.
Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30
sekund).
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10,20,30,40s.
Programowalny czas zajętości: 10,20,30,40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Obsługa przycisku listonosza.
Akustyczne potwierdzenie dzwonienia.
Stan zajętości sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu
LCD.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa modułu z kamerą video.
Komunikaty wyświetlane w wielu językach, moŜliwość
rozbudowy o dodatkową pamięć EEPROM.
Zasilanie poprzez transformator 9000/230 (12Vac).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Aluminiowa płyta czołowa wielkości 2 modułów typu Sinthesi.
Gniazdo do podłączenia komputera PC.
Potencjometr regulacji czułości mikrofonu.
Potencjometr regulacji wzmocnienia głośnika.
Przycisk umoŜliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.
Złącze do podłączenia klawiatury do programowania
nr ref. 1032/65.
Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków).
Podświetlone "na Ŝółto" przyciski do przeglądania zawartości
elektronicznego spisu nazwisk.
Podświetlona "na zielono" klawiatura numeryczna (0 - 9) oraz
podświetlane "na Ŝółto" przyciski: "Dzwonienie", "Klucz",
"Kasuj”.
Gniazdo
do
podłączenia
dodatkowej
klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1038/74.
Złącza z zaciskami pod przewody (MP2, MV1, MS1).
Potencjometr regulacji kontrastu wyświetlacza.
Złącze z zaciskami pod przewody (MP1).
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PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13
PROGRAMOWANIE

OPIS ZACISKÓW

PROGRAMOWANIE

MP1

Panel moŜemy programować jedną z trzech metod:
1. Przy
uŜyciu
klawiatury
nr
ref.
1032/65
rekomendowany).
2. Z klawiatury modułu.
3. Przez komputer PC

Złącze podłączenia zasilania panela i obwodu
elektrozaczepu.

~ 12
~0
+T
GND
SE1
SE2

Napięcie zasilające 12Vac.
Masa dla napięcia 12Vac.
Zasilanie rezerwowe.
Masa dla zasilania rezerwowego.
Podłączenie elektrozaczepu.
Podłączenie elektrozaczepu.

MP2

Złącze podłączenia głównej magistrali.

L2
L1
GND
PA
SP

Linia danych (bez polaryzacji).
Linia danych (bez polaryzacji).
Masa.
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od
wewnętrznej strony drzwi).
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.

MV1

Złącze do podłączenia wersji video.

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

MS1

Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.

H

Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy uŜyciu
zaprogramowanych 8 ogólnych kodów otwierania drzwi
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
Masa.
Zewnętrzne zasilanie.
NieuŜywany.
Gniazdo do podłączenia dodatkowej klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1038/74.
Złącze do podłączenia klawiatury do programowania nr
ref. 1032/65.
Gniazdo do podłączenia komputera PC.

P
GND
+EP
DT
CNA
CNP
CNS

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania................................................................ 12Vac
Pobór prądu w stanie nieaktywnym ...................... 300mAac maks.
Pobór prądu podczas pracy (*) ............................. 600mAac maks.
Sygnał R....................................................................Imax = 80mA
Prąd elektrozaczepu................................................. 190mA maks.
Temperatura pracy ....................................................... -10 + 50°C
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30°C

(sposób

Uwaga. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wraz z odpowiednią
informacją na wyświetlaczu modułu, wskazują na błędnie
zaprogramowany (powtarzający się w systemie) numer
identyfikujący stację wywołania (ID).

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM KLAWIATURY
NR REF. 1032/65
Po załączeniu klawiatury moduł wchodzi automatycznie w tryb
programowania. Wyjście z tego trybu następuje po jej odłączeniu.
Wszystkie zaprogramowane dane pozostają w pamięci modułu.

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU KLAWIATURY
MODUŁU
Są dwa sposoby wejścia w tryb programowania modułu nr ref.
1072/13.
•

(*) wraz z klawiaturą numeryczną nr ref. 1038/74

Znany jest kod dostępu
Wprowadzamy dwa zera, a następnie 4 - cyfrowy kod
dostępu. Następnie potwierdzamy kod przyciskiem dzwonienia
֠.
Uwaga: fabrycznie ustawione hasło to: „9999”. Jeśli
wprowadzony kod jest nieprawidłowy na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat:
WERSJA POLSKA

INSTALACJA

NIEPRAWIDŁOWE
HASŁO

Moduł 1072/13 montujemy w sposób przewidziany dla paneli
Sinthesi.
Zworka pomiędzy stykami GND i SP symuluje zamknięcie drzwi.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy ww. stykami, usuwając
wcześniej zworkę.
JeŜeli uŜywamy elektrozaczepu, w którym waŜna jest polaryzacja,
styk SE1 naleŜy podłączyć do zacisku dodatniego elektrozaczepu,
zaś SE2 do ujemnego.

WERSJA ANGIELSKA
INCORRECT
PASSWORD
Jeśli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu, będzie powodowało
wydłuŜenie czasu oczekiwania na gotowość modułu do
ponownego przyjęcia kodu dostępu.
•
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Nie jest znany kod dostępu
Otwieramy front panela i wciskamy przycisk programowania (5).
Aby wyjść z trybu programowania naleŜy wcisnąć ww. przycisk
powtórnie. Dane wprowadzone to tego czasu zostaną
zapamiętane w pamięci modułu. Naciśnięcie przycisku X dłuŜej
niŜ 3 sekundy spowoduje przejście do poprzedniego menu.
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Naciśnięcie X dłuŜej niŜ 3 sekundy w menu głównym
spowoduje wyjście z trybu programowania. Podobnie
niewykonanie Ŝadnej operacji w ciągu 3 minut.

OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W następnych rozdziałach opisano programowanie przy uŜyciu
własnej klawiatury modułu. RóŜnice między tym sposobem
programowania, a programowaniem z wykorzystaniem klawiatury
1032/65 zawarte są w poniŜszej tabeli:
Funkcja

Wybór menu
OK (zatwierdzenie
operacji)
Wyjście z menu
(jeden poziom do
góry)
Odstęp
Korekta
Znak specjalny
Kasowanie
rezerwowania
kodów

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury modułu
Przyciski ↑ i ↓
Przycisk dzwonienia
֠
Przycisk X naciśnięty
dłuŜej niŜ 3 sekundy

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury 1032/65
Przyciski ← i →
Przycisk ↵

Wybór znaku
Wybór znaku
Wybór znaku
Przycisk otwierania
drzwi 

Przycisk SP
Przycisk BS
Przycisk /
Przycisk BS

WERSJA POLSKA

Główne Menu
Język

Główne Menu
Typ modułu wyw

Główne Menu
Stacja No

Główne Menu
CZAS ZAJĘTOŚCI

Główne Menu
Czas otwarcia

↓↑

Główne Menu
Dzwon centrali

↓↑

WERSJA ANGIELSKA
Main Menu
Edition

↓

Main Menu
Language

↓↑

Main Menu
C.Module Type

↓↑

Main Menu
Cal module n°

↓↑

Main Menu
BUSY TIME

↓↑

Main Menu
Door op. time

↓↑

Main Menu
Lock rel. codes

↓↑

Przycisk 

Po wejściu w tryb programowania na wyświetlaczu modułu pojawia
się menu główne.

Główne Menu
Wersja

Główne Menu
Hasło modułu

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PROGRAMOWANIE

↓

↓↑
Main Menu
Type of code

↓↑

Main Menu
Codes/Names

↓↑

Main Menu
Association

↓↑

Main Menu
Mod.Password

↓↑

Main Menu
Switchb.call

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

Główne Menu
Kody otwarcia

↓↑

Główne Menu
Typ kodu

↓↑

Uwaga: JeŜeli do pamięci modułu, wpiszemy istniejący w systemie
numer identyfikujący stację (ID), na wyświetlaczu pojawi się
komunikat błędu:

Główne Menu
Kody/Nazwiska

↓↑

WERSJA POLSKA

UŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) przewijamy menu, przyciskiem
֠ (↵
↵) akceptujemy wybór.

ISTNIEJĄCY
KOD MODUŁU
Główne Menu
Przypisanie

↓↑

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PROGRAMOWANIE
stosowania kodów wywołania z literowym prefiksem, naleŜy uŜyć
litery z zakresu: od A do J.
Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.

WERSJA ANGIELSKA

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

EXISTING
CALL MODULE N°

WERSJA POLSKA
WERSJA SYSTEMU
PoniewaŜ moduł 1072/13 moŜe pracować zarówno w starszej,
pierwszej wersji systemu naleŜy w tym kroku zaprogramować
odpowiedni parametr. W nowych instalacjach naleŜy wprowadzić 2
wersję systemu. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat

==
Stacja n°
Stacja 1
WERSJA ANGIELSKA
==
Station

WERSJA POLSKA
Wersja: II ED
<I ED> <II ED>

==

Station n°
1

==

NaleŜy wprowadzić numer stacji i zatwierdzić wybór przyciskiem
↵). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci
֠ (↵
do menu głównego.

WERSJA ANGIELSKA
EDITION: II ED
<I ED> <II ED>

CZAS ZAJĘTOŚCI

UŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) dokonujemy wyboru,
przyciskiem ֠ (↵
↵) akceptujemy wybraną wersję. Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.

Czas zajętości składa się z dwóch parametrów wprowadzanych w
submenu.
• Czas na odebranie wywołania (czas podniesienia słuchawki),
WERSJA POLSKA
== CZAS ZAJĘTOŚCI
CZAS ON ODB

JĘZYK

==
↓

WERSJA POLSKA
==
Polski

Język

==
↓

WERSJA ANGIELSKA
==
BUSY TIME
PICKUP TIME

==
↓

WERSJA ANGIELSKA
==
English

Language

==
↓

•

Czas zajętości (minimalny, gwarantowany czas rozmowy).
WERSJA POLSKA

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
←i
→), oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje

== CZAS ZAJĘTOŚCI
CZAS ZAJĘTOŚCI

==
↑

dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.
WERSJA ANGIELSKA
TYP STACJI

==
BUSY TIME
BUSY TIME

==
↑

Moduł 1072/13 moŜe być skonfigurowany jako stacja główna, lub
stacja dodatkowa. Ze stacji głównej moŜemy dzwonić do wszystkich
uŜytkowników systemu, natomiast ze stacji dodatkowej tylko do
unifonów w danym pionie.
UWAGA: ze stacji dodatkowej nie moŜna wywołać centrali
portierskiej.

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
←
i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).

WERSJA POLSKA

CZAS NA ODEBRANIE POŁĄCZENIA

Moduł wyw:
<GŁ.> <DOD>

GŁ.

WERSJA ANGIELSKA
C. MOD. TYPE:
<MA.> <SEC>

MA

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →)
oraz potwierdzić wybór przyciskiem dzwonienia ֠ (↵
↵). Moduł
wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu
głównego.

Jest to maksymalny okres czasu, w ciągu którego wywoływany
uŜytkownik moŜe podnieść słuchawkę. Wszystkie pozostałe
urządzenia w systemie będą wskazywały zajętość. NaleŜy
pamiętać, aby czas na odebranie połączenia był identyczny we
wszystkich urządzeniach systemu.
WERSJA POLSKA
CZAS NA ODB:
.
<10> <20> <30> <40>

20s

WERSJA ANGIELSKA
PICKUP TIME:
<10> <20> <30> <40>

20s

NUMER STACJI (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu
od 1 do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku
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Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →),
oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.
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PROGRAMOWANIE
WERSJA POLSKA

CZAS ZAJĘTOŚCI
Czas zajętości jest to gwarantowany, minimalny czas rozmowy. W
trakcie rozmowy (np. między panelem zewnętrznym, a unifonem),
wszystkie urządzenia (np. pozostałe moduły wywołania) nie biorące
udziału w rozmowie wskazują na zajętość. Po upływie czasu
zajętości trwającą konwersację moŜe przerwać inne wywołanie.
WERSJA POLSKA
CZAS ZAJĘTO.
<10> <20> <30> <40>

==
Typ kodu
Num. 1.9999

==
↓

==
Typ kodu
Pref. x000.x999

==
↓↑

==
Typ kodu
Suf. 000x.999x

==
↑

20s

WERSJA ANGIELSKA
BUSY TIME:
<10> <20> <30> <40>

20s

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →),
oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.
CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Przekaźnik sterujący elektrozaczepem moŜe być załączany na czas
od 500ms (tryb impulsowy) do 30s. Czas 500ms ustawiamy
wprowadzając 0.
WERSJA POLSKA
==
Czas otwarcia
0 sekundy

==

WERSJA ANGIELSKA
==
Code Type
Num. 1.9999

==
↓

==
Code Type
Pref. x000.x999

==
↓↑

==
Code Type
Suf. 000x.999x

==
↑

Aby wybrać odpowiednią opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i
→), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).
KODY UśYTKOWNIKÓW

WERSJA ANGIELSKA
==
Door op. time
0 seconds

==

WERSJA POLSKA
==
Kod/nazwisko
Wprow. Danych

==
↓

Po wprowadzeniu odpowiedniego czasu naleŜy zatwierdzić wybór
przyciskiem ֠ (↵
↵). Aby skasować wpis naleŜy nacisnąć przycisk
X (BS). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci
do menu głównego.

==
Kod/nazwisko
Modyf. Danych

==
↓↑

KODY OTWARCIA DRZWI

==
Kod/nazwisko
Usun wszystkie

==
↑

Do pamięci modułu moŜemy wpisać 8 ogólnych kodów otwierania
drzwi. Kody te mogą być blokowane przez zwarcie zacisku H z
GND.
WERSJA POLSKA
Kod otwarcia
1° Kod:
WERSJA ANGIELSKA
Lock rel. Codes
1° Code:
NaleŜy wprowadzić 4-cyfrowy kod i zatwierdzić go przyciskiem
dzwonienia ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, oraz
przejdzie do wprowadzania kolejnego kodu. Aby skasować wpis
naleŜy nacisnąć przycisk X (BS). Po wprowadzeniu ostatniego kodu
moduł automatycznie powróci do menu głównego. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku X dłuŜej niŜ 3 sekundy (
), spowoduje
przejście do menu głównego.
TYP KODÓW
W systemie Bibus moŜemy uŜywać kodów numerycznych (00019999), alfanumerycznych z literowym prefiksem (A000-J999) i
alfanumerycznych z literowym sufiksem (000A-999J).
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WERSJA ANGIELSKA
==
Code/Name
Enter Data

==
↓

==
Code/Name
Modify Data

==
↓↑

==
Code/Name
Clear All

==
↑

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓
(←
← i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).
WPROWADZANIE DANYCH
Po wybraniu submenu wprowadzania danych, na wyświetlaczu
pojawia się pierwsza wolna pozycja pamięci spisu. Pojemność
elektronicznego spisu nazwisk wynosi 250 pozycji.
W kolejnych oknach moŜna wprowadzić kod wywołania, nazwę
uŜytkownika, indywidualny kod otwarcia drzwi.
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Position:
Code:

Modyfy Data
Search by Name

1

NaleŜy wprowadzić 4-znakowy kod wywołania uŜytkownika i
nacisnąć dla potwierdzenia przycisk dzwonienia ֠ (↵
↵) . Błędy
korygujemy przyciskiem X (BS), dłuŜsze wciśnięcie przycisku X (
)
spowoduje przejście do poprzedniego menu.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne). Ten sam kod moŜna
wprowadzić na dwóch lub trzech pozycjach (przy łączeniu
równoległym unifonów).
Po wprowadzeniu kodu na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA
Kod 1001

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
←
i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).
SZUKANIE WEDŁUG POZYCJI:
Po wybraniu pozycji moŜemy edytować kod wywołania
uŜytkownika, nazwę, oraz osobisty kod otwierania drzwi. MoŜemy
takŜe skasować dane.
Position:
Code:

1
1001

Nazw:

WERSJA ANGIELSKA
Code 1001

↑

Name:

Przy uŜyciu przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) wybieramy pozycję do edycji i
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). W tym momencie
moŜemy:
• Skasować cały wpis naciskając X (BS). Pojawi się okno w ceku
potwierdzenia skasowania całego wpisu.
• Zmienić kod wywołania uŜytkownika wpisując nowy kodu
wywołania i zatwierdzając przyciskiem ֠ (↵
↵).
• Zmienić nazwę uŜytkownika, procedura jest identyczna jak przy
wprowadzaniu nazwy, tutaj takŜe zatwierdzamy nowy wpis
przyciskiem ֠ (↵
↵).
• Zmienić kod otwierania drzwi, operację naleŜy potwierdzić
przyciskiem ֠ (↵
↵).

Nazwisko moŜna wprowadzić później, w tym celu wystarczy
nacisnąć przycisk ֠. Aby wpisać nazwisko, potrzebny znak (literę)
wybieramy uŜywając przycisków ↑ i ↓. Po około sekundzie kursor
przesunie się o 1 pozycję w prawo, umoŜliwiając wybór następnego
znaku. Przycisk X kasuje ostatni znak.
UŜycie klawiatury 1032/65 zdecydowanie upraszcza proces
wpisywania nazw uŜytkowników.
Ta sama nazwa uŜytkownika moŜe być przypisana do kilku
unifonów.
Po wprowadzeniu całej nazwy i naciśnięciu przycisku ֠ (↵
↵) naleŜy
wprowadzić kod otwierania drzwi przypisany do tego uŜytkownika:

Po wybraniu pozycji moŜemy edytować tylko nazwę uŜytkownika,
oraz osobisty kod otwierania drzwi.

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

SZUKANIE WEDŁUG NAZWY UśYTKOWNIKA:

Jan Kowalski
Kod:

Kod otwarcia

WERSJA ANGIELSKA

1001

WERSJA ANGIELSKA
John Smith
Code:

Code Lock rel.

1001

Kod potwierdzamy przyciskiem dzwonienia ֠ (↵
↵). Uwaga. Kody
uŜytkowników powinny być róŜne od ogólnych kodów otwierania
drzwi.
Aby pominąć ten etap programowania naleŜy nacisnąć przycisk ֠
(↵
↵ ).

Przy uŜyciu przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) wybieramy pozycję do edycji i
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠. (↵
↵). W tym momencie
moŜemy:
• Zmienić nazwę uŜytkownika.
• Zmienić
kod
otwierania
drzwi
przypisany
danemu
uŜytkownikowi.

MODYFIKACJA DANYCH

KaŜdą operację naleŜy potwierdzać przyciskiem ֠ (↵
↵).

Po wprowadzeniu danych mamy moŜliwość ich modyfikacji. Spis
moŜna przeszukiwać:
• według pozycji wpisu,
• według nazwy.

USUŃ WSZYSTKIE
To submenu uŜywane jest do kasowania całego spisu, tj. nazw,
kodów wywołania i osobistych kodów otwarcia drzwi.

WERSJA POLSKA
WERSJA POLSKA

Modyf Danych
Szuk. po Pozyc.

↓

Modyf Danych
Szuk. Po Nazw.

↑
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WERSJA ANGIELSKA
Are you sure?
<YES> <NO>

WERSJA ANGIELSKA
Modyfy Data
Search by Pos.

Jesteś pewien ?
<Tak> <Nie>

↓

Wyboru dokonujemy uŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) i
zatwierdzamy przyciskiem ֠ (↵
↵).
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PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO UNIFONÓW:
Uwaga: W przypadku występowania w systemie kilku głównych
paneli wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów
wystarczy przeprowadzić tylko 1 raz.
Przypisanie kodów wywołania do unifonów składa się z dwóch
etapów:
• A. Tworzenie listy programowanych unifonów.
• B. Programowanie unifonów
A: Tworzenie listy programowanych unifonów.
W głównym menu modułu naleŜy wybrać „Przypisanie”. Pojawi się
poniŜszy komunikat:

1
Przypisać?

WERSJA ANGIELSKA
Position:
C:1001

MODYFIKACJA HASŁA DOSTĘPU DO TRYBU
PROGRAMOWANIA
WERSJA POLSKA
Hasło:
Nowe:

9999

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Pozycja:
K:1001

W systemie Bibus moŜemy połączyć równolegle 2, bądź 3 unifony.
W tym celu, podczas tworzenia listy programowanych unifonów
naleŜy wcisnąć dwukrotnie (lub trzykrotnie) przycisk ֠. Następnie
procedurę programowania powinno się powtórzyć oddzielnie dla
dwóch (lub trzech) równolegle połączonych unifonów.

1
Associate?

Password:
New:

9999

NaleŜy wprowadzić 4-cyfrowe hasło i zatwierdzić je przyciskiem ֠
(↵
↵).
BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ

Korzystając z przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) naleŜy wybrać kolejno
pozycje,
które
mają
być
programowane,
kaŜdorazowo
potwierdzając wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Przy wybranych wpisach
pojawi się symbol |←
←. Aby usunąć rekord z listy pozycji
programowanych naleŜy wcisnąć przycisk z symbolem klucza 
(BS). Symbol |←
← zniknie.
Po zakończeniu tworzenia listy, naleŜy wcisnąć przycisk X (
).
Pojawi się wtedy napis:
WERSJA POLSKA
MODUŁ W TRAKCIE
PROGRAMOWANIA
WERSJA ANGIELSKA
MODULE BEING
PROGRAMMED

Uaktywnienie tej funkcji umoŜliwia wywołanie centrali portierskiej po
naciśnięciu przycisku dzwonienia ֠ w panelach głównych.
Funkcja jest aktywna tylko w trybie dziennym pracy centrali.
WERSJA POLSKA
Przycisk dzwon. ֠
<TAK> <NIE>
WERSJA ANGIELSKA
Call key ֠
<YES> <NO>

Przyciskami ↑ i ↓ (←
← i →) dokonujemy wyboru, następnie
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).

W tym momencie naleŜy przejść do etapu B.

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA

B: Programowanie unifonów.

Typ systemu:............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania:.......................................................... główna
Format kodu: ...............................................................numeryczny
Numer stacji: ................................................................................1
Długość sygnału wywołania: .....................................................20s
Czas zajętości: .........................................................................20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: .......................... 0 (tryb impulsowy)

Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk otwierania
drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie potwierdzona
podwójnym sygnałem dźwiękowym i błyśnięciem diody LED.
Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
ustalono listę pozycji do programowania
Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi późniejszą
konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4

PoniŜsza procedura przywraca ustawienia fabryczne:
1. wyłącz zasilanie modułu,
2. trzymając przycisk programowania modułu załącz zasilanie,
3. trzymaj w/w przycisk aŜ do momentu (ok. 10s) wyemitowania
dźwięku potwierdzenia.

Wyjście z trybu programowania modułu następuje w następujących
przypadkach.
• po zakończeniu programowania unifonów,
• 10 minut po wykonaniu ostatniej operacji,
• po naciśnięciu przycisku programowania,
• po naciśnięciu dowolnego przycisku w module wywołania i
wprowadzeniu kodu programowania.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU
KOMPUTERA PC
Do programowania modułu z wykorzystaniem komputera naleŜy
wykorzystać port (2). Program B-BUS PC moŜna pobrać bezpłatnie
ze strony Urmet Domus: www.urmetdomus.com.
Do połączenia komputera z modułem moŜna uŜyć kabla 1072/57
(niedostarczany wraz z modułem). PoniŜej podane jest
wykorzystanie pinów we wtyczce DB9 (Ŝeńskiej).
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Pin 9

nie wykorzystywany
odbiór
nadawanie
nie wykorzystywany
masa
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany

Dzięki współpracy modułu 1072/13 z komputerem moŜliwe są
następujące operacje:

INSTRUKCJA OBSŁUGI
REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU
W przypadku niewystarczającej głośności modułu (stacji wywołania)
istnieje moŜliwość jej regulacji.
Realizuje się to przy uŜyciu potencjometru (4) znajdującego się za
płytą frontową panela.

REGULACJA KONTRASTU WYŚWIETLACZA
Do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD
potencjometru (12) umieszczonego z tyłu panela.

naleŜy

DZWONIENIE DO UNIFONÓW
UŜytkownik moŜe być wywołany po wpisaniu odpowiadającego mu
kodu na klawiaturze modułu. Łatwiejszym sposobem jest jednak
wybranie odpowiedniej pozycji z elektronicznego spisu nazwisk.

KOPIOWANIE DANYCH Z KOMPUTERA DO MODUŁU 1072/13

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU ELEKTRONICZNEGO
SPISU NAZWISK

WERSJA POLSKA

Prawidłowo funkcjonujący panel wyświetla komunikat:

Odbiór danych....

uŜyć

WERSJA POLSKA
Wybierz nazwisko
↑
↓

WERSJA ANGIELSKA
Data reception
in course…

KOPIOWANIE DANYCH Z MODUŁU 1072/13
DO KOMPUTERA PC
WERSJA POLSKA
PROSZĘ
CZEKAĆ
WERSJA ANGIELSKA
PLEASE
WAIT

WERSJA ANGIELSKA
Select NAME
with ↑ or ↓
Przy uŜyciu przycisków ↑ lub ↓ wybieramy dowolnego uŜytkownika
systemu. Aby zadzwonić naleŜy zatwierdzić wybrane nazwisko
przyciskiem ֠. Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez
3s. DłuŜsze naciskanie przycisku powoduje maksymalnie trzykrotne
powtórzenia wywołania lokatora. Na wyświetlaczu pokaŜe się napis:
URMET DOMUS
1001
Po około 2 sekundach, jeŜeli nie naciśniemy przycisku dzwonienia
֠ na wyświetlaczu pojawi się:
WERSJA POLSKA
Aby zadzwonić
naciśnij ֠
WERSJA ANGIELSKA
To call
press ֠
W tej sytuacji moŜna nacisnąć przycisk dzwonienia ֠, lub dalej
przewijać listę lokatorów. Po naciśnięciu przycisku dzwonienia na
wyświetlaczu pojawi się napis:
WERSJA POLSKA
TRWA
DZWONIENIE
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WERSJA ANGIELSKA
CALL
IN COURSE
Naciśnięcie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa
wywołania uŜytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawkę, na
wyświetlaczu ukaŜe się następujący komunikat:
WERSJA POLSKA
PROSZĘ
MÓWIĆ
WERSJA ANGIELSKA
TALK
PLEASE
MoŜliwa jest wówczas rozmowa. Naciśnięcie przycisku X przerywa
rozmowę.
Jeśli uŜytkownik nie odpowie w ciągu zaprogramowanego czasu na
odebranie wywołania na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat.
WERSJA POLSKA
Lokator
Nie odpowiada
WERSJA ANGIELSKA

Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez 3s. DłuŜsze
naciskanie
przycisku
powoduje
maksymalnie
trzykrotne
powtórzenia wywołania lokatora
Naciśnięcie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa
wywołania uŜytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawkę, na
wyświetlaczu ukaŜe się następujący komunikat:
WERSJA POLSKA
PROSZĘ
MÓWIĆ
WERSJA ANGIELSKA
TALK
PLEASE
MoŜliwa jest wówczas rozmowa. Naciśnięcie przycisku X przerywa
rozmowę.
Jeśli uŜytkownik nie odpowie w ciągu zaprogramowanego czasu
na odebranie wywołania na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat.
WERSJA POLSKA
Lokator
Nie odpowiada
WERSJA ANGIELSKA
User
does not reply

User
does not reply
BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ
DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU KLAWIATURY MODUŁU
WERSJA POLSKA
Wybierz nazwisko
↑
↓

Bezpośrednie naciśnięcie przycisku dzwonienia ֠ spowoduje
wywołanie centrali portierskiej (jeśli centrala występuje w systemie,
pracuje w dziennym trybie pracy oraz jeśli zaprogramowana jest
opcja wywołania centrali). Na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
Select NAME
with ↑ or ↓

DZWONIENIE DO
Centrala
WERSJA ANGIELSKA

Do kaŜdego unifonu moŜemy się równieŜ dodzwonić przy uŜyciu
klawiatury. W tym celu naleŜy wprowadzić kod danego
uŜytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA
DZWONIENIE DO:
n°1001
WERSJA ANGIELSKA
CALL TO:
n°1001
Po naciśnięciu przycisku dzwonienia ֠ pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

CALL TO:
Switchboard

Naciśnięcie przycisku ֠ w przypadku, gdy centrala portierska
pracuje w trybie nocnym lub przy nieaktywnej tej funkcji, spowoduje
pojawienie się następującego komunikatu:
WERSJA POLSKA
NIEPRAWIDŁOWY
KOD
WERSJA ANGIELSKA
CODE
NOT VALID

TRWA
DZWONIENIE
OTWIERANIE DRZWI PRZY UśYCIU KODU
WERSJA ANGIELSKA
CALL
IN COURSE

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

W systemie moŜliwe jest uŜywanie 8 ogólnie dostępnych kodów
otwarcia drzwi. Ogólne kody otwierania drzwi związane są ze
sprawdzeniem przedziału czasu, tzn. kod umoŜliwia otwarcie drzwi
tylko wtedy, gdy styki zewnętrznego zegara sterującego są otwarte.
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PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13
KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74
W przeciwnym wypadku wprowadzenie ogólnego kodu nie
spowoduje otwarcia drzwi. Wprowadzony kod musi być zawsze
czterocyfrowy. Dodatkowo kaŜdemu uŜytkownikowi moŜna
przypisać indywidualny kod otwarcia drzwi działający niezaleŜnie od
połoŜenia styków zewnętrznego zegara sterującego.
Aby otworzyć drzwi naleŜy wcisnąć przycisk , co jest
sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA
KOD OTWARCIA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

NO CONNECTION

Mimo to ciągle moŜna otwierać drzwi przy uŜyciu kodu.
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu modułu nr ref. 1072/13,
przez ok. 1 s. pojawiają się informacje o wersji oprogramowania,
np.:
Bibus System
V1.0 10/10/01

LOCK REL.CODE

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74
Następnie wprowadzić kod (4 cyfry). W trakcie wprowadzania
poszczególnych cyfr na wyświetlaczu pojawiają się znaki " * ".
Po wprowadzeniu poprawnego kodu nastąpi zwolnienie
elektrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu jest definiowany
podczas programowania modułu (od 0 do 30 sekund). Funkcja
otwarcia drzwi przy uŜyciu zaprogramowanych ogólnych kodów
otwierania drzwi moŜe zostać czasowo zablokowana poprzez
zwarcie w panelu zacisków "H" i "GND" (zewnętrzny zegar).
Następujący komunikat pojawi się po poprawnym wpisaniu kodu:
WERSJA POLSKA
Proszę
wejść
WERSJA ANGIELSKA
Go in
Please

FUNKCJA ZAJĘTOŚCI
W przypadku, gdy w systemie pracuje więcej niŜ jedna stacja
wywołania, funkcja zajętości gwarantuje czas na odebranie
wywołania, oraz wystarczająco długi czas na przeprowadzenie
rozmowy. Parametry te są programowane.
PoniŜszy komunikat pojawia się w momencie, gdy w systemie
prowadzona jest juŜ rozmowa:

Moduł wywołania nr ref. 1072/13 moŜe być wyposaŜony w
klawiaturę numeryczną 1038/74. Stosujemy je wówczas, gdy
istnieje konieczność przypisania uŜytkownikom kodów wywołania
zawierających znaki alfanumeryczne. Zastosowanie ww. klawiatury
wymaga zastosowania większej obudowy. Klawiatura ma wymiary
jednego modułu Sinthesi. Ze względu na połączenia, z modułem
1072/13 montujemy ją poniŜej, lub obok ww. modułu.

WERSJA POLSKA
LINIA ZAJĘTA
Proszę czekać
WERSJA ANGIELSKA
LINE BUSY
Please wait
W trakcie tego czasu klawiatura jest nieaktywna.
DODATKOWE INFORMACJE
Jeśli nie ma połączenia z magistralą, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat:
WERSJA POLSKA
BRAK POŁĄCZENIA
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NR REF. 1072/13

MONTAś PANELA

MONTAś PANELA SINTHESI Z KLAWIATURĄ
NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13
Moduł wywołania nr ref. 1072/13 moŜe być montowany
samodzielnie lub z następującymi modułami dodatkowymi:
• modułem kamery video (b/w) nr ref. 1745/70
• modułem kamery video (kolor) nr ref. 1745/40
• modułem klawiatury alfanumerycznej nr ref. 1038/74
UWAGA: Zaleca się montaŜ modułu wywołania na wysokości ok.
1,55 m od podłoŜa do jego górnej krawędzi.
W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu, modułu nie naleŜy montować naprzeciw silnych źródeł
światła (oświetlenie słoneczne, silne lampy, itp.).

Odkręcić górną śrubę uchwytu i otworzyć panel. Wykonać
połączenia do płyty z zaciskami według odpowiedniego schematu
połączeniowego.

MONTAś PODTYNKOWY
Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 (nie będąca na wyposaŜeniu
standardowym modułu) powinna być instalowana w taki sposób,
aby nie wystawała ze ściany. Zanim puszka instalacyjna zostanie
osadzona w ścianie naleŜy wykonać otwory dla wprowadzenia
przewodów w najwygodniejszych miejscach.

Zamknąć panel. Delikatnie wkręcić obie śruby uchwytu modułów,
ale nie dokręcać do końca – nie dociągać! Ostatnim etapem
montaŜu jest montaŜ ramki frontowej. NaleŜy wsunąć obie
końcówki na górna i dolną część ramki frontowej, a następnie
umieścić ramkę na uchwycie modułu.
W celu zamocowania uchwytu modułu naleŜy umieścić uchwyt
modułu w obudowie podtynkowej tak, aby część ruchoma uchwytu
znajdowała się na dole (patrz: powiększenie), a następnie
przykręcić go delikatnie za pomocą dołączonych 2 specjalnych śrub
do obudowy podtynkowej.

