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PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU
DIGIVOICE jest cyfrowym systemem przeznaczonym do budowy średnich i duŜych instalacji domofonowych i videodomofonowych.
System zaprojektowany został z myślą o wzrastających wymaganiach rynku w zakresie elastyczności oraz integracji funkcji w systemie
domofonowym czy videodomofonowych.
DIGIVOICE moŜe być uŜywany do tworzenia rozbudowanych systemów domofonowych oraz videodomofonowych z wieloma nowymi
funkcjami, jak np. dwie rozmowy prowadzone równocześnie na podwójnej linii fonicznej, czy unifony interkomowe stosowane zamiennie z
tradycyjnymi unifonami.
System DIGIVOICE pozwala na zastosowanie 5 central portierskich w jednym systemie. Centrala portierska działająca w systemie umoŜliwia
dołączenie komputera PC, z oprogramowaniem PCVOICE (program działający w środowisku Windows 9x), za pomocą którego moŜna
realizować kontrolę dostępu z rejestracją zdarzeń.
Zastosowanie w systemie komputera PC z oprogramowaniem DIGIVOICE (program działający w środowisku Windows 9x) do programowania,
umoŜliwia łatwe i wygodne zarządzanie systemem, a takŜe archiwizowanie danych dla wykonanych instalacji.
System moŜe współpracować z systemem telefonicznym oraz z systemami monitoringu.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU DIGIVOICE
1) Mała liczba przewodów w pionie, niezaleŜna od liczby
uŜytkowników:
•
5 Ŝył dla wersji domofonowej,
•
7 Ŝył + przewód koncentryczny dla wersji videodomofonowej.
2) Mała liczba przewodów w magistrali, niezaleŜna od liczby
uŜytkowników:
•
4 lub 6 Ŝył dla wersji domofonowej,
•
4 Ŝyły + przewód koncentryczny lub 6 Ŝył + przewód
koncentryczny dla wersji videodomofonowej.
3) DuŜa pojemność systemu wynosząca w praktyce ok. 1500
uŜytkowników.
4) 159999 moŜliwych kodów wywołania z zakresu 1-JJJJ, co daje:
•
duŜą dowolność w przypisywaniu uŜytkownikom kodów
wywołania,
•
moŜliwość tworzenia kodów zawierających litery od A do J.
5) MoŜliwość zamiennego stosowania trzech róŜnych typów paneli
zewnętrznych (modułów wywołania):
•
cyfrowy panel z klawiaturą i wyświetlaczem LED,
•
cyfrowy panel z klawiaturą i wyświetlaczem LCD,
spełniającym
m.in.
funkcję
elektronicznego
spisu
adresowego,
•
tradycyjny
panel
z
przyciskami
(z
odpowiednim
przetwornikiem A/C).
6) MoŜliwość
tworzenia
róŜnych
układów
o
strukturze
wielowejściowej:
•
z wszystkimi wejściami równorzędnymi (dla wszystkich
uŜytkowników),
•
z wejściami „głównymi” (dla wszystkich uŜytkowników)
i
wejściami
„dodatkowymi” (dla
wybranych
grup
uŜytkowników).
7) Wbudowana w panelach z klawiaturą funkcja zamka kodowego.
8) 99999999 moŜliwych kodów otwarcia drzwi z zakresu 199999999, co wyklucza praktycznie moŜliwość otwarcia drzwi
przypadkowym kodem.
9) 999 kodów specjalnych z zakresu 1-JJJ, sterujących
programowalnymi przekaźnikami, które mogą załączać dowolne
urządzenia tj. światło, wentylacja.
10) MoŜliwość stosowania róŜnych typów unifonów:
•
unifon podstawowy, z przyciskiem otwierania drzwi,
•
unifon z przyciskiem otwierania drzwi, z 2 przyciskami
funkcyjnymi,
•
unifon głośnomówiący (bezsłuchawkowy), z przyciskiem
otwierania drzwi, z 2 przyciskami funkcyjnymi,
•
unifon interkomowy.
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11) Rozbudowa do wersji videodomofonowej polegająca na:
•
wyposaŜeniu wszystkich lub wybranych paneli wejściowych
w moduły kamer TV,
•
wyposaŜeniu wszystkich lub wybranych unifonów w moduły
video (videomonitory),
•
dodaniu odpowiedniej ilości zasilaczy i urządzeń
przełączających sygnały video,
•
dostosowaniu instalacji.
12) MoŜliwość stosowania od 1 do 5 central portierskich
umoŜliwiających m. in.:
•
łączność
dwukierunkowa (interkom) ze wszystkimi
uŜytkownikami systemu,
•
odbieranie wywołań przychodzących ze wszystkich paneli
skonfigurowanych jako wejścia „główne”,
•
moŜliwość otwierania wszystkich drzwi podłączonych do
systemu (w dowolnej chwili),
•
kontrola stanu zamknięcia wszystkich drzwi dołączonych do
systemu,
•
moŜliwość pracy w dwóch trybach:
- dziennym - wszystkie wywołania do uŜytkowników
kierowane są do centrali. Przy pracy w trybie dziennym
istnieje moŜliwość kojarzenia połączenia dowolnego
uŜytkownika z panelem, z którego pochodzi wywołanie,
- nocnym -wywołanie centrali tylko po wprowadzeniu kodu
przypisanego centrali,
•
współpraca z komputerem PC, dająca rejestrację zdarzeń
np. wszystkich otwarć drzwi.
13) RóŜne sygnały wywołania z wejścia głównego, dodatkowego i
centrali portierskiej.
14) Dwa kanały foniczne, umoŜliwiające jednoczesne prowadzenie
dwóch rozmów po tej samej magistrali.
15) Sekretność prowadzonych rozmów.
16) Prosty proces programowania, z zastosowaniem specjalnego
terminala.
17) MoŜliwość programowania z wykorzystaniem komputera PC.
18) Odporność na zwarcia w pionie (zasilacze z funkcją
selekcjonowania).
19) Stan systemu sygnalizowany na wyświetlaczu LED lub LCD
(tylko, jeśli wykorzystywany jest cyfrowy moduł wywołania).
20) Błędy w instalacji sygnalizowane w zasilaczach systemowych.
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PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU DIGIVOICE
UKŁAD Z JEDNYM MODUŁEM WYWOŁANIA
Jest to najprostsza moŜliwa konfiguracja systemu DIGIVOICE.
Pomimo tego, juŜ w tym przypadku moŜna wykorzystać pewne jego
zalety.
Jedną z nich jest duŜa róŜnorodność urządzeń odbiorczych
dedykowanych poszczególnym uŜytkownikom oraz rozmaite
sposoby podłączenia ich do systemu.

W takiej konfiguracji do kaŜdego uŜytkownika moŜemy dodzwonić
się ze wszystkich modułów wywołania.
Typ kaŜdego z zastosowanych modułów wywołania moŜe być inny
(dostosowany do wymagań uŜytkowników).
UKŁAD Z WIELOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA O RÓśNYCH
PRIORYTETACH
Układ ten znajduje szczególne zastosowanie we wszelkiego rodzaju
obiektach zamkniętych typu:
•
ogrodzone osiedla bloków mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych (condominium),
•
budynki biurowe, w których konieczne jest zabezpieczenie duŜej
liczby drzwi wejściowych w obrębie jednego systemu,
•
zakłady karne,
•
szpitale itp.
Opisywany układ ma strukturę dwupoziomową tzn. występujące w
nim moduły wywołania (panele) dzielą się na dwie grupy:
•
moduły główne(o kodach z zakresu 1 -JJJ ), z których moŜemy
dodzwonić się do kaŜdego uŜytkownika lub centrali portierskiej,
•
moduły dodatkowe (o kodach z zakresu 1-JJ ), z których
moŜemy dodzwonić się tylko do uŜytkowników przypisanych do
tego modułu.
NiezaleŜnie od zastosowanego typu modułu wywołania, moŜe on
pełnić funkcję modułu „głównego” lub „dodatkowego”.

Stosowane przed wejściami moduły wywołania mogą być róŜnego
typu, przy zachowaniu tym samym sposobie rozprowadzania
instalacji.
UKŁAD
Z
WYWOŁANIA

WIELOMA

RÓWNORZĘDNYMI

MODUŁAMI

Do układu z jednym modułem wywołania w prosty sposób moŜna
dołączać praktycznie dowolną ilość kolejnych, równorzędnych paneli.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU DIGIVOICE
UKŁAD Z WIELOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA O RÓśNYCH
PRIORYTETACH Z CENTRALĄ PORTIERSKĄ
W kaŜdym systemie DIGIVOICE moŜna zastosować od 1 do 5
central portierskich.
Centrale portierskie są szczególnie przydatne (czasem niezbędne) w
rozbudowanych układach wielowejściowych.
Dołączenie centrali portierskiej do systemu wielowejściowego nie
wymaga wprowadzania zmian w istniejącej instalacji. Dzięki temu
centrale mogą być dołączane do systemu w dowolnym czasie.
W oparciu o przedstawiony poniŜej schemat blokowy moŜemy
wykonać schemat blokowy dla dowolnego obiektu poprzez:
•
dołączanie w analogiczny sposób dowolnej liczby paneli
„głównych” i „dodatkowych”,
•
dołączanie w analogiczny sposób dodatkowych central
portierskich (max. 5),
•
dobranie
urządzeń
dedykowanych
poszczególnym
uŜytkownikom (w oparciu o schemat blokowy z poprzedniej
strony).

PRZYKŁADOWY
FONICZNE

UKŁAD

OBSŁUGĄJĄCY

DWA

KANAŁY

System DIGIVOICE zapewnia obsługę dwóch kanałów fonicznych w
głównej magistrali.
Funkcja ta wykorzystywana jest przede wszystkim w układach z
więcej niŜ jednym wejściem „głównym”.

UKŁAD TYLKO Z CENTRALAMI PORIERSKIMI
KaŜdy moduł wywołania moŜe zostać zastąpiony centralą portierska.
UmoŜliwia to skonfigurowanie systemu bez modułów wywołania,
składającego się tylko z unifonów i central portierskich (max. 5).
KaŜdej centrali portierskiej moŜemy przyporządkować (podczas
programowania centrali) określoną grupą uŜytkowników.
Przykład:
Dzięki opisanej funkcji moŜliwe jest wykonanie systemu, w którym
występuje:
•
jedna centrala portierska obsługująca cały system,
•
cztery centrale obsługujące wybrane grupy uŜytkowników.
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PARAMETRY
DIGIVOICE

DOTYCZĄCE

INSTALACJI

SYSTEMU

•

•

OPIS PRZEWODÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCIACH SYSTEMU
1)

Przewody od dekodera do unifonu – 4/5 Ŝył

0V
CA
FA
FB
CV

Masa.
Dzwonienie.
Fonia (mikrofon).
Fonia (głośnik).
Wyjście wyzwalające do unifonu bez słuchawkowego.
Wyzwolenie wizji.

2)

Przewody w pionie (pomiędzy dekoderami) – 5 Ŝył

+V
0V
D
FA
FB

Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

3)

Przewody
pomiędzy
panelami
głównymi
dodatkowymi – 4 lub 6 Ŝył – MAGISTRALA GŁÓWNA

0D
D
FA1
FB1
FA2
FB2

Masa linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).
Linia kanału fonicznego nr 2 (mikrofon).
Linia kanału fonicznego nr 2 (głośnik).

4)

Przewody
pomiędzy
wywołania – 5 Ŝył

+V
0V
D
+F
0F

zasilaczem,

a

i

modułem

Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Zasilanie fonii (+33V).
Masa zasilania fonii.

•

Maksymalna odległość pomiędzy modułem wywołania, a
najbardziej oddalonym dekoderem wynosi równieŜ 1800
metrów.
Maksymalna odległość od dekodera do unifonu wynosi 50
metrów.
Maksymalna długość magistrali w systemie DIGIVOICE wynosi
3500 metrów.

W skład magistrali wchodzą:
•
wszystkie odcinki przewodów łączące „główne” i „dodatkowe”
moduły
wywołania
–
magistrala
główna
(a+b+c+d+e+f+g+n+p)
•
wszystkie odcinki przewodów łączące „dodatkowe” moduły
wywołania z dekoderami oraz przewody pomiędzy dekoderami
(h+i+l+m)
PRZEKROJE PRZEWODÓW
Wymagania dotyczące przekrojów przewodów wynikają z ich
dopuszczalnych rezystancji.
Przewody występujące w systemie DIGIVOICE moŜemy podzielić na
cztery grupy, ze względu na róŜne wymagania dotyczące
przekrojów:
1)

Przewody zasilające (+V;0V)

W systemie moŜe pracować maksymalnie 400 urządzeń
programowalnych
(dekoderów,
modułów
wywołania,
programowalnych urządzeń przekaźnikowych, unifonów z
wbudowanymi dekoderami).

Rezystancja przewodów pomiędzy zasilaczem, a zasilanym przez
niego urządzeniem nie moŜe być większa niŜ:
5,5 Ω
- dla zasilania dekodera,
0,5 Ω
- dla zasilanego modułu wywołania z klawiaturą i
wyświetlaczem,
1,5 Ω
- dla zasilanego modułu wywołania z przyciskami
(z przetwornikiem A/C 1038/62, 1038/7, 1038/5)

Na podstawie tego parametru moŜemy określić maksymalną liczbę
uŜytkowników systemu, ale tylko dla konkretnej konfiguracji.

Spełnianie tego warunku zapewniają przekroje przewodów podane w
poniŜszej tabeli:

MAKSYMALNA ROZBUDOWA SYSTEMU

Przykład:
W układzie z 10 modułami wywołania i unifonami z
wbudowanymi dekoderami dopuszczalna liczba uŜytkowników
wynosi 390.
400 – 10 paneli = 390 unifonów z dekoderem.

•

•

Zasilaczdekoder
Zasilacz-moduł
wywołania
z klawiaturą i
wyświetlaczem
Zasilacz- moduł
wywołania
z
przyciskami

W układzie z 10 modułami wywołania i dekoderami 4wyjściowymi dopuszczalna liczba uŜytkowników wynosi 1560.
400 – 10 paneli= 390 dekoderów,
390 x 4 unifony = 1560 unifonów
2)

DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI
W systemie zawsze jeden z zasilaczy ustawiony jest jako MASTER
(nadrzędny).
•
Maksymalna odległość pomiędzy zasilaczem MASTER, a
najdalszym modułem wywołania lub dekoderem wynosi 1800
metrów.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

0,75mm2

1,5mm2

2,5mm2

4mm2

230

460

760

1200

20

40

70

110

60

120

210

330

Przewody linii danych (D;0D)

Rezystancja przewodów pomiędzy zasilaczem MASTER, a
najdalszym urządzeniem systemu nie moŜe być większa niŜ 14 Ω, co
zapewniają następujące przekroje:

Zasilacz
Masternajdalsze
urządzenie

0,75mm2

1,5mm2

2,5mm2

580

1160

1800
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Rezystancja przewodów pomiędzy zasilaczem MASTER, a
pozostałymi zasilaczami SLAVE nie moŜe być większa niŜ 8,5 Ω, co
zapewniają następujące przekroje:

Zasilacz
MasterSlave

3)

0,75mm2

1,5mm2

2,5mm2

4mm2

350

700

1180

1800

UKŁADANIE PRZEWODÓW
WYMAGANIA
Do prawidłowego funkcjonowania systemu, niezbędne jest
przestrzeganie następujących zasad:
1) Przewody systemu DIGIVOICE muszą być ułoŜone w odległości
minimum 3 cm od przewodów energetycznych ~220V o
przekroju nie większym niŜ 2,5 mm2.