Następnie naleŜy umocować moduł 1072/13. W tym celu trzeba
wcisnąć go do uchwytu, aŜ do zapięcia się zatrzasków.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13

NR REF. 1072/13
PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13
MONTAś PANELA
W przypadku nierówności wykonaniu otworu pod obudowę
podtynkową, moŜna zamontować ramkę płaską lub ramkę płaską z
daszkiem. W tym celu naleŜy po osadzeniu w ścianie puszki
instalacyjnej przyłoŜyć do niej ramkę. Umieścić uchwyt modułu w
obudowie podtynkowej tak, aby część ruchoma uchwytu
znajdowała się na dole (patrz: powiększenie), a następnie
przykręcić go za pomocą dołączonych 2 specjalnych śrub do
obudowy. Kontynuować montaŜ zakładając moduły i ramkę
frontową, jak zostało to opisane wcześniej. Ramka płaska (lub
płaska z daszkiem) będzie całkowicie przymocowana po
przykręceniu ramki frontowej.
•

MontaŜ ramki płaskiej

Kontynuować montaŜ wciskając moduł wywołana.

•

MontaŜ ramki płaskiej z daszkiem

Otworzyć panel, poluzowując śrubę trzymającą uchwyt modułu.
Wykonać połączenia elektryczne do listwy panela.

MONTAś NATYNKOWY
Aby zamontować moduł wywołania nr ref. 1072/13 w wersji
natynkowej naleŜy zastosować obudowę natynkową z daszkiem nr
ref. 1145/312. Obudowy natynkowe dostarczane są w komplecie
wraz z uchwytem modułów oraz ramką frontową, nie jest
wymagana równieŜ puszka podtynkowa. Sposób postępowania:
Przymocować obudowę do ściany przy pomocy śrub, tak, aby
najwyŜsza część panela znajdowała się na wysokości 1,55÷1,60 m
od podłoŜa. Wykonać otwór w dolnej części obudowy dla
przeprowadzenia przewodów.

26

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

NR REF. 1072/13

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13
MONTAś PANELA

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

Podnieść osłony śrub ramki. Dokręcić dwie śruby A mocujące
ramkę do panela.
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PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
INFORMACJE OGÓLNE

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

BUDOWA

OPIS
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wykonany w linii stylistycznej K-Steel (2 moduły) z
elektronicznym wyświetlaczem LCD (2 x 16 znaków),
spełniającym funkcję elektronicznego spisu nazwisk (do 250
wpisów).
Dwa
sposoby
wywoływania
(dzwonienia):
poprzez
wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu
uŜytkownikowi, lub przez wybranie w elektronicznym spisie
nazwiska (lub opisu) danego uŜytkownika.
MoŜliwość rozbudowy o klawiaturę alfanumeryczną nr ref.
1038/73, pozwalającą na wprowadzanie kodów wywołania z
literowym (A ÷ J) prefiksem, bądź sufiksem np.: 123A, B234.
Dzwonienie do centrali portierskiej (Uwaga: tylko w dziennym
trybie pracy centrali).
MoŜliwość zaprogramowania 258 cztero znakowych kodów
otwarcia drzwi, w tym 250 indywidualnych kodów
przypisanych
uŜytkownikom,
których
nazwiska
zaprogramowane zostały w elektronicznym spisie nazwisk, oraz
8 ogólnych kodów otwierania drzwi (moŜliwość udostępniania
w/w 8 kodów w określonych strefach czasowych przy uŜyciu
zewnętrznego timera).
Programowanie poprzez własną klawiaturę, klawiaturę +adapter
1032/65 + 1072/60 lub komputer PC.
Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30
sekund).
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10,20,30,40s.
Programowalny czas zajętości: 10,20,30,40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Obsługa przycisku listonosza.
Akustyczne potwierdzenie dzwonienia.
Stan zajętości sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu
LCD.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa modułu z kamerą video.
Komunikaty wyświetlane w wielu językach, moŜliwość
rozbudowy o dodatkową pamięć EEPROM.
Zasilanie poprzez transformator 9000/230 (12Vac).

1. Stalowa (INOX) płyta czołowa wielkości 2 modułów typu KSteel.
2. Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków).
3. Podświetlone "na Ŝółto" przyciski do przeglądania zawartości
elektronicznego spisu nazwisk.
4. Podświetlona "na zielono" klawiatura numeryczna (0 - 9) oraz
podświetlane "na Ŝółto" przyciski: "Dzwonienie", "Klucz",
"Kasuj”.
5. Gniazdo
do
podłączenia
dodatkowej
klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1038/73.
6. Złącza z zaciskami pod przewody (MP2, MV1, MS1).
7. Potencjometr regulacji wzmocnienia głośnika.
8. Potencjometr regulacji czułości mikrofonu.
9. Złącze do podłączenia klawiatury do programowania nr ref.
1032/65.
10. Przycisk umoŜliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.
11. Potencjometr regulacji kontrastu wyświetlacza.
12. Złącze z zaciskami pod przewody (MP1).
13. Gniazdo do podłączenia komputera PC (RS 232).
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PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE

MP1

Panel moŜemy programować jedną z trzech metod:
1. Przy
uŜyciu
klawiatury
nr
ref.
1032/65
rekomendowany).
2. Z klawiatury modułu.
3. Przez komputer PC

Złącze podłączenia zasilania panela i obwodu
elektrozaczepu.

~ 12
~0
+T
GND
SE1
SE2

Napięcie zasilające 12Vac.
Masa dla napięcia 12Vac.
Zasilanie rezerwowe.
Masa dla zasilania rezerwowego.
Podłączenie elektrozaczepu.
Podłączenie elektrozaczepu.

MP2

Złącze podłączenia głównej magistrali.

L2
L1
GND
PA
SP

Linia danych (bez polaryzacji).
Linia danych (bez polaryzacji).
Masa.
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od
wewnętrznej strony drzwi).
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.

MV1

Złącze do podłączenia wersji video.

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

MS1

Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.

H

Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy uŜyciu
zaprogramowanych 8 ogólnych kodów otwierania drzwi
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
Masa.
Zewnętrzne zasilanie.
Nie uŜywany.
Gniazdo do podłączenia dodatkowej klawiatury
alfanumerycznej nr ref. 1038/74.
Złącze do podłączenia klawiatury do programowania nr
ref. 1032/65.
Gniazdo do podłączenia komputera PC.

P
GND
+EP
DT
CNA
CNP
CNS

Uwaga. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wraz z odpowiednią
informacją na wyświetlaczu modułu, wskazują na błędnie
zaprogramowany (powtarzający się w systemie) numer
identyfikujący stację wywołania (ID).

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM KLAWIATURY
NR REF. 1032/65
Po załączeniu klawiatury moduł wchodzi automatycznie w tryb
programowania. Wyjście z tego trybu następuje po jej odłączeniu.
Wszystkie zaprogramowane dane pozostają w pamięci modułu.

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU KLAWIATURY
MODUŁU
Są dwa sposoby wejścia w tryb programowania modułu nr ref.
1072/14.
•

(*) wraz z klawiaturą numeryczną nr ref. 1038/73

INSTALACJA
Moduł 1072/14 montujemy w sposób przewidziany dla paneli
K-Steel.
Zworka pomiędzy stykami GND i SP symuluje zamknięcie drzwi.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy ww. stykami, usuwając
wcześniej zworkę.
JeŜeli uŜywamy elektrozaczepu, w którym waŜna jest polaryzacja,
styk SE1 naleŜy podłączyć do zacisku dodatniego elektrozaczepu,
zaś SE2 do ujemnego.
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Znany jest kod dostępu
Wprowadzamy dwa zera, a następnie 4 - cyfrowy kod
dostępu. Następnie potwierdzamy kod przyciskiem dzwonienia
֠. Uwaga: fabrycznie ustawione hasło to: „9999”. Jeśli
wprowadzony kod jest nieprawidłowy na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat:
WERSJA POLSKA
NIEPRAWIDŁOWE
HASŁO
WERSJA ANGIELSKA
INCORRECT
PASSWORD

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania ................................................................12Vac
Pobór prądu w stanie nieaktywnym ...................... 300mAac maks.
Pobór prądu podczas pracy (*) ............................. 600mAac maks.
Sygnał R ...................................................................Imax = 80mA
Prąd elektrozaczepu................................................. 190mA maks.
Temperatura pracy ........................................................-10 + 50°C
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30°C

(sposób

Jeśli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu, będzie powodowało
wydłuŜenie czasu oczekiwania na gotowość modułu do
ponownego przyjęcia kodu dostępu.
•

Nie jest znany kod dostępu
Otwieramy front panela i wciskamy przycisk programowania (5).
Aby wyjść z trybu programowania naleŜy wcisnąć ww. przycisk
powtórnie. Dane wprowadzone to tego czasu zostaną
zapamiętane w pamięci modułu. Naciśnięcie przycisku X dłuŜej
niŜ 3 sekundy spowoduje przejście do poprzedniego menu.
Naciśnięcie X dłuŜej niŜ 3 sekundy w menu głównym
spowoduje wyjście z trybu programowania. Podobnie
niewykonanie Ŝadnej operacji w ciągu 3 minut.
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PROGRAMOWANIE
OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W następnych rozdziałach opisano programowanie przy uŜyciu
własnej klawiatury modułu. RóŜnice między tym sposobem
programowania, a programowaniem z wykorzystaniem klawiatury
1032/65 zawarte są w poniŜszej tabeli:
Funkcja

Wybór menu
OK (zatwierdzenie
operacji)
Wyjście z menu
(jeden poziom do
góry)
Odstęp
Korekta
Znak specjalny
Kasowanie
rezerwowania
kodów

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury modułu
Przyciski ↑ i ↓
Przycisk dzwonienia
֠
Przycisk X naciśnięty
dłuŜej niŜ 3 sekundy

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury 1032/65
Przyciski ← i →
Przycisk ↵

Wybór znaku
Wybór znaku
Wybór znaku
Przycisk otwierania
drzwi 

Przycisk SP
Przycisk BS
Przycisk /
Przycisk BS

Przycisk 

Po wejściu w tryb programowania na wyświetlaczu modułu pojawia
się menu główne.
WERSJA POLSKA
Główne Menu
Wersja

Główne Menu
Język

Główne Menu
Typ modułu wyw

Główne Menu
Stacja No

Główne Menu
CZAS ZAJĘTOŚCI

Główne Menu
Czas otwarcia

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

Główne Menu
Kody otwarcia

↓↑

Główne Menu
Typ kodu

↓↑

Główne Menu
Kody/Nazwiska

↓↑

Główne Menu
Przypisanie

↓↑

Główne Menu
Hasło modułu
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↓

Główne Menu
Dzwon centrali

↓↑

WERSJA ANGIELSKA
Main Menu
Edition

↓

Main Menu
Language

↓↑

Main Menu
C.Module Type

↓↑

Main Menu
Cal module n°

↓↑

Main Menu
BUSY TIME

↓↑

Main Menu
Door op. time

↓↑

Main Menu
Lock rel. codes

↓↑

Main Menu
Type of code

↓↑

Main Menu
Codes/Names

↓↑

Main Menu
Association

↓↑

Main Menu
Mod.Password

↓↑

Main Menu
Switchb.call

↓↑

UŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) przewijamy menu, przyciskiem
֠ (↵
↵) akceptujemy wybór.
Uwaga: JeŜeli do pamięci modułu, wpiszemy istniejący w systemie
numer identyfikujący stację (ID), na wyświetlaczu pojawi się
komunikat błędu:
WERSJA POLSKA
ISTNIEJĄCY
KOD MODUŁU
WERSJA ANGIELSKA
EXISTING
CALL MODULE N°

↓↑

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PROGRAMOWANIE
WERSJA SYSTEMU
WERSJA POLSKA
==
Stacja n°
Stacja 1

==

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

==
Station

Wersja: II ED
<I ED> <II ED>

Station n°
1

==

NaleŜy wprowadzić numer stacji i zatwierdzić wybór przyciskiem
↵). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci
֠ (↵
do menu głównego.

WERSJA ANGIELSKA
EDITION: II ED
<I ED> <II ED>

CZAS ZAJĘTOŚCI
UŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) dokonujemy wyboru,
przyciskiem ֠ (↵
↵) akceptujemy wybraną wersję. Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.

Czas zajętości składa się z dwóch parametrów wprowadzanych w
submenu.
• Czas na odebranie wywołania (czas podniesienia słuchawki),
WERSJA POLSKA

JĘZYK

== CZAS ZAJĘTOŚCI
CZAS ON ODB

WERSJA POLSKA
==
Polski

Język

==
↓

WERSJA ANGIELSKA
==
BUSY TIME
PICKUP TIME

WERSJA ANGIELSKA
==
English

Language

==
↓

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓
(←
← i →), oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł
wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu
głównego.

==
↓

•

==
↓

Czas zajętości (minimalny, gwarantowany czas rozmowy).
WERSJA POLSKA
== CZAS ZAJĘTOŚCI
CZAS ZAJĘTOŚCI

==
↑

WERSJA ANGIELSKA

TYP STACJI
Moduł 1072/13 moŜe być skonfigurowany jako stacja główna, lub
stacja dodatkowa. Ze stacji głównej moŜemy dzwonić do wszystkich
uŜytkowników systemu, natomiast ze stacji dodatkowej tylko do
unifonów w danym pionie. UWAGA: ze stacji dodatkowej nie moŜna
wywołać centrali portierskiej.

==
BUSY TIME
BUSY TIME

==
↑

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓
(←
← i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).

WERSJA POLSKA
Moduł wyw:
<GŁ.> <DOD>

GŁ.

WERSJA ANGIELSKA
C. MOD. TYPE:
<MA.> <SEC>

MA

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →)
oraz potwierdzić wybór przyciskiem dzwonienia ֠ (↵
↵). Moduł
wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu
głównego.

CZAS NA ODEBRANIE POŁĄCZENIA
Jest to maksymalny okres czasu, w ciągu którego wywoływany
uŜytkownik moŜe podnieść słuchawkę. Wszystkie pozostałe
urządzenia w systemie będą wskazywały zajętość. NaleŜy
pamiętać, aby czas na odebranie połączenia był identyczny we
wszystkich urządzeniach systemu.
WERSJA POLSKA
CZAS NA ODB:
.
<10> <20> <30> <40>

20s

WERSJA ANGIELSKA
NUMER STACJI (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu
od 1 do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku
stosowania kodów wywołania z literowym prefiksem, naleŜy uŜyć
litery z zakresu: od A do J.
Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.

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

PICKUP TIME:
<10> <20> <30> <40>

20s

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →),
oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.
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PoniewaŜ moduł 1072/13 moŜe pracować zarówno w starszej,
pierwszej wersji systemu naleŜy w tym kroku zaprogramować
odpowiedni parametr. W nowych instalacjach naleŜy wprowadzić 2
wersję systemu. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat
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WERSJA POLSKA

CZAS ZAJĘTOŚCI
Czas zajętości jest to gwarantowany, minimalny czas rozmowy. W
trakcie rozmowy (np. między panelem zewnętrznym, a unifonem),
wszystkie urządzenia (np. pozostałe moduły wywołania) nie biorące
udziału w rozmowie wskazują na zajętość. Po upływie czasu
zajętości trwającą konwersację moŜe przerwać inne wywołanie.
WERSJA POLSKA
CZAS ZAJĘTO.
<10> <20> <30> <40>

20s

==
Typ kodu
Num. 1.9999

==
↓

==
Typ kodu
Pref. x000.x999

==
↓↑

==
Typ kodu
Suf. 000x.999x

==
↑

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
BUSY TIME:
<10> <20> <30> <40>

20s

Aby wybrać prawidłową opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i →),
oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje
dźwięk potwierdzenia, następnie powróci do menu głównego.
CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Przekaźnik sterujący elektrozaczepem moŜe być załączany na czas
od 500ms (tryb impulsowy) do 30s. Czas 500ms ustawiamy
wprowadzając 0.
WERSJA POLSKA
==
Czas otwarcia
0 sekundy

==

==
Code Type
Num. 1.9999

==
↓

==
Code Type
Pref. x000.x999

==
↓↑

==
Code Type
Suf. 000x.999x

==
↑

Aby wybrać odpowiednią opcję naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
← i
→), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).
KODY UśYTKOWNIKÓW

WERSJA ANGIELSKA
==
Door op. time
0 seconds

==

Po wprowadzeniu odpowiedniego czasu naleŜy zatwierdzić wybór
przyciskiem ֠ (↵
↵). Aby skasować wpis naleŜy nacisnąć przycisk
X (BS). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, następnie powróci
do menu głównego.
KODY OTWARCIA DRZWI
Do pamięci modułu moŜemy wpisać 8 ogólnych kodów otwierania
drzwi. Kody te mogą być blokowane przez zwarcie zacisku H z
GND.

WERSJA POLSKA
==
Kod/nazwisko
Wprow. Danych

==
↓

==
Kod/nazwisko
Modyf. Danych

==
↓↑

==
Kod/nazwisko
Usun wszystkie

==
↑

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Kod otwarcia
1° Kod:
WERSJA ANGIELSKA
Lock rel. Codes
1° Code:
NaleŜy wprowadzić 4-cyfrowy kod i zatwierdzić go przyciskiem
dzwonienia ֠ (↵
↵). Moduł wyemituje dźwięk potwierdzenia, oraz
przejdzie do wprowadzania kolejnego kodu. Aby skasować wpis
naleŜy nacisnąć przycisk X (BS). Po wprowadzeniu ostatniego kodu
moduł automatycznie powróci do menu głównego. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku X dłuŜej niŜ 3 sekundy (
), spowoduje
przejście do menu głównego.

==
Code/Name
Enter Data

==
↓

==
Code/Name
Modify Data

==
↓↑

==
Code/Name
Clear All

==
↑

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓
(←
← i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).

TYP KODÓW
W systemie Bibus moŜemy uŜywać kodów numerycznych (00019999), alfanumerycznych z literowym prefiksem (A000-J999) i
alfanumerycznych z literowym sufiksem (000A-999J).
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Po wybraniu submenu wprowadzania danych, na wyświetlaczu
pojawia się pierwsza wolna pozycja pamięci spisu. Pojemność
elektronicznego spisu nazwisk wynosi 250 pozycji.
W kolejnych oknach moŜna wprowadzić kod wywołania, nazwę
uŜytkownika, indywidualny kod otwarcia drzwi.
Position:
Code:

Modyf Danych
Szuk. Po Nazw.

↑

WERSJA ANGIELSKA
Modyfy Data
Search by Pos.

↓

Modyfy Data
Search by Name

↑

1

NaleŜy wprowadzić 4-znakowy kod wywołania uŜytkownika i
nacisnąć dla potwierdzenia przycisk dzwonienia ֠ (↵
↵) . Błędy
korygujemy przyciskiem X (BS), dłuŜsze wciśnięcie przycisku X (
)
spowoduje przejście do poprzedniego menu.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne). Ten sam kod moŜna
wprowadzić na dwóch lub trzech pozycjach (przy łączeniu
równoległym unifonów).
Po wprowadzeniu kodu na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Aby wybrać odpowiednie submenu naleŜy uŜyć przycisków ↑ i ↓ (←
←
i →), zatwierdź wybór przyciskiem ֠ (↵
↵).
SZUKANIE WEDŁUG POZYCJI:
Po wybraniu pozycji moŜemy edytować kod wywołania
uŜytkownika, nazwę, oraz osobisty kod otwierania drzwi. MoŜemy
takŜe skasować dane.

WERSJA POLSKA
Kod 1001

Nazw:

WERSJA ANGIELSKA
Code 1001

Name:

Nazwisko moŜna wprowadzić później, w tym celu wystarczy
nacisnąć przycisk ֠. Aby wpisać nazwisko, potrzebny znak (literę)
wybieramy uŜywając przycisków ↑ i ↓. Po około sekundzie kursor
przesunie się o 1 pozycję w prawo, umoŜliwiając wybór następnego
znaku. Przycisk X kasuje ostatni znak.
UŜycie klawiatury 1032/65 zdecydowanie upraszcza proces
wpisywania nazw uŜytkowników.
Ta sama nazwa uŜytkownika moŜe być przypisana do kilku
unifonów.
Po wprowadzeniu całej nazwy i naciśnięciu przycisku ֠ (↵
↵) naleŜy
wprowadzić kod otwierania drzwi przypisany do tego uŜytkownika:
WERSJA POLSKA

Position:
Code:

1
1001

Przy uŜyciu przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) wybieramy pozycję do edycji i
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). W tym momencie
moŜemy:
• Skasować cały wpis naciskając X (BS). Pojawi się okno w ceku
potwierdzenia skasowania całego wpisu.
• Zmienić kod wywołania uŜytkownika wpisując nowy kodu
wywołania i zatwierdzając przyciskiem ֠ (↵
↵) .
• Zmienić nazwę uŜytkownika, procedura jest identyczna jak przy
wprowadzaniu nazwy, tutaj takŜe zatwierdzamy nowy wpis
przyciskiem ֠ (↵
↵).
• Zmienić kod otwierania drzwi, operację naleŜy potwierdzić
przyciskiem ֠ (↵
↵).
SZUKANIE WEDŁUG NAZWY UśYTKOWNIKA:
Po wybraniu pozycji moŜemy edytować tylko nazwę uŜytkownika,
oraz osobisty kod otwierania drzwi.
WERSJA POLSKA

Kod otwarcia

Jan Kowalski
Kod:

1001

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

Code Lock rel.
Kod potwierdzamy przyciskiem dzwonienia ֠ (↵
↵). Uwaga. Kody
uŜytkowników powinny być róŜne od ogólnych kodów otwierania
drzwi.
Aby pominąć ten etap programowania naleŜy nacisnąć przycisk ֠
(↵
↵).
MODYFIKACJA DANYCH
Po wprowadzeniu danych mamy moŜliwość ich modyfikacji. Spis
moŜna przeszukiwać:
• według pozycji wpisu,
• według nazwy.

1001

Przy uŜyciu przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) wybieramy pozycję do edycji i
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). W tym momencie
moŜemy:
• Zmienić nazwę uŜytkownika.
• Zmienić
kod
otwierania
drzwi
przypisany
danemu
uŜytkownikowi.
KaŜdą operację naleŜy potwierdzać przyciskiem ֠ (↵
↵).
USUŃ WSZYSTKIE
To submenu uŜywane jest do kasowania całego spisu, tj. nazw,
kodów wywołania i osobistych kodów otwarcia drzwi.

WERSJA POLSKA
Modyf Danych
Szuk. po Pozyc.

John Smith
Code:

↓

WERSJA POLSKA
Jesteś pewien ?
<Tak> <Nie>
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WERSJA ANGIELSKA
Are you sure?
<YES> <NO>
Wyboru dokonujemy uŜywając przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) i
zatwierdzamy przyciskiem ֠ (↵
↵).
PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO UNIFONÓW:
Uwaga: W przypadku występowania w systemie kilku głównych
paneli wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów
wystarczy przeprowadzić tylko 1 raz.
Przypisanie kodów wywołania do unifonów składa się z dwóch
etapów:
• A. Tworzenie listy programowanych unifonów.
• B. Programowanie unifonów
A: Tworzenie listy programowanych unifonów.
W głównym menu modułu naleŜy wybrać „Przypisanie”. Pojawi się
poniŜszy komunikat:

Wyjście z trybu programowania modułu następuje w następujących
przypadkach.
• po zakończeniu programowania unifonów,
• 10 minut po wykonaniu ostatniej operacji,
• po naciśnięciu przycisku programowania,
• po naciśnięciu dowolnego przycisku w module wywołania i
wprowadzeniu kodu programowania.
W systemie Bibus moŜemy połączyć równolegle 2, bądź 3 unifony.
W tym celu, podczas tworzenia listy programowanych unifonów
naleŜy wcisnąć dwukrotnie (lub trzykrotnie) przycisk ֠. Następnie
procedurę programowania powinno się powtórzyć oddzielnie dla
dwóch (lub trzech) równolegle połączonych unifonów.
MODYFIKACJA HASŁA DOSTĘPU DO TRYBU
PROGRAMOWANIA
WERSJA POLSKA
Hasło:
Nowe:

9999

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA POLSKA
Pozycja:
K:1001

1
Przypisać?

9999

NaleŜy wprowadzić 4-cyfrowe hasło i zatwierdzić je przyciskiem ֠
(↵
↵).

WERSJA ANGIELSKA
Position:
C:1001

Password:
New:

1
Associate?

Korzystając z przycisków ↑ i ↓ (←
← i →) naleŜy wybrać kolejno
pozycje,
które
mają
być
programowane,
kaŜdorazowo
potwierdzając wybór przyciskiem ֠ (↵
↵). Przy wybranych wpisach
pojawi się symbol |←
←. Aby usunąć rekord z listy pozycji
programowanych naleŜy wcisnąć przycisk z symbolem klucza 
(BS). Symbol |←
← zniknie.
Po zakończeniu tworzenia listy, naleŜy wcisnąć przycisk X (
).
Pojawi się wtedy napis:
WERSJA POLSKA
MODUŁ W TRAKCIE
PROGRAMOWANIA
WERSJA ANGIELSKA

BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ
Uaktywnienie tej funkcji umoŜliwia wywołanie centrali portierskiej po
naciśnięciu przycisku dzwonienia ֠ w panelach głównych.
Funkcja jest aktywna tylko w trybie dziennym pracy centrali.
WERSJA POLSKA
Przycisk dzwon. ֠
<TAK> <NIE>
WERSJA ANGIELSKA
Call key ֠
<YES> <NO>
Przyciskami ↑ i ↓ (←
← i →) dokonujemy wyboru, następnie
zatwierdzamy wybór przyciskiem ֠ (↵).

MODULE BEING
PROGRAMMED

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
W tym momencie naleŜy przejść do etapu B.
B: Programowanie unifonów.
Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk otwierania
drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie potwierdzona
podwójnym sygnałem dźwiękowym i błyśnięciem diody LED.
Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
ustalono listę pozycji do programowania
Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi późniejszą
konserwację systemu.

Typ systemu: ............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania: .......................................................... główna
Format kodu: .............................................................. numeryczny
Numer stacji: ............................................................................... 1
Długość sygnału wywołania: .....................................................20s
Czas zajętości: .........................................................................20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: .......................... 0 (tryb impulsowy)
PoniŜsza procedura przywraca ustawienia fabryczne:
1. wyłącz zasilanie modułu,
2. trzymając przycisk programowania modułu załącz zasilanie,
3. trzymaj w/w przycisk aŜ do momentu (ok. 10s) wyemitowania
dźwięku potwierdzenia.

Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
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NR REF. 1072/14

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Do programowania modułu z wykorzystaniem komputera naleŜy
wykorzystać port (2). Program B-BUS PC moŜna pobrać bezpłatnie
ze strony Urmet Domus: www.urmetdomus.com.
Do połączenia komputera z modułem moŜna uŜyć kabla 1072/57
(niedostarczany wraz z modułem). PoniŜej podane jest
wykorzystanie pinów we wtyczce DB9 (Ŝeńskiej).
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Pin 9

nie wykorzystywany
odbiór
nadawanie
nie wykorzystywany
masa
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany
nie wykorzystywany

Dzięki współpracy modułu 1072/13 z komputerem moŜliwe są
następujące operacje:
KOPIOWANIE DANYCH Z KOMPUTERA DO MODUŁU 1072/13
WERSJA POLSKA
Odbiór danych....

WERSJA ANGIELSKA
Data reception
in course…

KOPIOWANIE DANYCH Z MODUŁU 1072/13
DO KOMPUTERA PC
WERSJA POLSKA
PROSZĘ
CZEKAĆ
WERSJA ANGIELSKA
PLEASE
WAIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI
REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU
W przypadku niewystarczającej głośności modułu (stacji wywołania)
istnieje moŜliwość jej regulacji.
Realizuje się to przy uŜyciu potencjometru (7) z tyłu panela.

REGULACJA KONTRASTU WYŚWIETLACZA
Do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD
potencjometru (11) umieszczonego z tyłu panela.

naleŜy

uŜyć

DZWONIENIE DO UNIFONÓW
UŜytkownik moŜe być wywołany po wpisaniu odpowiadającego mu
kodu na klawiaturze modułu. Łatwiejszym sposobem jest jednak
wybranie odpowiedniej pozycji z elektronicznego spisu nazwisk.
DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU ELEKTRONICZNEGO
SPISU NAZWISK
Prawidłowo funkcjonujący panel wyświetla komunikat:
WERSJA POLSKA
Wybierz nazwisko
↑
↓
WERSJA ANGIELSKA
Select NAME
with ↑ or ↓
Przy uŜyciu przycisków ↑ lub ↓ wybieramy dowolnego uŜytkownika
systemu. Aby zadzwonić naleŜy zatwierdzić wybrane nazwisko
przyciskiem ֠. Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez
3s. DłuŜsze naciskanie przycisku powoduje maksymalnie trzykrotne
powtórzenia wywołania lokatora. Na wyświetlaczu pokaŜe się napis:
URMET DOMUS
1001
Po około 2 sekundach, jeŜeli nie naciśniemy przycisku dzwonienia
֠ na wyświetlaczu pojawi się:
WERSJA POLSKA
Aby zadzwonić
naciśnij ֠
WERSJA ANGIELSKA
To call
press ֠
W tej sytuacji moŜna nacisnąć przycisk dzwonienia ֠, lub dalej
przewijać listę lokatorów. Po naciśnięciu przycisku dzwonienia na
wyświetlaczu pojawi się napis:
WERSJA POLSKA
TRWA
DZWONIENIE
WERSJA ANGIELSKA
CALL
IN COURSE
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PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU
KOMPUTERA PC

NR REF. 1072/14
PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Naciśnięcie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa
wywołania uŜytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawkę, na
wyświetlaczu ukaŜe się następujący komunikat:

Naciśnięcie w tym momencie przycisku kasowania X przerywa
wywołania uŜytkownika. Gdy lokator podniesie słuchawkę, na
wyświetlaczu ukaŜe się następujący komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

PROSZĘ
MÓWIĆ
WERSJA ANGIELSKA
TALK
PLEASE

PROSZĘ
MÓWIĆ
WERSJA ANGIELSKA
TALK
PLEASE

MoŜliwa jest wówczas rozmowa. Naciśnięcie przycisku X przerywa
rozmowę.

MoŜliwa jest wówczas rozmowa. Naciśnięcie przycisku X przerywa
rozmowę.

Jeśli uŜytkownik nie odpowie w ciągu zaprogramowanego czasu na
odebranie wywołania na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat.

Jeśli uŜytkownik nie odpowie w ciągu zaprogramowanego czasu na
odebranie wywołania na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat.

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

Lokator
Nie odpowiada
WERSJA ANGIELSKA
User
does not reply

Lokator
Nie odpowiada
WERSJA ANGIELSKA
User
does not reply

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU KLAWIATURY MODUŁU

BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ

WERSJA POLSKA

Bezpośrednie naciśnięcie przycisku dzwonienia ֠ spowoduje
wywołanie centrali portierskiej (jeśli centrala występuje w systemie,
pracuje w dziennym trybie pracy oraz jeśli zaprogramowana jest
opcja wywołania centrali). Na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:

Wybierz nazwisko
↑
↓
WERSJA ANGIELSKA
Select NAME
with ↑ or ↓
Do kaŜdego unifonu moŜemy się równieŜ dodzwonić przy uŜyciu
klawiatury. W tym celu naleŜy wprowadzić kod danego
uŜytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA
DZWONIENIE DO:
n°1001
WERSJA ANGIELSKA
CALL TO:
n°1001
Po naciśnięciu przycisku dzwonienia ֠ pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA
TRWA
DZWONIENIE
WERSJA ANGIELSKA
CALL
IN COURSE
Sygnał wywołania słyszalny jest w unifonie przez 3s. DłuŜsze
naciskanie
przycisku
powoduje
maksymalnie
trzykrotne
powtórzenia wywołania lokatora
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WERSJA POLSKA
DZWONIENIE DO
Centrala
WERSJA ANGIELSKA
CALL TO:
Switchboard

Naciśnięcie przycisku ֠ w przypadku, gdy centrala portierska
pracuje w trybie nocnym lub przy nieaktywnej tej funkcji, spowoduje
pojawienie się następującego komunikatu:
WERSJA POLSKA
NIEPRAWIDŁOWY
KOD
WERSJA ANGIELSKA
CODE
NOT VALID

OTWIERANIE DRZWI PRZY UśYCIU KODU
W systemie moŜliwe jest uŜywanie 8 ogólnie dostępnych kodów
otwarcia drzwi. Ogólne kody otwierania drzwi związane są ze
sprawdzeniem przedziału czasu, tzn. kod umoŜliwia otwarcie drzwi
tylko wtedy, gdy styki zewnętrznego zegara sterującego są otwarte.
W przeciwnym wypadku wprowadzenie ogólnego kodu nie
spowoduje otwarcia drzwi. Wprowadzony kod musi być zawsze
czterocyfrowy. Dodatkowo kaŜdemu uŜytkownikowi moŜna
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przypisać indywidualny kod otwarcia drzwi działający niezaleŜnie od
połoŜenia styków zewnętrznego zegara sterującego.
Aby otworzyć drzwi naleŜy wcisnąć przycisk , co jest
sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

Mimo to ciągle moŜna otwierać drzwi przy uŜyciu kodu.
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu modułu nr ref. 1072/13,
przez ok. 1 s. pojawiają się informacje o wersji oprogramowania,
np.:
Bibus System
V1.0 10/10/01

KOD OTWARCIA

WERSJA ANGIELSKA

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/73

LOCK REL.CODE

Następnie wprowadzić kod (4 cyfry). W trakcie wprowadzania
poszczególnych cyfr na wyświetlaczu pojawiają się znaki " * ".
Po wprowadzeniu poprawnego kodu nastąpi zwolnienie
elektrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu jest definiowany
podczas programowania modułu (od 0 do 30 sekund). Funkcja
otwarcia drzwi przy uŜyciu zaprogramowanych ogólnych kodów
otwierania drzwi moŜe zostać czasowo zablokowana poprzez
zwarcie w panelu zacisków "H" i "GND" (zewnętrzny zegar).
Następujący komunikat pojawi się po poprawnym wpisaniu kodu:
WERSJA POLSKA
Proszę
wejść
WERSJA ANGIELSKA
Go in
Please

FUNKCJA ZAJĘTOŚCI

Moduł wywołania nr ref. 1072/13 moŜe być wyposaŜony w
klawiaturę numeryczną 1038/73. Stosujemy je wówczas, gdy
istnieje konieczność przypisania uŜytkownikom kodów wywołania
zawierających znaki alfanumeryczne. Zastosowanie ww. klawiatury
wymaga zastosowania większej obudowy. Klawiatura ma wymiary
jednego modułu K-Steel. Ze względu na połączenia, z modułem
1072/14 montujemy ją poniŜej, lub obok ww. modułu.