Przewody foniczne (FA,FB;FA1,FB1,;FA2,FB2;+F;0F)

Rezystancja przewodów zasilających układ foniczny (+F,0F) nie
moŜe być większa niŜ:
1,8 Ω
-dla modułu wywołania,
2,5 Ω
-dla unifonu interkomowego,
Spełnianie tego warunku zapewniają przekroje przewodów podane w
poniŜszej tabeli:

Zasilaczmoduł
wywołania
Zasilaczunifon
interkomowy

0,75mm2

1,5mm2

2,5mm2

4mm2

75

150

250

400

100

200

350

500

2) Jeśli przekrój przewodów energetycznych ~220V jest większy
lub równy 4 mm2, przewody systemu DIGIVOICE muszą być
ułoŜone w odległości minimum 3 centymetrów, w oddzielnych
korytkach.

Rezystancja przewodów fonicznych (FA,FB;FA1,FB1,;FA2,FB2)
pomiędzy modułem wywołania, a najdalszym dekoderem nie moŜe
być większa niŜ 29 Ω, co zapewniają następujące przekroje:

Moduł
wywołanianajdalszy
dekoder lub
unifon
z
dekoderem
4)

0,75mm2

1,5mm2

2,5mm2

1150

2300

3500

Przewody do unifonu (0V, CA, CV,CP)

Odległości pomiędzy dekoderem, a unifonem nie moŜe być większa
niŜ 50 metrów.
Przekroje przewodów łączących dekoder z unifonem są następujące:
0,25mm

Dekoder-unifon

16

22

2

0,5mm

50

2

3) Nie wolno uzyskiwać wymaganych przekrojów przewodów
poprzez równoległe łączenie Ŝył o mniejszych przekrojach.
4) W przypadku przesyłania sygnałów cyfrowych oraz rozmów
jednym przewodem, nie wolno uŜywać przewodów typu skrętka.
Ma to zapobiegać ewentualnemu zjawisku nakładania się
sygnału cyfrowego na prowadzone rozmowy.
5) W przypadku występujących w systemie kilku zasilaczy nie
wolno równolegle łączyć ze sobą wychodzących z nich napięć
zasilających (+V,0V). Wywołałoby to upływności, wynikające z
niewielkich róŜnic pomiędzy napięciami
ZALECENIA
Przy rozległych instalacjach, w niewielkim stopniu moŜe wystąpić
zjawisko nakładania się sygnału cyfrowego na przesyłane rozmowy.
Objawia się to cichym przydźwiękiem w tle prowadzonej rozmowy.
Aby zapobiec ewentualnemu wystąpieniu opisywanych zakłóceń
naleŜy oddzielić zasilanie (+V,0V,D) od sygnałów fonicznych
(FA,FB,FA1,FB1,FA2,FB2), przesyłając je dwoma niezaleŜnymi
przewodami.
1) Zasilacze systemowe naleŜy umiejscawiać moŜliwie jak najbliŜej
zasilanych modułów wywołania. Pozwala to na ujednolicenie
wymaganych przekrojów przewodów (patrz rozdział „Przekroje
przewodów”).
2) Zaleca się, aby podzielić system na moŜliwie duŜą liczbę stref
zasilanych z oddzielnych zasilaczy. W przypadku awarii w danej
strefie, jej zasilacz odłączy ją od systemu.
Zaleca się, aby dopuszczalna obciąŜalność zasilacza nie była
wykorzystywana w 100% (10-20% rezerwy).
3) NaleŜy odłączyć od magistrali wszystkie odcinki przewodów, do
których urządzenia mają być podłączone po pewnym czasie
uŜytkowania systemu. W przewodach tych mogą indukować się
róŜne napięcia, które są potencjalnym źródłem.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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ZASILANIE SYSTEMU

Wszystkie urządzenia powinny być instalowane w miejscach
suchych i przewiewnych, zalecane jest, aby były one montowane w
specjalnych skrzynkach przeznaczonych do tego celu.
Urządzenia systemu naleŜy odseparować od przebiegających w
pobliŜu instalacji elektrycznych, telefonicznych, antenowych, itp.
PRZEWODY
Urządzenia systemu DIGIVOICE wyposaŜone są w wyjmowane
listwy zaciskowe ułatwiające podłączenie przewodów. Listwy te
naleŜy wyciągać poprzez odpowiednie wysunięcie ich do góry.
Pojedynczy zacisk umoŜliwia podłączenie przewodu o maksymalnym
przekroju 1,5 mm2. JeŜeli wykorzystywane są przewody o większym
przekroju naleŜy połączyć je ze sobą w taki sposób, aby ich grubość
była odpowiednia do podłączenia pod zacisk.
Końcówki przewodów podłączeniowych powinny być odizolowane na
długości od 5 do 6 mm.
UŜywając przewodów typu linka, naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝeby
odizolowany koniec linki był skręcony w taki sposób, aby nie
spowodował zwarcia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą zaciskami.
JeŜeli uŜywane przewody są sztywne, naleŜy odpowiednio mocno
umocować urządzenie, tak aby przewody nie spowodowały jego
oderwania lub uszkodzenia zacisków.
Wszystkie przewody powinny być spięte razem oraz odpowiednio
oznakowane przy pomocy specjalnych znaczników.
Uwaga:
Nigdy nie wolno podłączać kilku przewodów pod ten sam zacisk,
nawet jeŜeli po połączeniu ich przekrój jest niewielki. Do łączenia
przewodów wymagane są dodatkowe zaciski połączeniowe.
Dokładne i staranne ułoŜenie przewodów jest czynnikiem
decydującym (choć często bagatelizowanym) o prawidłowym
działaniu systemu i ułatwiającym lokalizację ewentualnej awarii,
dlatego konieczne jest przestrzeganie poniŜszych zasad:
1) JeŜeli to tylko moŜliwe naleŜy uŜywać przewodów o róŜnych
kolorach w celu większej przejrzystości połączeń, na przykład:
Pion zasilający:
Niebieski
Zielony
Czarny
Biały
Czerwony

FA
FB
0V
D
+V

Rozgałęzienia:
Jasnoniebieski (niebieski)
Jasnozielony (zielony)
Czarny
Pomarańczowy (czerwony)

FA
FB
0V
CA

Połączenia pomiędzy wejściami głównymi a dodatkowymi
Niebieski
FA1
Zielony
FB1
Czarny
0V
Biały
D
Czerwony
+V
Brązowy
FA2
RóŜowy
FB2

OBCIĄśALNOŚĆ SYSTEMU
Do zasilania urządzeń w systemie DIGIVOICE wykorzystuje się
zasilacze nr ref. 1038/20 (zaciski +V,0V).
Minimalna liczba zasilaczy jest uzaleŜniona od ilości urządzeń
występujących w systemie. Dopuszczalna obciąŜalność kaŜdego z
nich wynosi ok. 700 mA.
Aby uprościć obliczanie związane z obciąŜeniem kaŜdego zasilacza
wprowadzono umowną jednostkę obciąŜenia LU (ok. 10 mA).
Zgodnie z tym dopuszczalna obciąŜalność kaŜdego zasilacza nr ref.
1038/20 wynosi 70 LU
KaŜde urządzenie systemu DIGIVOICE posiada określony pobór
mocy, który podawany jest w umownych jednostkach LU. Na tej
podstawie moŜliwe jest przeprowadzenie obliczeń określających
stopień obciąŜenia kaŜdego zasilacza występującego w systemie.
Pobór mocy w jednostkach LU przykładowych urządzeń został
podany poniŜej:
WyposaŜenie zewnętrzne:
Moduł wywołania Sinthesi z elektronicznym spisem lokatorów i
wyświetlaczem LCD 1038/13 .....................................................15 LU
Moduł wywołania K-Steel z elektronicznym spisem lokatorów i
wyświetlaczem LCD 1038/16 .....................................................15 LU
Dodatkowa klawiatura alfabetyczna Sinthesi 1038/74 ..................3 LU
Dodatkowa klawiatura alfabetyczna K-Steel 1038/73 ...................3 LU
Moduł rozmówny z digatalizerem Sinthesi 1038/7........................5 LU
Moduł rozmówny z digatalizerem K-Steel 1038/5.........................5 LU
Moduł rozmówny z digatalizerem 1038/62 ...................................5 LU
WyposaŜenie wewnętrzne:
Centrala portierska 1038/40.......................................................40 LU
Unifon specjalny z funkcją interkomu 1138/18..............................3 LU
Unifon z wbudowanym dekoderem 1138/31..............................1,5 LU
Dekoder 4-wyjściowy 1038/34 ..................................................1,5 LU
Dekoder 4wyjściowy 1038/35 ...................................................1,5 LU
Dekoder 4wyjściowy 1038/35 wraz z zestawem 1138/52 ..........2,5 LU
Dekoder 4wyjściowy 1038/38 ...................................................1,5 LU
Dekoder 4wyjściowy 1038/38 wraz z zestawem 1138/52 ..........2,5 LU
Adapter do linii „4+n” 1038/67 .................................................0,25 LU
Dekoder specjalny 1038/80..........................................................2 LU
Przekaźnik 1032/9 .......................................................................3 LU
Przekaźnik 1038/68 .....................................................................5 LU
Przekaźnik 1038/69 .....................................................................1 LU
Przykład:
W skład systemu wchodzą:
•
1 moduł wywołania Sinthesi z elektronicznym spisem lokatorów i
wyświetlaczem LCD 1038/13
(15 LU)
•
35 dekoderów 1038/34 lub 1038/35
(1,5 LU)
Obliczenie obciąŜenia dla tego systemu:
(1x15 LU) + (35x1,5 LU)=67,5 LU < 70 LU
Na podstawie dokonanych obliczeń stwierdzamy, Ŝe system o takiej
konfiguracji moŜe być zasilony z jednego zasilacza nr ref. 1038/20
Uwaga:
W układach z wieloma modułami wywołania zaleca się, aby kaŜdy
zasilacz nr ref. 1038/20 zasilał maksymalnie:
•
3 moduły nr ref.1038/13 lub 1038/16
•
8 modułów nr ref. 1038/62, 1038/7 lub 1038/5

Jeśli wszystkie sugerowane kolory przewodów uŜytych w
rozgałęzieniach instalacji nie są dostępne, naleŜy uŜywać
przewodów o takich samych kolorach jak w pionie zasilającym i
odpowiednio je opisać.
2) Jeśli uŜyte przewody są tego samego koloru naleŜy kaŜdy z nich
odpowiednio oznaczyć i opisać.
3) NaleŜy zawsze zapisywać kody ustawione w dekoderach na
tabliczkach przeznaczonych do tego celu.
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AKTYWACJA SYSTEMU
JeŜeli uruchamiany system posiada prostą konfigurację np. układ z
jednym panelem zewnętrznym, zalecane jest zaprogramowanie
wszystkich urządzeń przy pomocy terminala nr ref. 1038/56. NaleŜy
wówczas wykonać poniŜsze czynności:
1) Zaprogramować dekodery przed ich zainstalowaniem lub zaraz
po instalacji w systemie, nie zapominając o zapisaniu wszystkich
kodów na tabliczce dołączonej do kaŜdego dekodera.
2) Sprawdzić podłączenia przewodów przed załączeniem systemu.
3) Załączyć system.
4) Zaprogramować pozostałe urządzenia.
5) Sprawdzić poprawność działania systemu.

Uwaga:
JeŜeli wykonanie powyŜszych czynności jest niemoŜliwe, naleŜy
sprawdzić poprawność połączenia przewodów pomiędzy unifonem a
dekoderem, do którego podłączony jest unifon.
W systemie z wejściami „głównymi”, wejściami „dodatkowymi” oraz
dwoma kanałami fonicznymi naleŜy sprawdzić działanie obu kanałów
poprzez wywołanie z dwóch wejść „głównych” unifonów
przypisanych do róŜnych wejść „dodatkowych”.

JeŜeli nie uŜywamy terminala nr ref. 1038/56 naleŜy:
1) Sprawdzić podłączenia przewodów przed załączeniem systemu.
2) Załączyć system.
3) Zaprogramować urządzenia.
4) Sprawdzić poprawność działania systemu.
WSTĘPNE SPRAWDZANIE SYSTEMU
Po podłączeniu wszystkich urządzeń w systemie, ale przed
załączeniem zasilania, naleŜy wykonać poniŜsze czynności:
1) Sprawdzić, czy pomiędzy przewodami w pionie nie doszło do
przypadkowych zwarć.
2) Sprawdzić poprawność podłączenia zacisków „+V” i „0V” w
zasilaczu systemowym nr ref. 1038/20.
3) Sprawdzić poprawność połączeń pomiędzy zasilaczem
systemowym nr ref. 1038/20, a zasilaczem dodatkowej linii
fonicznej nr ref. 1038/25 (zaciski „+F” i „0F”).
4) Sprawdzić poprawność podłączenie zacisków linii danych w
zasilaczach systemowych nr ref. 1038/20 (linia przychodząca
musi być podłączona do zacisku „DE”, natomiast linia
wychodząca zawsze do zacisku „DU”). Tylko jeden zasilacz w
systemie powinien być skonfigurowany jako MASTER (zwarte
„M1” i „M2”). Jedynie w zasilaczu MASTER nie jest
wykorzystywany zacisk „DE”.
AKTYWACJA
1) Załączyć zasilanie systemu.
2) Sprawdzić, czy w zasilaczu ustawionym jako główny (MASTER)
miga zielona dioda LED.
3) Sprawdzić, czy w pozostałych zasilaczach świecą się zielone
diody LED.
4) Sprawdzić, czy we wszystkich zasilaczach nie świecą się
czerwone diody LED.
PROGRAMOWANIE
1) Zaprogramować wszystkie panele zewnętrzne przy uŜyciu
terminala nr ref 1038/56 (zalecane) lub za pomocą klawiatury
danego panela.
2) JeŜeli terminal do programowania nie jest dostępny
zaprogramować dekodery przy uŜyciu klawiatury paneli
zewnętrznych. Zanotować przypisane kody na tabliczce
dostarczonej wraz z kaŜdym dekoderem.
3) Zaprogramować centralę portierską (jeŜeli występuje w
systemie).
SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU
W celu sprawdzenia poprawności działania systemu naleŜy wykonać
poniŜsze polecenia dla kaŜdego z unifonów pracujących w systemie.
1) Wywołać unifon z panela zewnętrznego, poczekać i sprawdzić
czy generowany jest w panelu sygnał zwrotny.
2) Sprawdzić łączność pomiędzy panelem a słuchawką po
wywołaniu unifonu z panela zewnętrznego.
3) W wywoływanym unifonie nacisnąć przycisk otwierania drzwi i
sprawdzić, czy drzwi zostały otwarte.
4) Odwiesić słuchawkę unifonu.
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SYSTEMY DIGIVOICE