W przypadku, gdy w systemie pracuje więcej niŜ jedna stacja
wywołania, funkcja zajętości gwarantuje czas na odebranie
wywołania, oraz wystarczająco długi czas na przeprowadzenie
rozmowy. Parametry te są programowane.
PoniŜszy komunikat pojawia się w momencie, gdy w systemie
prowadzona jest juŜ rozmowa:
WERSJA POLSKA
LINIA ZAJĘTA
Proszę czekać
WERSJA ANGIELSKA
LINE BUSY
Please wait
W trakcie tego czasu klawiatura jest nieaktywna.
DODATKOWE INFORMACJE
Jeśli nie ma połączenia z magistralą, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat:
WERSJA POLSKA
BRAK POŁĄCZENIA

WERSJA ANGIELSKA
NO CONNECTION
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NR REF. 1038/73

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/73

KLAWIATURA ALFABETYCZNA

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/13

NR REF. 1072/14
PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
MONTAś PANELA

MONTAś PANELA K-STEEL Z KLAWIATURĄ
NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14
Moduł wywołania nr ref. 1072/14 moŜe być montowany
samodzielnie lub z następującymi modułami dodatkowymi:
• modułem kamery video (b/w) nr ref. 1755/30,
• modułem kamery video (kolor) nr ref. 1755/40,
• modułem klawiatury alfanumerycznej nr ref. 1038/73.
WaŜne: Zaleca się montaŜ modułu wywołania na wysokości ok.
1,55 m od podłoŜa do jego górnej krawędzi.
W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu, modułu nie naleŜy montować naprzeciw silnych źródeł
światła (oświetlenie słoneczne, silne lampy, itp.).

MONTAś PODTYNKOWY
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NR REF. 1072/14

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

MONTAś PANELA

MONTAś NATYNKOWY
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NR REF. 1072/14

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1072/14

PANEL K-STEEL Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

MONTAś PANELA

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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NR REF. 1072/7

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7
INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.

Potencjometr do regulacji wzmocnienia głośnika.
Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
Przycisk programowania oraz dioda LED.
Gniazdo do podłączenia adaptera 1072/60.
Mikroprzełączniki do programowania.

1.
2.
3.
4.

Złącze do podłączenia przycisków (P1 ÷ P8).
Złącze do podłączenia przycisków (P9 ÷ P18).
Główna listwa zaciskowa.
Złącze do modułu rozszerzenia 1038/17.

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM
NR REF. 1072/7

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linia stylistyczna Sinthesi.
Obsługa 18 przycisków.
MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 82,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających 1038/17
(1 moduł dla 16 przycisków).
Programowanie poprzez klawiaturę 1032/65 i adapter 1072/60.
Uproszczone programowanie z uŜyciem mikroprzełączników i
diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych
stacji wywołania).
MoŜliwość załączania dekodera specjalnego 1072/80.
Wbudowany przekaźnik NC-C-NO z programowalnym czasem
załączenia, od 1 do 30s.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10, 20, 30, 40s.
Programowalny czas zajętości: 10, 20, 30, 40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Akustyczne potwierdzenie wywołania.
Sygnał zajętości sygnalizowany akustycznie.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery video.
MoŜliwość zaprogramowania pod jednym z przycisków
wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali)

BUDOWA

OPIS ZACISKÓW
Główna listwa zaciskowa:
L1
Magistrala Bibus
L2
Magistrala Bibus
~0
~12
C
NC
NO

Masa dla napięcia 12V
12V dla zasilania elektrozaczepu
Wspólny zacisk przekaźnika
Styk przekaźnika (normalnie zamknięty)
Styk przekaźnika (normalnie otwarty)

PA

GND

Wyjście na dodatkowy przycisk otwierania drzwi
(normalnie otwarty)
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi (zamknięty przy
zamkniętych drzwiach)
Masa

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

SP

Listwa zaciskowa dla przycisków:
P1-P18
Styki przycisków
C
Wspólny styk przycisków

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ...................... maksymalnie 6,5mA
Pobór prądu w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 40mA
Styki przekaźnika ............................................................... 30V 2A
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA
Temperatura pracy ..................................................-10°C ÷ +50°C
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30°C
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NR REF. 1072/7
PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7
PROGRAMOWANIE

INSTALACJA
Digitizer 1072/7 montujemy podobnie jak moduł wywołania
1072/13. Wymaga on jedynie dodania odpowiednich modułów z
przyciskami (nr ref. 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 1145/18)
zgodnie z wymaganą ilością przycisków.
Do digitizera 1072/7 moŜemy podłączyć bezpośrednio do 18
przycisków. W przypadku, gdy wymagana jest ich większa liczba,
naleŜy zastosować moduł rozszerzający 1038/17, zwiększający
liczbę obsługiwanych przycisków do 16. Maksymalnie moŜemy
podłączyć do 4 modułów, co daje łącznie 82 przyciski.
W przypadku, jeŜeli potrzebne jest więcej, niŜ 82 przyciski naleŜy
zaprojektować dwie stacje wywołania w jednej lokalizacji.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy stykami GND, a SP.
Wcześniej naleŜy usunąć zworkę pomiędzy w/w stykami
symulującą zamknięcie drzwi.

PROGRAMOWANIE
W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer
moŜemy zaprogramować przy uŜyciu przycisku programowania z
diodą LED oraz mikroprzełączników. Dla bardziej złoŜonych
systemów wymagane jest uŜycie adaptera 1072/60 i klawiatury
1032/65.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE
W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania,
moŜemy programować ww. stacje bez uŜycia adaptera i klawiatury.
Niezbędne
parametry
wprowadzamy
przez
ustawienia
mikroprzełączników, wykorzystujemy takŜe przycisk programowania
wraz z diodą LED. W programowaniu uproszczonym moŜemy
określić parametry:
• Numer stacji ID (1, 2, 3),
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s),
• Przypisać odbiorniki do przycisków wywołania.
NUMER STACJI (ID)
Numer stacji określany jest poprzez ustawienie mikroprzełączników.
Ustawienia
mikroprzełączników NUMER STACJI WYWOŁANIA
Do programowania przy uŜyciu
zewnętrznej klawiatury
Stacja nr 1
Stacja nr 2
Stacja nr 3

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Naciśnij przycisk programowania (3) i poczekaj, aŜ zapali się dioda
LED. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wskazuje, Ŝe błędnie
zaprogramowano numer stacji zewnętrznej – powtarzający się ID.
W takim przypadku naciśnij powtórnie przycisk, popraw numer i
powtórz operację.
NaleŜy zewrzeć zaciski PA i GND na czas, w jakim ma być otwarty
elektrozaczep (do 30s). Digitizer potwierdzi informację poprzez
sygnał dźwiękowy. Ponowne naciśnięcie przycisku programowania
spowoduje wyjście z trybu programowania.
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NR REF. 1072/7

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7
PROGRAMOWANIE

Dzięki temu, iŜ digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie
bez dodatkowych stacji wywołania moŜna pominąć etap
przypisywania kodów przyciskom digitizera. NaleŜy jedynie
skojarzyć unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa się z
dwóch etapów:
A.
B.

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

A:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Nacisnąć przycisk programowania digitizera, dioda LED
zaświeci się.
W kolejności, w jakiej będą programowane unifony, naleŜy
naciskać przyciski wywołania. Nie wciskać przycisku wywołania
centrali.

B:

Programowanie unifonów
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie migać naleŜy
podejść do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieść słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona błyśnięciem diody LED, w unifonie po odłoŜeniu
słuchawki dźwiękiem wywołania.
Krok 1 naleŜy powtórzyć dla pozostałych unifonów, pamiętając
o odpowiedniej kolejności w jakiej tworzono listę.
Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
WaŜne. Dioda LED zacznie migać, jeŜeli przez 30 sekund od
wciśnięcia przycisku programowania nie wykonamy Ŝadnej
operacji. W tym przypadku naleŜy wcisnąć ponownie ww.
przycisk by wyjść z trybu programowania.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW
POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów, podczas
rezerwowania przycisków digitizera naleŜy wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
unifonów, naleŜy wykonać procedurę kojarzenia na obydwu
unifonach.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA OŚWIETLENIA
KLATKI SCHODOWEJ”
Przycisk P1 domyślnie przeznaczony jest do sterowania
wbudowanym w rozdzielacz magistrali przekaźnikiem NO-NC.
Przypisanie temu przyciskowi odbiornika powoduje utratę
moŜliwości sterowania przekaźnikiem, aby powrócić do tej funkcji
naleŜy przywrócić ustawienia fabryczne. Skasowane zostanie tylko
przypisanie pierwszego odbiornika.

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF.
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65
UWAGA: NaleŜy pamiętać o ustawieniu mikroprzełączników w
pozycji OFF
Podłączenie adaptera i klawiatury do digitizera jest potwierdzane
poprzez podwójny sygnał dźwiękowy i zapalenie diody LED.
Kolejność wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny
sygnał dźwiękowy potwierdza wprowadzenie parametru do pamięci
digitizera.
Błędnie
wprowadzony
parametr
zostanie
zasygnalizowany takŜe poprzez podwójny sygnał dźwiękowy, przy
czym drugi dźwięk będzie miał niŜszą częstotliwość.
Powtarzający się wielokrotnie sygnał dźwiękowy podczas
programowania wskazuje na to, iŜ wprowadzony numer
identyfikujący stację wywołania (ID) juŜ został zaprogramowany w
systemie dla innej stacji wywołania. MoŜna go wyłączyć wciskając
przycisk .
W celu uniknięcia pomyłek zaleca się programować digitizer w
następującej kolejności:
WERSJA SYSTEMU:
Z uwagi na to, iŜ digitizer mógł pracować w starszej wersji systemu
Bibus, istnieje moŜliwość wyboru w/w systemu. W nowych
instalacjach, naleŜy wprowadzić parametr M2.
M1↵
M2↵

Pierwsza edycja systemu Bibus
Druga edycja systemu Bibus / VOP

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP STACJI
W systemie Bibus digitizer 1072/7 moŜe pełnić rolę głównej, lub
dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma moŜliwość
wywoływania uŜytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie
moŜe wywoływać centrali portierskiej. Stacja główna moŜe
wywoływać centralę portierską i wszystkich uŜytkowników w
systemie.
I0↵
I1↵

Główna stacja wywołania
Dodatkowa stacja wywołania

Uwaga: Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP KODU WYWOŁANIA
Digitizer 1072/7 dopuszcza uŜycie kodów numerycznych (0001 –
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, bądź sufiksu
uŜywamy liter od A do J.
F1↵
F2↵
F3↵

Kod numeryczny
Kod z literowym prefiksem
Kod z literowym sufiksem

NUMER STACJI WYWOŁANIA (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu od 1
do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku stosowania
kodów wywołania z literowym prefiksem, literę od A do J. Numer
stacji wywołania wprowadzamy w następującym formacie:
Nx↵

x identyfikuje stację

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.

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

43

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW

NR REF. 1072/7
PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM NR REF. 1072/7
PROGRAMOWANIE

CZAS NA ODEBRANIA POŁĄCZENIA

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60 I KLAWIATURY 1032/65.

Parametr ten określa czas, w trakcie którego uŜytkownik moŜe
odebrać połączenie. Pozostałe stacje wywołania będą wskazywały
zajętość. Wszystkie urządzenia w systemie powinny mieć
zaprogramowany identyczny czas na odebranie połączenia.

Uwaga. W przypadku występowania w systemie kilku paneli
wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów wystarczy
przeprowadzić tylko 1 raz.

G1↵
G2↵
G3↵
G4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS ZAJĘTOŚCI

Programowanie unifonów składa się z dwóch etapów:
A.
B.
A:

Jest to czas, podczas którego trwającą rozmowę nie moŜe
przerwać wywołanie z innej stacji zewnętrznej, ani centrali
portierskiej.
O1↵
O2↵
O3↵
O4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Parametr ten określa czas załączenia przekaźnika kontrolującego
elektrozaczep.
D00↵
Dxy↵

Impulsowy (600ms)
Od 1 do 30, xy – czas w sekundach

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW
Format komendy kojarzącej kod wywołania z przyciskiem jest
postaci: CxyzwPnm↵
↵, gdzie xyzw jest kodem uŜytkownika, zaś nm
numerem przycisku.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
Kody wywołania xyzw mogą przyjmować następujące wartości:
0001 – 9999
x000 – x999
000x – 999x
0000
LLLL

kody numeryczne
kody z literowym prefiksem (od A do J)
kody z literowym sufiksem (od A do J)
kod do bezpośredniego wywołania centrali
(w trybie dziennym)
kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80
oraz przekaźnika w rozdzielaczu magistrali.

Numer przycisku nm zaleŜy od sposobu połączenia modułów
rozszerzenia. Kolejne przyciski są obsługiwane przez:
01 – 18
19 – 34
35 – 50
51 – 66
67 – 82

digitizer
1 moduł rozszerzenia
2 moduł rozszerzenia
3 moduł rozszerzenia
4 moduł rozszerzenia

Po wprowadzeniu pierwszego kodu moŜna przyspieszyć
programowanie. Naciśnięcie klawisza ↵ spowoduje przypisanie
następnemu przyciskowi kolejnego numeru i kodu wywołania. Dla
przykładu: sekwencja C1000P01↵↵↵ skojarzy kod 1000 z
przyciskiem 01, 1001 z przyciskiem 02 i 1003 z przyciskiem 03.
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B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów
Tworzenie listy programowanych unifonów
1. Podłącz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda.
2. Naciśnij przyciski wywołania w kolejności, w jakiej będą
programowane unifony, pamiętaj aby nie uŜyć przycisku do
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego
1072/80.
3. 30s po naciśnięciu ostatniego przycisku operacja zostanie
potwierdzona pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
4. Pozostaw podłączony adapter 1072/60, przejdź do
programowania unifonów.
Programowanie unifonów
5. Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwierania drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona podwójnym sygnałem dźwiękowym i
błyśnięciem diody LED.
6. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
były wciskane przyciski w stacji wywołania.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁĄCZONYCH
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów naleŜy podczas
tworzenie listy programowanych unifonów wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
naleŜy powtórzyć procedurę programowania na obydwu unifonach.
DODAWANIE NOWYCH UśYTKOWNIKÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60
Podłącz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod
wywołania.
Naciśnij
przycisk
odpowiadający
nowemu
uŜytkownikowi, następnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisaną
powyŜej procedurą.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO

(*) W przypadku pomyłki naleŜy wcisnąć przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracając do ustawień
fabrycznych.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
REGULACJA GŁOŚNOŚCI

PANEL SINTHESI Z DIGITALIZEREM

Głośność jest ustawiona fabrycznie i w większości przypadków nie
wymaga regulacji. JeŜeli wystąpi konieczność regulacji, naleŜy uŜyć
potencjometrów dostępnych po zdjęciu przedniej części obudowy.
WYWOŁANIA
Digitalizer obsługuje do 82 uŜytkowników. Przypisując kod 0000 do
jednego z przycisków uzyskujemy moŜliwość wywołania centrali
portierskiej (tylko w trybie dziennym).
FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO
Po wciśnięciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera
specjalnego (kod LLLL) nastąpi jego aktywacja (przełączenie
styków przekaźnika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia.
Uwaga: JeŜeli w trakcie procedury rezerwowania przycisków
digitalizera zostanie wciśnięty ww. przycisk, będzie on
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu.
FUNKCJA ZAJĘTOŚCI
W systemach, w których znajduje się więcej niŜ jedna stacja
wywołania moŜliwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, bądź
wywołania uŜytkownika następuje wywołanie z drugiej stacji. JeŜeli
czas zajętości juŜ minął, stacja wyemituje sygnał oznaczający
przerwanie rozmowy, następnie zostanie ona odłączona.
PODGLĄD WIZJI
W przypadku, gdy digitalizer zaprogramowany jest jako stacja nr 1
(ID = 1), moŜliwe jest załączanie podglądu wizji z poziomu
videomonitora. W takim przypadku, digitalizer aktywuje zasilacz
video, oraz wygeneruje sygnał dzwonienia do monitora, w którym
włączono podgląd wizji.
USUWANIE USTEREK
Digitalizer 1072/7 nie będzie prawidłowo działał, jeŜeli w systemie
wystąpi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest nadrzędnego
rozdzielacza magistrali (MASTER).
Wymiana
digitalizera
nie
powoduje
konieczności
przeprogramowania unifonów. NaleŜy go jedynie zaprogramować
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany.

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
Typ systemu:............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania:...........................................................główna
Format kodu: ...............................................................numeryczny
Numer stacji: ................................................................................1
Długość sygnału wywołania:..................................................... 40s
Czas zajętości: ......................................................................... 20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: ...................................................3s
By przywrócić ustawienia fabryczne naleŜy wejść w tryb
programowania wciskając przycisk programowania, dioda LED
zaświeci się. Następnie ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk
programowania
przez
ok.
3
sekundy,
do
momentu
potwierdzającego sygnału dźwiękowego. MoŜna równieŜ przy
podłączonym adapterze i klawiaturze wcisnąć na dłuŜej niŜ 3
sekundy przycisk bs.
Przywrócenie ustawień fabrycznych skasuje przypisanie tylko
pierwszego odbiornika (przycisk P1 powróci do funkcji sterowania
przekaźnikiem NO-NC w rozdzielaczu magistrali).
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5. Mikroprzełączniki do ustawienia numeru stacji wywołania (ID).
6. Złącze do modułu rozszerzenia 1038/17
7. Listwa zaciskowa MTT3 ze stykami przekaźnika i zasilaniem
elektrozaczepu.
8. Listwa zaciskowa MTT4 ze stykami do podłączenia czujnika
zamknięcia drzwi i dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
9. Listwa zaciskowa MTT5 ze stykami do magistrali systemu.
10. Listwa zaciskowa do podłączenia przycisków P1 – P10.
11. Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
12. Przycisk do programowania oraz dioda LED.

OPIS ZACISKÓW
Główna listwa zaciskowa:
L1
Magistrala Bibus
L2
Magistrala Bibus

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wersja wandaloodporna K-Steel.
Obsługa 18 przycisków.
MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 82,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających 1038/17 (1
moduł dla 16 przycisków).
Programowanie poprzez klawiaturę 1032/65 i adapter 1072/60.
Uproszczone programowanie z uŜyciem mikroprzełączników i
diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych
stacji wywołania).
MoŜliwość załączania dekodera specjalnego 1072/80.
Wbudowany przekaźnik NC-C-NO z programowalnym czasem
załączenia, od 1 do 30s.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10, 20, 30, 40s.
Programowalny czas zajętości: 10, 20, 30, 40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Akustyczne potwierdzenie wywołania.
Sygnał zajętości sygnalizowany akustycznie.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery video.
MoŜliwość zaprogramowania pod jednym z przycisków
wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali)

~0
~12
C
NC
NO

Masa dla napięcia 12V
12V dla zasilania elektrozaczepu
Wspólny zacisk przekaźnika
Styk przekaźnika (normalnie zamknięty)
Styk przekaźnika (normalnie otwarty)

PA

GND

Wyjście na dodatkowy przycisk otwierania drzwi
(normalnie otwarty)
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi (zamknięty przy
zamkniętych drzwiach)
Masa

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

SP

Listwa zaciskowa dla przycisków:
P1-P18
Styki przycisków
C
Wspólny styk przycisków

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ......................maksymalnie 6,5mA
Pobór prądu w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 40mA
Styki przekaźnika................................................................30V 2A
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA
Temperatura pracy ................................................. -10°C ÷ +50°C
Wilgotność...........................................................90% RH @ 30°C

BUDOWA

1. Gniazdo do podłączenia adaptera 1072/60.
2. Złącze do podłączenia dwóch wbudowanych przycisków wraz z
podświetleniem.
3. Potencjometr do regulacji wzmocnienia głośnika.
4. Listwa zaciskowa do podłączenia dodatkowych przycisków
P11 – P18.
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INSTALACJA
Digitizer 1072/5 montujemy podobnie jak moduł wywołania
1072/14. Wymaga on jedynie dodania odpowiednich modułów z
przyciskami (nr ref. 1155/11, 1155/12, 1155/13, 1155/14) zgodnie z
wymaganą ilością przycisków.
Do digitizera 1072/5 moŜemy podłączyć bezpośrednio do 18
przycisków. W przypadku, gdy wymagana jest ich większa liczba,
naleŜy zastosować moduł rozszerzający 1038/17, zwiększający
liczbę obsługiwanych przycisków do 16. Maksymalnie moŜemy
podłączyć do 4 modułów, co daje łącznie 82 przyciski.
W przypadku, jeŜeli potrzebne jest więcej, niŜ 82 przyciski naleŜy
zaprojektować dwie stacje wywołania w jednej lokalizacji.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy stykami GND, a SP.
Wcześniej naleŜy usunąć zworkę pomiędzy w/w stykami
symulującą zamknięcie drzwi.

PROGRAMOWANIE
W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer
moŜemy zaprogramować przy uŜyciu przycisku programowania z
diodą LED oraz mikroprzełączników. Dla bardziej złoŜonych
systemów wymagane jest uŜycie adaptera 1072/60 i klawiatury
1032/65.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE
W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania,
moŜemy programować ww. stacje bez uŜycia adaptera i klawiatury.
Niezbędne
parametry
wprowadzamy
przez
ustawienia
mikroprzełączników, wykorzystujemy takŜe przycisk programowania
wraz z diodą LED. W programowaniu uproszczonym moŜemy
określić parametry:
• Numer stacji ID (1, 2, 3),
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s),
• Przypisać odbiorniki do przycisków wywołania.
NUMER STACJI (ID)
Numer stacji określany jest poprzez ustawienie mikroprzełączników.
Ustawienia
mikroprzełączników NUMER STACJI WYWOŁANIA
Do programowania przy uŜyciu
zewnętrznej klawiatury
Stacja nr 1
Stacja nr 2
Stacja nr 3

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Naciśnij przycisk programowania (12) i poczekaj, aŜ zapali się
dioda LED. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wskazuje, Ŝe
błędnie zaprogramowano numer stacji zewnętrznej – powtarzający
się ID. W takim przypadku naciśnij powtórnie przycisk, popraw
numer i powtórz operację.
NaleŜy zewrzeć zaciski PA i GND na czas, w jakim ma być otwarty
elektrozaczep (do 30s). Digitalizer potwierdzi informację poprzez
sygnał dźwiękowy. Ponowne naciśnięcie przycisku programowania
spowoduje wyjście z trybu programowania.
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PROGRAMOWANIE UNIFONÓW
Dzięki temu, iŜ digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie
bez dodatkowych stacji wywołania moŜna pominąć etap
przypisywania kodów przyciskom digitalizera. NaleŜy jedynie
skojarzyć unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa się z
dwóch etapów:
A.
B.

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF.
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65
UWAGA: NaleŜy pamiętać o ustawieniu mikroprzełączników w
pozycji OFF.
Podłączenie adaptera i klawiatury do digitalizera jest potwierdzane
poprzez podwójny sygnał dźwiękowy i zapalenie diody LED.
Kolejność wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny
sygnał dźwiękowy potwierdza wprowadzenie parametru do pamięci
digitalizera.
Błędnie
wprowadzony
parametr
zostanie
zasygnalizowany takŜe poprzez podwójny sygnał dźwiękowy, przy
czym drugi dźwięk będzie miał niŜszą częstotliwość.
Powtarzający się wielokrotnie sygnał dźwiękowy podczas
programowania wskazuje na to, iŜ wprowadzony numer
identyfikujący stację wywołania (ID) juŜ został zaprogramowany w
systemie dla innej stacji wywołania. MoŜna go wyłączyć wciskając
przycisk .
W celu uniknięcia pomyłek zaleca się programować digitalizer w
następującej kolejności:

A:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Nacisnąć przycisk programowania digitalizera, dioda LED
zaświeci się.
W kolejności, w jakiej będą programowane unifony, naleŜy
naciskać przyciski wywołania. Nie wciskać przycisku wywołania
centrali.

B:

Programowanie unifonów
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie migać naleŜy
podejść do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieść słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona podwójnym błyśnięciem diody LED, po odłoŜeniu
słuchawki unifonu dźwiękiem wywołania.
Krok 1 naleŜy powtórzyć dla pozostałych unifonów, pamiętając
o odpowiedniej kolejności w jakiej tworzono listę.

Z uwagi na to, iŜ digitalizer mógł pracować w starszej wersji
systemu Bibus, istnieje moŜliwość wyboru w/w systemu. W nowych
instalacjach, naleŜy wprowadzić parametr M2.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.

M1↵
M2↵

Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
WaŜne. Dioda LED zacznie migać, jeŜeli przez 30 sekund od
wciśnięcia przycisku programowania nie wykonamy Ŝadnej
operacji. W tym przypadku naleŜy wcisnąć ponownie ww.
przycisk by wyjść z trybu programowania.
PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW
POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów, podczas
rezerwowania przycisków digitalizera naleŜy wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
unifonów, naleŜy wykonać procedurę kojarzenia na obydwu
unifonach.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA OŚWIETLENIA
KLATKI SCHODOWEJ”
Przycisk P1 domyślnie przeznaczony jest do sterowania
wbudowanym w rozdzielacz magistrali przekaźnikiem NO-NC.
Przypisanie temu przyciskowi odbiornika powoduje utratę
moŜliwości sterowania przekaźnikiem, aby powrócić do tej funkcji
naleŜy przywrócić ustawienia fabryczne. Skasowane zostanie tylko
przypisanie pierwszego odbiornika.

WERSJA SYSTEMU:

Pierwsza edycja systemu Bibus
Druga edycja systemu Bibus / VOP

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP STACJI
W systemie Bibus digitizer 1072/5 moŜe pełnić rolę głównej, lub
dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma moŜliwość
wywoływania uŜytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie
moŜe wywoływać centrali portierskiej. Stacja główna moŜe
wywoływać centralę portierską i wszystkich uŜytkowników w
systemie.
I0↵
I1↵

Główna stacja wywołania
Dodatkowa stacja wywołania

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP KODU WYWOŁANIA
Digitalizer 1072/5 dopuszcza uŜycie kodów numerycznych (0001 –
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, bądź sufiksu
uŜywamy liter od A do J.
F1↵
F2↵
F3↵

Kod numeryczny
Kod z literowym prefiksem
Kod z literowym sufiksem

NUMER STACJI WYWOŁANIA (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu od 1
do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku stosowania
kodów wywołania z literowym prefiksem, literę od A do J. Numer
stacji wywołania wprowadzamy w następującym formacie:
Nx↵

x identyfikuje stację

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
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PROGRAMOWANIE

CZAS NA ODEBRANIA POŁĄCZENIA

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60 I KLAWIATURY 1032/65.

Parametr ten określa czas, w trakcie którego uŜytkownik moŜe
odebrać połączenie. Pozostałe stacje wywołania będą wskazywały
zajętość. Wszystkie urządzenia w systemie powinny mieć
zaprogramowany identyczny czas na odebranie połączenia.

Uwaga. W przypadku występowania w systemie kilku paneli
wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów wystarczy
przeprowadzić tylko 1 raz.

G1↵
G2↵
G3↵
G4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS ZAJĘTOŚCI

Programowanie unifonów składa się z dwóch etapów:
A.
B.
A:

Jest to czas, podczas którego trwającą rozmowę nie moŜe
przerwać wywołanie z innej stacji zewnętrznej, ani centrali
portierskiej.
O1↵
O2↵
O3↵
O4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Parametr ten określa czas załączenia przekaźnika kontrolującego
elektrozaczep.
D00↵
Dxy↵

Impulsowy (600ms)
Od 1 do 30, xy – czas w sekundach

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW
Format komendy kojarzącej kod wywołania z przyciskiem jest
postaci: CxyzwPnm↵
↵, gdzie xyzw jest kodem uŜytkownika, zaś nm
numerem przycisku.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
Kody wywołania xyzw mogą przyjmować następujące wartości:
0001 – 9999
x000 – x999
000x – 999x
0000
LLLL

kody numeryczne
kody z literowym prefiksem (od A do J)
kody z literowym sufiksem (od A do J)
kod do bezpośredniego wywołania centrali
(w trybie dziennym)
kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80
oraz przekaźnika w rozdzielaczu magistrali.

Numer przycisku nm zaleŜy od sposobu połączenia modułów
rozszerzenia. Kolejne przyciski są obsługiwane przez:
01 – 18
19 – 34
35 – 50
51 – 66
67 – 82

digitalizer
1 moduł rozszerzenia
2 moduł rozszerzenia
3 moduł rozszerzenia
4 moduł rozszerzenia

Po wprowadzeniu pierwszego kodu moŜna przyspieszyć
programowanie. Naciśnięcie klawisza ↵ spowoduje przypisanie
następnemu przyciskowi kolejnego numeru i kodu wywołania. Dla
przykładu: sekwencja C1000P01↵↵↵ skojarzy kod 1000 z
przyciskiem 01, 1001 z przyciskiem 02 i 1003 z przyciskiem 03.
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B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów
Tworzenie listy programowanych unifonów
1. Podłącz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda.
2. Naciśnij przyciski wywołania w kolejności, w jakiej będą
programowane unifony, pamiętaj aby nie uŜyć przycisku do
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego
1072/80.
3. 30s po naciśnięciu ostatniego przycisku operacja zostanie
potwierdzona pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
4. Pozostaw podłączony adapter 1072/60, przejdź do
programowania unifonów.
Programowanie unifonów
1. Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona błyśnięciem diody LED, po odłoŜeniu
słuchawki dźwiękiem wywołania.
2. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
były wciskane przyciski w stacji wywołania.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁĄCZONYCH
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów naleŜy podczas
tworzenie listy programowanych unifonów wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
naleŜy powtórzyć procedurę programowania na obydwu unifonach.
DODAWANIE NOWYCH UśYTKOWNIKÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60
Podłącz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod
wywołania.
Naciśnij
przycisk
odpowiadający
nowemu
uŜytkownikowi, następnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisaną
powyŜej procedurą.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO

PANEL K-STEEL Z DIGITALIZEREM
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(*) W przypadku pomyłki naleŜy wcisnąć przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracając do ustawień
fabrycznych.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA PEŁNEGO Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF. 1072/60 I KLAWIATURY
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Głośność jest ustawiona fabrycznie i w większości przypadków nie
wymaga regulacji. JeŜeli wystąpi konieczność regulacji, naleŜy uŜyć
potencjometrów dostępnych w tylnej części obudowy.
WYWOŁANIA
Digitalizer obsługuje do 82 uŜytkowników. Przypisując kod 0000 do
jednego z przycisków uzyskujemy moŜliwość wywołania centrali
portierskiej (tylko w trybie dziennym).
FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO
Po wciśnięciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera
specjalnego (kod LLLL) nastąpi jego aktywacja (przełączenie
styków przekaźnika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia.
Uwaga: JeŜeli w trakcie procedury rezerwowania przycisków
digitalizera zostanie wciśnięty ww. przycisk, będzie on
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu.
FUNKCJA ZAJĘTOŚCI
W systemach, w których znajduje się więcej niŜ jedna stacja
wywołania moŜliwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, bądź
wywołania uŜytkownika następuje wywołanie z drugiej stacji. JeŜeli
czas zajętości juŜ minął, stacja wyemituje sygnał oznaczający
przerwanie rozmowy, następnie zostanie ona odłączona.
PODGLĄD WIZJI
W przypadku, gdy digitalizer zaprogramowany jest jako stacja nr 1
(ID = 1), moŜliwe jest załączanie podglądu wizji z poziomu
videomonitora. W takim przypadku, digitalizer aktywuje zasilacz
video, oraz wygeneruje sygnał dzwonienia do monitora, w którym
włączono podgląd wizji.
USUWANIE USTEREK
Digitalizer 1072/5 nie będzie prawidłowo działał, jeŜeli w systemie
wystąpi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest nadrzędnego
rozdzielacza magistrali (MASTER).
Wymiana
digitalizera
nie
powoduje
konieczności
przeprogramowania unifonów. NaleŜy go jedynie zaprogramować
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany.

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
Typ systemu: ............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania: .......................................................... główna
Format kodu: .............................................................. numeryczny
Numer stacji: ............................................................................... 1
Długość sygnału wywołania: .....................................................40s
Czas zajętości: .........................................................................20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: ...................................................3s
By przywrócić ustawienia fabryczne naleŜy wejść w tryb
programowania wciskając przycisk programowania, dioda LED
zaświeci się. Następnie ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk
programowania
przez
ok.
3
sekundy,
do
momentu
potwierdzającego sygnału dźwiękowego. MoŜna równieŜ przy
podłączonym adapterze i klawiaturze wcisnąć na dłuŜej niŜ 3
sekundy przycisk bs.
Przywrócenie ustawień fabrycznych skasuje przypisanie tylko
pierwszego odbiornika (przycisk P1 powróci do funkcji sterowania
przekaźnikiem NO-NC w rozdzielaczu magistrali).
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DIGITALIZER NR REF. 1072/19A
INFORMACJE OGÓLNE

OPIS ZACISKÓW
Główna listwa zaciskowa:
L1
Magistrala Bibus
L2
Magistrala Bibus
~0
~12
C
NC
NO

Masa dla napięcia 12V
12V dla zasilania elektrozaczepu
Wspólny zacisk przekaźnika
Styk przekaźnika (normalnie zamknięty)
Styk przekaźnika (normalnie otwarty)

PA

GND

Wyjście na dodatkowy przycisk otwierania drzwi
(normalnie otwarty)
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi (zamknięty przy
zamkniętych drzwiach)
Masa

SN
R
R1

Sterowanie zasilaczem video.
Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

SP

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalizer przeznaczony do montaŜu w dwurzędowych
panelach model 725 oraz w dwurzędowych panelach model
AURA.
Obsługa 18 przycisków.
MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 82,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających 1038/17
(1 moduł dla 16 przycisków).
Programowanie poprzez klawiaturę 1032/65 i adapter 1072/60.
Uproszczone programowanie z uŜyciem mikroprzełączników i
diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych
stacji wywołania).
MoŜliwość załączania dekodera specjalnego 1072/80.
Wbudowany przekaźnik NC-C-NO z programowalnym czasem
załączenia, od 1 do 30s.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10, 20, 30, 40s.
Programowalny czas zajętości: 10, 20, 30, 40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Akustyczne potwierdzenie wywołania.
Sygnał zajętości sygnalizowany akustycznie.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery video.
MoŜliwość zaprogramowania pod jednym z przycisków
wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali)

DIGITALIZER

DIGITALIZER DO PANELI MOD. 725 NR REF.
1072/19A

Listwa zaciskowa dla przycisków:
P1-P18
Styki przycisków
C
Wspólny styk przycisków

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ...................... maksymalnie 6,5mA
Pobór prądu w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 40mA
Styki przekaźnika ............................................................... 30V 2A
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA
Temperatura pracy ..................................................-10°C ÷ +50°C
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30°C

BUDOWA

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

Głośnik.
Główna listwa zaciskowa.
Mikroprzełączniki do programowania.
Gniazdo do podłączenia adaptera 1072/60.
Przycisk programowania oraz dioda LED.
Mikrofon.
Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
Potencjometr do regulacji wzmocnienia głośnika.
Złącze do podłączenia przycisków.
Złącze do modułu rozszerzenia 1038/17.
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DIGITALIZER

DIGITALIZER NR REF. 1072/19A
PROGRAMOWANIE

INSTALACJA
Digitalizer 1072/19A montujemy w dwurzędowych panelach model
725, oraz AURA zgodnie z instrukcjami dla ww. paneli.
Do digitalizera 1072/19A moŜemy podłączyć bezpośrednio do 18
przycisków. W przypadku, gdy wymagana jest ich większa liczba,
naleŜy zastosować moduł rozszerzający 1038/17, zwiększający
liczbę obsługiwanych przycisków do 16. Maksymalnie moŜemy
podłączyć do 4 modułów, co daje łącznie 82 przyciski.
W przypadku, jeŜeli potrzebne jest więcej, niŜ 82 przyciski naleŜy
zaprojektować dwie stacje wywołania w jednej lokalizacji.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy stykami GND, a SP.
Wcześniej naleŜy usunąć zworkę pomiędzy w/w stykami
symulującą zamknięcie drzwi.

PROGRAMOWANIE
W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer
moŜemy zaprogramować przy uŜyciu przycisku programowania z
diodą LED oraz mikroprzełączników. Dla bardziej złoŜonych
systemów wymagane jest uŜycie adaptera 1072/60 i klawiatury
1032/65.

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE
W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania,
moŜemy programować ww. stacje bez uŜycia adaptera i klawiatury.
Niezbędne
parametry
wprowadzamy
przez
ustawienia
mikroprzełączników, wykorzystujemy takŜe przycisk programowania
wraz z diodą LED. W programowaniu uproszczonym moŜemy
określić parametry:
• Numer stacji ID (1, 2, 3),
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s),
• Przypisać odbiorniki do przycisków wywołania.
NUMER STACJI (ID)
Numer stacji określany jest poprzez ustawienie mikroprzełączników.
Ustawienia
mikroprzełączników NUMER STACJI WYWOŁANIA
Do programowania przy uŜyciu
zewnętrznej klawiatury
Stacja nr 1
Stacja nr 2
Stacja nr 3

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Naciśnij przycisk programowania (5) i poczekaj, aŜ zapali się dioda
LED. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wskazuje, Ŝe błędnie
zaprogramowano numer stacji zewnętrznej – powtarzający się ID.
W takim przypadku naciśnij powtórnie przycisk, popraw numer i
powtórz operację.
NaleŜy zewrzeć zaciski PA i GND na czas, w jakim ma być otwarty
elektrozaczep (do 30s). Digitalizer potwierdzi informację poprzez
sygnał dźwiękowy. Ponowne naciśnięcie przycisku programowania
spowoduje wyjście z trybu programowania.
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PROGRAMOWANIE UNIFONÓW
Dzięki temu, iŜ digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie
bez dodatkowych stacji wywołania moŜna pominąć etap
przypisywania kodów przyciskom digitalizera. NaleŜy jedynie
skojarzyć unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa się z
dwóch etapów:
A.
B.

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF.
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65
UWAGA: NaleŜy pamiętać o ustawieniu mikroprzełączników w
pozycji OFF.
Podłączenie adaptera i klawiatury do digitalizera jest potwierdzane
poprzez podwójny sygnał dźwiękowy i zapalenie diody LED.
Kolejność wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny
sygnał dźwiękowy potwierdza wprowadzenie parametru do pamięci
digitalizera.
Błędnie
wprowadzony
parametr
zostanie
zasygnalizowany takŜe poprzez podwójny sygnał dźwiękowy, przy
czym drugi dźwięk będzie miał niŜszą częstotliwość.
Powtarzający się wielokrotnie sygnał dźwiękowy podczas
programowania wskazuje na to, iŜ wprowadzony numer
identyfikujący stację wywołania (ID) juŜ został zaprogramowany w
systemie dla innej stacji wywołania. MoŜna go wyłączyć wciskając
przycisk .
W celu uniknięcia pomyłek zaleca się programować digitalizer w
następującej kolejności:

A:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Nacisnąć przycisk programowania digitalizera, dioda LED
zaświeci się.
W kolejności, w jakiej będą programowane unifony, naleŜy
naciskać przyciski wywołania. Nie wciskać przycisku wywołania
centrali.

B:

Programowanie unifonów
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie migać naleŜy
podejść do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieść słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona błyśnięciem diody LED, po odłoŜeniu słuchawki
unifonu dźwiękiem wywołania.
Krok 1 naleŜy powtórzyć dla pozostałych unifonów, pamiętając
o odpowiedniej kolejności w jakiej tworzono listę.

Z uwagi na to, iŜ digitalizer mógł pracować w starszej wersji
systemu Bibus, istnieje moŜliwość wyboru w/w systemu. W nowych
instalacjach, naleŜy wprowadzić parametr M2.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.

M1↵
M2↵

Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
WaŜne. Dioda LED zacznie migać, jeŜeli przez 30 sekund od
wciśnięcia przycisku programowania nie wykonamy Ŝadnej
operacji. W tym przypadku naleŜy wcisnąć ponownie ww.
przycisk by wyjść z trybu programowania.
PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW
POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów, podczas
rezerwowania przycisków digitalizera naleŜy wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
unifonów, naleŜy wykonać procedurę kojarzenia na obydwu
unifonach.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA OŚWIETLENIA
KLATKI SCHODOWEJ”
Przycisk P1 domyślnie przeznaczony jest do sterowania
wbudowanym w rozdzielacz magistrali przekaźnikiem NO-NC.
Przypisanie temu przyciskowi odbiornika powoduje utratę
moŜliwości sterowania przekaźnikiem, aby powrócić do tej funkcji
naleŜy przywrócić ustawienia fabryczne. Skasowane zostanie tylko
przypisanie pierwszego odbiornika.

WERSJA SYSTEMU:

Pierwsza edycja systemu Bibus
Druga edycja systemu Bibus / VOP

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP STACJI
W systemie Bibus digitalizer 1072/19A moŜe pełnić rolę głównej,
lub dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma moŜliwość
wywoływania uŜytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie
moŜe wywoływać centrali portierskiej. Stacja główna moŜe
wywoływać centralę portierską i wszystkich uŜytkowników w
systemie.
I0↵
I1↵

Główna stacja wywołania
Dodatkowa stacja wywołania

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP KODU WYWOŁANIA
Digitalizer 1072/5 dopuszcza uŜycie kodów numerycznych (0001 –
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, bądź sufiksu
uŜywamy liter od A do J.
F1↵
F2↵
F3↵

Kod numeryczny
Kod z literowym prefiksem
Kod z literowym sufiksem

NUMER STACJI WYWOŁANIA (ID)
Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu od 1
do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku stosowania
kodów wywołania z literowym prefiksem, literę od A do J. Numer
stacji wywołania wprowadzamy w następującym formacie:
Nx↵

x identyfikuje stację

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
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CZAS NA ODEBRANIA POŁĄCZENIA
Parametr ten określa czas, w trakcie którego uŜytkownik moŜe
odebrać połączenie. Pozostałe stacje wywołania będą wskazywały
zajętość. Wszystkie urządzenia w systemie powinny mieć
zaprogramowany identyczny czas na odebranie połączenia.
G1↵
G2↵
G3↵
G4↵

10s
20s
30s
40s

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60 I KLAWIATURY 1032/65.
Uwaga. W przypadku występowania w systemie kilku paneli
wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów wystarczy
przeprowadzić tylko 1 raz.
Programowanie unifonów składa się z dwóch etapów:
A.
B.

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

CZAS ZAJĘTOŚCI
Jest to czas, podczas którego trwającą rozmowę nie moŜe
przerwać wywołanie z innej stacji zewnętrznej, ani centrali
portierskiej.
O1↵
O2↵
O3↵
O4↵

A:

10s
20s
30s
40s

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Parametr ten określa czas załączenia przekaźnika kontrolującego
elektrozaczep.
D00↵
Dxy↵

Impulsowy (600ms)
Od 1 do 30, xy – czas w sekundach

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW
Format komendy kojarzącej kod wywołania z przyciskiem jest
postaci: CxyzwPnm↵
↵, gdzie xyzw jest kodem uŜytkownika, zaś nm
numerem przycisku.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
Kody wywołania xyzw mogą przyjmować następujące wartości:
0001 – 9999
x000 – x999
000x – 999x
0000
LLLL

kody numeryczne
kody z literowym prefiksem (od A do J)
kody z literowym sufiksem (od A do J)
kod do bezpośredniego wywołania centrali
(w trybie dziennym)
kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80
oraz przekaźnika w rozdzielaczu magistrali.

B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
1. Podłącz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda.
2. Naciśnij przyciski wywołania w kolejności, w jakiej będą
programowane unifony, pamiętaj aby nie uŜyć przycisku do
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego
1072/80.
3. 30s po naciśnięciu ostatniego przycisku operacja zostanie
potwierdzona pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
4. Pozostaw podłączony adapter 1072/60, przejdź do
programowania unifonów.
Programowanie unifonów
1. Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwierania drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona podwójnym sygnałem dźwiękowym i
błyśnięciem diody LED.
2. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
były wciskane przyciski w stacji wywołania.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁĄCZONYCH
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60

Numer przycisku nm zaleŜy od sposobu połączenia modułów
rozszerzenia. Kolejne przyciski są obsługiwane przez:
01 – 18
19 – 34
35 – 50
51 – 66
67 – 82

digitalizer
1 moduł rozszerzenia
2 moduł rozszerzenia
3 moduł rozszerzenia
4 moduł rozszerzenia

Po wprowadzeniu pierwszego kodu moŜna przyspieszyć
programowanie. Naciśnięcie klawisza ↵ spowoduje przypisanie
następnemu przyciskowi kolejnego numeru i kodu wywołania. Dla
przykładu: sekwencja C1000P01↵↵↵ skojarzy kod 1000 z
przyciskiem 01, 1001 z przyciskiem 02 i 1003 z przyciskiem 03.
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W celu połączenia równoległego dwóch unifonów naleŜy podczas
tworzenie listy programowanych unifonów wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
naleŜy powtórzyć procedurę programowania na obydwu unifonach.
DODAWANIE NOWYCH UśYTKOWNIKÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60
Podłącz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod
wywołania.
Naciśnij
przycisk
odpowiadający
nowemu
uŜytkownikowi, następnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisaną
powyŜej procedurą.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO

(*) W przypadku pomyłki naleŜy wcisnąć przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracając do ustawień
fabrycznych.
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PROGRAMOWANIE

SCHEMAT PROGRAMOWANIA PEŁNEGO Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF. 1072/60 I KLAWIATURY
NR REF. 1032/65

DIGITALIZER
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI

DIGITALIZER

Głośność jest ustawiona fabrycznie i w większości przypadków nie
wymaga regulacji. JeŜeli wystąpi konieczność regulacji, naleŜy uŜyć
potencjometrów.
WYWOŁANIA
Digitalizer obsługuje do 82 uŜytkowników. Przypisując kod 0000 do
jednego z przycisków uzyskujemy moŜliwość wywołania centrali
portierskiej (tylko w trybie dziennym).
FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO
Po wciśnięciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera
specjalnego (kod LLLL) nastąpi jego aktywacja (przełączenie
styków przekaźnika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia.
Uwaga: JeŜeli w trakcie procedury rezerwowania przycisków
digitalizera zostanie wciśnięty ww. przycisk, będzie on
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu.
FUNKCJA ZAJĘTOŚCI
W systemach, w których znajduje się więcej niŜ jedna stacja
wywołania moŜliwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, bądź
wywołania uŜytkownika następuje wywołanie z drugiej stacji. JeŜeli
czas zajętości juŜ minął, stacja wyemituje sygnał oznaczający
przerwanie rozmowy, następnie zostanie ona odłączona.
PODGLĄD WIZJI
W przypadku, gdy digitalizer zaprogramowany jest jako stacja nr 1
(ID = 1), moŜliwe jest załączanie podglądu wizji z poziomu
videomonitora. W takim przypadku, digitalizer aktywuje zasilacz
video, oraz wygeneruje sygnał dzwonienia do monitora, w którym
włączono podgląd wizji.
USUWANIE USTEREK
Digitalizer 1072/19A nie będzie prawidłowo działał, jeŜeli w
systemie wystąpi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest
nadrzędnego rozdzielacza magistrali (MASTER).
Wymiana
digitalizera
nie
powoduje
konieczności
przeprogramowania unifonów. NaleŜy go jedynie zaprogramować
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany.

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
Typ systemu:............................................................. druga edycja
Typ stacji wywołania:...........................................................główna
Format kodu: ...............................................................numeryczny
Numer stacji: ................................................................................1
Długość sygnału wywołania:..................................................... 40s
Czas zajętości: ......................................................................... 20s
Czas otwarcia elektrozaczepu: ...................................................3s
By przywrócić ustawienia fabryczne naleŜy wejść w tryb
programowania wciskając przycisk programowania, dioda LED
zaświeci się. Następnie ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk
programowania
przez
ok.
3
sekundy,
do
momentu
potwierdzającego sygnału dźwiękowego. MoŜna równieŜ przy
podłączonym adapterze i klawiaturze wcisnąć na dłuŜej niŜ 3
sekundy przycisk bs.
Przywrócenie ustawień fabrycznych skasuje przypisanie tylko
pierwszego odbiornika (przycisk P1 powróci do funkcji sterowania
przekaźnikiem NO-NC w rozdzielaczu magistrali).
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DIGITALIZER DO PANELI GENYA NR REF. 1072/28
INFORMACJE OGÓLNE

PANELE PRZYCISKOWE GENYA
Panele domofonowe i videodomofonowe GENYA to połączenie
aluminium
z
wysokiej
jakości
tworzywem
ABS.
Przycisk wywołania będący jednocześnie etykietą na nazwisko to
cecha charakterystyczna nowej linii stylistycznej. Panele dostępne
są w dwóch kolorach: czarnym (antracyt) oraz szarym.
Panele mogą być montowane natynkowo lub podtynkowo, przy
wykorzystaniu obudowy podtynkowej Nr Ref. 1128/51.

OPIS ZACISKÓW
Główna listwa zaciskowa:
L1
Magistrala Bibus
L2
Magistrala Bibus
~0
~12
C
NC
NO

Masa dla napięcia 12V
12V dla zasilania elektrozaczepu
Wspólny zacisk przekaźnika
Styk przekaźnika (normalnie zamknięty)
Styk przekaźnika (normalnie otwarty)

OPIS

PA

•

SP
GND

Wyjście na dodatkowy przycisk otwierania drzwi
(normalnie otwarty)
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi (zamknięty przy
zamkniętych drzwiach)
Masa

R
R1

Sterowanie przełączaniem sygnału video.
Masa.

DIGITALIZER DO PANELI GENYA
NR REF. 1072/28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalizer przeznaczony do montaŜu w panelach Genya z
miejscem na digitalizer nr ref. 1128/44 (antracyt) i 1128/45
(szary).
Obsługa do 34 przycisków.
Programowanie poprzez klawiaturę nr ref. 1032/65 i adapter nr
ref. 1072/60.
Uproszczone programowanie z uŜyciem mikroprzełączników i
diody LED (tylko dla systemów, w których mamy do 3 głównych
stacji wywołania).
MoŜliwość załączania dekodera specjalnego 1072/80.
Wbudowany przekaźnik NC-C-NO z programowalnym czasem
załączenia, od 1 do 30s.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10, 20, 30, 40s.
Programowalny czas zajętości: 10, 20, 30, 40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi.
Obsługa dodatkowego przycisku otwierania drzwi.
Akustyczne potwierdzenie wywołania.
Sygnał zajętości sygnalizowany akustycznie.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery video.
MoŜliwość zaprogramowania pod jednym z przycisków
wywołania centrali (tylko w trybie dziennym centrali).
MoŜliwość wybory koloru podświetlenia panela.

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ......................maksymalnie 6,5mA
Pobór prądu w trakcie rozmowy.......................maksymalnie 70mA
Styki przekaźnika................................................................30V 2A
Sygnał R, SN...................................................maksymalnie 80mA
Temperatura pracy ................................................. -10°C ÷ +50°C
Wilgotność...........................................................90% RH @ 30°C

INSTALACJA

BUDOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Potencjometr do regulacji wzmocnienia mikrofonu.
Złącze EXP do podłączenia przycisków.
Mikroprzełączniki do programowania.
Dioda LED programowania.
Gniazdo do podłączenia adaptera 1072/60
Potencjometr do regulacji wzmocnienia głośnika.
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Krok 1 naleŜy powtórzyć dla pozostałych unifonów, pamiętając
o odpowiedniej kolejności w jakiej tworzono listę.

W prostych systemach (do 3 głównych stacji wywołania) digitalizer
moŜemy zaprogramować przy uŜyciu przycisku programowania z
diodą LED oraz mikroprzełączników. Dla bardziej złoŜonych
systemów wymagane jest uŜycie adaptera 1072/60 i klawiatury
1032/65.

Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4

PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE
W systemach, w których mamy do 3 głównych stacji wywołania,
moŜemy programować ww. stacje bez uŜycia adaptera i klawiatury.
Niezbędne
parametry
wprowadzamy
przez
ustawienia
mikroprzełączników, wykorzystujemy takŜe przycisk programowania
wraz z diodą LED. W programowaniu uproszczonym moŜemy
określić parametry:
• Numer stacji ID (1, 2, 3),
• Czas otwarcia elektrozaczepu (1-30s),
• Przypisać odbiorniki do przycisków wywołania.
NUMER STACJI (ID)
Numer stacji określany jest poprzez ustawienie mikroprzełączników.
Ustawienia
mikroprzełączników NUMER STACJI WYWOŁANIA
Do programowania przy uŜyciu
zewnętrznej klawiatury
Stacja nr 1
Stacja nr 2
Stacja nr 3

WaŜne. Dioda LED zacznie migać, jeŜeli przez 30 sekund od
wciśnięcia przycisku programowania nie wykonamy Ŝadnej
operacji. W tym przypadku naleŜy wcisnąć ponownie ww.
przycisk by wyjść z trybu programowania.
PROGRAMOWANIE UPROSZCZONE 2 LUB 3 UNIFONÓW
POŁĄCZONYCH RÓWNOLEGLE
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów, podczas
rezerwowania przycisków digitalizera naleŜy wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
unifonów, naleŜy wykonać procedurę kojarzenia na obydwu
unifonach.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKU „ZAPALENIA OŚWIETLENIA
KLATKI SCHODOWEJ”
Aby zaprogramować przycisk „zapalenia oświetlenia klatki
schodowej” naleŜy wcisnąć przycisk programowania digitizera,
dioda LED zaświeci się. Następnie nacisnąć przycisk P1,
potwierdzenie sygnałem dźwiękowym, ponownie wcisnąć przycisk
programowania digitizera, dioda LED zgaśnie.

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Naciśnij przycisk programowania (4) i poczekaj, aŜ zapali się dioda
LED. Powtarzający się sygnał dźwiękowy wskazuje, Ŝe błędnie
zaprogramowano numer stacji zewnętrznej – powtarzający się ID.
W takim przypadku naciśnij powtórnie przycisk, popraw numer i
powtórz operację.
NaleŜy zewrzeć zaciski PA i GND na czas, w jakim ma być otwarty
elektrozaczep (do 30s). Digitalizer potwierdzi informację poprzez
sygnał dźwiękowy. Ponowne naciśnięcie przycisku programowania
spowoduje wyjście z trybu programowania.

PROGRAMOWANIE UNIFONÓW
Dzięki temu, iŜ digitalizer jest programowany fabrycznie, w systemie
bez dodatkowych stacji wywołania moŜna pominąć etap
przypisywania kodów przyciskom digitalizera. NaleŜy jedynie
skojarzyć unifony z przyciskami. Procedura kojarzenia składa się z
dwóch etapów:
A.
B.
A:

B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów

PROGRAMOWANIE Z UśYCIEM ADAPTERA NR REF.
1072/60 I KLAWIATURY NR REF. 1032/65
UWAGA: NaleŜy pamiętać o ustawieniu mikroprzełączników w
pozycji OFF.
Podłączenie adaptera i klawiatury do digitalizera jest potwierdzane
poprzez podwójny sygnał dźwiękowy i zapalenie diody LED.
Kolejność wprowadzanych parametrów jest dowolna. Podwójny
sygnał dźwiękowy potwierdza wprowadzenie parametru do pamięci
digitalizera.
Błędnie
wprowadzony
parametr
zostanie
zasygnalizowany takŜe poprzez podwójny sygnał dźwiękowy, przy
czym drugi dźwięk będzie miał niŜszą częstotliwość.
Powtarzający się wielokrotnie sygnał dźwiękowy podczas
programowania wskazuje na to, iŜ wprowadzony numer
identyfikujący stację wywołania (ID) juŜ został zaprogramowany w
systemie dla innej stacji wywołania. MoŜna go wyłączyć wciskając
przycisk .
W celu uniknięcia pomyłek zaleca się programować digitalizer w
następującej kolejności:
WERSJA SYSTEMU:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Nacisnąć przycisk programowania digitalizera, dioda LED
zaświeci się.
W kolejności, w jakiej będą programowane unifony, naleŜy
naciskać przyciski wywołania. Nie wciskać przycisku wywołania
centrali.

Z uwagi na to, iŜ digitalizer mógł pracować w starszej wersji
systemu Bibus, istnieje moŜliwość wyboru w/w systemu. W nowych
instalacjach, naleŜy wprowadzić parametr M2.

Programowanie unifonów
Po ok. 30 s, w chwili gdy dioda LED zacznie migać naleŜy
podejść do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieść słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona podwójnym błyśnięciem diody LED, po odłoŜeniu
słuchawki unifonu dźwiękiem wywołania.

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
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M1↵
M2↵

Pierwsza edycja systemu Bibus
Druga edycja systemu Bibus / VOP

TYP STACJI
W systemie Bibus digitalizer 1072/19A moŜe pełnić rolę głównej,
lub dodatkowej stacji wywołania. Stacja dodatkowa ma moŜliwość
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wywoływania uŜytkowników w pionie np. klatce schodowej, oraz nie
moŜe wywoływać centrali portierskiej. Stacja główna moŜe
wywoływać centralę portierską i wszystkich uŜytkowników w
systemie.
I0↵
I1↵

Główna stacja wywołania
Dodatkowa stacja wywołania

Kody wywołania xyzw mogą przyjmować następujące wartości:
0001 – 9999
x000 – x999
000x – 999x
0000
LLLL

Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
TYP KODU WYWOŁANIA
Digitalizer 1072/5 dopuszcza uŜycie kodów numerycznych (0001 –
9999), kodów z literowym prefiksem (x000 – x999), oraz kodów z
literowym sufiksem (000x – 999x). Jako prefiksu, bądź sufiksu
uŜywamy liter od A do J.
F1↵
F2↵
F3↵

Kod numeryczny
Kod z literowym prefiksem
Kod z literowym sufiksem

NUMER STACJI WYWOŁANIA (ID)

Po wprowadzeniu pierwszego kodu moŜna przyspieszyć
programowanie. Naciśnięcie klawisza ↵ spowoduje przypisanie
następnemu przyciskowi kolejnego numeru i kodu wywołania. Dla
przykładu: sekwencja C1000P01↵↵↵ skojarzy kod 1000 z
przyciskiem 01, 1001 z przyciskiem 02 i 1003 z przyciskiem 03.
PROGRAMOWANIE UNIFONÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60 I KLAWIATURY 1032/65.
Uwaga. W przypadku występowania w systemie kilku paneli
wywołania, procedurę przypisania kodów do unifonów wystarczy
przeprowadzić tylko 1 raz.

Głównym stacjom wywołania przypisujemy numer z zakresu od 1
do 12. Stacjom dodatkowym od 0 do 9. W przypadku stosowania
kodów wywołania z literowym prefiksem, literę od A do J. Numer
stacji wywołania wprowadzamy w następującym formacie:

A.
B.

Nx↵

A:

x identyfikuje stację

Programowanie unifonów składa się z dwóch etapów:

Wprowadzenie litery jako numeru stacji spowoduje automatyczną
zmianę typu kodu wywołania. Podobnie wprowadzenie numeru
ustawia typ kodu na numeryczny.
Uwaga. Warunkiem koniecznym do zaprogramowania tego
parametru jest ustawienie mikroprzełączników w pozycji OFF.
CZAS NA ODEBRANIA POŁĄCZENIA
Parametr ten określa czas, w trakcie którego uŜytkownik moŜe
odebrać połączenie. Pozostałe stacje wywołania będą wskazywały
zajętość. Wszystkie urządzenia w systemie powinny mieć
zaprogramowany identyczny czas na odebranie połączenia.
G1↵
G2↵
G3↵
G4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS ZAJĘTOŚCI
Jest to czas, podczas którego trwającą rozmowę nie moŜe
przerwać wywołanie z innej stacji zewnętrznej, ani centrali
portierskiej.
O1↵
O2↵
O3↵
O4↵

10s
20s
30s
40s

CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU
Parametr ten określa czas załączenia przekaźnika kontrolującego
elektrozaczep.
D00↵
Dxy↵

Impulsowy (600ms)
Od 1 do 30, xy – czas w sekundach

PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁANIA DO PRZYCISKÓW
Format komendy kojarzącej kod wywołania z przyciskiem jest
postaci: CxyzwPnm↵
↵, gdzie xyzw jest kodem uŜytkownika, zaś nm
numerem przycisku.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
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kody numeryczne
kody z literowym prefiksem (od A do J)
kody z literowym sufiksem (od A do J)
kod do bezpośredniego wywołania centrali
(w trybie dziennym)
kod do aktywowania dekodera specjalnego 1072/80
oraz przekaźnika rozdzielacza magistrali.

B:

Tworzenie listy programowanych unifonów
Programowanie unifonów
Tworzenie listy programowanych unifonów
1. Podłącz adapter 1072/60 do odpowiedniego gniazda.
2. Naciśnij przyciski wywołania w kolejności, w jakiej będą
programowane unifony, pamiętaj aby nie uŜyć przycisku do
wywołania centrali lub aktywowania dekodera specjalnego
1072/80.
3. 30s po naciśnięciu ostatniego przycisku operacja zostanie
potwierdzona pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
4. Pozostaw podłączony adapter 1072/60, przejdź do
programowania unifonów.
Programowanie unifonów
1. Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk
otwarcia drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie
potwierdzona błyśnięciem diody LED, po odłoŜeniu
słuchawki unifonu dźwiękiem wywołania.
2. Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
były wciskane przyciski w stacji wywołania.
Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi
późniejszą konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4

PROGRAMOWANIE 2 LUB 3 UNIFONÓW POŁĄCZONYCH
RÓWNOLEGLE, PRZY POMOCY ADAPTERA 1072/60
W celu połączenia równoległego dwóch unifonów naleŜy podczas
tworzenie listy programowanych unifonów wcisnąć 2, bądź 3 razy
(w zaleŜności od liczby równolegle połączonych unifonów) przycisk
odpowiadający wywołaniu tych unifonów. W trakcie programowania
naleŜy powtórzyć procedurę programowania na obydwu unifonach.
DODAWANIE NOWYCH UśYTKOWNIKÓW PRZY POMOCY
ADAPTERA 1072/60
Podłącz adapter do gniazda w digitalizerze, zaprogramuj kod
wywołania.
Naciśnij
przycisk
odpowiadający
nowemu
uŜytkownikowi, następnie zaprogramuj unifon zgodnie z opisaną
powyŜej procedurą.
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SCHEMAT PROGRAMOWANIA UPROSZCZONEGO

(*) W przypadku pomyłki naleŜy wcisnąć przycisk programowania na 3 sekundy. Panel wyjdzie z programowania, powracając do ustawień
fabrycznych.
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INFORMACJE OGÓLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL GENYA Z MIEJSCEM NA DIGITALIZER
NR REF. 1128/44 (45)

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Głośność jest ustawiona fabrycznie i w większości przypadków nie
wymaga regulacji. JeŜeli wystąpi konieczność regulacji, naleŜy uŜyć
potencjometrów.
WYWOŁANIA
Digitalizer obsługuje do 34 uŜytkowników. Przypisując kod 0000 do
jednego z przycisków uzyskujemy moŜliwość wywołania centrali
portierskiej (tylko w trybie dziennym).
FUNKCJA OBSŁUGI DEKODERA SPECJALNEGO
Po wciśnięciu przycisku zaprogramowanego do obsługi dekodera
specjalnego (kod LLLL) nastąpi jego aktywacja (przełączenie
styków przekaźnika). Digitalizer wyemituje sygnał potwierdzenia.
Uwaga: JeŜeli w trakcie procedury rezerwowania przycisków
digitalizera zostanie wciśnięty ww. przycisk, będzie on
przeprogramowany jako przycisk wywołania unifonu.
FUNKCJA ZAJĘTOŚCI

Panel dostępny jest w dwóch kolorach:
• Czarny (Antracyt)
• Szary

Nr Ref. 1128/44
Nr Ref. 1128/45

W panelu moŜna zamontować 4 przyciski pojedynczej wielkości Nr
Ref. 1128/1 lub 2 przyciski podwójnej wielkości Nr Ref. 1128/2.
Panel podświetlany jest diodami LED

W systemach, w których znajduje się więcej niŜ jedna stacja
wywołania moŜliwa jest sytuacja, gdy podczas rozmowy, bądź
wywołania uŜytkownika następuje wywołanie z drugiej stacji. JeŜeli
czas zajętości juŜ minął, stacja wyemituje sygnał oznaczający
przerwanie rozmowy, następnie zostanie ona odłączona.
USUWANIE USTEREK
Digitalizer 1072/19A nie będzie prawidłowo działał, jeŜeli w
systemie wystąpi zwarcie linii magistrali (L1, L2), lub brak jest
nadrzędnego rozdzielacza magistrali (MASTER).
Wymiana
digitalizera
nie
powoduje
konieczności
przeprogramowania unifonów. NaleŜy go jedynie zaprogramować
identycznymi parametrami, jak digitalizer wymieniany.
WYBÓR KOLORU PODŚWIETLENIA PANELA
Naciśnij przycisk programowania koloru podświetlenia.

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

Przycisk programowania koloru podświetlenia.
Przyciski wywołania.
Złącze do podłączenia modułów z następnymi przyciskami.
Zworka zewnętrznego zasilania.
Złącze do podłączenia oświetlenia etykiet na nazwiska.
Zworka określająca wielkość przycisków.

OPIS ZACISKÓW
~0
~12

Masa
12Vac; zasilanie podświetlenia etykiet z zewnętrznego
transformatora.

Naciśnij Przycisk 2 aby przeglądać dostępne kolory, wciśnięcie
Przycisku 1 spowoduje powrót do początku.
UWAGA: Dostępnych jest 37 kolorów (m.in. szmaragdowy,
niebieski, bursztynowy, jasno-zielony, brak podświetlenia)
Aby zatwierdzić kolor podświetlenia ponownie naciśnij przycisk
programowania.
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PANEL Z MIEJSCEM NA PRZYCISKI NR REF. 1082/40 (41)

PANEL Z MIEJSCEM NA PRZYCISKI NR REF. 1082/40 (41)
PRZYCISKI NR REF. 1128/1 (2)

PANEL Z MIEJSCEM NA PRZYCISKI NR REF.
1082/40 (41)

PRZYCISKI NR REF. 1128/1 (2)
W panelach Genya mogą być montowane 2 rodzaje przycisków:
• Pojedynczy 20x60 mm
Nr Ref. 1128/1
• Podwójny 40x60 mm
Nr Ref. 1128/2
UWAGA: Przyciski podwójnej wielkości powinny być umieszczane
zgodnie z polem rozpraszającym podświetlenie, przycisk nie moŜe
nachodzić na dwa pola rozpraszające.
WYBÓR TYPU PRZYCISKÓW
Do określenia obsługiwanego rodzaju przycisków słuŜy zworka J1
na panelu z miejscem na digitalizer.
ZałoŜona zworka (ustawienie fabryczne): przyciski pojedynczej
wielkości.

Panel dostępny jest w dwóch kolorach:
• Czarny (Antracyt)
• Szary

Nr Ref. 1082/40
Nr Ref. 1082/41

W panelu moŜna zamontować 10 przycisków pojedynczej wielkości
Nr Ref. 1128/1 lub 5 przycisków podwójnej wielkości
Nr Ref. 1128/2.

Zdjęta zworka: przyciski podwójnej wielkości.

MONTAś PRZYCISKU I ETYKIETY NA NAZWISKO

1.
2.
3.
4.