SYSTEM DIGIVOICE
WYKAZU URZĄDZEŃ SYSTEMU DIGIVOICE

WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU DIGIVOICE
WyposaŜenie zewnętrzne
Nr ref. 1038/13
Nr ref. 1038/16
Nr ref. 1038/73
Nr ref. 1038/74
Nr ref. 1038/62
Nr ref. 1038/5
Nr ref. 1038/7
Nr ref. 1038/17
Nr ref. 1745/40
Nr ref. 1745/70
Nr ref. 1755/40
Nr ref. 1755/70
Nr ref. 1810/70

Moduł wywołania z wyświetlaczem LCD, elektronicznym spisem lokatorów – Sinthesi
Moduł wywołania z wyświetlaczem LCD, elektronicznym spisem lokatorów – K-Steel
Klawiatura alfabetyczna – K-Steel
Klawiatura alfabetyczna – Sinthesi
Moduł rozmówny z digatalizerem, do tradycyjnych paneli przyciskowych
Moduł rozmówny z digitalizerem, 2 przyciski –K-Steel
Moduł rozmówny z digitalizerem – Sinthesi
Moduł rozszerzenia do digitalizerów
Płyta czołowa z kolorową kamerą – Sinthesi
Płyta czołowa z b/w kamerą – Sinthesi
Płyta czołowa z kolorową kamerą – K-Steel
Płyta czołowa z b/w kamerą – K-Steel
Kamera b/w bez płyty czołowej – Aura

WyposaŜenie wewnętrzne
Nr ref. 1138/31
Nr ref. 1138/18
Nr ref. 1138/3
Nr ref. 1138/4
Nr ref. 1702/1
Nr ref. 1702/40
Nr ref. 1702/41
Nr ref. 1702/42
Nr ref. 1703/1
Nr ref. 1703/2
Nr ref. 1703/92
Nr ref. 1703/94
Nr ref. 1705/1
Nr ref. 1705/92
Nr ref. 1732/1
Nr ref. 1732/41
Nr ref. 1732/92
Nr ref. 1202/1A
Nr ref. 1202/98
Nr ref. 1855/11A
Nr ref. 1038/40
Nr ref. 1038/34
Nr ref. 1038/35
Nr ref. 1038/38
Nr ref. 1038/80
Nr ref. 1794/4 SID

Unifon z wbudowanym dekoderem – Scaitel
Unifon specjalny z funkcją interkomu, z wbudowanym dekoderem – Scaitel
Unifon – Atlantico
Unifon – Utopia
Videomonitor b/w – Atlantico
Videomonitor kolor – Atlantico
Videomonitor b/w, czarna obudowa – Atlantico
Videomonitor b/w, srebrna obudowa – Atlantico
Videomonitor kolor – Utopia
Videomonitor kolor, głośnomówiący (bezsłuchawkowy) – Utopia
Uchwyt dla videomonitora 1703/1
Uchwyt dla videomonitora 1703/2
Videomonitor b/w – Artico
Uchwyt dla videomonitora nr ref. 1705/1
Videomonitor b/w – Scaitel
Videomonitor kolor – Scaitel
Uchwyt dla videomonitorów 1732/1 oraz 1732/41
Videomonitor b/w – Winflat
Uchwyt dla videomonitorów Winflat, Atlantico, Winspot
Videomonitor kolor – Winspot
Centrala portierska
Dekoder 4-wyjściowy
Dekoder 4-wyjściowy z opcją video
Dekoder 8-wyjściowy z opcją video
Dekoder funkcji specjalnych
Dystrybutor video 4-wyjściowy

Zasilacze i przekaźniki
Nr ref. 1038/20
Nr ref. 1038/25
Nr ref. 1038/21
Nr ref. 1742/20
Nr ref. 1038/20
Nr ref. 789/2
Nr ref. 789/3
Nr ref. 9000/230
Nr ref. 1038/68
Nr ref. 1038/69
Nr ref. 1032/9

Zasilacz systemowy
Zasilacz dodatkowej linii fonicznej
Zasilacz rezerwowy
Zasilacz video
Zasilacz systemowy
Lokalny zasilacz video
Lokalny zasilacz video
Transformator
Przekaźnik video
Przełącznik video
Przekaźnik video

Urządzenia dodatkowe
Nr ref. 1038/90
Nr ref. 1038/70
Nr ref. 1038/67
Nr ref. 1038/56

Gniazdo dostępu do magistrali
Interfejs telefoniczny do centrali portierskiej
Adapter do systemu 4+n
Terminal do programowania

Akcesoria
Nr ref. 1702/92
Nr ref. 1750/32
Nr ref. 1732/56

Podstawka skośna dla videomonitorów Atlantico
Moduł pamięci 32 obrazów
Podstawka skośna dla videomonitorów Scaitel

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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MODUŁ WYWOŁANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
INFORMACJE OGÓLNE

MODUŁ WYWOŁANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD NR
REF. 1038/13

17) Obsługa dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
•
„Przycisk listonosza”,
•
„Przycisk otwierania drzwi od wewnątrz”.

BUDOWA URZĄDZENIA

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł wywołania nr ref. 1038/13 posiada wbudowany wyświetlacz
LCD (2 x 16 znaków), spełniający funkcję elektronicznego spisu
nazwisk.
Moduł wykonany jest na bazie panela typu Sinthesi „Mod. 1145”
(2 moduły). MoŜe być montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak
i natynkowej.
PODSTAWOWE INFORMACJE
1) Dzwonienie do wszystkich unifonów przypisanych do danego
modułu.
2) Dzwonienie do central portierskich (tylko z modułów
skonfigurowanych jako „główne”).
3) Dwa sposoby wywołania (dzwonienia):
•
poprzez wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego
danemu uŜytkownikowi,
•
poprzez wybranie w elektronicznym spisie nazwiska (lub
opisu) danego uŜytkownika.
4) MoŜliwość wprowadzenia do pamięci modułu740 nazwisk (lub
innych informacji opisujących uŜytkowników).
5) Ustawianie długości sygnału wywołania (od 1 do 5 sekund).
6) Akustyczne potwierdzenie wysłania wywołania.
7) Akustyczne potwierdzenie zakończenia rozmowy (rozłączenia).
8) RóŜne sygnały wywołania dla paneli skonfigurowanych jako
„główne” i „dodatkowe”.
9) Otwieranie drzwi przy uŜyciu klawiatury.
10) MoŜliwość zaprogramowania 980 kodów otwarcia drzwi:
•
740 kodów przypisanych uŜytkownikom, których nazwiska
zaprogramowane zostały w elektronicznym spisie nazwisk,
•
240 ogólnych kodów otwarcia drzwi.
11) Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30
sekund).
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) MoŜliwość rozbudowy panela o:
•
klawiaturę alfabetyczną nr ref. 1038/74, pozwalającą na
wprowadzenie kodów wywołania w trzech róŜnych
formatach: numerycznym (np. 1234), alfabetycznym
(np. ABCD), alfanumerycznym (np. A12B),
•
moduł kamery nr ref. 1745/70 – w wersji czarno-białej lub
kamerę nr ref. 1745/40 w wersji kolor,
•
płytę z 1 (nr ref. 1145/11) lub 2 (nr. ref 1145/12)
przyciskami, którym moŜemy przypisać 2 dowolne kody
wywołania.
14) MoŜliwość zdefiniowania obsługi 1 lub 2 kanałów fonicznych.
15) Akustyczne potwierdzenie wciśnięcia któregokolwiek z
przycisków klawiatury oraz ustawienie jego głośności.
16) MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniętych drzwi przekazywana
jest do centrali portierskiej, jeśli otwarcie drzwi jest dłuŜsze niŜ
30 sekund).
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1)
2)
3)
4)

Aluminiowa płyta czołowa, wielkość 2 modułów typu Sinthesi.
Gniazdo do podłączenia terminalu nr ref. 1038/56.
Potencjometr regulacji głośności w panelu.
Przycisk umoŜliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.
5) Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków).
6) Podświetlone „na Ŝółto” przyciski do przeglądania zawartości
elektronicznego spisu nazwisk.
7) Podświetlona „na zielono” klawiatura numeryczna (0-9) oraz
podświetlone „na Ŝółto” przyciski:
- „dzwonienie”,
- „klucz”,
- „kasuj”.
8) Gniazdo do podłączenia dodatkowej klawiatury alfabetycznej nr
ref. 1038/74.
9) Złącza z zaciskami pod przewody (MP1, MP2, MS).
10) Etykieta z numerem seryjnym danego modułu.
11) Potencjometr regulacji kontrastu wyświetlacza.
12) Złącza z zaciskami pod przewody (MA, MV).

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
Pierwsze złącze do podłączenia głównej magistrali.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA1
Linia kanału fonicznego nr 1.
FB1
Linia kanału fonicznego nr 1.
MP2
Drugie złącze do podłączenia głównej magistrali.
FA2
Linia kanału fonicznego nr 2.
FB2
Linia kanału fonicznego nr 2.
+F
Napięcie zasilające fonię (+33V).
0F
Masa dla napięcia +F.
MS
+V
0V
D
FA
FB

Złącze do podłączenia „pionu”.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego.
Linia kanału fonicznego.
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MA
Złącza do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.
SEZasilanie elektrozaczepu (-).
SE+
Zasilanie elektrozaczepu (+).
0V
Masa dla przycisków T1 i T2.
T1
Wyjście na dodatkowy przycisk T1.
T2
Wyjście na dodatkowy przycisk T2.
SP
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.
H
Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy uŜyciu
zaprogramowanych kodów.
P
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
PH
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(od wewnętrznej strony drzwi).
MV

Złącze do podłączenia przewodów przy wersji video.
+V
Napięcie zasilające (+24V) dla przekaźników nr ref.
1038/68 i nr ref. 1038/9.
SC
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
- podłączenie sygnału video z głównej magistrali do
pionu.
SL
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
S12
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami:1 i 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/68.
S1
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 1.
S2
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/9

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiające
wyświetlaczu występują w dwóch wersjach językowych:
- polskiej,
- angielskiej.

się

DZWONIENIE
DO
UNIFONÓW
ELEKTRKONICZNEGO SPISU NAZWISK

UśYCIU

PRZY

na

Prawidłowo funkcjonujący panel wyświetla komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Przy uŜyciu przycisków „↑” lub „↓” wybieramy dowolnego
uŜytkownika systemu. Aby zadzwonić naleŜy zatwierdzić wybrane
. Wówczas na wyświetlaczu przez chwilę
nazwisko przyciskiem
pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

DANE TECHNICZNE
WERSKA ANGIELSKA
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Część cyfrowa:
Napięcie zasilania
Maksymalny pobór prądu
Część analogowa (foniczna)
Napięcie zasilania
Temperatura pracy

15LU

15+25,2 Vdc
~400 mA
30+36 Vdc
-10+50 oC

Moduł wyemituje 3 dźwięki “bip” potwierdzające wysłanie sygnału
wywołania, po czym wyświetlacz ponownie pokaŜe nazwisko
uŜytkownika, do którego skierowane zostało wywołanie. Napis ten
pozostanie na wyświetlaczu przez około 30 sekund. W tym czasie
wciskając przycisk
moŜna ponownie wysłać sygnał wywołania.
Podniesienie słuchawki dzwoniącego unifonu sygnalizowane jest
przez moduł wywołania następującym komunikatem:
WERSJA POLSKA:

WERSJA ANGIELSKA

MoŜliwa jest wówczas rozmowa.
Wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 dźwiękami „bip” oraz komunikatem na wyświetlaczu:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Odwieszenie
słuchawki
unifonu,
czyli
koniec
rozmowy,
sygnalizowane jest w module 3 dźwiękami „bip”. Wyświetlacz
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MODUŁ WYWOŁANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
INSTRUKCJA OBSŁUGI
powróci do stanu pozwalającego na ponowne dokonanie wyboru
nazwiska, czyli:

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSKA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
MoŜliwa jest wówczas rozmowa.
Wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 dźwiękami „bip” oraz komunikatem na wyświetlaczu:
WERSJA POLSKA
DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU KLAWIATURY
MODUŁU
Do kaŜdego unifonu moŜemy się równieŜ dodzwonić przy uŜyciu
klawiatury. W tym celu naleŜy wprowadzić kod danego uŜytkownika.
Kody wywołania uŜytkowników są z zakresu:

WERSJA ANGIELSKA

1- JJJ
Wprowadzenie kodu wywołania zawierającego znaki alfabetyczne
jest moŜliwe tylko w modułach wyposaŜonych dodatkowo w
klawiaturę alfabetyczna nr ref. 1038/74.
UWAGA: Wprowadzony kod wywołania nigdy nie moŜe być
poprzedzony zerem np. aby wywołać uŜytkownika o kodzie 12A,
nie wolno wprowadzać kodu 012A.
W trakcie
komunikat:

wprowadzania

kodu,

moduł

wywołania

Odwieszenie słuchawki w unifonie, czyli koniec rozmowy,
sygnalizowane jest w module 3 dźwiękami „bip”. Wyświetlacz
powróci do stanu pozwalającego na ponowne dokonanie wyboru
nazwiska, czyli:
WERSJA POLSKA

wyświetla

WERSJA POLSKA

WERSKA ANGIELSKA

WERSA ANGIELSKA
BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE
UśYTKOWNIKÓW

Gdzie:
1234 – przykładowy kod uŜytkownika.
W przypadku pomyłki moŜemy wprowadzany kod wykasować
przyciskiem .
Prawidłowo wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
, co
sygnalizowane jest przez chwilę komunikatem:
WERSJA POLSKA

DO

DWÓCH

WYBRANYCH

Funkcja ta jest dostępna, jeŜeli moduł wywołania wyposaŜony jest w
dodatkową płytę z 1 lub 2 przyciskami. Wówczas pod tymi
przyciskami moŜemy zaprogramować dowolne 1 lub 2 kody
wywołania. Aby zadzwonić do uŜytkownika, którego kod jest
przypisany dodatkowemu przyciskowi wystarczy nacisnąć ten
przycisk.