Złącza do podłączenia oświetlenia etykiet na nazwiska.
Przyciski wywołania.
Złącze do podłączenia kolejnych modułów z przyciskami.
Złącze do podłączenia wcześniejszych modułów
digitalizera.
5. Pole rozpraszające podświetlenie.
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INSTALACJA PANELA GENYA
Wyjmij pole rozpraszające podświetlenie oraz kamerę z
digitalizerem z obudowy panela.

•

Przymocuj tylną część obudowy do płaskiej powierzchni ściany.

INSTALACJA PANELA GENYA

•

MontaŜ przezroczystych podstaw dolnych na nazwiska naleŜy
rozpoczynać od góry.

Aby wyjąć przezroczystą podstawę dolną na nazwisko naleŜy uŜyć
wkrętak.

ELEMENTY SPECJALNE
W miejscu przycisków moŜna instalować następujące elementy:
• Czarna zaślepka (wielkość pojedynczego przycisku 20x60 mm )
Nr Ref. 1128/30
• Szara zaślepka (wielkość pojedynczego przycisku 20x60 mm )
Nr Ref. 1128/31
• Przezroczyste pole opisowe (wielkość podwójnego przycisku
40x60 mm)
Nr Ref. 1128/5

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

69

MOD. 1128

PANEL GENYA MOD. 1128
INSTALACJA PANELA GENYA

INSTALACJA PANELA GENYA

•

Przymocuj moduł z digitalizerem oraz mikrofon.

•
•

Podłącz przewody.
Do zasilenia podświetlenie naleŜy wykorzystać transformator
9000/230 lub rozdzielacz magistrali (zasilacz 12VAC)
wykorzystywany równieŜ do zasilania elektrozaczepu. Zworkę
konfiguracyjną naleŜy ustawić w połoŜeniu pokazanym na
rysunku:

•

Przymocuj pole rozpraszające podświetlenie.

•

Połącz panel z przyciskami z modułem digitalizera.

•

Jeśli zachodzi potrzeba dokonaj regulacji głośności panela.
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•

Zamocuj przezroczyste podstawy na nazwiska – zaczynając od
góry tak jak pokazano na rysunku.

•

Wypełnij etykiety, umieść je w przedniej części obudowy.

•

ZałóŜ część frontową panela, skręć obie części śrubami przy
uŜyciu specjalnego klucza (klucz imbusowy 2mm).
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Panele mogą być montowane obok siebie (pionowo lub poziomo)
przy wykorzystaniu specjalnych łączników.
Łączniki są przelotowe, dzięki czemu moŜna przeprowadzać przez
nie przewody łączące poszczególne panele.

•

•
•

Przymocuj obudowy do ściany.
Wyjmij pola rozpraszające podświetlenie oraz przyciski z
panela z miejscem na digitalizer.

•

Połącz
obydwa
panele
odpowiednim
przeprowadzając go przez łączniki.

•

Dokończ instalację montując pozostałe elementy.

Wyjmij pole rozpraszające podświetlenie oraz przyciski z
panela.

przewodem,

Wyjmij zatyczki w miejscach gdzie mają się znaleźć łączniki, za
pomocą płaskich obcęgów usuń fragmenty ścianek znajdujących
się przy powstałych otworach po wyjęciu zatyczek. Wsuń łączniki,
połącz dwie obudowy obydwu paneli.
• montaŜ w poziomie:

•

montaŜ w pionie:

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

INSTALACJA PANELI OBOK SIEBIE

MOD. 1128

PANEL GENYA MOD. 1128
INSTALACJA PANELA GENYA

INSTALACJA PANELA GENYA

MONTAś PODTYNKOWY

•

Przykręć tylną część obudowy panela do ramki montaŜowej.

•

Dokończ instalację postępując zgodnie z instrukcjami dla
montaŜu natynkowego.

Panele Genya mogą być montowane podtynkowo przy
wykorzystaniu obudowy podtynkowej Nr Ref. 1128/51.
Przed osadzeniem obudowy wykonaj otwory pod przewody w
odpowiednich miejscach.

•

Osadź obudowę w ścianie.

•

Przykręć dostarczoną ramkę montaŜową.

72

UWAGA: Do podtynkowego montaŜu paneli obok siebie słuŜą
specjalne łączniki.
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MOD. 1128

PANEL GENYA MOD. 1128
INSTALACJA PANELA GENYA

SZARY

Digitalizer
1072/28
Przyciski
1128/1
Obudowa
podtynkowa
1128/51
Panel z
miejscem
na
digitalizer
1128/44
Panel z
miejscem
na przyciski
1082/40
Zaślepka
1128/30
Panel z
miejscem
na
digitalizer
1128/45
Panel z
miejscem
na przyciski
1082/41
Zaślepka
1128/31

SZARY

ANTRACYT

WSPÓLNE

Przyciski
Podwójne
Digitalizer
1072/28
Przyciski
1128/2
Obudowa
podtynkowa
1128/51
Panel z
miejscem
na
digitalizer
1128/44
Panel z
miejscem
na przyciski
1082/40
Zaślepka
1128/30
Panel z
miejscem
na
digitalizer
1128/45
Panel z
miejscem
na przyciski
1082/41
Zaślepka
1128/31
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INSTALACJA PANELA GENYA

ANTRACYT

WSPÓLNE

Przyciski
Pojedyncze

KAMERA DO PANELI SINTHESI NR REF. 1745/70 (40)

KAMERA DO PANELI SINTHESI NR REF. 1745/70 (40)
INFORMACJE OGÓLNE

KAMERA DO PANELI SINTHESI NR REF. 1745/70
(B/W) NR REF. 1745/40 (KOLOR)

INFORMACJE OGÓLNE
Kamera video posiada obudowę typu SINTHESI. Moduł urządzenia
zawiera:
• Kamerę CCD z układem optycznym i migawką. Kamera nie
posiada regulacji ogniskowej. MoŜliwa jest regulacja ustawienia
kamery w pionie i w poziomie.
• Diody LED emitujące promienie podczerwone (kamera czarnobiała) lub światło białe (kamera kolorowa) umoŜliwiają
obserwację w nocy bez dodatkowego źródła oświetlenia.
UWAGA: W systemie BIBUS kamera wymaga zastosowania
adaptera nr ref. 1742/13A.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+TC
R1
R2
V3/A
V5/B
T

NieuŜywane (zasilanie kamery dla systemów
analogowych).
Masa zasilania kamery.
Zasilanie kamery.
Sygnał video.
Sygnał video.
Sterowanie zasilaniem kamery.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania.......................................................... 14-18 Vdc
Pobór prądu....................................................................... 180 mA
Przetwornik wizyjny ......................................................CCD – 1/3”
Obiektyw ................................................................f = 4 mm F=3,5
Migawka ................................................................................. stała
Wyjście video .........................................................1 Vpp, 75 Ohm
Temperatura pracy ................................................od -5 do +50 oC
Kąt widzenia ................................................................regulowany
• kamera czarno-biała nr ref. 1745/70:
Automatyczna regulacja czułości ................................. 1:100.000 s
NatęŜenie oświetlenia...................... 0,2 Lux (min), 5 Lux zalecane
Podświetlenie ...................................................diody podczerwieni
• kamera kolorowa nr ref. 1745/40:
NatęŜenie oświetlenia.......................................................... 10 Lux
Podświetlenie ................................................ diody światła białego

KĄT WIDZENIA KAMERY
We wszystkich kamerach serii 1745 istnieje moŜliwość zmiany
ustawienia pola widzenia kamery. Ustawień tych dokonuje się po
zdjęciu aluminiowego frontu kamery przekręcając delikatnie
obiektyw kamery.
Kąt widzenia kamery zmienia się w zakresie:
• pionowo od + 10o do – 15o
• poziomo od + 10o do – 10o
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NR REF. 1742/13A

ADAPTER DO KAMERY NR REF. 1742/13A

KAMERA DO PANELI MOD. 725
NR REF. 725/600 (B/W)

INFORMACJE OGÓLNE
Kamera video do montaŜu w panelach mod. 725, w obudowie nr
ref. 725/602.
UWAGA: W systemie BIBUS kamera wymaga zastosowania
adaptera nr ref. 1742/13A.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+TC
R1
R2
V3/A
V5/B

ADAPTER DO KAMERY NR REF. 1742/13A

Adapter do kamery nr ref. 1742/13A jest niezbędnym elementem
umoŜliwiającym przejście z systemu z przewodem koncentrycznym
na system bez przewodu koncentrycznego. Montowany jest on
bezpośrednio w panelu zewnętrznym w module kamery video
(kamery 1745/40, 1745/70, 725/600), oraz jako osobny element w
przypadku kamer K-Steel (1755/40, 1755/70).

INSTALACJA ADAPTERA Z KAMERĄ
NR REF. 1745/70, NR REF. 1745/40
Aby zamontować powyŜsze urządzenie w module kamery naleŜy:
• Umieścić adapter w tylnej ściance obudowy kamery i
przymocować go przy uŜyciu śruby mocującej.

NieuŜywane (zasilanie kamery dla systemów
analogowych).
Masa zasilania kamery.
Zasilanie kamery.
Sygnał video.
Sygnał video.

UWAGA: Brak zacisku T, sterowanie zasilaniem kamery poprzez
przekaźnik nr ref. 788/52 (Schemat SV-VOP-04).

PARAMETRY TECHNICZNE

•

Wypiąć złącze A modułu kamery i wpiąć w to gniazdo złącze B
adaptera.

Napięcie zasilania ..........................................................14-18 Vdc
Pobór prądu ...................................................................... 180 mA
Przetwornik wizyjny ...................................................... CCD – 1/2”
Obiektyw ............................................................. f = 5,3 mm, 1:1,3
Migawka................................................................................. stała
Wyjście video ......................................................... 1 Vpp, 75 Ohm
Temperatura pracy ................................................ od -5 dp +50 oC
Kąt widzenia ........................................................... nieregulowany
Automatyczna regulacja czułości.............................. 100 - 4000 Lx
NatęŜenie oświetlenia.......................0,2 Lux (min), 3 Lux zalecane
Podświetlenie ...................................................diody podczerwieni

•

Złącze A modułu kamery wpiąć w to gniazdo adaptera.

INSTALACJA

INSTALACJA ADAPTERA Z KAMERĄ
NR REF. 725/600

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

75

ADAPTER DO KAMERY

KAMERA DO PANELI MOD. 725 NR REF. 725/600

NR REF. 1755/30
KAMERA DO PANELI K-STEEL

KAMERA DO PANELI K-STEEL NR REF. 1755/30
INFORMACJE OGÓLNE

KAMERA DO PANELI K-STEEL NR REF. 1755/30
(B/W)

Czarno-biała kamera nr ref. 1775/30A przeznaczona jest do
montaŜu w panelach K-Steel. Posiada wbudowany adapter, nie
wymaga stosowania adaptera nr ref. 1742/13A
Kamera posiada dodatkowy układ zapobiegający zaparowywaniu
kamery.

•

Regulacja kamery w pionie
W celu regulacji kąta widzenia kamery, naleŜy najpierw
poluzować śrubę A. Następnie przesuwając suwak B w górę
podnosimy soczewkę kamery do góry. Odwrotnie, jeŜeli
będziemy przesuwać suwak B w dół, soczewka zostanie
opuszczona.

•

Regulacja kamery w poziomie
Najpierw naleŜy poluzować śrubę A. Następnie przesuwając
suwak C w prawo, przesuwamy soczewkę kamery w prawo.
JeŜeli będziemy przesuwać suwak C w lewo, soczewka
zostanie przekręcona w lewo.

UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY ZAPAROWANIU
KAMERY
W celu włączenia układu naleŜy połączyć zaciski ~0 i ~12 z
zasilaczem. Do tego celu naleŜy uŜyć oddzielnego transformatora.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+TC
R1
R2
A
B
T
~0, ~12

NieuŜywane (zasilanie kamery dla systemów
analogowych).
Masa zasilania kamery.
Zasilanie kamery.
Sygnał video.
Sygnał video.
Sterowanie zasilaniem kamery.
Zasilanie obwodu zapobiegającego zaparowywaniu
kamery

UWAGA: Kamera nie wymaga adaptera nr ref. 1742/13A

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania.......................................................... 14-18 Vdc
Pobór prądu....................................................................... 180 mA
Przetwornik wizyjny ......................................................CCD – 1/3”
Obiektyw ................................................................f = 4 mm F=3,5
Migawka ................................................................................. stała
Wyjście video .........................................................1 Vpp, 75 Ohm
Temperatura pracy ................................................od -5 do +50 oC
Kąt widzenia ................................................................regulowany
Automatyczna regulacja czułości ................................. 1:100.000 s
NatęŜenie oświetlenia...................... 0,2 Lux (min), 5 Lux zalecane
Podświetlenie ...................................................diody podczerwieni

KĄT WIDZENIA KAMERY

A
B, C
D, E
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suwaki regulujące połoŜenie soczewki
listwy zaciskowe
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NR REF. 1755/40

INFORMACJE OGÓLNE

KAMERA DO PANELI K-STEEL
NR REF. 1755/40 (KOLOR)

Czarno-biała kamera nr ref. 1775/30A przeznaczona jest do
montaŜu w panelach K-Steel.
Kamera posiada dodatkowy układ zapobiegający zaparowywaniu
kamery.
UWAGA: W systemie BIBUS kamera wymaga zastosowania
adaptera nr ref. 1742/13A.
UWAGA: Kamera K-Steel 1755/40 nie posiada dedykowanego
miejsca do bezpośredniego zamocowania adaptera 1742/13A.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+TC
R1
R2
V3/A
V5/B
~0, ~12

•

Regulacja kamery w pionie
W celu regulacji kąta widzenia kamery, naleŜy najpierw
poluzować śrubę A. Następnie przesuwając suwak B w górę
podnosimy soczewkę kamery do góry. Odwrotnie, jeŜeli
będziemy przesuwać suwak B w dół, soczewka zostanie
opuszczona.

•

Regulacja kamery w poziomie
Najpierw naleŜy poluzować śrubę A. Następnie przesuwając
suwak C w prawo, przesuwamy soczewkę kamery w prawo.
JeŜeli będziemy przesuwać suwak C w lewo, soczewka
zostanie przekręcona w lewo.

UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY ZAPAROWANIU
KAMERY
W celu włączenia układu naleŜy połączyć zaciski ~0 i ~12 z
zasilaczem. Do tego celu naleŜy uŜyć oddzielnego transformatora.

INSTALACJA ADAPTERA NR REF. 1742/13A
Na etapie przygotowywania instalacji naleŜy uwzględnić miejsce
przeznaczone na dołączenie adaptera 1742/13A.

Zasilanie.
Masa zasilania kamery.
Zasilanie kamery.
Sygnał video.
Sygnał video.
Zasilanie obwodu zapobiegającego zaparowywaniu
kamery.

UWAGA: Brak zacisku T, sterowanie zasilaniem kamery poprzez
przekaźnik nr ref. 788/52 (Schemat SV-VOP-04).

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania ..........................................................14-18 Vdc
Pobór prądu ...................................................................... 180 mA
Przetwornik wizyjny ...................................................... CCD – 1/3”
Obiektyw ................................................................f = 4 mm F=3,5
Migawka................................................................................. stała
Wyjście video ......................................................... 1 Vpp, 75 Ohm
Temperatura pracy ................................................ od -5 do +50 oC
Kąt widzenia ................................................................regulowany
Automatyczna regulacja czułości................................. 1:100.000 s
NatęŜenie oświetlenia.......................0,2 Lux (min), 5 Lux zalecane
Podświetlenie ...................................................diody podczerwieni

KĄT WIDZENIA KAMERY

1. Przewody do podłączenia kamery:
+TC(R2) Zasilanie kamery (kolor Ŝółty)
R1
Masa zasilania kamery (kolor niebieski)
V3
Sygnał video (kolor niebieski)
V5
Sygnał video „ekran”
2. przewody do zasilacza:
+TC
Zasilanie kamery (kolor Ŝółty)
R1
Masa zasilania kamery (kolor niebieski)
A
B, C
D, E

śruba mocująca
suwaki regulujące połoŜenie soczewki
listwy zaciskowe
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3. przewody do pionu (monitora):
A
Sygnał video (kolor niebieski)
B
Sygnał video „ekran”
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KAMERA DO PANELI K-STEEL

KAMERA DO PANELI K-STEEL NR REF. 1755/40

NR REF. 1172/40
UNIFON PODSTAWOWY ATLANTICO

UNIFON PODSTAWOWY ATLANTICO NR REF. 1172/40
UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO NR REF. 1172/45

UNIFON PODSTAWOWY ATLANTICO
NR REF. 1172/40

UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO
NR REF. 1172/45

OPIS

OPIS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Przeznaczony wyłącznie do pracy w II edycji systemu Bibus.
Wbudowany dekoder.
Sekretność prowadzonych rozmów.
Dwu tonowy dźwięk wywołania.
Przycisk otwarcia (A).
Przycisk wywołania centrali portierskiej (T1).
Przycisk funkcyjny do załączenia dekodera funkcji specjalnych
nr ref. 1072/80 (T2).

OPIS ZACISKÓW
L1
L2

Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ...................................1,6 mA max
Pobór prądu w stanie rozmowy.....................................60 mA max
Temperatura pracy ................................................... -5oC ÷ + 45oC
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30oC

Przeznaczony wyłącznie do pracy w II edycji systemu Bibus.
Wbudowany dekoder.
Sekretność prowadzonych rozmów.
Przycisk otwarcia (A).
Przycisk wywołania centrali portierskiej (T1).
Przycisk funkcyjny do załączenia dekodera funkcji specjalnych
nr ref. 1072/80 (T2).
Dodatkowy przycisk do konfigurowania unifonu (T3).
MoŜliwość wyboru jednego z sześciu rodzajów sygnału
wywołania.
MoŜliwość wyboru jednego z sześciu rodzajów sygnału
dodatkowego dzwonka.
Optyczna sygnalizacja dzwonienia (L).
Sygnalizacja otwartych drzwi.
Funkcja automatycznego otwarcia drzwi – szybkie miganie
diody.
Dwupozycyjna regulacja głośności sygnału wywołania.
Funkcja
całkowitego
wyciszenia
sygnału
wywołania,
wskazywana przez diodę LED – wolne miganie diody.
MoŜliwość podłączenia dodatkowego 3-tonowego wtórnika
wywołania.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zwolnienie elektrozaczepu moŜe nastąpić w przypadku:
• W trakcie trwania rozmowy,
• Bez podnoszenia słuchawki, w trakcie programowanego czasu
na odebranie połączenia
Podniesienie słuchawki i naciśnięcie przycisku wywołania centrali
portierskiej spowoduje wywołanie portiera. Nawiązanie połączenia
nastąpi, jeŜeli linia jest wolna, oraz jeśli portier odpowie w ciągu 10
sekund. Nieodebrane połączenie jest zapamiętywane w centrali
portierskiej, o ile jest ona włączona. Naciśnięcie drugiego przycisku
funkcyjnego unifonu spowoduje załączenie dekodera specjalnego
(pod warunkiem, Ŝe w/w dekoder został zaprogramowany w
odpowiedni sposób).

OPIS ZACISKÓW
L1
L2
C1
C2
S+
S-

Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Przycisk dzwonka
Przycisk dzwonka
Złącze dodatkowego wtórnika wywołania („plus”)
Złącze dodatkowego wtórnika wywołania („minus”)

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ...................................1,6 mA max
Pobór prądu w stanie rozmowy.....................................60 mA max
Temperatura pracy ...................................................-5oC ÷ + 45oC
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30oC
Dodatkowy wtórnik wywołania ................................. Vmax=30 Vdc
..............................................................................I max=40 mAdc

PROGRAMOWANIE
Programowanie unifonu opisane jest w instrukcji modułów
wywołania, bądź digitalizera. W przypadku, gdy nie mamy dostępu
do unifonów, moŜna je zaprogramować wykorzystując funkcję
dzwonka lokalnego. W tym celu naleŜy podczas programowania
unifonów, zamiast podniesienia słuchawki przy wciśniętym
przycisku otwierania drzwi, wcisnąć przycisk lokalnego dzwonka
(powinien być słyszany dźwięk wywołania w unifonie), następnie
odczekać 5s i powtórnie wcisnąć przycisk dla potwierdzenia
operacji (wygenerowanie dźwięku lokalnego dzwonka w unifonie).
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NR REF. 1172/45

UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO NR REF. 1172/45
INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYBÓR SYGNAŁU DZWONIENIA
Sygnał wywołania
NaleŜy wcisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracyjny (T3), a
następnie sekwencyjnie przycisk załączania dekodera specjalnego
(T2). Po kaŜdym naciśnięciu w/w przycisku słychać będzie róŜny
sygnał
dzwonka.
Puszczenie
przycisku
konfiguracyjnego
spowoduje zatwierdzenie wyboru sygnału.

MONTAś UNIFONU ATLANTICO
Unifon ATLANTICO moŜe być montowany na ścianie lub ustawiony
na biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej nr ref. 1133/50.

MONTAś ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyŜsza część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od
podłoŜa (rys. 1).

Sygnał dzwonka lokalnego
NaleŜy wcisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracyjny (T3), a
następnie sekwencyjnie przycisk wywołania centrali portierskiej
(T1). Po kaŜdym naciśnięciu w/w przycisku słychać będzie róŜny
sygnał
dzwonka.
Puszczenie
przycisku
konfiguracyjnego
spowoduje zatwierdzenie wyboru sygnału.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI
Wykorzystanie funkcji automatycznego otwierania drzwi umoŜliwia
zwolnienie elektrozaczepu bezpośrednio po wywołaniu unifonu, bez
konieczności naciśnięcia przycisku otwierania drzwi. Załączenie i
wyłączenie w/w funkcji odbywa się po jednoczesnym naciśnięciu
przycisku konfiguracyjnego (T3) i przycisku otwierania drzwi (A).
Włączenie i wyłączenie tej funkcji potwierdzane jest błyśnięciem
diody LED (L) oraz sygnałem dźwiękowym. Włączona funkcja
automatycznego otwierania drzwi sygnalizowana jest szybkim
miganiem diody LED.
FUNKCJA WYCISZENIA (MUTE)
Aby aktywować funkcję wyciszenia unifonu naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przycisk otwierania drzwi (A), nacisnąć przycisk
załączania dekodera specjalnego (T2) KaŜdorazowe naciśnięcie
przycisku powoduje przełączenie się głośności sygnału wywołania
pomiędzy wartością minimalną, średnią oraz maksymalna. W
czasie wyciszenia sygnału wywołania dioda LED (L) będzie wolno
migać.

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej naleŜy wykonać opisane
poniŜej czynności.
• RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

•
•
•

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

rys. 3
Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
Połączyć ponownie obie części obudowy.
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UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR REF. 1172/45

UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO NR REF. 1172/45
MONTAś
MONTAś WERSJI STOJĄCEJ

UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO

Podstawa skośna nr ref. 1133/50 składa się z plastikowej
podpórki oraz 19 Ŝyłowego przewodu zakończonego gniazdem.

Aby zamontować unifon na podstawie skośnej naleŜy wykonać
opisane poniŜej czynności.
• RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka (rys. 5).

rys. 7

•

•
•
•
•

rys. 5
Przeciągnąć przewód wieloŜyłowy przez otwór w podstawie
skośnej oraz tylnej części unifonu, a następnie przymocować
go za pomocą wkręta i uchwytu oczkowego do podstawy
unifonu (rys. 6).
Odizolować końcówki przewodów i podłączyć je do
odpowiednich zacisków złącza unifonu.
Zatrzasnąć podstawę skośną w tylnej ściance unifonu (rys. 7).
Zacisnąć przewód wieloŜyłowy w podstawie skośnej unifonu
(rys. 7).
Zamontować gumki przeciwpoślizgowe (rys. 7).

rys. 6
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NR REF. 1172/46

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA NR REF. 1172/46

PROGRAMOWANIE
Programowanie unifonu opisane jest w instrukcji modułów
wywołania, bądź digitizera. W przypadku, gdy nie mamy dostępu do
unifonów, moŜna je zaprogramować wykorzystując funkcję
dzwonka lokalnego. W tym celu naleŜy podczas programowania
unifonów, zamiast podniesienia słuchawki przy wciśniętym
przycisku otwierania drzwi, wcisnąć przycisk lokalnego dzwonka
(powinien być słyszany dźwięk wywołania w unifonie), następnie
odczekać 5s i powtórnie wcisnąć przycisk dla potwierdzenia
operacji (wygenerowanie dźwięku lokalnego dzwonka w unifonie).

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYBÓR SYGNAŁU DZWONIENIA
Sygnał wywołania
NaleŜy wcisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracyjny (T3), a
następnie sekwencyjnie przycisk załączania dekodera specjalnego
(T2). Po kaŜdym naciśnięciu w/w przycisku słychać będzie róŜny
sygnał
dzwonka.
Puszczenie
przycisku
konfiguracyjnego
spowoduje zatwierdzenie wyboru sygnału.

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczony wyłącznie do pracy w II edycji systemu Bibus.
Wbudowany dekoder.
Sekretność prowadzonych rozmów.
Przycisk otwarcia (A).
Przycisk wywołania centrali portierskiej (T1).
Przycisk funkcyjny do załączenia dekodera funkcji specjalnych
nr ref. 1072/80 (T2).
Dodatkowy przycisk do konfigurowania unifonu (T3).
MoŜliwość wyboru jednego z sześciu rodzajów sygnału
wywołania.
MoŜliwość wyboru jednego z sześciu rodzajów sygnału
dodatkowego dzwonka.
Optyczna sygnalizacja dzwonienia (L).
Sygnalizacja otwartych drzwi.
Funkcja automatycznego otwarcia drzwi – szybkie miganie
diody.
Dwupozycyjna regulacja głośności sygnału wywołania.
Funkcja
całkowitego
wyciszenia
sygnału
wywołania,
wskazywana przez diodę LED – wolne miganie diody.
MoŜliwość podłączenia dodatkowego 3-tonowego wtórnika
wywołania.

OPIS ZACISKÓW
L1
L2
C1
C2
S+
S-

Sygnał dzwonka lokalnego
NaleŜy wcisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracyjny (T3), a
następnie sekwencyjnie przycisk wywołania centrali portierskiej
(T1). Po kaŜdym naciśnięciu w/w przycisku słychać będzie róŜny
sygnał
dzwonka.
Puszczenie
przycisku
konfiguracyjnego
spowoduje zatwierdzenie wyboru sygnału.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI
Wykorzystanie funkcji automatycznego otwierania drzwi umoŜliwia
zwolnienie elektrozaczepu bezpośrednio po wywołaniu unifonu, bez
konieczności naciśnięcia przycisku otwierania drzwi. Załączenie i
wyłączenie w/w funkcji odbywa się po jednoczesnym naciśnięciu
przycisku konfiguracyjnego (T3) i przycisku otwierania drzwi (A).
Włączenie i wyłączenie tej funkcji potwierdzane jest błyśnięciem
diody LED (L) oraz sygnałem dźwiękowym. Włączona funkcja
automatycznego otwierania drzwi sygnalizowana jest szybkim
miganiem diody LED.
FUNKCJA WYCISZENIA (MUTE)
Aby aktywować funkcję wyciszenia unifonu naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przycisk otwierania drzwi (A), nacisnąć przycisk
załączania dekodera specjalnego (T2) KaŜdorazowe naciśnięcie
przycisku powoduje przełączenie się głośności sygnału wywołania
pomiędzy wartością minimalną, średnią oraz maksymalna. W
czasie wyciszenia sygnału wywołania dioda LED (L) będzie wolno
migać.

Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Przycisk dzwonka
Przycisk dzwonka
Złącze dodatkowego wtórnika wywołania („plus”)
Złącze dodatkowego wtórnika wywołania („minus”)

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w stanie czuwania ................................... 1,6 mA max
Pobór prądu w stanie rozmowy.....................................60 mA max
Temperatura pracy ................................................... -5oC ÷ + 45oC
Wilgotność........................................................... 90% RH @ 30oC
Dodatkowy wtórnik wywołania ..................................Vmax=30 Vdc
.............................................................................. I max=40 mAdc
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UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA

UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA NR REF. 1172/46

NR REF. 1172/46

UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA NR REF. 1172/46
MONTAś

MONTAś UNIFONU UTOPIA

UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA

Unifon UTOPIA moŜe być montowany na ścianie lub ustawiony na
biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej nr ref. 1134/50.

MONTAś ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyŜsza część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od
podłoŜa (rys. 1).

•
•

rys. 3
Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4)

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej naleŜy wykonać opisane
poniŜej czynności.
• RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

rys.4

•
•
•
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rys. 2
Przymocować unifon do ściany przy uŜyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
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NR REF. 1072/59

DODATKOWY WTÓRNIK WYWOŁANIA NR REF. 1072/59

MONTAś WERSJI STOJĄCEJ

DODATKOWY WTÓRNIK WYWOŁANIA
NR REF. 1072/59

Aby zamontować unifon na podstawie skośnej nr ref. 1134/50
naleŜy wykonać opisane poniŜej czynności.
• RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka (rys. 5).

•

•
•

rys. 5
Przeciągnąć przewód wieloŜyłowy przez otwór w podstawie
skośnej oraz tylnej części unifonu, a następnie przymocować
go za pomocą wkręta i uchwytu oczkowego do podstawy
unifonu (rys. 6).
Odizolować końcówki przewodów i podłączyć je do
odpowiednich zacisków złącza unifonu.
Przykręcić tylną część ścianki unifonu do podstawki skośnej
oraz zatrzasnąć górną część obudowy unifonu (rys. 6).

UWAGA: Dodatkowy dzwonek 1072/59 jest zasilany z własnej
baterii (9V 6AM6-6LF22). Unifon, do którego połączony jest
sygnalizator, jedynie nim steruje.
Dzwonek 1072/59 współpracuje z unifonami komfortowymi 1172/45
i 1172/46 oraz centralą portierską 1072/42.

rys. 6
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DODATKOWY WTÓRNIK WYWOŁANIA

UNIFON KOMFORTOWY UTOPIA NR REF. 1172/46

NR REF. 1202/954
VIDEOMONITOR WINFLAT

VIDEOMONITOR WINFLAT NR REF. 1202/1A
VIDEOMONITOR WINSPOT NR REF. 1855/11A

VIDEOMONITOR CZARNO-BIAŁY WINFLAT
NR REF. 1202/1A

VIDEOMONITOR KOLOROWY WINSPOT BR REF.
1855/11A

OPIS
OPIS
Videomonitor Winflat charakteryzuje się nowoczesną stylistyką,
niewielkimi rozmiarami (63mm grubości), oraz zastosowaniem 4”
płaskiego ekranu. Jego konstrukcja nie wymaga osadzania go w
ścianie.
Videomonitor Winflat posiada przycisk otwierania drzwi, oraz 2
przyciski funkcyjne wykorzystywane do aktywacji dekodera
specjalnego (
), wywołania centrali portierskiej i podglądu (
). W
videomonitorze moŜliwa jest regulacja głośności sygnału
wywołania.

Videomonitor kolorowy Winspot posiada wyświetlacz LCD z
regulowanym kątem pochylenia. Oprócz tego posiada wszystkie
cechy videomonitora Winflat.

Podłączenie do systemu videomonitora wymaga zastosowania
uchwytu nr ref. 1202/954.

Podłączenie do systemu videomonitora wymaga zastosowania
uchwytu nr ref. 1202/954.