OTWIERANIE DRZWI PRZY UśYCIU KODU
Moduł wywołania umoŜliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z
klawiatury odpowiedniego kodu.
Kody otwierania są z zakresu:

WERSJA ANGIELSKA

1 – 99999999
Aby otworzyć drzwi naleŜy wcisnąć przycisk
, co jest
sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatem:

Moduł wyemituje 3 dźwięki “bip” potwierdzające wysłanie sygnału
wywołania, po czym wyświetlacz ponownie pokaŜe wcześniej
wprowadzony kod uŜytkownika, do którego skierowane zostało
wywołanie. Napis ten pozostanie na wyświetlaczu przez około 30
sekund. W tym czasie wciskając przycisk
moŜna ponownie
wysłać sygnał wywołania. Podniesienie słuchawki dzwoniącego
unifonu sygnalizowane jest przez moduł wywołania następującym
komunikatem:
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WERSJA POLSKA

WERSKA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Następnie wprowadzamy kod (od 1 do 8 cyfr). W trakcie
wprowadzania poszczególnych cyfr na wyświetlaczu pojawiają się
znaki „*”.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
. W tym momencie
nastąpi zwolnienie elektrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu
jest definiowany podczas programowania modułu (od 1 do 30
sekund).
Funkcja otwarcia drzwi przy uŜyciu zaprogramowanych kodów moŜe
zostać czasowo zablokowane poprzez zwarcie w panelu zacisków
„H” i „0V”

WYKORZYSTANIE MODUŁU DO PROGRAMOWANIA INNYCH
URZĄDZEŃ
Moduł nr ref. 1038/13 moŜe być równieŜ wykorzystywany do
programowania:
•
unifonów z dekoderem pojedynczym nr ref. 1138/31,
•
dekoderów 4-wyjściowych nr ref. 1038/34, nr ref. 1038/35,
dekodera 8-wyjściowego nr ref. 1038/38.
•
programowalnych urządzeń przekaźnikowych nr ref. 1038/80.
Sposób programowania tych urządzeń został przedstawiony w
rozdziałach opisujących poszczególne urządzenia.
Jeśli programowanie, któregokolwiek z tych urządzeń zostanie
przeprowadzone w poprawny sposób, na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

FUNKCJE SPECJALNE
Z klawiatury panela moŜemy aktywować i deaktywować dowolne
urządzenia tj. oświetlenie na klatce schodowej, oświetlenie ogrodu
itp.
Realizuje się to za pośrednictwem programowalnych urządzeń
przekaźnikowych nr ref. 1038/80.
Aby załączyć lub wyłączyć wybrane urządzenie naleŜy wprowadzić z
klawiatury panela zaprogramowany kod przekaźnika, które danym
urządzeniem steruje.

Jeśli podczas programowania wystąpi jakiś błąd, wówczas na
wyświetlaczu jest to sygnalizowane w następującym komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

UWAGA: Wprowadzony kod zawsze musi być poprzedzony
zerem.
Wprowadzanie kodu jest sygnalizowane na wyświetlaczu modułu
komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W przypadku pomyłki moŜemy wprowadzany kod wykasować
przyciskiem .
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
. Na wyświetlaczu
pojawi się wówczas komunikat informujący nas o aktualnym
ustawieniu przekaźnika:
•
załączony – ON,
•
wyłączony – OFF.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PROGRAMOWANIE
który jest do tego modułu dołączony. W obrębie jednego systemu
kody modułów „głównych” i „dodatkowych” mogą być takie same.

PROGRAMOWANIE

3) Czas zajętości.
METODY PROGRAMOWANIA
1) Programowanie przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów podłączania terminalu, umoŜliwiających
zaprogramowanie modułu nr ref. 1038/13:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej nr ref.
1038/40, pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90.
2) Programowanie przy uŜyciu klawiatury programowanego
modułu.
Wejście w taki tryb programowania moŜe obywać się na dwa
sposoby:
•
wprowadzenie z klawiatury zaprogramowanego wcześniej
hasła dostępu,
•
wciśnięcie przycisku programowania (4).

Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
UWAGA: Wszystkie moduły wywołania, oraz centrale portierskie
występujące w systemie, powinny mieć ustawiony taki sam czas
zajętości.
Od chwili wysłania wywołania do dowolnego uŜytkownika (unifonu
lub centrali) w innych panelach, które mają moŜliwość
skomunikowania się z tym samym uŜytkownikiem wyświetla się
komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
4) Zarządzanie funkcją otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu dołączonego do danego modułu moŜe
mieć charakter:
ZAWSZE

SELEKTYWNIE

OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W module wywołania nr ref. 1038/13 moŜemy określić wersję
językową, z której chcemy korzystać. Komunikaty pojawiające się na
wyświetlaczu modułu prezentowane są w katalogu w dwóch
wersjach:
polskiej
i
angielskiej.
KaŜdy moduł nr ref. 1038/13 moŜe mieć wprowadzony do pamięci
swój opis, składający się z maksymalnie 30 znaków. Pierwsze 15
znaków wyświetlanych jest w chwili załączenia zasilania modułu.
KaŜdy moduł nr ref. 1038/13 wymaga ustawienia 11 następujących
parametrów:
1) Typ modułu wywołania (typ panela).
GŁÓWNY

- z tak skonfigurowanego modułu moŜna
dodzwonić się do wszystkich unifonów oraz
central portierskich pracujących w systemie.

DODADTKOWY

-z tak skonfigurowanego modułu moŜna wywołać
tylko unifony podłączone do pionu
dedykowanego dla tego modułu.

- wciśnięcie w dowolnym unifonie przycisku
otwierania drzwi zawsze spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których moŜemy się
dodzwonić z tego modułu),
- wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu tylko po
wywołaniu z modułu, do którego elektrozaczep
jest podłączony.

W zaleŜności od typu instalacji naleŜy stosować się do
następujących zaleceń:
1) W systemach z jednym modułem wywołania (zawsze
konfigurowanym jako „główny”) charakter otwierania drzwi moŜe
być dowolny.
2) W
systemach
z
kilkoma
modułami
wywołania
skonfigurowanych jako „główne”, charakter otwierania drzwi
musi być selektywny.
3) W systemach, gdzie występują zarówno moduły „główne”, jak
i „dodatkowe”:
•
wejścia „główne" muszą mieć charakter otwierania drzwi
musi być selektywny
•
wejścia „dodatkowe” mogą mieć dowolny charakter
otwierania drzwi, dostosowany do potrzeb uŜytkownika:
-Jeśli ustawimy, ZAWSZE wciśnięcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejściu wywołania z modułu
skonfigurowanego jako „główny”, spowoduje jednoczesne
otwarcie drzwi „głównych” i „dodatkowych”,
- Jeśli ustawimy SELEKTYWNIE, wciśnięcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi, z
których pochodzi wywołanie.

2) Kod modułu wywołania (kod panela).
5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to kod, który identyfikuje dany moduł wywołania. Zakres kodów,
jakie mamy do dyspozycji zaleŜy od tego, czy moduły pracują jako
„główne”, czy „dodatkowe”
GŁÓWNY
DODATKOWY

-kod zakresu 1-JJJ
-kod zakresu 1-JJ

Jest to czas podawania napięcia na elektrozaczep.
Jeśli zwalnianie elektrozaczepu ma mieć charakter impulsowy
(elektrozaczepy z pamięcią) ustawiamy wartość 0.
Jeśli wykorzystujemy zwykłe elektrozaczepy ustawiamy czas z
zakresu 1-30 sekund.

Kod przypisany modułowi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
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6) Długość sygnału wywołania.
Długość wysyłanego z modułu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sekund.
Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie moduły
wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną taką samą
długość sygnału wywołania.
7) Liczba kanałów fonii.
W module wywołania definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowanych w panelu 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ:
•
zaprogramowanie we wszystkich pozostałych panelach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
•
zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.
8) Głośność buzzera potwierdzającego wciśnięcie dowolnego
przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy głośności:
MIN - minimalny,
•
SR - średni,
•
MAX - maksymalny.

PROGRAMOWANIE PRZY UZYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Programowanie modułu przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym modułem naleŜy kolejno:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal do systemu, korzystając z jednego ze
sposobów umoŜliwiających zaprogramowanie modułu:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej,
pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz
przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

•

9) Kod dodatkowego przycisku T1.
Zdefiniowanie tego kodu jest niezbędne, jeśli moduł wywołania
wyposaŜony jest w płytę z 1 (nr ref. 1145/11) lub 2 (nr ref. 1145/12)
przyciskami. Przyciskom tym moŜemy wówczas przypisać dwa
dowolne kody wywołania.

A następnie pokaŜe:

10) Kod dodatkowego przycisku T2.
Jak w pkt. 9.
11) Hasło dostępu do programowania.
Jest to hasło, które umoŜliwia wejście w tryb programowania
wszystkich wyŜej wymienionych parametrów modułu z poziomu
klawiatury, bez konieczności rozkręcania modułu.
Definiowane hasło musi być 4-cyfrowe (z zakresu 0001-9998, nie
moŜe zawierać liter).
Zdefiniowane hasło generuje automatycznie drugie hasło, przy
uŜyciu którego wchodzimy w tryb programowania kodów otwierania
drzwi oraz nazwisk w elektronicznym spisie.
Nowe hasło dostępu do programowania kodów otwierania drzwi oraz
nazwisk tworzone jest automatycznie na podstawie hasła dostępu do
programowania podstawowych ustawień konfiguracyjnych, poprzez
dodanie do tego hasła wartości „1”.
Jeśli na przykład do ustawiania podstawowych parametrów modułu
zdefiniujemy hasło 1234, to hasło do programowania kodów otwarcia
drzwi oraz nazwiska będzie 1235.

Wybierz przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Serial number> i
zatwierdź przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego modułu (jest on umieszczony na tylnej części
obudowy, na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”. JeŜeli wprowadzony numer jest poprawny terminal
wyświetli:

Gdzie:
REP
SN
00105F

- panel z elektronicznym spisem (REPertory),
- skrót od numer seryjny (Serial Number),
- przykładowy numer seryjny.

W tym momencie terminal jest zalogowany do modułu, co jest
sygnalizowane ma jego wyświetlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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WERSJA ANGIELSKA

Gdzie:
Button 1 – kod przycisku T1,
Button 2 – kod przycisku T2,
Password– hasło dostępu,
Lang
– wersja językowa.

UWAGA: Pomimo komunikatu sygnalizującego wprowadzanie zmian
w ustawieniach konfiguracyjnych, moduł nieprzerwanie realizuje
funkcję otwierania drzwi.

Do ustawienia w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu
następujące przyciski:
•
„←” lub „→”– przechodzenie do następnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
stronami,
•
„↵”– zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
„sp” – wybór moŜliwych ustawień parametru.

W tym momencie moŜemy rozpocząć ustawianie wymienionych w
poprzednim rozdziale 11 parametrów konfiguracyjnych modułu.

USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH

Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zostały zapamiętane naleŜy
przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” przejść do strony:

Dzięki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry
modułu wywołania mieszczą się na czterech kolejno wyświetlanych
stronach:
Strona nr 1
(Opis modułu)

Przy uŜyciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela,
np. WEJSCIE GLOWNE NR 1.
Strona nr 2
(typ modułu, kod zajętości, zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

Następnie wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Program> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Aby wyjść z trybu programowania modułu naleŜy wybrać przyciskiem
„←” lub „→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”. Po tej
operacji moduł przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
modułem wywołania i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując,
przez conajmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.
Jeśli w systemie znajdują się inne moduły wywołania, które
wymagają zaprogramowania, moŜemy je skonfigurować, będąc
przyłączonym do aktualnie programowanego panela (odbywa się to
poprzez sieć).Realizujemy to w analogiczny sposób jak wyŜej
opisany proces programowania.
PROGRAMOWANIE 240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA
DRZWI

Gdzie:
Type

– typ modułu:
P – główny (Primary),
S – dodatkowy (Secondary),
Code
– kod,
Busy
– czas zajętości,
LockRel – czas i sposób otwarcia drzwi:
L –zawsze,
S –selektywnie,
Strona nr 3
(długość sygnału wywołania, liczba kanałów fonii, głośność buzzera)

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

– długość wywołania,
– liczba kanałów fonii,
– głośność buzzera.

Strona nr 4
(kod dodatkowych przycisków T1 i T2, hasło dostępu, wersja
językowa)
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Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować ogólne kody otwierania
drzwi terminal musi wyświetlać:

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→”pozycję <LockRel>
i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli pierwsze 3 kody otwierania drzwi:

Wprowadzamy 3 pierwsze kody otwierania. Następnie wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <OK> i zatwierdzamy przyciskiem
„↵”.
Aby wyświetlane kody zostały zapamiętane naleŜy zawsze
zatwierdzić aktualnie wyświetlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejście do następnych 3 kodów otwierania drzwi realizuje się
wybierając przyciskiem „←” lub „→” pozycję <N> i zatwierdzając ją
przyciskiem „↵”.
Przejście do poprzednich 3 kodów otwierania drzwi realizuje się
wybierając przyciskiem „←” lub „→” pozycjê <P> i zatwierdzając ją
przyciskiem „↵”.
Po zaprogramowaniu wymaganej liczby kodów wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <ESC> i zatwierdzamy ja
przyciskiem „↵”.
Wyświetlacz terminalu powróci wówczas do okna:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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<Modify> - modyfikacja istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskami „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Modify>

i

Aby wyjść z trybu programowania naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub
„→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy odłączyć terminal od programowanego
modułu i wyłączyć go wciskając przycisk „OFF”, przez co najmniej 3
sekundy.
UWAGA: Aby wykasować dowolny kod otwierania drzwi naleŜy
przeprogramować go kodem
„00000000”
PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM SPISIE
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować nazwiska lub inne opisy
identyfikujące uŜytkowników terminal musi wyświetlać:

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Names>
i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
modyfikacji. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wprowadzić Ŝądane zmiany,
3) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> wprowadzone zmiany.
<Delete> - kasowanie istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskami „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Delete>

i

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk
Wybieramy przyciskami „←” lub „→” pozycję <Insert> i zatwierdzamy
ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
skasowania. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

Przy uŜyciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
1) nazwisko lub opis uŜytkownika, składający się maksymalnie z 32
znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywołania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualny kod otwierania drzwi.
Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy kaŜdorazowo
przyciskiem „↵”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyświetli „okno” zachęcające do
wprowadzenia kolejnego nazwiska:

MoŜemy wówczas:
•
wprowadzić kolejne nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrócić do wyjściowego „okna” wciskając przycisk „”.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

3) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI ELEKTRONICZNEGO SPISU
NAZWISK
Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w pamięci modułu wywołania. Dotyczy to
wszystkich nazwisk oraz indywidualnych kodów otwierania drzwi (np.
jeśli chcemy wykorzystać dany moduł w innej instalacji).
Aby to wykonać naleŜy:
1) wejść w terminalu w tryb wyświetlania poniŜszego okna:
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znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy odczekać
ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie parametry związane
z danym uŜytkownikiem.
Aby powrócić do poprzedniego okna naleŜy wcisnąć przycisk „”.

2) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Names> i zatwierdzić
przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk

3) wcisnąć przycisk „bs” i przytrzymać go przez co najmniej 3
sekundy.
Terminal wyświetli:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
UWAGA: Omówione kasowanie pamięci nie dotyczy ogólnych
240 kodów otwierania drzwi.
Funkcja kasowania 240 ogólnych kodów otwierania drzwi jest
dostępna tylko po wejściu w tryb programowania modułu z
poziomu własnej klawiatury.
TWORZENIE W TERMINALU
UśYTKOWNIKÓW WYSTEMU

NR

REF.

1038/56

Wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Insert> i zatwierdzamy
ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

Przy uŜyciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
1) nazwisko lub inny opis uŜytkownika, składający się z
maksymalnie 32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywołania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.
Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy kaŜdorazowo
przyciskiem „↵”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyświetli okno zachęcające do
wprowadzenia kolejnego nazwiska:

SPISU

Terminal nr ref. 1038/56 posiada wbudowany moduł pamięci, który
umoŜliwia stworzenie w nim bazy danych zawierającej:
1) nazwiska lub inne opisy uŜytkowników, składające się z
maksymalnie 32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kody wywołania przypisane dla wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.
Baza ta jest tworzona w terminalu niepodłączonym do systemu (np.
w domu).
NaleŜy włączyć terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez
co najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

Wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Database> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

MoŜemy wówczas:
•
wprowadzić kolejne nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje
•
powrócić do wyjściowego okna wciskając przycisk „”.
<Modify> - modyfikacja istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Modify>

i

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
modyfikacji. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. JeŜeli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) Odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wprowadzić poŜądane zmiany,
3) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

Aby opuścić bazę danych naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→”
pozycję <Esc> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
<Display> - przeglądanie bazy danych z nazwiskami
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Display>

i

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> wprowadzone zmiany.
Następnie moŜliwe jest:
•
wyszukanie kolejnego nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wciskając przycisk „”.

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” przeglądamy zawartość bazy
danych. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze 16
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<Delete> - kasowanie istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Delete>

i

Aby bazę danych terminalu, której sposób tworzenia został opisany
w poprzednim rozdziale, przesłać do modułu wywołania naleŜy:
1) podłączyć terminal do systemu (lub bezpośrednio do
programowanego modułu),
2) skomunikować się (zalogować) do programowanego panela,
3) wejść w tryb programowania nazwisk w elektronicznym spisie, co
związane jest z wyświetlaniem przez terminal poniŜszego „okna”:

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
skasowania. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

3) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
Następnie moŜliwe jest:
•
wyszukanie kolejnego nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót wyjściowego okna wciskając przycisk „”.

4) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PT-REP> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

5) zatwierdzić <Y> lub anulować <No> transfer danych,
6) poczekać, aŜ całą baza danych zostanie przesłana do modułu,
co jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

CAŁKOWITE KASOWANIE BAZY DANYCH TERMINALU NR REF.
1038/56
Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w bazie danych terminalu. Dotyczy to wszystkich
nazwisk oraz przypisanych im kodów otwierania drzwi (np. jeśli
chcemy stworzyć zupełnie nową bazę danych dla innego obiektu)
Całkowite kasowanie bazy wykonuje się w terminalu niepodłączonym
do systemu.
Aby to wykonać naleŜy:
1) włączyć terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

2) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Database> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

7) wylogować się z modułu wywołania wybierając kolejno <ESC> i
<Exit>,
8) odłączyć terminal.
W podobny sposób moŜemy dokonać transferu danych w drugą
stronę tzn. z modułu wywołania do terminalu.
W tym przypadku wybieramy w terminalu pozycję <REP-TP> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
WSPÓŁPRACA TERMINALU NR REF. 1038/56 Z KOMPUTREM
Transfer bazy danych z komputera PC do terminalu
Baza danych zawierająca:
1) nazwiska lub inne opisy uŜytkowników,
2) kody wywołana przypisane dla poszczególnych nazwisk,
3) indywidualne kody otwierania drzwi,

3) wcisnąć przycisk „bs” i przytrzymać go przez co najmniej 3
sekundy.
Terminal wyświetli:

moŜe być w prosty i przejrzysty sposób stworzona w komputerze PC,
przy wykorzystaniu programu DVOICE. Program jest dostępny na
stronie internetowej firmy MIWI-URMET: www.miwiurmet.com.pl
Stworzoną w programie DVOICE bazę danych moŜemy przesłać do
terminalu w następujący sposób:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

1) podłączmy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera PC
(przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu bazy
danych z komputera do terminalu,
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3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <TP-PC> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
4) wybieramy przycisk „←” lub „→” pozycję <PC> i zatwierdzamy ją
przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych,
7) czekamy, aŜ cała baza danych zostanie przesłana do komputera
PC, co jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:
5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PC-TP> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.

6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych,
7) czekamy, aŜ cała baza danych zostanie przesłana do modułu, co
jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) odłączamy terminal.

SYGNALIZACJA BŁĘDU TRANSMISJI DANYCH

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) odłączamy terminal.
Transfer danych z terminalu do komputera PC
Baza danych terminalu, która wcześniej moŜe być np. ściągnięta z
dowolnego modułu wywołania nr ref. 1038/13, moŜe być przesłana
do programu DVOICE w następujący sposób:

Terminal umoŜliwia cztery rodzaje transmisji:
1) z terminala do modułu:
PT - REP
2) z modułu wywołania do terminalu:
REP - PT
3) z terminala do komputera PC:
PT - PC
4) z komputera PC do terminalu:
PC – PT
JeŜeli wystąpi błąd transmisji np. przy nieprawidłowym połączeniu
urządzeń, braku połączenia itp., sygnalizowane jest to na
wyświetlaczu terminala komunikatem:

1) podłączamy terminal do portu szeregowego RS-232 komputera
PC (przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu bazy
danych z terminala do komputera,
3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymującego przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

4) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PC> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:
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PROGRAMOWANIE
MODUŁU

PRZY

WEJŚCIE
W
TRYB
KONFIGURACYJNYCH

UśYCIU

KLAWIATURY

PROGRAMOWANIA

USTWIEŃ

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Są dwa sposoby wejścia w ten tryb programowania modułu nr ref.
1038/13.
1) Znany jest kod dostępu
Wprowadzamy dwa zera „00”, a następnie 4 cyfrowy kod dostępu
(fabrycznie ustawione hasło to 9998). JeŜeli wprowadzimy błędny
kod, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” odpowiednią wersję językową i
zatwierdź przyciskiem
.
Moduł ponownie wyświetli główne MENU.
Aby wprowadzić opis panela (maksymalnie 32 znaki) wybierz
przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję ID i zatwierdź przyciskiem
.
Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

JeŜeli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu będzie powodowało wydłuŜenie
czasu oczekiwania na gotowość modułu do ponownego przyjęcia
kodu dostępu. Odbywa się to zgodnie z poniŜszą tabelką:
Liczba
wprowadzeń
nieprawidłowego
kodu dostępu

Czas
oczekiwania na
gotowość do
przyjęcia kodu

1
2
3
4
5
6
…
255

1 minuta
2 minuty
3 minuty
…
252 minuty

Przyciskami „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy
. Czynność tą powtarzamy aŜ wprowadzimy
cały opis panela.
Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskami „↑”
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić przyciskiem
.
Aby wrócić do głównego MENU wybieramy przyciskami „↑” lub „↓”
.
pozycję <WYJ> i zatwierdzamy ją przyciskiem
USTAWIENIA PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH
Aby ustawić parametry konfiguracyjne modułu, naleŜy wybrać
przyciskami „↑” lub „↓” pozycję <KONFIG> i zatwierdzić ją
.
przyciskiem
Dla kaŜdego z ustawionych parametrów wyświetlane jest niezaleŜne
okno.

2) Nie jest znany kod dostępu
Odkręcamy obudowę panela i wciskamy, znajdujący się w tylnej
części modułu czerwony przycisk (4).
Po wejściu jednym z w/w sposobów w tryb programowania modułu
wyświetli się przez kilka sekund komunikat:

Okno nr 1
(typ modułu)
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
Gdzie:
v1.0
B
00105F

– wersja oprogramowania,
– wersja sprzętowa,
– numer modułu.

Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.

Po chwili wyświetli się:

Okno nr 2
(kod modułu)

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <JĘZYK> i zatwierdź
.
przyciskiem
Moduł wyświetli:
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

ją
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Wprowadź odpowiedni kod i zatwierdź go przyciskiem

.

Okno nr 3
(czas zajętości)

Okno nr 7
(liczba kanałów fonii)
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
ERSJA ANGIELSKA

Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
Okno nr 4
(zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

Okno nr 8
(głośność buzzera)
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
.
przyciskiem
Okno nr 5
(czas otwarcia drzwi)

Okno nr 9
(kod dodatkowego przycisku T1)
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem
Czas ten wydłuŜamy pozycją <+>, zaś skracamy <->.

Okno nr 10
(kod dodatkowego przycisku T2)

Po ustawieniu właściwego czasu naleŜy wybrać przyciskami „↑” lub
„↓” pozycję <OK> i zatwierdź ją przyciskiem
.

WERSJA POLSKA

.

Okno nr 6
(długość sygnału wywołania)
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem

.

Okno nr 11
(hasło dostępu)
Wybierz przyciskami „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
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Po wprowadzenie prawidłowego kodu dostępu moduł wejdzie w
omawiany tryb programowania, co sygnalizowane jest poniŜszym
stanem wyświetlacza:
Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem

.

WERSJA POLSKA

Po wprowadzeniu ostatniego parametru moduł wywołania
automatycznie przejdzie do wyświetlania głównego MENU.
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

PROGRAMOWANIE
DRZWI

Aby wyjść z trybu programowania wybierz przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdź przyciskiem
.

240

OGÓLNYCH

KODÓW

OTWARCIA

Aby zaprogramować ogólne kody otwarcia drzwi naleŜy:
1) Wybrać przyciskami „↑” lub „↓” pozycję <Kody otw.> i zatwierdzić
ją przyciskiem
.
Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

UWAGA: MoŜliwe jest wyjście z trybu programowania w
dowolnej chwili, poprzez wciśnięcie przycisku
przez co
najmniej 3 sekundy.
Wszystkie zmiany wprowadzone do tego momentu zostaną
przez moduł zapamiętane.

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA SPISU NAZWISK ORAZ
240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA DRZWI
Aby wejść w ten tryb programowania wprowadzamy dwa zera „00”, a
następnie 4-cyfrowy kod dostępu do programowania spisu nazwisk i
kodów otwierania drzwi (fabrycznie ustawione hasło to: 9999).
Ten kod dostępu tworzony jest automatycznie na podstawie kodu
dostępu
do
programowania
podstawowych
ustawień
konfiguracyjnych, poprzez dodanie do tego kodu wartości „1”.
Jeśli na przykład do ustawiania podstawowych parametrów modułu
zdefiniujemy hasło 1234, to hasło do programowania spisu nazwisk
oraz kodów otwierania drzwi będzie 1235.
Jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat::

WERSJA ANGIELSKA

2) wprowadzić z klawiatury kolejne kody otwierania, zatwierdzając
je przyciskiem
,
3) po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kodów, aby opuścić
tryb programowania, wcisnąć przycisk
przez co najmniej 3
sekundy.
UWAGA 1:
W przypadku pomyłki w trakcie wprowadzania wartości
programowanego kodu, moŜemy wykasować go przyciskiem .
UWAGA 2:
Istnieje moŜliwość szybkiego wyszukania pierwszego wolnego kodu.
i trzymając go przez 3
Realizujemy to wciskając przycisk
sekundy.

WERSJA POLSKA
UWAGA 3:
Aby wykasować dowolny kod otwierania drzwi naleŜy
przeprogramować go kodem:
„00000000”
WERSJA ANGIELSKA
PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM SPISIE

Jeśli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu będzie powodowało wydłuŜenie
czasu oczekiwania na gotowość modułu do ponownego przyjęcia
kodu dostępu. Odbywa się to zgodnie z poniŜszą tabelą:
Liczba
wprowadzeń
nieprawidłowego
kodu dostępu

Czas
oczekiwania na
gotowość do
przyjęcia kodu

1
2
3
4
5
6
…
255

1 minuta
2 minuty
3 minuty
…
252 minuty

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

Wprowadzanie do pamięci modułu nazwisk lub innych opisów
identyfikujących uŜytkowników, przy uŜyciu klawiatury modułu, jest
dosyć pracochłonne. Dlatego teŜ zaleca się, aby wykonywało się to
przy wykorzystaniu terminala nr ref. 1038/56.
Programowanie modułu z własnej klawiatury jest bardzo przydatne
przy wprowadzaniu niewielkich zmian w istniejącej juŜ liście
lokatorów.
Aby zaprogramować nazwiska lub inne opisy identyfikujące
uŜytkowników naleŜy:
1) Wejść w tryb programowania przy uŜyciu specjalnego kodu
dostępu (tworzonego na podstawie kodu dostępu do
programowania podstawowych parametrów konfiguracyjnych
poprzez dodanie „1”):
WERSJA POLSKA
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MODUŁ WYWOŁANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU KLAWIATURY MODUŁU
WERSJA ANGIELSKA

2) wybrać przyciskami „↑” lub „↓” pozycję <Nazwiska.> i zatwierdzić
ją przyciskiem
.
Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

Wprowadzamy z klawiatury kod otwierania drzwi przypisany do
danego uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
Następnie moŜliwe jest:
•
dodanie kolejnego nazwiska , wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzić przyciskiem
.
UWAGA:
Jeśli wprowadzony kod otwierania drzwi był wcześniej przypisany
innemu uŜytkownikowi, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA:
3) Wybrać przyciskami „↑” lub „↓” funkcję, którą chcemy
wykorzystać i zatwierdzić przyciskiem
.
<DODAJ> - wprowadzenie nowych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <DODAJ> i zatwierdzamy
ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

MoŜemy wówczas zatwierdzić <T> lub anulować <N> wprowadzony
kod.
<MODYFIKUJ> - modyfikacja istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <MODYFIKUJ> i
.
zatwierdzamy ją przyciskiem
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
Przyciskami „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy przyciskiem
. Czynność tę powtarzamy, aŜ
wprowadzimy cały opis uŜytkownika.
Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskami „↑”
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Przyciskami „↑” lub „↓” wyszukujemy nazwisko do modyfikacji i
zatwierdzamy przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury kod wywołania danego uŜytkownika i
zatwierdzamy go przyciskiem
.

Przyciskami „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy przyciskiem
. Czynność tę powtarzamy, aŜ
zmodyfikujemy cały opis uŜytkownika.

UWAGA:
Moduł jest zabezpieczony przed wprowadzeniem dwóch takich
samych nazwisk.

Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskami „↑”
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić ją przyciskiem
.

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury nowy kod wywołania danego
uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
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PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU KLAWIATURY MODUŁU
WERSJA POLSKA
1) wejść w tryb programowania podstawowych ustawień
konfiguracyjnych, co sygnalizowane jest następującym stanem
wyświetlacza:
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Wprowadzamy z klawiatury nowy kod otwierania przypisany dla
danego uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
Następnie moŜliwe jest:
•
modyfikacja kolejnego nazwiska , wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzić ją przyciskiem
.

WERSJA ANGIELSKA

2) wcisnąć jednocześnie przyciski „5” i

,

WERSJA POLSKA

<KASUJ> - kasowanie istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <KASUJ> i zatwierdzamy
ją przyciskiem
.
WERSJA ANGIELSKA
WERSJA POLSKA

3) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkiego, czyli:
•
wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami
otwarcia drzwi,
•
wszystkich 240 ogólnych kodów otwierania drzwi.

WERSJA ANGIELSKA

Jeśli anulujemy kompleksowe kasowanie <N> moduł wyświetli:
Przyciskami „↑” lub „↓” wyszukujemy nazwisko do skasowania.