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie ............................................... 16-18.5 Vdc / maks. 6.5W
Częst. odchylania pionowego ...........................CCIR 50 Hz ± 2Hz
Częst. odchylania poziomego .................................15625 ± 300Hz
Sygnał video..................................................................1 Vpp 75Ω
....................................................................1 Vpp. –6dB minimum
Lampa obrazowa CRT...................................................................
.............................................................. 4” typu flat uchwyt 13 mm
Luminofor ......................................................................................
................................................................................................ P45
Wymiary ekranu .......................................................... 81 x 59 mm
Zniekształcenia geometryczne.......................... pionowe maks. 5%
.........................................................................poziome maks. 5%
.................................................................poduszkowe maks. 10%
Jaskrawość................................................ 170cd/m2 maksymalnie
Promieniowanie rentgenowskie ...............................................brak
Opóźnienie włączenia...................................................... 4s maks.
Mikrofon .......................................................................elektretowy
Głośnik ....................................................................................45Ω
Maks. napięcie przycisku......................................................... 24V
Maks. prąd przycisku.............................................................. 1.2A
Temperatura otoczenia.................................................. -5° ÷ 50°C
Wilgotność.................................................................maks. 90°RH
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PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie ............................................... 16-18.5 Vdc / maks. 6.5W
Częst. odchylania pionowego .......................... CCIR 50 Hz ± 2Hz
Częst. odchylania poziomego .................................15625 ± 300Hz
Sygnał video..................................................................1 Vpp 75Ω
....................................................................1 Vpp. –6dB minimum
LCD ............................................................................................ 4”
Wymiary ekranu........................................................... 81 x 59 mm
Rozdzielczość (poziomo x pionowo) ...................... 380x250 pikseli
System ....................................................................................PAL
Opóźnienie włączenia...................................................... 4s maks.
Mikrofon .......................................................................elektretowy
Głośnik ....................................................................................45Ω
Maks. napięcie przycisku ......................................................... 24V
Maks. prąd przycisku .............................................................. 1.2A
Temperatura otoczenia.................................................. -5° ÷ 50°C
Wilgotność.................................................................maks. 90°RH
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NR REF. 1702/1

INFORMACJE OGÓLNE

VIDEOMONITOR ATLANTICO
NR REF. 1702/1 (CZARNO-BIAŁY)
NR REF. 1702/40 (KOLOR)

Videomonitor Atlantico charakteryzuje się nowoczesną stylistyką,
niewielkimi
rozmiarami
(218x220x80mm
grubości),
oraz
zastosowaniem 4” płaskiego ekranu. Jego konstrukcja nie wymaga
osadzania go w ścianie.
Videomonitor Atlantico posiada przycisk otwierania drzwi, oraz 2
przyciski funkcyjne wykorzystywane do aktywacji dekodera
specjalnego (
), wywołania centrali portierskiej i poglądu (
). W
videomonitorze moŜliwa jest regulacja głośności sygnału
wywołania.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc
Max. pobór prądu ..................................................................0,35 A
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W
Częstotliwość odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz
Częstotliwość odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz
Poziom sygnału video.................................... 1 Vpp 75Ω nominalnie
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum
wersja czarno-biała
Kineskop ....................................................................................... 4”
Zniekształcenia obrazu......................................... pionowe max. 5%
.............................................................................. poziome max 5%
............................................................................. beczka max. 10%
Jaskrawość ............................................................... 170 cd/m max.
Promieniowania X ..................................................................... brak
wersja kolorowa
LCD............................................................................................... 4”
Rozdzielczość .............................................................380H x 250 V
System koloru............................................................................ PAL
Opóźnienie załączania ............................................ max. 4 sekundy
Mikrofon ......................................................................... Elektretowy
Głośnik ..................................................................................... 45 Ω
ObciąŜalność przycisków.................................................24 V; 1,2 A
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C
Wilgotność względna........................................................ Max. 90%

KOLOROWE ETYKIETY NR REF. 1702/50
Videomonitor Atlantico moŜna dopasować kolorystycznie do
wystroju pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Realizuje się
to przy pomocy kolorowych etykiet. UŜytkownik moŜe wybrać
następujące opcje koloru:
• śółty
• RóŜowy
• Szary
• Zielony
• Niebieski
Aby wymienić etykietę naleŜy wykonać następujące kroki:

A
B
C
D
E
F

przycisk otwierania drzwi
przycisk załączenia dekodera specjalnego i wywołania
centrali portierskiej
regulacja konrastu
regulacja jaskrawości
regulacja głośności sygnału wywołania
wymienna, papierowa wkładka

Podłączenie do systemu videomonitora wymaga zastosowania
uchwytu nr ref. 1202/954.
Dostępne są następujące wersje videomonitora Atlantico:
W wersji czarno-białej:
• biała obudowa
Nr Ref. 1702/1
• czarna obudowa (antracyt)
Nr Ref. 1702/41
• srebrna obudowa
Nr Ref. 1702/42
W wersji kolorowej:
• biała obudowa
Nr Ref. 1702/40
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VIDEOMONITOR ATLANTICO

VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1 (40)

NR REF. 1202/954
UCHWYT VIDEOMONITORA

UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1202/954
INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWA SKOŚNA NR REF. 1702/92

Videomonitor Atlantico moŜe być montowany w wersji na biurkowej
przy wykorzystaniu podstawy skośnej nr ref. 1702/92.j
Oznaczenia na złączu podstawy skośnej odpowiadają poniŜszym
oznaczeniom uchwytu 1202/954.
Podstawka skośna 1702/92
R1
R2
X1
X2
Y1
Y2

Uchwyt 1202/954
VPI
VPI
L1
L2
C1
C2

UCHWYT VIDEOMONITORA WINFLAT, WINSPOT,
ATLANTICO NR REF. 1202/954

Uchwyt video nr ref. 1202/954 jest przeznaczony do podłączenia
videomonitorów Winflat, Winspot i Atlantico w systemie VOP.
W/w uchwyt posiada następujące cechy:
• niespolaryzowane wejście video
• moŜliwość podłączenie do dystrybutora video 1074/54
• wejście/wyjście sygnału video
• moŜliwość podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z
własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
• sekretność rozmów
• 6 róŜnych dzwonków dla sygnału wywołania i dzwonka
lokalnego

OPIS ZACISKÓW
VPI
VPU
L1
L2
C1
C2

Wejście sygnału video VOP
Wyjście sygnału video VOP (dla połączenia
kolejnego monitora)
Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Dzwonek lokalny
Dzwonek lokalny

Uwaga. Nie naleŜy podłączać rezystorów do niewykorzystanych
wyjść video.

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w czasie pracy ............................................... 450mA
...................................................................... (razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania .................................1.6mA maks.
Temperatura pracy ..................................................... -5°C ÷ 45°C

INSTALACJA
•
Uwaga: UŜycie podstawy skośnej nr ref. 1702/92 wyklucza
moŜliwość równoległego łączenia monitorów lub teŜ podłączenia
monitorów do pionu bez uŜycia dystrybutorów video nr ref. 1074/54.
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•

Na odpowiedniej wysokości, przy pomocy 4 wkrętów umocować
uchwyt na ścianie (naleŜy pamiętać o odpowiednim
wprowadzaniu przewodów poprzez jeden z otworów w
uchwycie).
Ustawić mikroprzełącznik (z tyłu monitora) w pozycję B.

•
•
•
•

Podłączyć przewody do listwy zaciskowej.
Wyjąć przy pomocy śrubokręta zaczep A.
Umocować monitor do uchwytu.
Wsunąć zaczep A mocując ostatecznie monitor do uchwytu.
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RÓWNOLEGŁE ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
Do monitorów Winflat, Winspot lub Atlantico moŜna podłączyć
równolegle drugi monitor lub unifon (patrz schematy
połączeniowe). MoŜliwe jest równieŜ podłączenie trzeciego
unifonu, przy załoŜeniu, iŜ będzie on wyposaŜony w dodatkowe
zasilanie dzwonka.
Równolegle połączone 2 monitory będą dzwoniły jednocześnie,
jednak wizja pojawiać się będzie tylko na jednym z nich – na
monitorze, który jest bezpośrednio połączony do pionu, lub
dystrybutora 1074/54.
Obraz na drugim monitorze moŜe pojawić się po podniesieniu
słuchawki, lub teŜ poprzez naciśnięcie przycisku wywołania centrali
portierskiej
(bez
podniesienia
słuchawki),
w
trakcie
zaprogramowanego w systemie czasu na odebranie połączenia.
Uwaga: Funkcje dzwonka lokalnego moŜna wykorzystać jedynie dla
pojedynczego urządzenia.

FUNKCJA PODGLĄDU

PROGRAMOWANIE
Monitor Winflat, Winspot i Atlantico programujemy w sposób
identyczny jak unifony, lub inne videomonitory. Dokładny sposób
programowania opisany jest w instrukcji paneli wywołania, lub teŜ
digitizerów.

W systemie moŜliwe jest zastosowanie funkcji podglądu wizji z
poziomu monitora. Wywoływany obraz pochodzi zawsze z
głównego panela wywołania z zaprogramowanym numerem ID
równym 1.
Aby załączyć podgląd wizji naleŜy przy odłoŜonej słuchawce
nacisnąć przycisk wywołania centrali portierskiej. W przypadku, gdy
ze w/w stacji prowadzona jest rozmowa, lub jeśli system jest zajęty
funkcja pozostanie nieaktywna. W przeciwnym wypadku odezwie
się sygnał wywołania, oraz zapali się monitor. Podniesienie
słuchawki (w czasie zaprogramowanego w systemie czasu na
odebranie połączenia) spowoduje załączenie fonii, a takŜe umoŜliwi
otwarcie drzwi.

PROGRAMOWANIE DZWONKÓW SYGNAŁU
WYWOŁANIA I DZWONKA LOKALNEGO

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „a” do pozycji „b”.
Zamocuj ponownie monitor.
Naciśnij przycisk załączania dekodera specjalnego. Odezwie
się sygnał wywołania. KaŜdorazowe naciśnięcie przycisku
spowoduje wygenerowanie nowego sygnału. Po wybraniu
sygnału przejdź do następnego kroku.
Naciśnij przycisk wywołania centrali portierskiej. Odezwie się
sygnał dzwonka lokalnego. Podobnie jak w poprzednim kroku,
kaŜdorazowe naciśnięcie przycisku powodować będzie zmianę
sygnału dzwonka. Po wybraniu sygnału przejdź do następnego
kroku.
Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „b” do pozycji „a”
Zamocuj ponownie monitor.
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NR REF. 1202/954

PROGRAMOWANIE

UCHWYT VIDEOMONITORA

UCHWYT VIDEOMONITORA NR REF. 1202/954

INFORMACJE OGÓLNE

VIDEOMONITOR CZARNO-BIAŁY ARTICO
NR REF. 1705/1

VIDEOMONITOR ARTICO

NR REF. 1705/1

VIDEOMONITOR ARTICO NR REF. 1705/1

Czarno-biały videomonitor ARTICO wyposaŜony jest w płaski, 4
calowy ekran. Niewielka grubość całego monitora umoŜliwiają łatwy
i szybki montaŜ urządzenia bez konieczności osadzania go w
ścianie.

OPIS
Główne cechy videomonitora Artico Nr Ref. 1705/1.
• Czarno-biały ekran LCD o przekątnej 4”.
• Płynna regulacja głośności wywołania aŜ do całkowitego
wyciszenia.

•
•

A
B1
B2
C
D
E

Napięcie zasilania............................................................ 16÷18 Vdc
Max. pobór prądu ....................................................................0,6 A
Max. pobierana Moc .................................................................10 W
Częstotliwość odchylenia pionowa.....................................50 ± 2 Hz
Częstotliwość odchylenia pozioma........................... 15625 ± 300 Hz
Poziom sygnału video.................................... 1 Vpp 75Ω nominalnie
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum
Ekran LCD..................................................................... 81 x 59 mm
..................................................................................... przekątna 4”
Zniekształcenia obrazu ......................................... pionowe max. 5%
..............................................................................poziome max 5%
............................................................................. beczka max. 10%
Jaskrawość................................................................100 cd/m max.
Promieniowania X...................................................................... brak
Opóźnienie załączania............................................. max. 7 sekundy
Mikrofon .........................................................................Elektretowy
Głośnik ..................................................................................... 45 Ω
ObciąŜalność przycisków................................................ 24 V; 1,2 A
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+500C
Wilgotność względna ........................................................ Max. 90%

WYMIANA FRONTU VIDEMONITORA
Videomonitor Artico moŜna dopasować kolorystycznie do wystroju
pomieszczenia w którym jest zamontowany. Realizuje się to przy
pomocy
wymiany
przezroczystego
frontu
videomonitora.
UŜytkownik ma do wyboru następujące opcje kolorystyczne:
• Szary (domyślny)
Nr Ref. 1705/101
• Niebieski
Nr Ref. 1705/102

Dodatkowe przyciski funkcyjne wykorzystywane do aktywacji
dekodera specjalnego (
), wywołania centrali portierskiej i
poglądu wizji (
).
Regulacja kontrastu i jaskrawości

Przycisk otwarcia drzwi.
Przycisk funkcyjny, załączenia dekodera f. specjalnych
Przycisk funkcyjny, wywołanie centrali lub podglądu
Regulacja kontrastu.
Regulacja jaskrawości.
Regulacja głośności wywołania.

Podłączenie do systemu videomonitora wymaga zastosowania
uchwytu nr ref. 1705/954.

PARAMETRY TECHNICZNE
88

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

NR REF. 1705/954

UCHWYT VIDEOMONITORA ARTICO NR REF. 1705/954
INFORMACJE OGÓLNE

Uchwyt video nr ref. 1705/954 jest przeznaczony do podłączenia
videomonitorów Artico w systemie VOP.
W/w uchwyt posiada następujące cechy:
• niespolaryzowane wejście video
• moŜliwość podłączenie do dystrybutora video 1074/54
• wejście/wyjście sygnału video
• moŜliwość podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z
własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
• sekretność rozmów
• 6 róŜnych dzwonków dla sygnału wywołania i dzwonka
lokalnego

UCHWYT VIDEOMONITORA ARTICO

UCHWYT VIDEOMONITORA ARTICO
NR REF. 1705/954

PROGRAMOWANIE
Monitor Artico programujemy w sposób identyczny jak unifony, lub
inne videomonitory. Dokładny sposób programowania opisany jest
w instrukcji paneli wywołania, lub teŜ digitizerów.

PROGRAMOWANIE DZWONKÓW SYGNAŁU
WYWOŁANIA I DZWONKA LOKALNEGO

OPIS ZACISKÓW
VPI
VPU
L1
L2
C1
C2

Wejście sygnału video VOP
Wyjście sygnału video VOP (dla połączenia
kolejnego monitora)
Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Dzwonek lokalny
Dzwonek lokalny

Uwaga. Nie naleŜy podłączać rezystorów do niewykorzystanych
wyjść video.

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w czasie pracy .............................................. 450mA
...................................................................... (razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania ................................. 1.6mA maks.
Temperatura pracy ......................................................-5°C ÷ 45°C

INSTALACJA
•

•

•
•
•
•

Na odpowiedniej wysokości, przy pomocy wkrętów umocować
uchwyt na ścianie (naleŜy pamiętać o odpowiednim
wprowadzaniu przewodów poprzez jeden z otworów w
uchwycie).
Ustawić mikroprzełącznik (z tyłu monitora) w pozycję B.

Podłączyć przewody do listwy zaciskowej.
Wyjąć przy pomocy śrubokręta zaczep A.
Umocować monitor do uchwytu.
Wsunąć zaczep A mocując ostatecznie monitor do uchwytu.
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „a” do pozycji „b”.
Zamocuj ponownie monitor.
Naciśnij przycisk załączania dekodera specjalnego. Odezwie
się sygnał wywołania. KaŜdorazowe naciśnięcie przycisku
spowoduje wygenerowanie nowego sygnału. Po wybraniu
sygnału przejdź do następnego kroku.
Naciśnij przycisk wywołania centrali portierskiej. Odezwie się
sygnał dzwonka lokalnego. Podobnie jak w poprzednim kroku,
kaŜdorazowe naciśnięcie przycisku powodować będzie zmianę
sygnału dzwonka. Po wybraniu sygnału przejdź do następnego
kroku.
Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „b” do pozycji „a”
Zamocuj ponownie monitor.
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NR REF. 1703/1
VIDEOMONITOR UTOPIA

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1705/1
INFORMACJE OGÓLNE
RÓWNOLEGŁE ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
Do monitorów Artico moŜna podłączyć równolegle drugi monitor
lub unifon (patrz schematy połączeniowe). MoŜliwe jest równieŜ
podłączenie trzeciego unifonu, przy załoŜeniu, iŜ będzie on
wyposaŜony w dodatkowe zasilanie dzwonka.

VIDEOMONITOR KOLOROWY UTOPIA
NR REF. 1703/1

Równolegle połączone 2 monitory będą dzwoniły jednocześnie,
jednak wizja pojawiać się będzie tylko na jednym z nich – na
monitorze, który jest bezpośrednio połączony do pionu, lub
dystrybutora 1074/54.
Obraz na drugim monitorze moŜe pojawić się po podniesieniu
słuchawki, lub teŜ poprzez naciśnięcie przycisku wywołania centrali
portierskiej
(bez
podniesienia
słuchawki),
w
trakcie
zaprogramowanego w systemie czasu na odebranie połączenia.
Uwaga: Funkcje dzwonka lokalnego moŜna wykorzystać jedynie dla
pojedynczego urządzenia.

FUNKCJA PODGLĄDU
W systemie moŜliwe jest zastosowanie funkcji podglądu wizji z
poziomu monitora. Wywoływany obraz pochodzi zawsze z
głównego panela wywołania z zaprogramowanym numerem ID
równym 1.
Aby załączyć podgląd wizji naleŜy przy odłoŜonej słuchawce
nacisnąć przycisk wywołania centrali portierskiej. W przypadku, gdy
ze w/w stacji prowadzona jest rozmowa, lub jeśli system jest zajęty
funkcja pozostanie nieaktywna. W przeciwnym wypadku odezwie
się sygnał wywołania, oraz zapali się monitor. Podniesienie
słuchawki (w czasie zaprogramowanego w systemie czasu na
odebranie połączenia) spowoduje załączenie fonii, a takŜe umoŜliwi
otwarcie drzwi.
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Videomonitor UTOPIA został zaprojektowany przez pracownię
projektową Architect De Lucchi. O jego atrakcyjności decyduje
nowoczesna stylistyka i funkcjonalność. Płaski, 4 calowy kolorowy
ekran LCD oraz niewielka grubość całego monitora umoŜliwiają
łatwy i szybki montaŜ urządzenia.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.

OPIS
Główne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/1:
• Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4”.
• Regulacja głośności wywołania, aŜ do całkowitego wyciszenia funkcja MUTE (
). W przypadku całkowitego wyciszenia
wywołania, na videomonitorze zapala się zielona dioda LED.
• Płynna regulacja nasycenia kolorów i jaskrawości.
• Płynna regulacja kontrastu.
• Dodatkowe przyciski funkcyjne (
 i ) umoŜliwiające
wywołanie centrali portierskiej, podglądu obrazu z kamery w
panelu, sterowanie dekoderem funkcji specjalnych.
• Przycisk  załączenia funkcji automatycznego otwierania
drzwi. Nadejście wywołania spowoduje automatyczne
zwolnienie elektrozaczepu. W przypadku włączenia funkcji
automatycznego zwalania elektrozaczepu na videomonitorze
zapala się czerwona dioda LED.
• Podświetlany na czas połączenia przycisk otwarcia drzwi.
• Czerwona dioda LED wskazująca niezamknięte drzwi (wymaga
zainstalowania kontaktronu).
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NR REF. 1703/1

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/1

(1)

Przyciski funkcyjne.

(2)

Przycisk automatycznego otwarcia elektrozaczepu.

(3)

Regulacja kontrastu.

(4)

Regulacja jaskrawości.

(5)

Regulacja koloru.

(6)

Regulacja głośności wywołania.

(7)

Przycisk otwarcia drzwi.

(8)

Dioda LED – sygnalizacja automatycznego otwierania .

(9)

Dioda LED – sygnalizacja wyciszenia.

VIDEOMONITOR UTOPIA

PARAMETRY TECHNICZNE

(10) Dioda LED – sygnalizacja otwartych drzwi.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania ........................................................... 16÷18 Vdc
Max. pobór prądu w stanie aktywnym.................................... 0,35 A
Pobór prądu w stanie czuwania ...................................................0 A
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W
Częstotliwość odchylenia pionowa .................................... 50 ± 2 Hz
Częstotliwość odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz
Poziom sygnału video.................................... 1 Vpp 75Ω nominalnie
......................................................................1 Vpp – 6 dB minimum
LCD............................................................................................... 4”
Rozdzielczość .............................................................380H x 250 V
System koloru ........................................................................... PAL
Opóźnienie załączania ............................................ max. 4 sekundy
Mikrofon ......................................................................... Elektretowy
Głośnik ......................................................................................45 Ω
ObciąŜalność przycisków ................................................24 V; 1,2 A
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+500C
Wilgotność względna......................................................... Max 90%

WYMIANA KOLOROWYCH NAKŁADEK
Videomonitor Utopia moŜna dopasować kolorystycznie do wystroju
pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Realizuje się to przy
pomocy wymiany kolorowych nakładek.
UŜytkownik ma do wyboru następujące opcje kolorystyczne:
• śółty
Nr Ref. 1703/51
• Zielony
Nr Ref. 1705/52
• Czarny (antracyt)
Nr Ref. 1705/53
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NR REF. 1703/957
UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/957
INSTALACJA

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1
NR REF. 1703/957

Uchwyt video nr ref. 1703/957 jest przeznaczony do podłączenia
videomonitorów Utopia w systemie VOP.
W/w uchwyt posiada następujące cechy:
• niespolaryzowane wejście video
• moŜliwość podłączenie do dystrybutora video 1074/54
• wejście/wyjście sygnału video
• moŜliwość podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z
własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
• sekretność rozmów
• 6 róŜnych dzwonków dla sygnału wywołania i dzwonka
lokalnego

•

Znajdź odpowiednie miejsce na montaŜ
zachowaniem podanych na rysunku wymiarów.

•

Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy 4 śrub.

•
•

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków.
Jeśli nie zakładasz monitora, zasłoń uchwyt
pokrywką.

•

Zdejmij folię zabezpieczającą złącze!!!

•

Zawieś videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B).

uchwytu

z

OPIS ZACISKÓW
VPI
VPU
L1
L2
C1
C2

Wejście sygnału video VOP
Wyjście sygnału video VOP (dla połączenia
kolejnego monitora)
Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Dzwonek lokalny
Dzwonek lokalny

Uwaga. Nie naleŜy podłączać rezystorów do niewykorzystanych
wyjść video.

ochronną

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w czasie pracy ............................................... 450mA
...................................................................... (razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania ................................. 1.6mA maks.
Temperatura pracy ......................................................-5°C ÷ 45°C

INSTALACJA
Kolejne kroki instalacji:
• Przeprowadź przewody połączeniowe przez jeden z otworów w
uchwycie.
• Zdejmij ochronną pokrywkę
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NR REF. 1703/37

INFORMACJE OGÓLNE
•

Dopchnij monitor do ściany. Upewnij się, czy monitor zatrzasnął
się (C) na uchwycie.

GŁÓŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA
NR REF. 1703/37.

UWAGA: Aby zdjąć videomonitor, najpierw naciśnij zatrzask C,
pociągnij videomonitor do siebie, następnie zdejmij z górnych
zaczepów.
Głośnomówiący videomonitor UTOPIA został zaprojektowany przez
pracownię projektową Architect De Lucchi. O jego atrakcyjności
decyduje nowoczesna stylistyka i funkcjonalność. Płaski, 4 calowy
kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubość całego monitora
umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor moŜna zainstalować w wersji podtynkowej
(wykorzystanie puszki do montaŜu podtynkowego 1703/60) lub
natynkowej.
Videomonitor głośnomówiący Utopia nr ref. 1703/37 jest następcą
videomonitora utopia, nr ref. 1703/1, w przeciwieństwie do
poprzednika moŜe być m.in. instalowany w systemie Bibus (wraz z
uchwytem nr ref. 1703/95) oraz pozwala na dołączenie do
videomonitora zestawu słuchawkowego dla osób niedosłyszących
nr ref. 1703/137 (UWAGA: Tylko w wersji natynkowej montaŜu).

OPIS
Główne cechy videomonitora Utopia Nr Ref. 1703/37:
• Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4”.
• Regulacja głośności wywołania, aŜ do całkowitego wyciszenia funkcja MUTE (
). W przypadku całkowitego wyciszenia
wywołania, na videomonitorze zapala się zielona dioda LED.
• Płynna regulacja nasycenia kolorów i jaskrawości.
• Płynna regulacja kontrastu.
• Dodatkowe przyciski funkcyjne ( i ) umoŜliwiające
wywołanie centrali portierskiej, podglądu obrazu z kamery w
panelu, sterowanie dekoderem funkcji specjalnych.
• Podświetlany na czas połączenia przycisk otwarcia drzwi.
• Czerwona dioda LED wskazująca niezamknięte drzwi (wymaga
zainstalowania kontaktronu).
• MoŜliwe prowadzenie rozmowy z lub bez uŜycia rąk.
• MoŜliwość
dołączenia
do
videomonitora
zestawu
słuchawkowego dla osób niedosłyszących nr ref. 1703/137.
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GŁOŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA

GŁOŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/37

NR REF. 1703/37
GŁOŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA

GŁOŚNOMÓWIĄCY VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/37
PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania............................................................ 16÷18 Vdc
Max. pobór prądu w stanie aktywnym ....................................0,35 A
Pobór prądu w stanie czuwania .................................................. 0 A
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W
Częstotliwość odchylenia pionowa.....................................50 ± 2 Hz
Częstotliwość odchylenia pozioma........................... 15625 ± 300 Hz
Poziom sygnału video.................................... 1 Vpp 75Ω nominalnie
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum
LCD ...............................................................................................4”
Rozdzielczość..............................................................380H x 250 V
System koloru............................................................................ PAL
Opóźnienie załączania............................................. max. 4 sekundy
Mikrofon .........................................................................Elektretowy
Głośnik ..................................................................................... 45 Ω
ObciąŜalność przycisków................................................ 24 V; 1,2 A
Temperatura pracy ............................................................ -5÷+500C
Wilgotność względna ......................................................... Max 90%

WYMIANA KOLOROWYCH NAKŁADEK
(1)

Przycisk prowadzenia rozmowy (wywołanie powoduje
podświetlenie przycisku).

(2)

Przyciski funkcyjne (wywołanie centrali, wywołanie podglądu,
sterowanie dekoderem funkcji specjalnych).

(3)

Regulacja jaskrawości.

(4)

Regulacja nasycenia kolorów.

(5)

Regulacja kontrastu.

(6)

Regulacja głośności sygnału wywołania (w przypadku funkcji
MUTE świecenie zielonej diody LED (9)).

(7)

Przycisk otwarcia drzwi.

(8)

Dioda LED niebieska – sygnalizacja załączonej rozmowy.

(9)

Dioda LED zielona – sygnalizacja wyciszenia.

Videomonitor Utopia moŜna dopasować kolorystycznie do wystroju
pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Realizuje się to przy
pomocy wymiany kolorowych nakładek.
UŜytkownik ma do wyboru następujące opcje kolorystyczne:
• śółty
Nr Ref. 1703/51
• Zielony
Nr Ref. 1705/52
• Czarny (antracyt)
Nr Ref. 1705/53

(10) Dioda LED czerwona – sygnalizacja otwartych drzwi.
DOSTOSOWANIE VIDEOMONITORA DO UCHWYTU
W zaleŜności od wykorzystania videomonitora w danym systemie
naleŜy dokonać odpowiedniego ustawienia przełączników
DIP-SWITCH na videomonitorze.
NaleŜy zsunąć dolną nakładkę.
UCHWYT
System z przew.
koncentrycznym

1703/93

System Digivoice

1703/94

System
VOP

1703/95

94

Bibus

USTAWIENIE
DIP-SWITCH
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NR REF. 1703/137

ZESTAW SŁUCHAWKOWY NR REF. 1703/137
INFORMACJE OGÓLNE

OBSŁUGA
•

Słuchawka odłoŜona:

•

Słuchawka podniesiona:

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

ZESTAW SŁUCHAWKOWY DLA OSÓB
NIEDOSŁYSZĄCYCH NR REF. 1703/137

Słuchawka dołączana do videomonitora głośnomówiącego Utopia
nr ref. 1703/37 wspomagająca osoby niedosłyszące.
MoŜe być instalowana w videomonitorach montowanych
natynkowo.

INSTALACJA

Przy podniesionej słuchawce rozmowa jest słyszalna tylko w
słuchawce zestawu 1703/137.
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INSTALACJA W WERSJI NATYNKOWEJ

UCHWYT VIDEOMONITORA
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO UTOPIA 1703/37
NR REF. 1703/95

INSTALACJA WERSJI NATYNKOWEJ
•
•
•

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA

NR REF. 1703/95

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/95

Uchwyt video nr ref. 1703/95 jest przeznaczony do podłączenia
videomonitorów głośnomówiących Utopia w systemie VOP.
W/w uchwyt posiada następujące cechy:
• niespolaryzowane wejście video
• moŜliwość podłączenie do dystrybutora video 1074/54
• wejście/wyjście sygnału video
• moŜliwość podłączenia równolegle drugiego videomonitora (z
własnym, osobnym uchwytem 1202/954)
• sekretność rozmów
• 6 róŜnych dzwonków dla sygnału wywołania i dzwonka
lokalnego

Przeprowadź przewody połączeniowe przez jeden z otworów w
uchwycie.
Zdejmij ochronną pokrywę.
Znajdź odpowiednie miejsce na montaŜ uchwytu z
zachowaniem podanych na rysunku wymiarów.

•

Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy 4 śrub.

•
•

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków.
Jeśli nie zakładasz monitora, zasłoń uchwyt
pokrywką.

•

Zdejmij folię zabezpieczającą złącze!!!

OPIS ZACISKÓW
VPI
VPU
L1
L2
C1
C2

Wejście sygnału video VOP
Wyjście sygnału video VOP (dla połączenia
kolejnego monitora)
Linia danych (bez polaryzacji)
Linia danych (bez polaryzacji)
Dzwonek lokalny
Dzwonek lokalny

ochronną

Uwaga. Nie naleŜy podłączać rezystorów do niewykorzystanych
wyjść video.

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu w czasie pracy ............................................... 450mA
...................................................................... (razem z monitorem)
Pobór prądu w stanie czuwania ................................. 1.6mA maks.
Temperatura pracy ......................................................-5°C ÷ 45°C
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NR REF. 1703/95

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/95
INSTALACJA W WERSJI PODTYNKOWEJ
Zawieś videomonitor na górnych zaczepach uchwytu (B).
Dopchnij monitor do ściany. Upewnij się, czy monitor zatrzasnął
się (C) na uchwycie.

INSTALACJA W WERSJI PODTYNKOWEJ
•
•

Zamocuj puszkę podtynkową Nr Ref. 1703/60.
Przymocuj ramkę montaŜową do puszki.

•
•
•
•

Zdejmij z uchwytu ochronną pokrywę
Usuń pokazane na rysunku 3 zaczepy.
Przykręć uchwyt do ramki montaŜowej.
Podłącz przewody do odpowiednich zacisków.

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA

•
•

UWAGA: Aby zdjąć videomonitor, najpierw naciśnij zatrzask C,
pociągnij videomonitor do siebie, następnie zdejmij z górnych
zaczepów.
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NR REF. 1703/95
UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/95
PROGRAMOWANIE
•
•
•
•
•

Zdejmij z videomonitora nakładki.
Zdejmij zaślepkę boczną.
Zdejmij folię zabezpieczającą złącze!!!
Przykręć videomonitor do ramki montaŜowej
Nasuń na miejsce nakładki

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

PROGRAMOWANIE
Monitor Utopia programujemy w sposób identyczny jak unifony, lub
inne videomonitory. Dokładny sposób programowania opisany jest
w instrukcji paneli wywołania, lub teŜ digitizerów.

PROGRAMOWANIE DZWONKÓW SYGNAŁU
WYWOŁANIA I DZWONKA LOKALNEGO

WYBÓR SYSTEMU
Zdejmij dolną nakładkę, ustaw przełączniki DIP-SWITCH tak jak
pokazano na rysunku.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
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Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „a” do pozycji „b”.
Zamocuj ponownie monitor.
Naciśnij przycisk otwarcia drzwi. Kolejne naciśnięcia przycisku
włączają lub wyłączają funkcję automatycznego otwarcia drzwi
(szybkie miganie diody LED (10) – sygnalizacja otwartych
drzwi).
Naciśnij przycisk załączania dekodera specjalnego. Odezwie
się sygnał wywołania. KaŜdorazowe naciśnięcie przycisku
spowoduje wygenerowanie nowego sygnału. Po wybraniu
sygnału przejdź do następnego kroku.
Naciśnij przycisk wywołania centrali portierskiej. Odezwie się
sygnał dzwonka lokalnego. Podobnie jak w poprzednim kroku,
kaŜdorazowe naciśnięcie przycisku powodować będzie zmianę
sygnału dzwonka. Po wybraniu sygnału przejdź do następnego
kroku.
Zdejmij monitor z uchwytu.
PrzełóŜ zworkę W1 z pozycji „b” do pozycji „a”
Zamocuj ponownie monitor.
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NR REF. 1703/95

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA NR REF. 1703/95
PROGRAMOWANIE
RÓWNOLEGŁE ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA

Do monitora moŜna podłączyć równolegle drugi monitor lub unifon
(patrz schematy połączeniowe). MoŜliwe jest równieŜ podłączenie
trzeciego unifonu, przy załoŜeniu, iŜ będzie on wyposaŜony w
dodatkowe zasilanie dzwonka.
Równolegle połączone 2 monitory będą dzwoniły jednocześnie,
jednak wizja pojawiać się będzie tylko na jednym z nich – na
monitorze, który jest bezpośrednio połączony do pionu, lub
dystrybutora 1074/54.
Obraz na drugim monitorze moŜe pojawić się po podniesieniu
słuchawki, lub teŜ poprzez naciśnięcie przycisku wywołania centrali
portierskiej
(bez
podniesienia
słuchawki),
w
trakcie
zaprogramowanego w systemie czasu na odebranie połączenia.
Uwaga: Funkcję dzwonka lokalnego moŜna wykorzystać jedynie dla
pojedynczego urządzenia.

FUNKCJA PODGLĄDU
W systemie moŜliwe jest zastosowanie funkcji podglądu wizji z
poziomu monitora. Wywoływany obraz pochodzi zawsze z główne
panela wywołania z zaprogramowanym numerem ID równym 1.
Aby załączyć podgląd wizji naleŜy wcisnąć przycisk wywołania
centrali portierskiej bez załączonej fonii. W przypadku, gdy z w/w
stacji prowadzona jest rozmowa, lub jeśli system jest zajęty funkcja
pozostanie nieaktywna. W przeciwnym wypadku odezwie się sygnał
wywołania, oraz zapali się monitor. Wciśnięcie przycisku
prowadzenia rozmowy (w czasie zaprogramowanego w systemie
czasu na odebranie połączenia) spowoduje załączenie fonii, a takŜe
umoŜliwi otwarcie drzwi.