Zatwierdzamy przyciskiem

.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POSLA

4) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkich 740
nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami otwarcia drzwi.
WERSJA ANGIELSKA
Jeśli anulujemy <N> kasowanie nazwisk moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA
MoŜemy wówczas zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie
danego uŜytkownika.
Następnie moŜliwe jest:
•
kasowanie kolejnego nazwiska , wykonując ponownie opisane
operacje
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzić ją przyciskiem
.

WERSJA ANGIELSKA

5) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkich 240
ogólnych kodów otwierania drzwi.
CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI ELEKTRONICZNEGO SPISU
NAZWISK
Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w pamięci modułu wywołania. Dotyczy to
kasowania:
•
wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami
otwarcia drzwi,
•
wszystkich 240 ogólnych kodów otwarcia drzwi.
Aby to wykonać naleŜy:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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MODUŁ WYWOŁANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
KOMUNIKATY O BŁĘDACH

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE
INSTALACJI SYSTEMU

PODCZAS

PROGRAMOWANIA

Na wyświetlaczu modułu wywołania mogą pojawiać się komunikaty o
występujących w systemie błędach.

Brak linii danych (niepodłączony zacisk „D” lub brak sygnału)

I

WERSJA POLSKA
BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE
SYSTEMU

PODCZAS

POPRAWNEJ

PRACY

UŜytkownik, do którego dzwonimy jest niedostępny lub w ogóle
nie istnieje.

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Nieprawidłowy kod dostępu
WERSJA POLSKA

Wywołanie z wejścia dodatkowego uŜytkownika,
przyporządkowany jest innemu modułowi dodatkowemu.

który
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzenie
uŜytkownika

do

pamięci

istniejącego

nazwiska

(opisu)

WERSJA POLSKA

Wprowadzony kod otwierania drzwi nie istnieje
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
Brak miejsca w pamięci modułu
WERSJA POLSKA

Co najmniej jeden przycisk klawiatury jest zablokowany
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
Brak danych w pamięci modułu
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
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WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
BŁĘDY WYKRYWANE PODCZAS AUTOTESTU

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

Brak pamięci
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WYŚWIETLACZ LCD
W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaczem naleŜy:
•
Sprawdzić, czy moŜliwa jest regulacja kontrastu przy uŜyciu,
znajdującego się w tylnej części obudowy, potencjometru (11).
•
Wejść w tryb programowania i przyciskiem „↑” lub „↓” wybrać
pozycję <TEST>.
WERSJA POLSKA

Błąd pamięci ustawień konfiguracyjnych

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Zatwierdzając tę pozycję uruchamiamy test wyświetlacza.
Prawidłowo funkcjonujący wyświetlacz pokazuje:

Błąd pamięci spisu nazwisk i kodów
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

ELEKTROZACZEP
JeŜeli nie działa funkcja otwierania drzwi przyczyna moŜe być w:
•
module wywołania, jeśli emituje on dźwięk „bip” potwierdzający
otwieranie drzwi, a nie następuje otwarcie drzwi,
•
unifonie, jeśli moduł nie emituje sygnału „bip” potwierdzającego
otwarcie drzwi.
WYMIANA MODUŁU
Jeśli zaistnieje konieczność wymiany modułu na nowy, a chcemy
zachować zaprogramowane ogólne kody otwierania drzwi oraz opisy
(nazwiska) uŜytkowników wraz z indywidualnymi kodami otwierania,
moŜemy przełoŜyć odpowiedzialne za to pamięci (układy scalone U3
iMEW7019) z uszkodzonego modułu do nowego.
Przed rozpoczęciem tej operacji naleŜy wyłączyć zasilanie
modułu.

Po wymianie pamięci w nowym module wywołania automatycznie
ulegnie zmianie jego numer seryjny. Nowy moduł wywołania będzie
miał numer seryjny modułu, z którego przełoŜona została pamięć.
Zaleca się zmianę opisu na etykiecie (10) nowego modułu.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU
W przypadku niewystarczającej głośności modułu wywołania istnieje
moŜliwość regulacji.
Realizuje się to przy uŜyciu potencjometru (3), znajdującego się w
tylnej części modułu.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74
MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74
MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/74

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745
MONTAś
MONTAś PODTYNKOWY
Moduł wywołania nr ref. 1038/13 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.

Moduł wywołania nr ref. 1038/13 moŜe być opcjonalnie wyposaŜony
w klawiaturę alfabetyczną.
Stosujemy ją, gdy istnieje konieczność przypisywania uŜytkownikom
kodów wywołania zawierających znaki alfabetyczne.
WyposaŜenie modułu wywołania w klawiaturę alfabetyczną wymaga
zastosowania większej obudowy:

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.).

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym:
Temperatura pracy

3 LU
15+25,2 Vdc
~27 mA
-10+50 oC
Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 (niebędąca na wyposaŜeniu
standardowego 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.

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.
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MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745
MONTAś

Następnie naleŜy umocować moduł 1038/13. W tym celu trzeba
wcisnąć go do uchwytu, aŜ do zapięcia się zatrzasków.

W przypadku nierówności wykonanego 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.

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

MONTAś RAMKI PŁASKIEJ

Zamknąć panel. Delikatnie wkręcić obie śruby uchwytu modułów, ale
nie dokręcać do końca –NIE DOCIĄGAĆ. Ostatnim etapem montaŜu
jest załoŜenie ramki frontowej. NaleŜy wsunąć obie końcówki na
górna i dolna część ramki frontowej, a następnie umieścić ramkę na
uchwycie modułu.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745
MONTAś
MONTAś RAMKI PŁASKIEJ Z DASZKIEM

Kontynuować montaŜ wciskając moduł wywołania.

MONTAś NATYNKOWY
Aby zamontować moduł wywołania nr ref. 1038/13 w wersji
natynkowej naleŜy zastosować obudowę natynkową z daszkiem
nr ref. 1145/312.
Obudowy natynkowe dostarczane są w komplecie wraz z uchwytem
modułów oraz ramkę 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 1,5 m od
podłoŜa.
Wykonać otwór w dolnej części obudowy dla przeprowadzenia
przewodów.

40

Otworzyć panel, poluzowywując śrubę trzymającą uchwyt modułu.
Wykonać połączenia elektryczne do listwy panela.
Podnieść osłony śrub ramki. Dokręcić dwie śruby A mocujące ramkę
do panela.
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MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI Mod. 1145-1745
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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INFORMACJE OGÓLNE

MODUŁ WYWOŁANIA K-STEEL Z
WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/16

15) Akustyczne potwierdzenie wciśnięcia któregokolwiek z
przycisków klawiatury oraz ustawienie jego głośności.
16) MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniętych drzwi przekazywana
jest do centrali portierskiej, jeśli otwarcie drzwi jest dłuŜsze niŜ
30 sekund).
17) Obsługa dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
•
„Przycisk listonosza”,
•
„Przycisk otwierania drzwi od wewnątrz”.
BUDOWA URZĄDZENIA

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł wywołania nr ref. 1038/16 posiada wbudowany wyświetlacz
LCD (2 x 16 znaków), spełniający funkcję elektronicznego spisu
nazwisk.
Moduł wykonany jest na bazie wandaloodpornego panela typu
k-STEEL; „Mod. 1155” (2 moduły).
MoŜe być montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak i
natynkowej.
PODSTAWOWE INFORMACJE
1) Dzwonienie do wszystkich unifonów przypisanych do danego
modułu.
2) Dzwonienie do central portierskich (tylko z modułów
skonfigurowanych jako „główne”).
3) Dwa sposoby wywołania (dzwonienia):
•
poprzez wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego
danemu uŜytkownikowi,
•
poprzez wybranie w elektronicznym spisie nazwiska (lub
opisu) danego uŜytkownika.
4) MoŜliwość wprowadzenia do pamięci modułu740 nazwisk (lub
innych informacji opisujących uŜytkowników).
5) Ustawianie długości sygnału wywołania (od 1 do 5 sekund).
6) Akustyczne potwierdzenie wysłania wywołania.
7) Akustyczne potwierdzenie zakończenia rozmowy (rozłączenia).
8) RóŜne sygnały wywołania dla paneli skonfigurowanych jako
„główne” i „dodatkowe”.
9) Otwieranie drzwi przy uŜyciu klawiatury.
10) MoŜliwość zaprogramowania 980 kodów otwarcia drzwi:
•
740 kodów przypisanych uŜytkownikom, których nazwiska
zaprogramowane zostały w elektronicznym spisie nazwisk,
•
240 ogólnych kodów otwarcia drzwi.
11) Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30
sekund).
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) MoŜliwość rozbudowy panela o:
•
klawiaturę alfabetyczną nr ref. 1038/73, pozwalającą na
wprowadzenie kodów wywołania w trzech róŜnych
formatach: numerycznym (np. 1234), alfabetycznym (np.
ABCD), alfanumerycznym (np. A12B),
•
moduł kamery nr ref. 1755/70 – w wersji czarno-białej lub
kamerę nr ref. 1755/40 w wersji kolor,
•
płytę z 1 (nr. ref. 1155/11) lub 2 (nr. ref 1155/12)
przyciskami, którym moŜemy przypisać 2 dowolne kody
wywołania.
14) MoŜliwość zdefiniowania obsługi 1 lub 2 kanałów fonicznych.
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1) Aluminiowa płyta czołowa, wielkość 2 modułów typu Sinthesi
2) Gniazdo do podłączenia terminalu nr ref. 1038/56.
3) Potencjometr regulacji głośności w panelu.
4) Przycisk umoŜliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.
5) Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków).
6) Podświetlone „na Ŝółto” przyciski do przeglądania zawartości
elektronicznego spisu nazwisk.
7) Podświetlona „na zielono” klawiatura numeryczna (0-9) oraz
podświetlone „na Ŝółto” przyciski:
- „dzwonienie”,
- „klucz”,
- „kasuj”.
8) Gniazdo do podłączenia dodatkowej klawiatury alfabetycznej nr
ref. 1038/73.
9) Złącza z zaciskami pod przewody (MP1, MP2, MS).
10) Etykieta z numerem seryjnym danego modułu.
11) Potencjometr regulacji kontrastu wyświetlacza.
12) Złącza z zaciskami pod przewody (MA, MV).
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
Pierwsze złącze do podłączenia głównej magistrali.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA1
Linia kanału fonicznego nr 1.
FB1
Linia kanału fonicznego nr 1.
MP2
Drugie złącze do podłączenia głównej magistrali.
FA2
Linia kanału fonicznego nr 2.
FB2
Linia kanału fonicznego nr 2.
+F
Napięcie zasilające fonię (+33V).
0F
Masa dla napięcia +F.
MS
+V
0V
D
FA
FB

Złącze do podłączenia „pionu”.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego.
Linia kanału fonicznego.
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MA

MV

Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.
SEZasilanie elektrozaczepu (-).
SE+
Zasilanie elektrozaczepu (+).
0V
Masa dla przycisków T1 i T2.
T1
Wyjście na dodatkowy przycisk T1.
T2
Wyjście na dodatkowy przycisk T2.
SP
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.
H
Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy uŜyciu
zaprogramowanych kodów.
P
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
PH
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(od wewnętrznej strony drzwi).
Złącze do podłączenia przewodów przy wersji video.
Napięcie zasilające (+24V) dla przekaźników nr ref.
1038/68 i nr ref. 1038/9.
SC
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
- podłączenie sygnału video z głównej magistrali do
pionu.
SL
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
S12
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami:1 i 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/68.
S1
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 1.
S2
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/9

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiające
wyświetlaczu występują w dwóch wersjach językowych:
- polskiej,
- angielskiej.

się

DZWONIENIE
DO
UNIFONÓW
ELEKTRKONICZNEGO SPISU NAZWISK

UśYCIU

PRZY

na

Prawidłowo funkcjonujący panel wyświetla komunikat:
WERSJA POLSKA

+V

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Część cyfrowa:
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu w czasie dzwonienia
Pobór prądu podczas rozmowy
Pobór prądu w chwili zwolnienia elektroz.
Część analogowa (foniczna)
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu podczas rozmowy
Temperatura pracy
Norma szczelności

WERSJA ANGIELSKA

Przy uŜyciu przycisków „↑” lub „↓” wybieramy dowolnego
uŜytkownika systemu. Aby zadzwonić naleŜy zatwierdzić wybrane
nazwisko przyciskiem. Wówczas na wyświetlaczu przez chwilę
pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSKA ANGIELSKA
15LU

15÷25,2 Vdc
~110 mA
~110 mA
~130 mA
~180 mA
30÷36 Vdc
~1 mA
~55 mA
-10÷50 oC
IP 45

Moduł wyemituje 3 dźwięki “bip” potwierdzające wysłanie sygnału
wywołania, po czym wyświetlacz ponownie pokaŜe nazwisko
uŜytkownika, do którego skierowane zostało wywołanie. Napis ten
pozostanie na wyświetlaczu przez około 30 sekund. W tym czasie
wciskając przycisk
moŜna ponownie wysłać sygnał wywołania.
Podniesienie słuchawki dzwoniącego unifonu sygnalizowane jest
przez moduł wywołania następującym komunikatem:
WERSJA POLSKA:

WERSJA ANGIELSKA

MoŜliwa jest wówczas rozmowa.
Wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 dźwiękami „bip” oraz komunikatem na wyświetlaczu:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Odwieszenie
słuchawki
unifonu,
czyli
koniec
rozmowy,
sygnalizowane jest w module 3 dźwiękami „bip”. Wyświetlacz
powróci do stanu pozwalającego na ponowne dokonanie wyboru
nazwiska, czyli:
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSKA ANGIELSKA

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UśYCIU KLAWIATURY
MODUŁU
Do kaŜdego unifonu moŜemy się równieŜ dodzwonić przy uŜyciu
klawiatury. W tym celu naleŜy wprowadzić kod danego uŜytkownika.
Kody wywołania uŜytkowników są z zakresu:
1- JJJ

MoŜliwa jest wówczas rozmowa.
Wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 dźwiękami „bip” oraz komunikatem na wyświetlaczu:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzenie kodu wywołania zawierającego znaki alfabetyczne
jest moŜliwe tylko w modułach wyposaŜonych dodatkowo w
klawiaturę alfabetyczna nr ref. 1038/74.
UWAGA: Wprowadzony kod wywołania nigdy nie moŜe być
poprzedzony zerem np. aby wywołać uŜytkownika o kodzie 12A,
nie wolno wprowadzać kodu 012A.

Odwieszenie słuchawki w unifonie, czyli koniec rozmowy,
sygnalizowane jest w module 3 dźwiękami „bip”. Wyświetlacz
powróci do stanu pozwalającego na ponowne dokonanie wyboru
nazwiska, czyli:

W trakcie
komunikat:

WERSJA POLSKA

wprowadzania

kodu,

moduł

wywołania

wyświetla

WERSJA POLSKA
WERSKA ANGIELSKA
WERSA ANGIELSKA

Gdzie:
1234 – przykładowy kod uŜytkownika.
W przypadku pomyłki moŜemy wprowadzany kod wykasować
przyciskiem .
Prawidłowo wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
, co
sygnalizowane jest przez chwilę komunikatem:

BEZPOŚREDNIE DZWONIENIE
UśYTKOWNIKÓW

DO

DWÓCH

WYBRANYCH

Funkcja ta jest dostępna, jeŜeli moduł wywołania wyposaŜony jest w
dodatkową płytę z 1 lub 2 przyciskami. Wówczas pod tymi
przyciskami moŜemy zaprogramować dowolne 1 lub 2 kody
wywołania. Aby zadzwonić do uŜytkownika, którego kod jest
przypisany dodatkowemu przyciskowi wystarczy nacisnąć ten
przycisk.