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

99

UCHWYT VIDEOMONITORA SCAITEL NR REF. 1732/957

VIDEOMONITOR SCAITEL
NR REF. 1732/1 (CZARNO-BIAŁY)
NR REF. 1732/41 (KOLOR)

VIDEOMONITOR SCAITEL

NR REF. 1732/1

VIDEOMONITOR SCAITEL NR REF. 1732/1 (41)

UCHWYT MODUŁU VIDEO NR REF. 1732/957

OPIS ZACISKÓW

Videomonitor Scaitel posiada 4” płaski ekran, stosowany jest jako
monitor dla centrali portierskiej 1072/41.
Videomonitor Scaitel występuje w wersji:
• czarno-białej
Nr ref. 1732/1
• kolorowej
Nr ref. 1732/41

R1
R2
RD
0V
CV
AS
BS
AO
BO
AI
BI

Masa zasilania
Zasilanie videomonitora
Zasilanie monitora podłączonego równolegle*
Masa sygnału sterującego
Sygnał sterujący
Masa dodatkowego sygnału video
Dodatkowy sygnał video
Wyjście sygnału video (masa)
Wyjście sygnału video
Wejście sygnału video (masa)
Wejście sygnału video

* w tym przypadku system musi zawierać dodatkowy zasilacz

INSTALACJA
W celu zamontowania modułu video naleŜy wykonać następujące
czynności:
• Przymocować uchwyt video do ściany przy pomocy wkrętów.
NaleŜy pamiętać o odpowiednim wprowadzeniu przewodów.
• Połączyć przewody do odpowiednich zacisków.
• Przy pomocy mikroprzełączników ustawić odległość między
monitorem, a kamerą.
Podłączenie
zastosowania
zaciskową.

videomonitorea
do
systemu
videomonitora
uchwytu 1732/957 wyposaŜonego w listwą

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania............................................................ 16÷18 Vdc
Max. pobór prądu ..................................................................0,35 A
Max. pobierana Moc ................................................................6,5 W
Częstotliwość odchylenia pionowa..................................... 50 ± 2 Hz
Częstotliwość odchylenia pozioma .......................... 15625 ± 300 Hz
Poziom sygnału video.................................... 1 Vpp 75Ω nominalnie
..................................................................... 1 Vpp – 6 dB minimum
wersja czarno-biała
Kineskop .......................................................................................4”
Zniekształcenia obrazu ......................................... pionowe max. 5%
.............................................................................. poziome max 5%
............................................................................. beczka max. 10%
Jaskrawość................................................................ 170 cd/m max.
Promieniowania X...................................................................... brak
wersja kolorowa
LCD...............................................................................................4”
Rozdzielczość .............................................................380H x 250 V
System koloru............................................................................ PAL

•
•
•

Wyjąć przy pomocy śrubokręta zaczep A.
Umocować monitor do uchwytu.
Wsunąć zaczep A mocując ostatecznie monitor do uchwytu.

Opóźnienie załączania............................................. max. 4 sekundy
Mikrofon .........................................................................Elektretowy
Głośnik ..................................................................................... 45 Ω
ObciąŜalność przycisków................................................ 24 V; 1,2 A
Temperatura pracy .......................................................... -10÷+500C
Wilgotność względna ........................................................ Max. 90%
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NR REF. 1072/42

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/42
INFORMACJE OGÓLNE

BUDOWA URZĄDZENIA

CENTRALA PORTIERSKA

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/42

Uwaga. Centrala portierska 1072/42 moŜe być uŜyta tylko w II
edycji systemu Bibus oraz systemie Bibus VOP.

OPIS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tryby pracy: dzienny i nocy.
Dwa
sposoby
wywoływania
(dzwonienia):
poprzez
wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu
uŜytkownikowi, lub przez wybranie w elektronicznym spisie
nazwiska (lub opisu) danego uŜytkownika (do 250 wpisów).
Zapamiętywanie wywołań z unifonów (max. 50).
Obsługa kodów numerycznych i alfanumerycznych.
Programowanie poprzez własną klawiaturę, klawiaturę 1032/65
lub komputer PC.
Programowalny czas na odebranie połączenia: 10,20,30,40s.
Programowalny czas zajętości: 10,20,30,40s.
Maksymalny czas rozmowy: 250s.
Akustyczne potwierdzenie dzwonienia.
Stan zajętości sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu
LCD.
Regulacja wzmocnienia głośnika i mikrofonu.
Regulacja kontrastu wyświetlacza.
Sterowanie modułem video.
Wyświetlanie daty/czasu.
Wersja wielojęzykowa z dodatkową pamięcią EEPROM.
4 przyciski funkcyjne.
Regulowana głośność sygnału wywołania.
MoŜliwość podłączenia dodatkowego dzwonka.
Zasilanie poprzez transformator 9000/230 (12Vac).

(1)

Obudowa modułu z klawiaturą i wyświetlaczem LCD.

(2)

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.

(3)

Klawiatura centrali.

(4)

Potencjometr regulacji głośności sygnału wywołania.

(5)

Słuchawka unifonu.

(6)

Obudowa unifonu.

(7)

Podstawa skośna umoŜliwiająca ustawienie centrali na biurku.

(8)

Otwory na wkręty (przy montaŜu centrali na ścianie).

(9)

Otwory na wkręty do zamocowania modułu video.

(10) Przewód przyłączeniowy z gniazdem (wykorzystywany przy
wersji biurkowej).
(11) Otwór do wprowadzenia przewodów przy montaŜu ściennym.
(12) Zawleczka blokady centrali w podstawie.
(13) Gumowe podkładki zapobiegające przesuwaniu się centrali.
(14) Podstawa centrali.
(15) Zdejmowana zaślepka przykrywająca gniazda do podłączenia
terminala do programowania oraz komputera PC.
(16) Gniazdo RS-232 do podłączenia komputera PC.
(17) Gniazdo do podłączenia terminala do programowania nr ref.
1072/60.
(18) Potencjometr do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD.
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NR REF. 1072/42
CENTRALA PORTIERSKA

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1072/42
INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS ZACISKÓW

INSTALACJA MODUŁU VIDEO

~ 12
~0
L2
L1
CV
RPCH
GND

W celu podłączenia modułu video naleŜy uŜyć specjalnego
przewodu dostarczanego wraz z centralką. Długą złączkę naleŜy
uŜyć do podłączenia CV, krótką do GND.

Napięcie zasilające (12Vac).
Masa dla napięcia 12Vac.
Linia danych (bez polaryzacji).
Linia danych (bez polaryzacji).
Sygnał wywołania video.
Wtórnik wywołania.
Masa.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania ....................................................................2Vac
Pobór prądu w stanie nieaktywnym ........................250mAac maks.
Pobór prądu podczas pracy ....................................300mAac maks.
Sygnał RPCH ............................................................. Imax = 40mA
Temperatura pracy ..........................................................-5 +45°C

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
Centralę włączamy przy pomocy przycisku ON/OFF (19) a
wyłączamy wciskając i przytrzymując przycisk SHIFT (28) przy
jednoczesnym wciśnięciu przycisku ON/OFF (19). Włączenie
centrali sygnalizowane jest poprzez podświetlenie przycisku
ON/OFF (19).

Wilgotność .......................................................... 90% RH @ 30°C

1 PRZYPADEK:
CENTRALA NIE POSIADA ZDEFINIOWANEGO HASŁA DOSTĘPU

KLAWIATURA

Po włączeniu wyświetlacz pokaŜe komunikat:

Po chwili centrala przejdzie do trybu normalnej pracy.

(19) Włączanie / wyłączanie centrali (aktywne z SHIFT).

UWAGA: Jeśli centrala nie została skonfigurowana na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „TO BE CONFIGURED” zamiast
„SYSTEM OK”.

(20) Przełączanie trybu pracy dzień / noc (aktywne z SHIFT).
(21) Przycisk wyboru nazwiska (w trybie programowania
poruszanie się po kolejnych krokach programowania).

2 PRZYPADEK
CENTRALA POSIADA ZDEFINIOWANE HASŁO DOSTĘPU

(22) Dzwonienie do uŜytkowników (w trybie programowania
zatwierdzanie wprowadzonych wartości)

Po włączeniu wyświetlacz pokaŜe komunikat:

(23) Przycisk wyboru nazwiska (w trybie programowania
poruszanie się po kolejnych krokach programowania).
(24) Kasowanie zapamiętanych i nieodebranych wywołań.
(25) Oddzwanianie do uŜytkowników, których wywołanie zostało
zapamiętane w pamięci centrali.
(26) Przeglądanie zapamiętanych wywołań.
(27) Przyciski funkcyjne.
(28) SHIFT – wykorzystywany do:
- realizowania funkcji przycisków nr: (19), (20), (27), (29);
- wprowadzanie znaków alfabetycznych;
- wchodzenie w tryb programowania.
(29) Ustawienie daty i godziny.
(30) Otwieranie drzwi wejściowych „głównych”.
(31) Otwieranie drzwi wejściowych „dodatkowych”.
(32) Komunikacja z panelem głównym podczas trwającego
połączenia panel – uŜytkownik (tylko w przypadku gdy centrala
kojarzyła połączenie).
(33) BieŜące kasowanie znaków wprowadzonych z klawiatury.
(34) Kojarzenie połączenia dowolnego uŜytkownika, z panelem, z
którego przychodzi sygnał wywołania.
(35) Komunikacja z uŜytkownikiem podczas trwającego połączenia
panel – uŜytkownik (tylko w przypadku gdy centrala kojarzyła
połączenie).

NaleŜy wprowadzić hasło zdefiniowane w etapie programowania
i potwierdzić je przyciskiem ֠ (22). Wówczas centrala uruchomi
się i będzie gotowa do pracy.
PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW DZIEŃ/NOC
Aby zmienić tryb pracy centrali naleŜy przy wciśniętym SHIFT (28)
wcisnąć przycisk  (20).
Tryb pracy w jakim aktualnie znajduje się centrala sygnalizowany
jest podświetleniem przycisku (20):
• brak podświetlenia – NOC,
• podświetlenie – DZIEŃ.
DZWONIENIE Z CENTRALI DO UNIFONÓW
Aby zadzwonić do wybranego uŜytkownika (unifonu) naleŜy:
• podnieść słuchawkę, wybrać z klawiatury (37) odpowiedni kod i
potwierdzić
go
przyciskiem
֠
(22).
Przykład: dzwonienie do lokalu 1634

(36) Przycisk nieuŜywany.
(37) Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania kodów.
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UWAGA: W przypadku uŜywania kodów z literowym
prefiksem/sufiksem naleŜy uŜywać odpowiedniego przycisku z
SHIFT (28).

Po podniesieniu słuchawki centrali zostanie nawiązane połaczenie
pomiędzy centralą a portierem.

Lub
• podnieść słuchawkę, wybrać przy pomocy strzałek ↑ i ↓
(przyciski 21 lub 23) z wcześniej zaprogramowanej listy
nazwisko i potwierdzić je przyciskiem ֠ (22).
DZWONIENIE Z UNIFONÓW DO CENTRALI

Operator moŜe nawiązać połączenie z wywoływanym unifonem
naciskając przycisk ֠ (22).

Podczas wywołania centrali portierskiej z unifonu na wyświetlaczu
centrali widoczny jest nr dzwoniącego unifonu (uŜytkownika) oraz
nazwisko lub inny opis jeśli został on wcześniej wprowadzony.
Przykład: dzwonienie z lokalu 1634

Po rozmowie z uŜytkownikiem operator centrali moŜe skojarzyć
połączenie unifonu (uŜytkownika) z panelem naciskając przycisk
(34).
Podniesienie słuchawki spowoduje nawiązanie rozmowy.
ZAPAMIĘTYWANIE NIEODEBRANYCH POŁĄCZEŃ
Nieodebrane wywołania z unifonów są automatycznie zapamiętane
w centrali. Centrala zapamiętuje do 50 nieodebranych połączeń.
Do przeglądania, oddzwaniania oraz kasowania nieodebranych
połączeń słuŜą dedykowane przyciski Mx (24), M∆ (25), M֠ (26).
Zapamiętanych nieodebranych wywołań wskazywana jest
podświetleniem przycisku M∆
(25), liczba zapamiętanych
nieodebranych połączeń wskazywana jest na wyświetlaczu centrali.

Operator centrali moŜe włączyć się do rozmowy z panelem
zewnętrznym zanim skojarzy połączenia panela z unifonem
naciskając przycisk
(32) [rozłącza unifon] lub połączyć się z
unifonem po naciśnięciu przycisku (35) [rozłącza panel].
OTWIERANIE DRZWI
W dowolnym momencie operator centrali moŜe zrealizować funkcje
otwarcia drzwi w panelach głównych lub dodatkowych. W tym celu
naleŜy wprowadzić z klawiatury centrali nr panela zewnętrznego,
(30) –
którego drzwi chcemy otworzyć i potwierdzić przyciskiem
dla wejść głównych lub przyciskiem
(31) – dla wejść
dodatkowych.

W tym przypadku centrala ma zapamiętanych 10 nieodebranych
wywołań, przy czym pierwsze pochodziło od uŜytkownika 5748.
Nieodebrane połączenia są zapamiętywane niezaleŜnie od trybu
pracy centrali (dzień/noc).
W przypadku zapamiętania 50 nieodebranych wywołań, nowe
nieodebrane wywołania nie będą zapamiętywane (naleŜy
wykasować lub oddzwonić zapamiętane wcześniej połączenia).
Zapamiętane wywołania moŜna przeglądać wciskając kolejno
przycisk M∆ (25). Po wybraniu danego wywołania, operator centrali
moŜe oddzwonić do lokatora wciskając przycisk M֠ (26) lub
wykasować przyciskiem Mx (24).
PRZECHWYTYWANIE PRZEZ CENTRALĘ WYWOŁAŃ Z PANELI
DO UNIFONÓW

BLOKADA KLAWIATURY
Operator centrali w dowolnym momencie moŜe zablokować
klawiaturę. Aby to zrobić naleŜy wcisnąć i przytrzymać przycisk
SHIFT (28) z jednoczesnym naciśnięciem przycisku klucza
(30).
Aby odblokować klawiaturę naleŜy postąpić w taki sam sposób.
Po zablokowaniu klawiatury na jej wyświetlaczu widoczne są cztery
duŜe litery X („XXXX”).
USTAWIENIE DATY I GODZINY
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SHIFT (28) oraz wciśnięcie
przycisku (29) umoŜliwia wejście w tryb ustawiania daty i czasu.

W trybie dziennym centrala przechwytuje wszystkie wywołania
kierowane z paneli do unifonów.
Przykład: Przechwycenie przez centralę wywołania z panela nr 10
do lokalu unifonu 1634.
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PROGRAMOWANIE
Centralę moŜemy programować:
• Przy uŜyciu klawiatury 1032/65 (sposób rekomendowany)
włączanej w gniazdo (17) .
• Z własnej klawiatury centrali.
Programowanie z uŜyciem klawiatury 1032/65
Po załączeniu klawiatury centrala wchodzi automatycznie w tryb
programowania. Wyjście z tego trybu następuje po jej odłączeniu.
Wszystkie zaprogramowane dane pozostają w pamięci modułu.
NaleŜy wprowadzić z klawiatury numerycznej dzień, miesiąc, rok,
godzinę i minutę, oraz potwierdzić wybór przyciskiem ֠ (22).
Po uaktualnieniu danych centrala powróci do trybu normalnej pracy.
PRZYCISKI FUNKCYJNE F1, F2, F3, F4
Centrali portierska 1072/42 posiada 4 przyciski funkcyjne.
Naciśnięcie jednego z nich spowoduje wykonanie funkcji
przypisanej do niego (np. załączenia dekodera specjalnego
1072/80).

Programowanie przy uŜyciu klawiatury centrali
Przytrzymując przycisk SHIFT (28) i naciskając 3-krotnie przycisk ↓
(23) wchodzimy w tryb programowania. Aby wyjść z trybu
programowania naleŜy wcisnąć i przytrzymać przez okres dłuŜszy
niŜ 3s przycisk X (33). Wszystkie wprowadzone dane zostaną
zachowane w pamięci centrali.
Wyjście z tego trybu nastąpi równieŜ automatycznie po upływie 4
minut od wykonania ostatniej operacji.
Opis parametrów ustawianych podczas programowania
W następnych rozdziałach opisano programowanie przy uŜyciu
własnej klawiatury centrali. RóŜnice między tym sposobem
programowania, a programowaniem z wykorzystaniem klawiatury
Nr Ref. 1032/65 zawarte są w poniŜszej tabeli:
Funkcja

Wybór menu
OK (zatwierdzenie
operacji)
Wyjście z menu
(jeden poziom do
góry)
Odstęp
Korekta
Znak specjalny
Kasowanie
rezerwowania
kodów

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury centrali
Przyciski ↑ i ↓
Przycisk dzwonienia
֠
Przycisk X naciśnięty
dłuŜej niŜ 3 sekundy

Programowanie
przy uŜyciu
klawiatury 1032/65
Przyciski ← i →
Przycisk ↵

Wybór znaku
Wybór znaku
Wybór znaku
Przycisk otwierania
drzwi 

Przycisk SP
Przycisk BS
Przycisk /
Przycisk BS

Przycisk 

KROK 1 – WYBÓR JĘZYKA

NaleŜy wybrać przy uŜyciu przycisków ↑ (21) lub ↓ (23) wybrać
wersję językową oraz potwierdzić ją przyciskiem ֠ (22).
KROK 2 – CZAS NA PODNIESIENIE SŁUCHAWKI

Jest to maksymalny okres czasu, w ciągu którego wywoływany
uŜytkownik moŜe podnieść słuchawkę. Wszystkie pozostałe
urządzenia w systemie będą wskazywały zajętość. NaleŜy
pamiętać, aby czas na odebranie połączenia był identyczny we
wszystkich urządzeniach systemu.
NaleŜy wybrać Ŝądany czas przyciskami 1-4 i potwierdzić ֠ (22).
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KROK 3 – CZAS ZAJĘTOŚCI

Czas zajętości jest to gwarantowany, minimalny czas rozmowy. W
trakcie rozmowy (np. między centralą, a unifonem), wszystkie
urządzenia (np. moduły wywołania) nie biorące udziału w rozmowie
wskazują na zajętość. Po upływie czasu zajętości trwającą
konwersację moŜe przerwać inne wywołanie. NaleŜy pamiętać, aby
czas ten był identyczny we wszystkich urządzeniach systemu.
NaleŜy wybrać Ŝądany czas przyciskami 1-4 i potwierdzić ֠ (22)
KROK 4 – TYP KODÓW

KROK 7 – WPROWADZANIE DANYCH

NaleŜy wprowadzić 4-znakowy kod wywołania uŜytkownika i
nacisnąć dla potwierdzenia przycisk ֠ (22). Błędy korygujemy
przyciskiem X (33), dłuŜsze wciśnięcie przycisku X spowoduje
przejście do poprzedniego menu.
Uwaga: Kody muszą przyjmować format zgodny z wymaganiami
systemu (patrz informacje ogólne).
Po wprowadzeniu kodu na moŜna wprowadzić nazwisko lub inny
opis unifonu (uŜytkownika)
UŜycie klawiatury nr ref. 1032/65 zdecydowanie upraszcza proces
wpisywania nazw uŜytkowników.
Ta sama nazwa uŜytkownika moŜe być przypisana do kilku
unifonów.
Po wprowadzeniu całej nazwy naleŜy nacisnąć przycisk ֠ (22).
KROK 8 – MODYFIKOWANIE DANYCH

Typ kodu. W systemie Bibus moŜemy uŜywać kodów
numerycznych (0001-9999), alfanumerycznych z literowym
prefiksem (x000-x999) i alfanumerycznych z literowym sufiksem
(000x-999x). NaleŜy pamiętać, aby typ kodu był identyczny we
wszystkich urządzeniach systemu.
NaleŜy wybrać Ŝądany typ kodu przyciskami 1-3 i potwierdzić ֠
(22).

Po wprowadzeniu danych mamy moŜliwość ich modyfikacji. Spis
moŜna przeszukiwać przy uŜyciu przycisków ↑ (21) lub ↓ (23).
KaŜdą modyfikację naleŜy potwierdzić przyciskiem ֠ (22).

KROK 5 – WTÓRNIK WYWOŁANIA
KROK 9 – KASOWANIE DANYCH

Wtórnik wywołania
• NO: wyjście nieaktywne
• E: wyjście aktywne w trakcie wywołań ze stacji zewnętrznych
głównych
• I: wyjście aktywne w trakcie wywołań z unifonów
• E+I: wyjście aktywne w trakcie kaŜdego wywołania
NaleŜy wybrać Ŝądany typ kodu przyciskami 0-3 i potwierdzić ֠
(22).

To menu uŜywane jest do kasowania całego spisu, tj. nazw, oraz
kodów wywołania. Przycisk ֠ (22) potwierdza skasowanie całości,
przyciski X (33) wychodzi z menu bez kasowania danych.
KROK 10 – PRZYPISANIE KODÓW WYWOŁAŃ DO UNIFONÓW

KROK 6 – HASŁO DOSTĘPU

Hasło blokady dostępu do centrali. Po wprowadzeniu hasła
składającego się z 6 cyfr naleŜy potwierdzić je przyciskiem ֠ (22).
System będzie Ŝądał podania hasła po kaŜdorazowym załączeniu
centrali.
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Korzystając z przycisków ↑ (21) lub ↓ (23) naleŜy wybrać kolejno
pozycje,
które
mają
być
programowane,
kaŜdorazowo
potwierdzając wybór przyciskiem ֠ (22). Przy wybranych wpisach
pojawi się symbol (trójkąta).
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Aby usunąć rekord z listy pozycji programowanych naleŜy wcisnąć
(30), wówczas symbol trójkąta zniknie.
przycisk
Aby zakończyć tworzenia listy, naleŜy wcisnąć na 3 sekundy
przycisk X (33).

Wówczas naleŜy przejść do programowania unifonów.
Podejdź do pierwszego unifonu i przytrzymując przycisk otwierania
drzwi podnieś słuchawkę. Operacja zostanie potwierdzona
podwójnym sygnałem dźwiękowym i błyśnięciem diody LED.
Powtórz krok 1 dla pozostałych unifonów, pamiętając aby
programować unifony dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
ustalono listę pozycji do programowania
Zaleca się wypełnienie odpowiedniej tabelki, która ułatwi późniejszą
konserwację systemu.
Nr stacji ID
Nr Nazwisko Kod Piętro Uwagi
1
2
3
4
Wyjście z trybu programowania modułu następuje w następujących
przypadkach.
• po zakończeniu programowania unifonów
• 10 minut po wykonaniu ostatniej operacji

DOMYŚLNE PARAMETRY PROGRAMOWANIA
Typ systemu: ............................................................ druga edycja
Język: ..............................................................................angielski
Czas na podniesienie słuchawki: .............................................20s
Czas zajętości: ........................................................................20s
Format kodu: ............................................................. numeryczny
Wtórnik wywołania: ....................................................... wyłączony
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INSTALACJA I KONFIGURACJA
Urządzenie naleŜy zainstalować w suchym miejscu. Nie naleŜy
zakrywać otworów wentylacyjnych, by zapobiec przegrzaniu. Nie
naleŜy instalować rozdzielacza w pobliŜu źródeł silnych pól
magnetycznych.
Rozdzielacz magistrali moŜe być instalowany na szynie DIN (12
modułów).
W systemie Bibus (VOP) tylko jeden rozdzielacz moŜe być
skonfigurowany jako nadrzędny (Master). Pozostałe muszą być
skonfigurowane jako podrzędne (Slave). Fabrycznie rozdzielacze
są skonfigurowane jako Slave.

OPIS
•
•
•
•

•
•
•

Zasila magistralę Bibus.
UmoŜliwia podłączenie do 12 głównych stacji wywołania, oraz
centrali portierskiej.
Dzieli magistralę (od strony unifonów) na 2 piony. W przypadku
awarii na jednej z części magistrali, jest ona odcinana, awarię
sygnalizuje odpowiednia dioda LED.
UmoŜliwia podłączenie do 50 unifonów plus 1 dodatkową stację
wywołania dla pionu. W przypadku wykorzystywania funkcji
sygnalizacji otwarcia drzwi, do rozdzielacza moŜna podłączyć
do 30 unifonów plus dodatkową stację wywołania. W tym
przypadku, w celu zwiększenia liczby unifonów w pionie, nie
moŜna uŜyć dodatkowego rozdzielacza, podłączonego do tej
samej dodatkowej stacji wywołania.
Wbudowany transformator 12V AC umoŜliwia zasilanie
elektrozaczepu i podświetlenia stacji wywołania.
Posiada wbudowany przekaźnik załączany dodatkowym
przyciskiem unifonu, przyciskiem panela wywołania lub
przyciskiem funkcyjnym centrali.
Kontroluje zasilacz video 1074/20.

OPIS ZACISKÓW
~0, ~12:

0, ~230
L1, L2:
B1A, B1B:
B2A, B2B:
B1:
B2:
M/S:
CM, GND
C, NA, NC

Napięcie ~12V, moŜliwość wykorzystania do zasilania,
alternatywnie:
- 1 modułu wywołania
- centrali portierskiej
- 1 elektrozaczepu
- podświetlenia panela
Zasilanie 230Vac
Linia danych od strony głównych stacji wywołania
Linia danych, pion 1
Linia danych, pion 2
Dioda LED, pion 1
Dioda LED, pion 2
Zworka Master/Slave trybu pracy
Sterowanie zasilaczem video 1074/20
Styki przekaźnika
NC – normalnie zamknięty
NA – normalnie otwarty
C – wspólny

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie:............................................................ 230Vac±10% 50Hz
Moc: ........................................................................................ 37VA
L1, L2 ......................................................................... 22Vdc 120mA
B1A, B1B ..................................................................... 22Vdc 60mA
B2A, B2B ..................................................................... 22Vdc 60mA
~0, ~12...........................................................................12Vac 1.1A
Styki przekaźnika: ....................................24Vdc 1.2A – 24Vac 1.2A
Zabezpieczenia ........................................................................ PTC
Temperatura pracy: ........................................................ -5°C +40°C
Wymiary (szer/wys/gr) ................................216x90x75 mm (12 DIN)
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Do kaŜdego rozdzielacza moŜna podłączyć do 50 unifonów lub
videomonitorów (w tym unifony podłączone równolegle). W
przypadku wykorzystywania funkcji sygnalizacji otwartych drzwi, do
rozdzielacza moŜna podłączyć do 30 unifonów lub videomonitorów.
Zaleca się dzielenie instalacji na wiele pionów z uwagi na to, iŜ
wtedy uszkodzenie jednego z nich jest wykrywane przez
rozdzielacz magistrali, a uszkodzona gałąź jest odcinana. Nie
powoduje to zakłóceń pracy pozostałej części systemu.
WYKORZYSTANIE PRZEKAŹNIKA
Rozdzielacz magistrali jest wyposaŜony w niskonapięciowy
przekaźnik z przypisanym na stałe czasem przełączania równym
1s. Załączenie przekaźnika następuje wskutek następujących
zdarzeń:
• Naciśnięcia drugiego przycisku funkcyjnego w unifonie
podłączonym do rozdzielacza magistrali.
• Naciśnięcia przycisku z przypisanym kodem (LLLL) w panelu z
digitizerem. Panel musi być podłączony jako stacja dodatkowa
do rozdzielacza magistrali.
• Naciśnięcia przycisku z przypisanym kodem (LLLL) w panelu z
digitizerem skonfigurowanym i podłączonym jako stacja główna.
• Naciśnięcie przycisku P1 w panelu z digitalizerem, pod
warunkiem, Ŝe nie zostało mu przypisane wywołanie
odbiornika.
• Naciśnięcia przycisku F1 w centrali portierskiej

DIAGNOZOWANIE
Zwarcie na linii magistrali dochodzącej do unifonów, podłączonej do
rozdzielacza, powoduje zgaśnięcie diody odpowiadającej tej części
magistrali.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1074/20

INSTALACJA I KONFIGURACJA
Zasilacz powinien być instalowany z zachowaniem wszelkich
zasada bezpieczeństwa. Najlepiej jest go montować na szynie DIN
(10 modułów). Urządzenie naleŜy zainstalować w suchym miejscu.
Nie naleŜy zakrywać otworów wentylacyjnych, by zapobiec
przegrzaniu.

ZASILACZ VIDEO

NR REF. 1074/20

ZASILACZ VIDEO NR REF. 1074/20

Wykorzystując mikroprzełączniki naleŜy ustawić na zasilaczu
odległość pomiędzy kamerą w panelu głównym, a zasilaczem.
Pozwoli to na prawidłową regenerację sygnału video w urządzeniu.
Odległość

Ustawienie
mikroprzełączników

OPIS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilacz video nr ref. 1074/20 posiada wbudowany modulator,
dzięki któremu w pionie sygnał video prowadzony jest wspólnie
z zasilaniem. Do zasilacza doprowadzamy sygnał video
niezaleŜnie (osobno od zasilania kamer).
Dwa róŜne wejścia sygnału video. Jedno dla sygnału z
głównych paneli wywołania, drugie dla sygnału z dodatkowego
panela wywołania.
Przełączanie sygnału video przy pomocy wbudowanego
przekaźnika.
Zasilanie jednej kolumny (pionu) w instalacji VOP.
Wyjście zasilające kamerę, konwerter video i przekaźnik.
Sterowanie zasilacza z rozdzielacza magistrali 1072/24.
MoŜliwość dostosowania sygnału video z głównych paneli
wywołania
poprzez
odpowiednie
ustawienie
mikroprzełączników.
MoŜliwość podłączenia do 50 monitorów w pionie (*).
MoŜliwość podłączenia do 13 videodystrybutorów (*).
Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem, a ostatnim
videomonitorem 200m (*).
Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem, a głównym
panelem wywołania 400m.
Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem, a dodatkowym
panelem wywołania 200m.

od 0 do 200m

od 200 do 400m

W systemie z kilkoma panelami głównymi naleŜy brać pod uwagę
odległość pomiędzy zasilaczem, a najbliŜszą kamerą w panelu
głównym.
Dla pozostałych kamer znajdujących się w większej odległości
naleŜy uŜyć regeneratora sygnału video 1795/250.
Uwaga. W trakcie instalacji naleŜy przestrzegać maksymalnych,
dopuszczalnych odległości pomiędzy urządzeniami systemu, oraz
zalecanych przekrojów kabli.

(*) Maksymalna ilość urządzeń przy zachowaniu maksymalnej
odległości moŜliwa jest wyłącznie z videomonitorami Winflat
(Winspot). Patrz informacje w pierwszej części katalogu (informacje
ogólne).

OPIS ZACISKÓW
VP, VP
R2
R1
CM
GND
M
R
R1
A, B
AS, BS

Sygnał VOP dla pionu (zasilanie i sygnał video)
Zasilanie kamery
Masa zasilania kamery
Sterowanie zasilacza przez rozdzielacz 1072/24
Masa sterowania
Sterowanie modulatorem
Sygnał przełączania wejścia video (z paneli głównych
lub dodatkowego)
Masa sygnału video
Sygnał video (z paneli głównych)
Sygnał video (z panela dodatkowego)

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie:............................................................230Vac±10% 50Hz
Moc: ........................................................................................ 50VA
Wyjście R1, R2.............................................................. 18Vdc±10%
Wyjście VP ..................................................... 28Vdc±5% @ 700mA
...................................................................(praca impulsowa 4 min.
.............................................................włączony, 4 min. wyłączony)
Temperatura pracy: ....................................................... 10°C +40°C
Wymiary (szer/wys/gr) ................................180x90x75 mm (10 DIN)
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INSTALACJA

REGENERATOR SYGNAŁU VIDEO
NR REF. 1795/250

INSTALACJA

Regenerator sygnału video 1795/250 uŜywany jest w przypadku
duŜych odległości pomiędzy kamerą, a odbiornikiem. Stosowany
jest
wtedy,
gdy
regulacja
odległości
(ustawienie
mikroprzełączników) w zasilaczu VOP 1074/20 lub uchwycie
monitora Scaitel 1732/957 jest niewystarczająca.
Regenerator dopasowuje róŜnicowy sygnał video Ai, Bi do
odległości pomiędzy kamerą, a zasilaczem VOP 1074/20 lub
uchwytem 1732/957. Sposób uŜycia pokazują przykłady (patrz
tabelka i rysunek w sąsiedniej kolumnie).

REGENERATOR SYGNAŁU VIDEO

Urządzenie naleŜy zainstalować na szynie DIN. Dostęp do listew
zaciskowych moŜliwy jest po zdjęciu zabezpieczeń w sposób
pokazany na poniŜszym rysunku:

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU

Uwaga: Mikroprzełącznik nr 4 jest nieuŜywany.
Odległość
Odległość
pomiędzy
pomiędzy
kamerą nr 1, a kamerą nr 2, a
zasilaczem
zasilaczem
VOP
VOP
≤ 200m
≤ 200m
≤ 200m
200 ± 400m
200 ± 400m
200 ± 400m

Odległość
ustawiana na
zasilaczu
VOP

Odległość
ustawiana na
regeneratorze
sygnału video

0 ± 200m*
0 ± 200m*
200 ± 400m

Nie wymagany
200 ± 450m
Nie wymagany

* - ustawienia fabryczne

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie:................................................................................ 18Vdc
Pobór prądu ................................................................180mA maks.
Wymiary (szer/wys/gr) ..................................36x90x103 mm (2 DIN)
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REGENERATOR SYGNAŁU VIDEO NR REF. 1795/250
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2

TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230

ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2

TRANSFORMATOR

NR REF. 9000/230

TRANSFORMATOR NR REF. 9000/230

Zasilacz 789/2 stosowany jest dla zasilania kamer w panelach
głównych, oraz dystrybutorów 1795/40 w systemach z wejściami
głównymi i dodatkowymi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Transformator nr ref. 9000/230 jest elementem systemu Bibus
(VOP) przeznaczonym do:
• zasilania urządzeń takich jak moduły wywołania, digitizery,
centrala portierska.
• zasilania Ŝarówek podświetlających przyciski wywołania w
panelach mod. 725 (maks. 5 szt.).

Napięcie zasilania.............................................230 Vac±10%, 50Hz
Moc ......................................................................................... 28VA
Wyjścia.............................................. R2 0.65A, RL 0.02A,V2 0.02A
Zabezpieczenie .........................................................................PTC
Temperatura pracy ..................................................... -5°C ÷ +45°C
Wymiary (dł./szer./wys.)................................ 126x96x75mm (7 DIN)
W przypadku zwarcia naleŜy wyłączyć zasilacz z sieci na
przynajmniej 60s.
Zaciski zasilacza dostosowane są do przewodów o maksymalnym
przekroju równym 1.5mm2

OPIS ZACISKÓW
~0
~230

Zasilanie (sieć 230 Vac)
Zasilanie (sieć 230 Vac)

~12
~0

Zasilanie 12 Vac
Zasilanie 12 Vac

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilania......................................................230 Vac, 50Hz
Napięcie wyjściowe ..................................................... 12 Vac 18VA
ObciąŜenie (max) .....................................................................1,1 A
Zabezpieczenie ........................................................................PTC
Temperatura pracy ...................................................... 0°C ÷ +40°C
Wymiary (dł./szer./wys.)...................... 54x83x58mm (3 moduły DIN)
W przypadku zwarcia naleŜy wyłączyć zasilacz z sieci na
przynajmniej 60s.
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NR REF. 1795/40

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY SYGNAŁU VIDEO NR REF. 1074/54

DYSTRYBUTOR SYGNAŁU VIDEO
NR REF. 1795/40

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY SYGNAŁU VIDEO
NR REF. 1074/54

Dystrybutor video 1795/40 pozwala na rozdzielenie róŜnicowego
sygnału video na kilka wyjść (maks. 4). Stosujemy go w przypadku
rozdzielenia sygnału z kamery panela głównego na kilka pionów.
Uwaga: W przypadku łączenia ze sobą dystrybutorów z
wykorzystaniem wyjść do pionów (I, II, III, IV), maksymalna ilość tak
połączonych urządzeń wynosi 3. Ograniczenie to nie obowiązuje,
jeŜeli łączymy dystrybutory szeregowo wykorzystując przeznaczone
do tego celu wyjście (A, B in / A, B out).

Dystrybutor 1074/54 pozwala na podłączenie 4 videomoniorów w
pionie. Posiada wejście i wyjście sygnału video z pionu (dla
podłączenia kolejnych dystrybutorów), oraz 4 wyjścia dla
videomonitorów (lub takŜe dla innych dystrybutorów piętowych).
Uwaga: W przypadku łączenia ze sobą dystrybutorów z
wykorzystaniem wyjść do monitorów (I, II, III, IV), maksymalna ilość
tak połączonych dystrybutorów wynosi 2. JeŜeli łączymy
dystrybutory wykorzystując przeznaczone do tego celu wyjście,
maksymalna ilość tak połączonych dystrybutorów wynosi 13.

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie........................................................................ 16 ÷ 23Vdc
Pobór prądu .................................... 100mA z 1 aktywnym wyjściem
....................................................... 280mA z 4 aktywnymi wyjściami
Temperatura pracy ..................................................... -5°C ÷ +45°C
Wymiary (dł./szer./wys.) .............................................. 95x64x28mm

Zasilanie VPI ................................................................. 14 ÷ 28Vdc
Temperatura pracy ..................................................... -5°C ÷ +45°C
Wymiary (dł./szer./wys.)............................................... 95x64x28mm

OPIS ZACISKÓW

VPI
VPU
VP (I)
VP (II)
VP (III)
VP (IV)

R1
R2
A, B (IN)
A, B (OUT)
A, B (I)
A, B (II)
A, B (III)
A, B (IV)

Masa zasilania
Zasilanie
Wejście sygnału video
Wyjście sygnału video (do kolejnego dystrybutora)
Wyjście sygnału video do pionu I
Wyjście sygnału video do pionu II
Wyjście sygnału video do pionu III
Wyjście sygnału video do pionu IV

Uwaga: Nie naleŜy podłączać
niewykorzystanych wyjść video

rezystorów

82Ω

1/4W

OPIS ZACISKÓW
Wejście sygnału video
Wyjście sygnału video
Wyjście sygnału video (I)
Wyjście sygnału video (II)
Wyjście sygnału video (III)
Wyjście sygnału video (IV)

do
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DYSTRYBUTOR SYGNAŁU VIDEO

DYSTRYBUTOR SYGNAŁU VIDEO NR REF. 1795/40

WTÓRNIK WYWOŁANIA Z PRZEKAŹNIKIEM NR REF. 788/22

PRZEKAŹNIK NR REF. 788/52

WTÓRNIK WYWOŁANIA Z PRZEKAŹNIKIEM
NR REF. 788/22

PRZEKAŹNIK

NR REF. 788/52

PRZEKAŹNIK NR REF. 788/52

Wtórnik wywołania nr ref. 788/22 podłącza się pod zaciski (S+, S-)
odbiorników.
Przekaźnik nr ref. 788/52 jest przeznaczony w systemie VOP do
przełączania sygnału video. Stosowany jest w przypadku
występowania w systemie kilku głównych modułów wywołania

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie........................................................................ 12 – 20 Vdc
Pobór prądu tryb czuwania .....................................................20 mA
Pobór prądu z przekaźnikiem..................................................80 mA
Maks. przełączany prąd ..................................................1 A @ 24 V
Temperatura pracy ..................................................... -5°C ÷ +45°C

INSTALACJA
Wtórnik wywołania moŜe być przykręcony do ściany za pomocą 2
śrub (nie dostarczane)

zaciski (12) i (2 ) odpowiadają zaciskom (15) i (14) wcześniej
stosowanego przekaźnika nr ref. 788/5.

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasilanie............................................................12 Vac (nominalnie)
.................................................................... 12 Vac, 18 Vac, 18 Vdc
Pobór prądu........................................................... 40 mA @ 12 Vdc
.............................................................................. 60 mA @ 18 Vdc
............................................................................ 100 mA @ 12 Vac
............................................................................ 150 mA @ 18 Vac
Maks. przełączany prąd.............................................. 50 A @ 100 V
Wymiary (dł./szer./wys.)...................... 72x90x75mm (4 moduły DIN)
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NR REF. 1072/80

OPIS DZIAŁANIA

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH
NR REF. 1072/80

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór prądu (złącza L1, L2): .....................................................1mA
Temperatura pracy ....................................................... -5°C - +45°C
Czas załączenia przekaźnika ................ Od 1s do 999s, ustawiany z
........................................................................... dokładnością do 1s
MoŜliwy błąd w ustawieniu czasu .............................................. ±2%
Zaciski przekaźnika: ................................... 30Vdc 5A, 250Vac 5Aac
.....................................................................................................NC – normalnie zamknięty
......................................................................................................... NA – normalnie otwarty
........................................................................................................................... C – wspólny

OPIS DZIAŁANIA
W systemie Bibus (VOP) mamy moŜliwość aktywacji dekodera
poprzez:

OPIS
Dekoder specjalny nr ref. 1072/80 jest przeznaczony dla systemu
Bibus (VOP) i moŜe być wykorzystywany do przełączania układów
elektrycznych. Posiada on dwa programowalne zestawy styków
NO-NC. Dekoder moŜe działać w dwóch trybach:
• bistabilnym;
• monostabilnym z regulowanym czasem załączania (od 1
sekundy do 999 sekund).
Przykładowe zastosowania dekodera 1072/80 to:
• włączanie świateł na klatkach schodowych,
• otwieranie dodatkowych zamków, otwieranie bram itp.
MoŜe być on równieŜ wykorzystywany do przełączania urządzeń
pracujących pod napięciem ~230V, o ile moc tych urządzeń nie
przekracza 1kW.
UWAGA: Programowanie dekodera 1072/80 odbywa się przy
pomocy adaptera nr ref. 1072/60, oraz klawiatury nr ref. 1032/65.

BUDOWA

1. Przyciski funkcyjne centrali portierskiej F1, F2, F3, F4,
2. Przycisk funkcyjny do sterowania dekoderem funkcji
specjalnych odbiorników (przycisk T2 unifonu lub przycisk 
videomonitora). W zaleŜności od sposobu zaprogramowania
mogą to być:
- 4 dowolne unifony w systemie
- 4 grupy (piony) unifonów
- wszystkie unifony w systemie
3. Moduł
wywołania
z
digitalizerem
(wciśnięcie
zaprogramowanego przycisku).
Istnieje moŜliwość konfigurowania i modyfikowania powyŜszych
przypadków (więcej szczegółów dostępne jest w rozdziale
programowanie).
Uwaga: W trybie pracy bistabilnym, mamy moŜliwość załączenia
/wyłączenia przekaźnika poprzez:
• przycisk funkcyjny do sterowania dekoderem funkcji
specjalnych odbiorników (przycisk T2 unifonu lub przycisk 
videomonitora),
• moduł wywołania z digitalizerem zaprogramowanym jednym
przyciskiem
• przyciski F1 i F2 centrali portierskiej. W tym przypadku
wyłączenie przekaźnika moŜe nastąpić jedynie przez
wykorzystanie przycisków F3 i F4 centrali portierskiej.

INSTALACJA
Dekoder specjalny mocujemy do ściany przy pomocy 4 wkrętów
(6mm).
Dekoder moŜe być montowany na ścianie z puszką podtynkową,
lub bez niej, z wykorzystaniem korytek kablowych. Pokazano to na
poniŜszym rysunku.

(1)

Odporna na uderzenia obudowa z plastiku

(2)

Etykieta

(3)

Listwy zaciskowe wyjść przekaźnikowych.

(4)

Osłona ochronna

(5)

Listwa zaciskowa do podłączenia magistrali: L1 i L2

(6)

Gniazdo do podłączenia adaptera nr ref. 1072/6
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Uwaga: Przy obu sposobach montaŜu, przewody podłączane do
dekodera mogą być pod napięciem sieci ~230V. Z tego powodu
powinny one być poprowadzone w odpowiedni sposób, (oddzielone
od przewodów magistrali) tak, aby nie miały niekorzystnego wpływu
na działanie całego systemu.
Styki L1, oraz L2 moŜemy podłączyć do magistrali zarówno od
strony modułu wywołania – do magistrali łączącej moduł wywołania
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DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1072/80

NR REF. 1072/80
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1072/80
PROGRAMOWANIE
z rozdzielaczem magistrali, jak teŜ i od strony unifonów- do
magistrali łączącej unifony z rozdzielaczem magistrali.
Listwy zaciskowe, przez które doprowadzane jest napięcie do
dekodera są przymocowane na stałe i dodatkowo zabezpieczone
przy pomocy plastikowej listwy ochronnej. Zaciski przewodów
posiadają podane poniŜej oznaczenia:

PoniŜsza tabelka zawiera maksymalne odległości między
dekoderem, a poszczególnymi urządzeniami w systemie.
Odległości te nie mogą być przekroczone.
400m

-

2,5
mm2

MAKSYMALNA LICZBA DEKODERÓW
FUNKCJI SPECJALNYCH
W systemie Bibus (VOP) moŜna zainstalować:
• 3 dekodery 1072/80 od strony unifonów dla
rozdzielacza magistrali.
• 3 dekodery 1072/80 od strony modułu wywołania.

TRYB PRACY
Tryb pracy
Monostabilny
Bistabilny

NA: styk przekaźnika (normalnie otwarty)
NC: styk przekaźnika (normalnie zamknięty)
C: wspólny styk przekaźnika

Maksymalna odległość
50m 100m
200m
Między
dekoderem
specjalnym
instalowanym od strony
0,75 mm2
unifonów,
a
rozdzielaczem magistrali
Między
dekoderem
specjalnym
0,75 mm2
1,5 mm2
instalowanym od strony
modułu wywołania, a
rozdzielaczem magistrali

PARAMETRY PROGRAMOWANIA

kaŜdego

Istnieje moŜliwość zwiększenia liczby dekoderów specjalnych. W
tym celu naleŜy:
• zmniejszyć liczbę unifonów (na kaŜde trzy dekodery
podłączane do systemu naleŜy usunąć 1 unifon, np. 6
dekoderów i 49 unifonów, 7 dekoderów i 48 unifonów) – jeŜeli
chcemy włączyć dekodery po stronie unifonów
• zmniejszyć liczbę stacji wywołania (na kaŜde 12 dekoderów
naleŜy usunąć 1 moduł wywołania np. 12 dekoderów i 11 stacji,
24 dekodery i 10 stacji) – jeŜeli chcemy włączyć dekodery po
stronie modułów wywołania.

PROGRAMOWANIE
Dekoder 1072/80 jest domyślnie zaprogramowany na następujące
parametry:
• tryb pracy monostabilny,
• czas załączenia 1s,
• aktywne przyciski funkcyjne centrali,
• załączanie przekaźnika przez wszystkie unifony i moduły
wywołania w systemie.

CZAS ZAŁĄCZENIA PRZEKAŹNIKA
Czas załączenia

KOMENDA

n sekund

Dn↵

Czas załączenia naleŜy określić jedynie w monostabilnym trybie
pracy. Wartość „n” musi mieścić się w zakresie od 1 do 999.
AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
CENTRALI PORTIERSKIEJ
Działanie
Włączenie przycisku F1
Włączenie przycisku F2
Włączenie przycisku F3
Włączenie przycisku F4
Wyłączenie przycisku F1
Wyłączenie przycisku F2
Wyłączenie przycisku F3
Wyłączenie przycisku F4
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Komenda
F1A1↵
F2A1↵
F3A1↵
F4A1↵
F1A0↵
F2A0↵
F3A0↵
F4A0↵

KONTROLA DEKODERA PRZEZ UNIFONY ORAZ MODUŁY
WYWOŁANIA Z DIGITIZERAMI:
Aby zaprogramować dekoder tak, by była moŜliwa jego aktywacja
poprzez przyciski funkcyjne w unifonach, oraz poprzez moduł
wywołania z digitizerem, naleŜy zgodnie z poniŜszymi tabelami
wprowadzić odpowiednią opcję programowania, a następnie kody
uŜytkowników, bądź modułów wywołania.
Opcja programowania
Wszyscy
Grupa
Określony

Komenda
O2↵ („litera O”)
O1↵ („litera O”)
O0↵ („litera O”)

Uwaga: Nie naleŜy mylić litery „O” z cyfrą „0”.
•

•

W celu zaprogramowania dekodera naleŜy:
1. UŜywając adaptera nr ref. 1072/60 podłączyć klawiaturę nr ref.
1032/65 do gniazda (6).
2. Prawidłowe
podłączenie
do
dekodera
zostanie
zasygnalizowane przez dekoder 3 krótkimi sygnałami.
3. Zaprogramuj parametry podane poniŜej uŜywając przycisku ↵
do zatwierdzania zmian. Poprawnie wprowadzona wartość jest
sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy. Długi,
pojedynczy
sygnał
dźwiękowy
oznacza
błędnie
wprowadzoną wartość, aby wykasować wprowadzony parametr
naleŜy uŜyć przycisk .
4. Parametry moŜna wprowadzać w dowolnej kolejności,
klawiaturę i adapter moŜemy odłączyć w kaŜdej chwili. Dekoder
potwierdzi zakończenie programowania emitując długi sygnał.

Komenda
M0↵
M1↵

•

„Wszyscy” – dekoder funkcji specjalnych moŜe być
aktywowany przez wszystkie odbiorniki oraz panele z
digitalizerami.
W
tym
przypadku
moŜna
pominąć
programowanie kodów uŜytkowników oraz kodów paneli.
„Grupa” – dekoder funkcji specjalnych moŜe być aktywowany
przez grupę odbiorników oraz paneli z digitalizerami z
określonych pionów (do 4 pionów). W tym przypadku naleŜy
zaprogramować
przynajmniej
jeden
kod
uŜytkownika
znajdujący się w kaŜdym z wymaganych pionów.
„Określony” – dekoder funkcji specjalnych moŜe być
aktywowany przez grupę (do 4) odbiorników oraz paneli z
digitalizerami. W tym przypadku naleŜy zaprogramować
określone kody uŜytkownika lub numery paneli.
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NR REF. 1072/80

PRZYKŁADY

PROGRAMOWANIE KODÓW

PRZYKŁADY

Aby zaprogramować kody uŜytkowników lub piony z których moŜna
sterować dekoderem funkcji specjalnych uŜywamy litery C.
Dekoder posiada 4 pozycje w pamięci (X1, X2, X3, X4), pod
którymi moŜna zapisać kody uŜytkowników, bądź stacji wywołania.

1. Zapalanie światła na klatce schodowej, załączane na 60s z
unifonów znajdujących się w systemie w 1 pionie.

Programowana wartość
Kod uŜytkownika „abcd”
pozycji 1
Kod uŜytkownika „abcd”
pozycji 2
Kod uŜytkownika „abcd”
pozycji 3
Kod uŜytkownika „abcd”
pozycji 4

Komenda
na CabcdX1↵
na CabcdX2↵
na CabcdX3↵
na CabcdX4↵

Kod „abcd” jest kodem uŜytkownika, moŜe on składać się z
samych cyfr, jak teŜ i kombinacji cyfr i liter, zgodnie z
zaprogramowanymi wcześniej wartościami.
Aby zaprogramować stację wywołania uŜywamy litery P dla stacji
głównych, zaś S dla dodatkowych.
Programowana wartość
Stacja
główna
„nm”
zaprogramowana na pozycji 1
Stacja
główna
„nm”
zaprogramowana na pozycji 2
Stacja
główna
„nm”
zaprogramowana na pozycji 3
Stacja
główna
„nm”
zaprogramowana na pozycji 4
Stacja
dodatkowa
„b”
zaprogramowana na pozycji 1
Stacja
dodatkowa
„b”
zaprogramowana na pozycji 2
Stacja
dodatkowa
„b”
zaprogramowana na pozycji 3
Stacja
dodatkowa
„b”
zaprogramowana na pozycji 4

Komenda
PnmX1↵
PnmX2↵
PnmX3↵
PnmX4↵
SbX1↵
SbX2↵

Opis
Tryb pracy monostabilny
Czas załączenia: 60s
Opcja: grupa
Kod unifonu znajdującego się w
1 pionie
Dezaktywacja
przycisków
centrali

Komenda
M0↵
D60↵
O1↵
C1000X1↵
F1A0↵; F2A0↵; F3A0↵; F4A0↵

Zaleca się w celu uniknięcia przypadkowych aktywacji
zaprogramować pozostałe komórki pamięci tj. X2, X3, X4 takimi
samymi wartościami jak X1.
2. Zapalanie światła na 90s załączane z unifonów w 2, 3, i 4
pionie oraz z przycisku centrali F1.
Opis
Tryb pracy monostabilny
Czas załączenia: 90s
Opcja: grupa
Kody unifonów znajdujących się
w 2,3 i 4 pionie
Aktywacja
i
dezaktywacja
przycisków centrali

Komenda
M0↵
D90↵
O1↵
C2000X1↵;
C3000X2↵,
C4000X3↵
F1A1↵; F2A0↵; F3A0↵; F4A0↵

Zaleca się w celu uniknięcia przypadkowych aktywacji
zaprogramować pozostałe komórki pamięci tj. X4 takimi samymi
wartościami jak X1, lub X2, lub X3.
3. Zapalanie światła na 50s załączane z głównych stacji
wywołania o numerach 1 i 2.

SbX3↵
SbX4↵

„nm” jest numerem stacji głównej od 01 do 12
„b” jest numerem stacji dodatkowej od 0 do 9 lub od A do J

Opis
Tryb pracy monostabilny
Czas załączenia: 60s
Opcja: określony
Kod modułów wywołania
Dezaktywacja
przycisków
centrali

Komenda
M0↵
D50↵
O0↵
P01X1↵; P02X2↵
F1A0↵; F2A0↵; F3A0↵; F4A0↵

Zaleca się w celu uniknięcia przypadkowych aktywacji
zaprogramować pozostałe komórki pamięci tj. X3 i X4 takimi
samymi wartościami jak X1, lub X2.
4. Zapalanie światła na 35s poprzez główne moduły wywołania i z
centrali portierskiej poprzez przycisk F4.
Opis
Tryb pracy monostabilny
Czas załączenia: 35s
Opcja: grupa
Kod
modułu
wywołania
(dowolnego głównego)
Dezaktywacja
i
aktywacja
przycisków centrali

Komenda
M0↵
D35↵
O1↵
P01X1↵
F1A0↵; F2A0↵; F3A0↵; F4A1↵

Zaleca się w celu uniknięcia przypadkowych aktywacji
zaprogramować pozostałe komórki pamięci tj. X2, X3, X4 takimi
samymi wartościami jak X1.
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DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1072/80

NR REF. 1032/65
KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1032/65
ADAPTER NR REF. 1072/60
5. Zapalanie światła z unifonów, modułów wywołania lub przycisku
F1 centrali portierskiej, wyłączanie poprzez naciśnięcie
przycisku F4 centrali portierskiej.
Opis
Tryb pracy bistabilny
Czas załączenia: nieistotny
Opcja: wszyscy
Kod: nieistotny
Dezaktywacja
i
aktywacja
przycisków centrali

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA
NR REF. 1032/65

Komenda
M1↵
Nie programujemy
O2↵
Nie programujemy
F1A1↵; F2A0↵; F3A0↵; F4A1↵

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
1. Włączanie obciąŜeń do 1kW.

Klawiatura numeryczna nr ref. 1032/65 słuŜy do programowania:
• modułów wywołania nr ref. 1072/12, 1072/13 i 1072/14
• centrali portierskiej 1072/42
• digitizera 1072/19A, 1072/7, 1072/5 (z adapterem 1072/60)
• dekodera specjalnego 1072/80 (z adapterem 1072/60)
Uwaga. Do programowania digitizerów i dekodera specjalnego
niezbędny jest równieŜ adapter nr ref. 1072/60. UŜycie klawiatury
wraz z adapterem jest jedynym, moŜliwym sposobem
programowania digitizerów i dekodera specjalnego.
(Wyjątkiem jest moŜliwość programowania digitizerów przy uŜyciu
mikroprzełączników w prostych systemach – patrz w instrukcjach
obsługi digitizerów).
Moduły wywołania nr ref. 1072/12, 1072/13, 1072/14, oraz centrala
portierska nr ref. 1072/42 programowane są bez uŜycia adaptera nr
ref. 1072/60.

ADAPTER NR REF. 1072/60
A.
B.
C.

ObciąŜenie np. Ŝarówka
Zasilanie obciąŜenia
Dekoder specjalny 1072/80

Adapter nr ref. 1072/60 słuŜy wraz z klawiaturą 1032/65 do
programowania digitizerów oraz dekodera specjalnego 1072/80.

2. Włączenie obciąŜeń powyŜej 1kW.

B.
C.
D.
E.
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Zasilanie obciąŜenia
Dekoder specjalny 1072/80

ObciąŜenie np. zespól oświetleniowy
Dodatkowy przekaźnik
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NR REF. 1072/67

ADAPTER PABX NR REF. 1072/67
INFORMACJE OGÓLNE

OPIS ZACISKÓW
L1:
L2:

zacisk do podłączenia magistrali Bibus
zacisk do podłączenia magistrali Bibus

Adapter 1072/67 podłączamy od strony unifonów (części magistrali,
która łączy rozdzielacz magistrali z unifonami).
C1:
C2:

Zacisk dodatkowego dzwonka
Zacisk dodatkowego dzwonka

Zwarcie zacisków C1 i C2 spowoduje dzwonienie wszystkich
telefonów (kombifonów) podłączonym do centrali telefonicznej.

OPIS
•
•
•

UmoŜliwia podłączenie centrali telefonicznej model 1332 lub
1342 do systemu Bibus.
Zapewnia łączność między telefonami, bądź kombifonami
podłączonymi do centrali telefonicznej, a modułem wywołania,
bądź centralą portierską (takŜe obsługę elektrozaczepów).
Pozwala kontrolować dekoder specjalny z telefonów
(kombifonów).

1:
2:
6:
CA1:
9:
C:
X1:
X2:
CV:

głośnik
mikrofon
masa
wywołanie
elektrozaczep
wywołanie centrali portierskiej
kontrola dekodera specjalnego 1072/80
kontrola dekodera specjalnego 1072/80
nie uŜywane

PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga. Interfejs uŜywany jest wyłącznie w wersji domofonowej
systemu.

Maksymalny pobór prądu w stanie czuwania: ...................... 1.6mA
Temperatura pracy: .....................................................-5°C +45°C
Wilgotność:.......................................................... 95% RH @ 30°C
Wymiary .............................................................124 x 99 x 38 mm

BUDOWA

OPIS DZIAŁANIA
•

•
•

Do otwarcia drzwi z kombifonu podłączonego do centrali
telefonicznej słuŜy dedykowany do tego celu przycisk. W
przypadku telefonu naleŜy wprowadzić kod otwarcia (dla
centrali model 1332 jest to R35). NaleŜy jednak pamiętać, by
wszystkie znaki tego kodu zostały wprowadzone w ciągu 3
sekund od momentu naciśnięcia pierwszego znaku.
W celu wywołania centrali portierskiej naleŜy wcisnąć
dedykowany temu przycisk w kombifonie, lub wprowadzić kod
w telefonie (dla centrali model 1332 jest to R36)
Kontrola dekodera specjalnego 1072/80 odbywa się poprzez
dedykowany przycisk w kombifonie, lub teŜ kod telefonu (w
centrali model 1332 jest to R37).

Uwaga: JeŜeli z adapterem podłączymy równolegle unifon, a
następnie wywołanie z panela zewnętrznego lub centrali zostanie
odebrane przez unifon, to telefony podłączone do centrali
telefonicznej będą dzwoniły przez określony w centrali czas,
niezaleŜnie od tego, czy wywołanie zostało juŜ odebrane.

INSTALACJA
Adapter moŜe być montowany na ścianie z puszką podtynkową, lub
bez niej, z wykorzystaniem korytek kablowych. Pokazano to na
poniŜszym rysunku.

(1)

Obudowa

(2)

Etykieta

(3)

Listwa zaciskowa do podłączenia magistrali L1, L2, oraz
dodatkowego przycisku dzwonienia

(4)

Przycisk programowania i dioda LED

(5)

Przełącznik słuŜący do kasowania pamięci adaptera

(6)

Listwa zaciskowa do podłączenia centrali telefonicznej i
opcjonalnie modułu video
Wszystkie listwy zaciskowe moŜna na czas instalacji odłączyć
(wystarczy podwaŜyć je śrubokrętem), co znacznie ułatwia montaŜ.
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ADAPTER PABX

ADAPTER PABX NR REF. 1072/67

NR REF. 1072/67
ADAPTER PABX

ADAPTER PABX NR REF. 1072/67
PROGRAMOWANIE

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

Adapter montujemy na ścianie przy pomocy wkrętów 6mm.
NaleŜy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnych długości
kabli.
Maksymalna odległość
10m
50m 100m
Między
centralką
0,5mm2
telefoniczną, a adapterem
Między
rozdzielaczem
0,75mm2
magistrali, a adapterem

200m
-

PROGRAMOWANIE
Adapter 1072/67 wyposaŜony jest w pojedynczy dekoder systemu
Bibus. Z tego powodu programuje się go w identyczny sposób jak
unifon.
Po wprowadzeniu kodu w module wywołania, oraz wejścia w tryb
kojarzenia unifonów z kodami, naleŜy nacisnąć przycisk
programowania w adapterze. Dioda LED mignie, by potwierdzić
wykonanie operacji.
Kasowanie danych w adapterze odbywa się przy wciśniętym
przycisku programowania, poprzez załoŜenie zworki W1. TakŜe
tutaj dioda LED mignie potwierdzając wykonaną operację.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Linia telefoniczna
Urządzenie ochronne linii telefonicznej 1332/82
Zasilanie
Urządzenie ochronne linii napięcia 1332/80
Centrala telefoniczna PABX 2/8 1332/528
Kombifony bądź telefony
Magistrala Bibus w kierunku unifonów
Adapter PABX 1072/67
Magistrala Bibus w kierunku rozdzielacza magistrali

Uwaga: Dioda LED mignie takŜe wówczas, gdy następuje
wywołanie uŜytkownika podłączonego do centralki, lub teŜ
załączona zostanie funkcja lokalnego dzwonka.
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NR REF. 1332/85

FILTR SIECIOWY NR REF. 1332/86

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIE
NAPIĘCIA 230VAC 4000VA NR REF. 1332/85

FILTR SIECIOWY 230VAC 4000VA
NR REF. 1332/86

Urządzenie zabezpiecza linię zasilającą przed przepięciami w sieci
powstałymi na skutek wyładowań atmosferycznych. Dodatkowe
zabezpieczenie zapewnia filtr 1332/86.
Urządzenie spełnia standard IEC 61643-1 i A1: klasa III z Uoc 6kV

Filtr 1332/86 zabezpiecza urządzenia przed zakłóceniami
radiowymi. Przeznaczony jest dla częstotliwości >0.1MHz. Stanowi
uzupełnienie urządzenia zabezpieczającego 1332/85.

INSTALACJA

INSTALACJA

Urządzenie naleŜy instalować w skrzynkach rozdzielczych na
szynie DIN. Przed podłączeniem zasilania naleŜy konieczne
sprawdzić połączenia. Przewód fazowy naleŜy podłączyć do
zacisku 1 od strony wejścia (IN).

Urządzenie naleŜy instalować w skrzynkach rozdzielczych na
szynie DIN. Przed podłączeniem zasilania naleŜy konieczne
sprawdzić połączenia. Przewód fazowy naleŜy podłączyć do
zacisku 1 od strony wejścia (IN).

Uwaga. Aby urządzenie działało naleŜy je montować w instalacji
posiadającej zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 18A, oraz
wyłącznik róŜnicowo-prądowy o prądzie róŜnicowym 30mA. Do
urządzenia
naleŜy
doprowadzić
przewód
uziemiający.
Zabezpieczenie będzie tym lepsze, im mniejsza będzie rezystancja
uziemienia. Z tego powodu instalacja powinna spełniać standardy
CEI 64-8/1 V1 edycja 01/2001 broszura 5902, oraz CEI 64-8/4
edycja 01/1998 broszura 4134 (bezpieczeństwo).

Uwaga. Aby urządzenie działało naleŜy je montować w instalacji
posiadającej zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 18A, oraz
wyłącznik róŜnicowo-prądowy o prądzie róŜnicowym 30mA. Do
urządzenia
naleŜy
doprowadzić
przewód
uziemiający.
Zabezpieczenie będzie tym lepsze, im mniejsza będzie rezystancja
uziemienia. Z tego powodu instalacja powinna spełniać standardy
CEI 64-8/1 V1 edycja 01/2001 broszura 5902, oraz CEI 64-8/4
edycja 01/1998 broszura 4134 (bezpieczeństwo).

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie nominalne............................................................230Vac
Maksymalne napięcie ........................................................255Vac
Prąd maksymalny.................................................................... 20A
Częstotliwość ....................................................................... 50Hz
Moc ................................................................................... 4000VA
Temperatura pracy ....................................................-25°C + 40°C
Wymiary ......................................... 36x90x103mm (2 moduły DIN)

Napięcie nominalne ............................................................230Vac
Maksymalne napięcie ........................................................255Vac
Tłumienie.................................................................. 60dB f=2MHz
Prąd maksymalny.................................................................... 20A
Częstotliwość ....................................................................... 50Hz
Moc ................................................................................... 4000VA
Temperatura pracy ....................................................-25°C + 40°C
Wymiary ......................................... 36x90x103mm (2 moduły DIN)
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URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIE NAPIĘCIA

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIE NAPIĘCIA NR REF. 1332/85

NR REF. 1332/80
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIE NAPIĘCIA

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIĘ NAPIĘCIA NR REF. 1332/80
INSTALACJA

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE LINIE
NAPIĘCIA 230VAC NR REF. 1332/80

Urządzenie zabezpiecza linię zasilającą, zwłaszcza linię zasilającą
centrale lub interfejsy telefoniczne przed przepięciami i
interferencjami w sieci powstałymi np. na skutek wyładowań
atmosferycznych. WyposaŜone jest w wyłącznik termiczny.
Obecność napięcia wskazywana jest czerwoną diodą.
Wyłączenie napięcia następuje, jeŜeli prąd na wyjściu urządzenia
przekroczy 2A. Spowoduje to takŜe wyłączenie włącznika na
obudowie. Aby zasilić ponownie urządzenie naleŜy w/w przycisk
ponownie wcisnąć.
Filtr spełnia standard CEI 103-1/12 i CEI 70-1.

INSTALACJA
Urządzenie naleŜy instalować w skrzynkach rozdzielczych na
szynie DIN, lub przymocować na ścianie wkrętami. Aby podłączyć
kable naleŜy wyjąć zakładki zabezpieczające zgodnie z poniŜszym
rysunkiem.

Maksymalny przekrój kabli, jaki moŜe być podłączony wynosi
1.5mm2. Przewód fazowy naleŜy podłączyć do zacisku „L”.
Przed załączeniem zasilania naleŜy sprawdzić połączenia
elektryczne.
Uwaga. Przewód uziemiający naleŜy podłączyć do odpowiedniego
zacisku. Im mniejsza rezystancja uziemienia, tym zapewniona jest
lepsza ochrona. Instalacja musi spełniać standardy CEI 64-8/5,
10/1992, broszura 1920, CEI 64-8/4 10/1992 broszura 1919.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie nominalne ..................................................230Vac ±10%
Częstotliwość ....................................................................... 50Hz
Moc .....................................................................................400VA
Temperatura pracy ......................................................-5°C ± 45°C
Wymiary .........................................36x90x103mm (2 moduły DIN)
Wilgotność.................................................................95% UR max
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE
SCHEMATY
POŁĄCZENIOWE
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM SD-VOP-01
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM Z DIGITALIZEREM SD-VOP-02
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z KILKOMA WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI SD-VOP-03
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM, PODZIAŁ NA PIONY SD-VOP-04
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI I DODATKOWYMI SD-VOP-05
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM SV-VOP-01
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYMI I CENTRALĄ SV-VOP-02
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM Z DIGITALIZEREM SV-VOP-03
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM Z DIGITALIZEREM MOD. 725 SV-VOP-04
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 2 WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI SV-VOP-05
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z KILKOMA WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI SV-VOP-06
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

ZASTOSOWANIE REGENERATORA VIDEO SV-VOP-07
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z 2 WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI I CENTRALĄ SV-VOP-08

134

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

SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM I DODATKOWYMI SV-VOP-09

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

135

SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM, DODATKOWYMI I CENTRALĄ SV-VOP-10
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI I DODATKOWYMI SV-VOP-11
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

UKŁAD Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI, DODATKOWYMI I CENTRALĄ SV-VOP-12
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SYSTEM BIBUS VOP

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

RÓWNOLEGŁE ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
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SYSTEM BIBUS VOP

NOTATKI

NOTATKI
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SYSTEM BIBUS VOP

NOTATKI

NOTATKI
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tel.: 042 616 21 00
fax.: 042 616 21 13

http://www.miwiurmet.com.pl
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