WERSJA POLSKA
OTWIERANIE DRZWI PRZY UśYCIU KODU
WERSJA ANGIELSKA

Moduł wywołania umoŜliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z
klawiatury odpowiedniego kodu.
Kody otwierania są z zakresu:
1 – 99999999

Moduł wyemituje 3 dźwięki “bip” potwierdzające wysłanie sygnału
wywołania, po czym wyświetlacz ponownie pokaŜe wcześniej
wprowadzony kod uŜytkownika, do którego skierowane zostało
wywołanie. Napis ten pozostanie na wyświetlaczu przez około 30
moŜna ponownie
sekund. W tym czasie wciskając przycisk
wysłać sygnał wywołania. Podniesienie słuchawki dzwoniącego
unifonu sygnalizowane jest przez moduł wywołania następującym
komunikatem:

Aby otworzyć drzwi naleŜy wcisnąć przycisk , co jest
sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSKA ANGIELSKA
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Następnie wprowadzamy kod (od 1 do 8 cyfr). W trakcie
wprowadzania poszczególnych cyfr na wyświetlaczu pojawiają się
znaki „*”.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
. W tym momencie
nastąpi zwolnienie elektrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu
jest definiowany podczas programowania modułu (od 1 do 30
sekund).
Funkcja otwarcia drzwi przy uŜyciu zaprogramowanych kodów moŜe
zostać czasowo zablokowane poprzez zwarcie w panelu zacisków
„H” i „0V”

WYKORZYSTANIE MODUŁU DO PROGRAMOWANIA INNYCH
URZĄDZEŃ
Moduł nr ref. 1038/13 moŜe być równieŜ wykorzystywany do
programowania:
•
unifonów z dekoderem pojedynczym nr ref. 1138/31,
•
dekoderów 4-wyjściowych nr ref. 1038/34, nr ref. 1038/35,
dekodera 8-wyjściowego nr ref. 1038/38.
•
programowalnych urządzeń przekaźnikowych nr ref. 1038/80.
Sposób programowania tych urządzeń został przedstawiony w
rozdziałach opisujących poszczególne urządzenia.
Jeśli programowanie, któregokolwiek z tych urządzeń zostanie
przeprowadzone w poprawny sposób, na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat::
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

FUNKCJE SPECJALNE
Z klawiatury panela moŜemy aktywować i deaktywować dowolne
urządzenia tj. oświetlenie na klatce schodowej, oświetlenie ogrodu
itp.
Realizuje się to za pośrednictwem programowalnych urządzeń
przekaźnikowych nr ref. 1038/80.
Aby załączyć lub wyłączyć wybrane urządzenie naleŜy wprowadzić z
klawiatury panela zaprogramowany kod przekaźnika, które danym
urządzeniem steruje.

Jeśli podczas programowania wystąpi jakiś błąd, wówczas na
wyświetlaczu jest to sygnalizowane w następującym komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

UWAGA: Wprowadzony kod zawsze musi być poprzedzony
zerem.
Wprowadzanie kodu jest sygnalizowane na wyświetlaczu modułu
komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W przypadku pomyłki moŜemy wprowadzany kod wykasować
przyciskiem .
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
. Na wyświetlaczu
pojawi się wówczas komunikat informujący nas o aktualnym
ustawieniu przekaźnika:
•
załączony – ON,
•
wyłączony – OFF.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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MODUŁ WYWOŁANIA K-STEEL Z WYŚWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/16
PROGRAMOWANIE
WERSJA POLSKA

PROGRAMOWANIE
METODY PROGRAMOWANIA
1) Programowanie przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów podłączania terminalu, umoŜliwiających
zaprogramowanie modułu nr ref. 1038/16:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej nr ref.
1038/40, pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90.
2) Programowanie przy uŜyciu klawiatury programowanego
modułu.
Wejście w taki tryb programowania moŜe obywać się na dwa
sposoby:
•
wprowadzenie z klawiatury zaprogramowanego wcześniej
hasła dostępu,
•
wciśnięcie przycisku programowania (4).

WERSJA ANGIELSKA

Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
4) Zarządzanie funkcją otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu dołączonego do danego modułu moŜe
mieć charakter:
ZAWSZE

SELEKTYWNIE
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W module wywołania nr ref. 1038/16 moŜemy określić wersję
językową, z której chcemy korzystać. Komunikaty pojawiające się na
wyświetlaczu modułu prezentowane są w katalogu w dwóch
wersjach:
polskiej
i
angielskiej.
KaŜdy moduł nr ref. 1038/16 moŜe mieć wprowadzony do pamięci
swój opis, składający się z maksymalnie 30 znaków. Pierwsze 15
znaków wyświetlanych jest w chwili załączenia zasilania modułu.
KaŜdy moduł nr ref. 1038/16 wymaga ustawienia 11 następujących
parametrów:
1) Typ modułu wywołania (typ panela).
GŁÓWNY

- z tak skonfigurowanego modułu moŜna
dodzwonić się do wszystkich unifonów oraz
central portierskich pracujących w systemie

DODADTKOWY

-z tak skonfigurowanego modułu moŜna wywołać
tylko unifony podłączone do pionu
dedykowanego dla tego modułu.

2) Kod modułu wywołania (kod panela).
Jest to kod, który identyfikuje dany moduł wywołania. Zakres kodów,
jakie mamy do dyspozycji zaleŜy od tego, czy moduły pracują jako
„główne”, czy „dodatkowe”
GŁÓWNY
DODATKOWY

-kod zakresu 1-JJJ
-kod zakresu 1-JJ

Kod przypisany modułowi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modułu dołączony. W obrębie jednego systemu
kody modułów „głównych” i „dodatkowych” mogą być takie same.
3) Czas zajętości.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
UWAGA: Wszystkie moduły wywołania, oraz centrale portierskie
występujące w systemie, powinny mieć ustawiony taki sam czas
zajętości.
Od chwili wysłania wywołania do dowolnego uŜytkownika (unifonu
lub centrali), w innych panelach, które mają moŜliwość
skomunikowania się z tym samym uŜytkownikiem wyświetla się
komunikat:
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- wciśnięcie w dowolnym unifonie przycisku
otwierania drzwi zawsze spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których moŜemy się
dodzwonić z tego modułu),
- wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu tylko po
wywołaniu z modułu, do którego elektrozaczep
jest podłączony.

W zaleŜności od typu instalacji naleŜy stosować się do
następujących zaleceń:
4) W systemach z jednym modułem wywołania (zawsze
konfigurowanym jako „główny”) charakter otwierania drzwi moŜe
być dowolny.
5) W
systemach
z
kilkoma
modułami
wywołania
skonfigurowanych jako „główne”, charakter otwierania drzwi
musi być selektywny.
6) W systemach, gdzie występują zarówno moduły „główne”, jak
i „dodatkowe”:
•
wejścia „główne" muszą mieć charakter otwierania drzwi
musi być selektywny
•
wejścia „dodatkowe” mogą mieć dowolny charakter
otwierania drzwi, dostosowany do potrzeb uŜytkownika:
-Jeśli ustawimy, ZAWSZE wciśnięcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejściu wywołania z modułu
skonfigurowanego jako „główny”, spowoduje jednoczesne
otwarcie drzwi „głównych” i „dodatkowych”,
-Jeśli ustawimy SELEKTYWNIE, wciśnięcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi, z
których pochodzi wywołanie.
5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to czas podawania napięcia na elektrozaczep.
Jeśli zwalnianie elektrozaczepu ma mieć charakter impulsowy
(elektrozaczepy z pamięcią) ustawiamy wartość 0.
Jeśli wykorzystujemy zwykłe elektrozaczepy ustawiamy czas z
zakresu 1-30 sekund
6) Długość sygnału wywołania.
Długość wysyłanego z modułu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sekund.
Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie moduły
wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną taką samą
długość sygnału wywołania.
7) Liczba kanałów fonii.
W module wywołania definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowanych w panelu 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ :
•
zaprogramowanie we wszystkich pozostałych panelach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU
•

zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.

PROGRAMOWANIE PRZY UZYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56

8) Głośność buzzera potwierdzającego wciśnięcie dowolnego
przycisku klawiatury.
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Mamy do wyboru trzy poziomy głośności:
•
MIN - minimalny,
•
SR - średni,
•
MAX - maksymalny.
9) Kod dodatkowego przycisku T1.
Zdefiniowanie tego kodu jest niezbędne, jeśli moduł wywołania
wyposaŜony jest w płytę z 1 (nr ref. 1145/11) lub 2 (nr ref. 1145/12)
przyciskami. Przyciskom tym moŜemy wówczas przypisać dwa
dowolne kody wywołania.
10) Kod dodatkowego przycisku T2.
Jak w pkt. 9.
11) Hasło dostępu do programowania.
Jest to hasło, które umoŜliwia wejście w tryb programowania
wszystkich wyŜej wymienionych parametrów modułu z poziomu
klawiatury, bez konieczności rozkręcania modułu.
Definiowane hasło musi być 4-cyfrowe (z zakresu 0001-9998, nie
moŜe zawierać liter).
Zdefiniowane hasło generuje automatycznie drugie hasło, przy
uŜyciu którego wchodzimy w tryb programowania kodów otwierania
drzwi oraz nazwisk w elektronicznym spisie.
Nowe hasło dostępu do programowania kodów otwierania drzwi oraz
nazwisk tworzone jest automatycznie na podstawie hasła dostępu do
programowania podstawowych ustawień konfiguracyjnych, poprzez
dodanie do tego hasła wartości „1”.
Jeśli na przykład do ustawiania podstawowych parametrów modułu
zdefiniujemy hasło 1234, to hasło do programowania kodów otwarcia
drzwi oraz nazwiska będzie 1235.

Programowanie modułu przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym modułem naleŜy kolejno:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal do systemu, korzystając z jednego ze
sposobów umoŜliwiających zaprogramowanie modułu:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej,
pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz
przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

A następnie pokaŜe:

Wybierz przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Serial number> i
zatwierdź przyciskiem „↵”. Terminal wyświetli:

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego modułu (jest on umieszczony na tylnej części
obudowy, na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”. JeŜeli wprowadzony numer jest poprawny terminal
wyświetli:

Gdzie:
REP
SN
00105F

- panel z elektronicznym spisem (REPertory),
- skrót od numer seryjny (Serial Number),
- przykładowy numer seryjny.

W tym momencie terminal jest zalogowany do modułu, co jest
sygnalizowane ma jego wyświetlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA
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WERSJA ANGIELSKA

UWAGA: Pomimo komunikatu sygnalizującego wprowadzanie zmian
w ustawieniach konfiguracyjnych, moduł nieprzerwanie realizuje
funkcję otwierania drzwi.
W tym momencie moŜemy rozpocząć ustawianie wymienionych w
poprzednim rozdziale 11 parametrów konfiguracyjnych modułu.

Password– hasło dostępu,
Lang
– wersja językowa.
Do ustawienia w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu
następujące przyciski:
•
„←” lub „→”– przechodzenie do następnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
stronami,
•
„↵” – zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
„sp” – wybór moŜliwych ustawień parametru.
Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zostały zapamiętane naleŜy
przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” przejść do strony:

USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH
Dzięki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry
modułu wywołania mieszczą się na czterech kolejno wyświetlanych
stronach:
Strona nr 1
(Opis modułu)

Przy uŜyciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela,
np. WEJSCIE GLOWNE NR 1.
Strona nr 2
(typ modułu, kod zajętości, zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

Następnie wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Program> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Aby wyjść z trybu programowania modułu naleŜy wybrać przyciskiem
„←” lub „→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”. Po tej
operacji moduł przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
modułem wywołania i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując,
przez co najmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.
Jeśli w systemie znajdują się inne moduły wywołania, które
wymagają zaprogramowania, moŜemy je skonfigurować, będąc
przyłączonym do aktualnie programowanego panela (odbywa się to
poprzez sieć).Realizujemy to w analogiczny sposób jak wyŜej
opisany proces programowania.
PROGRAMOWANIE 240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA
DRZWI
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować ogólne kody otwierania
drzwi terminal musi wyświetlać:

Gdzie:
Type

– typ modułu:
P – główny (Primary),
S – dodatkowy (Secondary),
Code
– kod,
Busy
– czas zajętości,
LockRel – czas i sposób otwarcia drzwi:
L –zawsze,
S –selektywnie,

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub
<LockRel> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli pierwsze 3 kody otwierania drzwi:

„→”pozycję

Strona nr 3
(długość sygnału wywołania, liczba kanałów fonii, głośność buzzera)

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

– długość wywołania,
– liczba kanałów fonii,
– głośność buzzera.

Strona nr 4
(kod dodatkowych przycisków T1 i T2, hasło dostępu, wersja
językowa)

Wprowadzamy 3 pierwsze kody otwierania. Następnie wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <OK> i zatwierdzamy przyciskiem
„↵”.
Aby wyświetlane kody zostały zapamiętane naleŜy zawsze
zatwierdzić aktualnie wyświetlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejście do następnych 3 kodów otwierania drzwi realizuje się
wybierając przyciskiem „←” lub „→” pozycję <N> i zatwierdzając ją
przyciskiem „↵”.
Przejście do poprzednich 3 kodów otwierania drzwi realizuje się
wybierając przyciskiem „←” lub „→” pozycjê <P> i zatwierdzając ją
przyciskiem „↵”.
Po zaprogramowaniu wymaganej liczby kodów wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <ESC> i zatwierdzamy ja
przyciskiem „↵”.
Wyświetlacz terminalu powróci wówczas do okna:

Gdzie:
Button 1 – kod przycisku T1,
Button 2 – kod przycisku T2,
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<Modify> - modyfikacja istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Modify>

i

Aby wyjść z trybu programowania naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub
„→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy odłączyć terminal od programowanego
modułu i wyłączyć go wciskając przycisk „OFF”, przez co najmniej 3
sekundy.
UWAGA: Aby wykasować dowolny kod otwierania drzwi naleŜy
przeprogramować go kodem
„00000000”

PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM SPISIE
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować nazwiska lub inne opisy
identyfikujące uŜytkowników terminal musi wyświetlać:

Przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
modyfikacji. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wprowadzić poŜądane zmiany,
3) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> wprowadzone zmiany.
Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Names>
i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Insert> i zatwierdzamy
ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

Przy uŜyciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
1) nazwisko lub opis uŜytkownika, składający się maksymalnie z 32
znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywołania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualny kod otwierania drzwi.
Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy kaŜdorazowo
przyciskiem „↵”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyświetli „okno” zachęcające do
wprowadzenia kolejnego nazwiska:

<Delete> - kasowanie istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Delete>

i

Przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
skasowania. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

3) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI ELEKTRONICZNEGO SPISU
NAZWISK
Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w pamięci modułu wywołania. Dotyczy to
wszystkich nazwisk oraz indywidualnych kodów otwierania drzwi
(np. jeśli chcemy wykorzystać dany moduł w innej instalacji).
Aby to wykonać naleŜy:
1) wejść w terminalu w tryb wyświetlania poniŜszego okna:

MoŜemy wówczas:
•
wprowadzić kolejne nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrócić do wyjściowego „okna” wciskając przycisk „”.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy odczekać
ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie parametry związane
z danym uŜytkownikiem.
Aby powrócić do poprzedniego okna naleŜy wcisnąć przycisk „”.

2) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Names> i zatwierdzić
przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk

3) wcisnąć przycisk „bs” i przytrzymać go przez co najmniej 3
sekundy.
Terminal wyświetli:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
UWAGA: Omówione kasowanie pamięci nie dotyczy ogólnych
240 kodów otwierania drzwi.
Funkcja kasowania 240 ogólnych kodów otwierania drzwi jest
dostępna tylko po wejściu w tryb programowania modułu z
poziomu własnej klawiatury.
TWORZENIE W TERMINALU
UśYTKOWNIKÓW WYSTEMU

NR

REF.

1038/56

Wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Insert> i zatwierdzamy
ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

Przy uŜyciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
1) nazwisko lub inny opis uŜytkownika, składający się
maksymalnie 32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywołania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.

z

Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy kaŜdorazowo
przyciskiem „↵”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyświetli okno zachęcające do
wprowadzenia kolejnego nazwiska:

SPISU

Terminal nr ref. 1038/56 posiada wbudowany moduł pamięci, który
umoŜliwia stworzenie w nim bazy danych zawierającej:
1) nazwiska lub inne opisy uŜytkowników, składające się z
maksymalnie 32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kody wywołania przypisane dla wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.
Baza ta jest tworzona w terminalu niepodłączonym do systemu (np.
w domu).
NaleŜy włączyć terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go, przez
co najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

Wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Database> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

MoŜemy wówczas:
•
wprowadzić kolejne nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje
•
powrócić do wyjściowego okna wciskając przycisk „”.
<Modify> - modyfikacja istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Modify>

i

Przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
modyfikacji. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. JeŜeli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) Odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wprowadzić poŜądane zmiany,
3) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

Aby opuścić bazę danych naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→”
pozycję <Esc> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
<Display> - przeglądanie bazy danych z nazwiskami
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Display>

i

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> wprowadzone zmiany.
Następnie moŜliwe jest:
•
wyszukanie kolejnego nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wciskając przycisk „”.

Przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” przeglądamy zawartość bazy
danych. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze 16
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<Delete> - kasowanie istniejących nazwisk
Wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<Delete>

i

Aby bazę danych terminalu, której sposób tworzenia został opisany
w poprzednim rozdziale, przesłać do modułu wywołania naleŜy:
1) podłączyć terminal do systemu (lub bezpośrednio do
programowanego modułu),
2) skomunikować się (zalogować) do programowanego panela,
3) wejść w tryb programowania nazwisk w elektronicznym spisie, co
związane jest z wyświetlaniem przez terminal poniŜszego „okna”:

Przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” wyszukujemy nazwisko do
skasowania. W trakcie wyszukiwania wyświetlane jest tylko pierwsze
16 znaków opisu. Jeśli znajdziemy właściwą pozycję naleŜy:
1) odczekać ok. 3 sekundy, aŜ wyświetlacz pokaŜe wszystkie
parametry związane z danym uŜytkownikiem,
2) wcisnąć przycisk „↵”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

3) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.
Następnie moŜliwe jest:
•
wyszukanie kolejnego nazwisko, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót wyjściowego okna wciskając przycisk „”.

4) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PT-REP> i zatwierdzić
ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

5) zatwierdzić <Y> lub anulować <No> transfer danych,
6) poczekać, aŜ całą baza danych zostanie przesłana do modułu,
co jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

CAŁKOWITE KASOWANIE BAZY DANYCH TERMINALU NR REF.
1038/56
Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w bazie danych terminalu. Dotyczy to wszystkich
nazwisk oraz przypisanych im kodów otwierania drzwi (np. jeśli
chcemy stworzyć zupełnie nową bazę danych dla innego obiektu)
Całkowite kasowanie bazy wykonuje się w terminalu niepodłączonym
do systemu.
Aby to wykonać naleŜy:
1) Włączyć terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

7) wylogować się z modułu wywołania wybierając kolejno <ESC> i
<Exit>,
8) odłączyć terminal.
W podobny sposób moŜemy dokonać transferu danych w drugą
stronę tzn. z modułu wywołania do terminalu.
W tym przypadku wybieramy w terminalu pozycję <REP-TP> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.

2) wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Database> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

WSPÓŁPRACA TERMINALU NR REF. 1038/56 Z KOMPUTREM
Transfer bazy danych z komputera PC do terminalu
Baza danych zawierająca:

3) wcisnąć przycisk „bs” i przytrzymać go przez co najmniej 3
sekundy.
Terminal wyświetli:

1) nazwiska lub inne opisy uŜytkowników,
2) kody wywołana przypisane dla poszczególnych nazwisk,
3) indywidualne kody otwierania drzwi,
moŜe być w prosty i przejrzysty sposób stworzona w komputerze PC,
przy wykorzystaniu programu DVOICE. Program jest dostępny na
stronie internetowej firmy MIWI-URMET: www.miwiurmet.com.pl
Stworzoną w programie DVOICE bazę danych moŜemy przesłać do
terminalu w następujący sposób:

4) zatwierdzić <Y> lub anulować <NO> kasowanie.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

1) podłączmy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera PC
(przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu bazy
danych z komputera do terminalu,
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PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU
3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej
3
sekundy.
Terminal wyświetli:

5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <TP-PC> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
4) wybieramy przycisk „←” lub „→” pozycję <PC> i zatwierdzamy ją
przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych,
7) czekamy, aŜ cała baza danych zostanie przesłana do komputera
PC, co jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:
5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PC-TP> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.

6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych.
7) czekamy, aŜ cała baza danych zostanie przesłana do modułu, co
jest wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) odłączamy terminal.
SYGNALIZACJA BŁĘDU TRANSMISJI DANYCH

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) odłączamy terminal.
Transfer danych z terminalu do komputera PC
Baza danych terminalu, która wcześniej moŜe być np. ściągnięta z
dowolnego modułu wywołania nr ref. 1038/13, moŜe być przesłana
do programu DVOICE w następujący sposób:

Terminal umoŜliwia cztery rodzaje transmisji:
1) z terminala do modułu:
PT - REP
2) z modułu wywołania do terminalu:
REP - PT
3) z terminala do komputera PC:
PT - PC
4) z komputera PC do terminalu:
PC – PT
JeŜeli wystąpi błąd transmisji np. przy nieprawidłowym połączeniu
urządzeń, braku połączenia itp., sygnalizowane jest to na
wyświetlaczu terminala komunikatem:

1) podłączamy terminal do portu szeregowego RS-232 komputera
PC (przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu bazy
danych z terminala do komputera,
3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymującego przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

4) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PC> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:
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PROGRAMOWANIE
MODUŁU

PRZY

WEJŚCIE
W
TRYB
KONFIGURACYJNYCH

UśYCIU

KLAWIATURY

Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

PROGRAMOWANIA

USTWIEŃ

Są dwa sposoby wejścia w ten tryb programowania modułu
nr ref. 1038/13.

WERSJA ANGIELSKA

1) Znany jest kod dostępu
Wprowadzamy dwa zera „00”, a następnie 4 cyfrowy kod dostępu
(fabrycznie ustawione hasło to 9998). JeŜeli wprowadzimy błędny
kod, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” odpowiednią wersję językową i
zatwierdź ją przyciskiem
.
Moduł ponownie wyświetli główne MENU.
Aby wprowadzić opis panela (maksymalnie 32 znaki) wybierz
przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję ID i zatwierdź przyciskiem
.
Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA
JeŜeli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu będzie powodowało wydłuŜenie
czasu oczekiwania na gotowość modułu do ponownego przyjęcia
kodu dostępu. Odbywa się to zgodnie z poniŜszą tabelką:
Liczba
wprowadzeń
nieprawidłowego
kodu dostępu

Czas
oczekiwania na
gotowość do
przyjęcia kodu

1
2
3
4
5
6
…
255

1 minuta
2 minuty
3 minuty
…
252 minuty

Przyciskami „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy
. Czynność tą powtarzamy aŜ wprowadzimy
cały opis panela.
Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskami „↑”
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić ją przyciskiem
.
Aby wrócić do głównego MENU wybieramy przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzamy ją przyciskiem
.
USTAWIENIA PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH

2) Nie jest znany kod dostępu

Aby ustawić parametry konfiguracyjne modułu, naleŜy wybrać
przyciskami „↑” lub „↓” pozycję <KONFIG> i zatwierdzić ją
przyciskiem
.
Dla kaŜdego z ustawionych parametrów wyświetlane jest niezaleŜne
okno.

Odkręcamy obudowę panela i wciskamy, znajdujący się w tylnej
części modułu czerwony przycisk (4).

Okno nr 1
(typ modułu)

Po wejściu jednym z w/w sposobów w tryb programowania modułu
wyświetli się przez kilka sekund komunikat:

WERSJA POLSKA

Gdzie:
v1.0
B
00105F

WERSJA ANGIELSKA
– wersja oprogramowania,
– wersja sprzętowa,
– numer modułu.
Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.

Po chwili wyświetli się:
WERSJA POLSKA

Okno nr 2
(kod modułu)
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <JĘZYK> i zatwierdź
.
przyciskiem
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

ją
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Okno nr 7
(liczba kanałów fonii)

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem

.

Okno nr 3
(czas zajętości)

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
WERSJA ANGIELSKA
Okno nr 8
(głośność buzzera)
WERSJA POLSKA
Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź do
przyciskiem
.
Okno nr 4
(zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
WERSJA ANGIELSKA
Okno nr 9
(kod dodatkowego przycisku T1)
WERSJA POLSKA
Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
przyciskiem
.
Okno nr 5
(czas otwarcia drzwi)

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem
WERSJA ANGIELSKA

.

Okno nr 10
(kod dodatkowego przycisku T2)
WERSJA POLSKA

Czas ten wydłuŜamy pozycją <+>, zaś skracamy <->.
Po ustawieniu właściwego czasu naleŜy wybrać przyciskiem „↑” lub
„↓” pozycję <OK> i zatwierdź ją przyciskiem
.

WERSJA ANGIELSKA

Okno nr 6
(długość sygnału wywołania)
WERSJA POLSKA

Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem

.

Okno nr 11
(hasło dostępu)
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Wybierz przyciskiem „↑” lub „↓” właściwy parametr i zatwierdź go
.
przyciskiem
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Po wprowadzenie prawidłowego kodu dostępu moduł wejdzie w
omawiany tryb programowania, co sygnalizowane jest poniŜszym
stanem wyświetlacza:

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA
Wprowadzić odpowiedni kod i zatwierdzić przyciskiem

.

Po wprowadzeniu ostatniego parametru moduł wywołania
automatycznie przejdzie do wyświetlania głównego MENU.

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

PROGRAMOWANIE
DRZWI

Aby wyjść z trybu programowania wybierz przyciskiem „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdź ją przyciskiem
.
UWAGA: MoŜliwe jest wyjście z trybu programowania w
dowolnej chwili, poprzez wciśnięcie przycisku
przez co
najmniej 3 sekundy.
Wszystkie zmiany wprowadzone do tego momentu zostaną
przez moduł zapamiętane.

240

OGÓLNYCH

KODÓW

OTWARCIA

Aby zaprogramować ogólne kody otwarcia drzwi naleŜy:
1) Wybrać przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <Kody otw.> i zatwierdzić
ją przyciskiem
.
Moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA SPISU NAZWISK ORAZ
240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA DRZWI
Aby wejść w ten tryb programowania wprowadzamy dwa zera „00”, a
następnie 4-cyfrowy kod dostępu do programowania spisu nazwisk i
kodów otwierania drzwi (fabrycznie ustawione hasło to: 9999).
Ten kod dostępu tworzony jest automatycznie na podstawie kodu
dostępu
do
programowania
podstawowych
ustawień
konfiguracyjnych, poprzez dodanie do tego kodu wartości „1”.
Jeśli na przykład do ustawiania podstawowych parametrów modułu
zdefiniujemy hasło 1234, to hasło do programowania spisu nazwisk
oraz kodów otwierania drzwi będzie 1235.
Jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, na wyświetlaczu modułu
pokaŜe się komunikat::
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

2) wprowadzić z klawiatury kolejne kody otwierania, zatwierdzając
je przyciskiem
,
3) po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kodów, aby opuścić
tryb programowania, wcisnąć przycisk
przez co najmniej 3
sekundy.
UWAGA 1:
W przypadku pomyłki w trakcie wprowadzania wartości
programowanego kodu, moŜemy wykasować go przyciskiem

UWAGA 2:
Istnieje moŜliwość szybkiego wyszukania pierwszego wolnego kodu.
i trzymając go przez 3
Realizujemy to wciskając przycisk
sekundy.

UWAGA 3:
Aby wykasować dowolny kod otwierania
przeprogramować go kodem:
„00000000”

Jeśli 3-krotnie wprowadzimy niewłaściwy kod, wprowadzenie
kaŜdego następnego błędnego kodu będzie powodowało wydłuŜenie
czasu oczekiwania na gotowość modułu do ponownego przyjęcia
kodu dostępu. Odbywa się to zgodnie z poniŜszą tabelą:
Liczba
wprowadzeń
nieprawidłowego
kodu dostępu

Czas
oczekiwania na
gotowość do
przyjęcia kodu

1
2
3
4
5
6
…
255

1 minuta
2 minuty
3 minuty
…
252 minuty

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

.

drzwi

naleŜy

PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM SPISIE
Wprowadzanie do pamięci modułu nazwisk lub innych opisów
identyfikujących uŜytkowników, przy uŜyciu klawiatury modułu, jest
dosyć pracochłonne. Dlatego teŜ zaleca się, aby wykonywało się to
przy wykorzystaniu terminala nr ref. 1038/56.
Programowanie modułu z własnej klawiatury jest bardzo przydatne
przy wprowadzaniu niewielkich zmian w istniejącej juŜ liście
lokatorów.
Aby zaprogramować nazwiska lub inne opisy identyfikujące
uŜytkowników naleŜy:
1) Wejść w tryb programowania przy uŜyciu specjalnego kodu
dostępu (tworzonego na podstawie kodu dostępu do
programowania podstawowych parametrów konfiguracyjnych
poprzez dodanie „1”):
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WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

2) wybrać przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <Nazwiska.> i zatwierdzić
przyciskiem ją
.
Moduł wyświetli:

Wprowadzamy z klawiatury kod otwierania drzwi przypisany do
danego uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
Następnie moŜliwe jest:
•
dodanie kolejnego nazwiska, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzić przyciskiem
.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

UWAGA:
Jeśli wprowadzony kod otwierania drzwi był wcześniej przypisany
innemu uŜytkownikowi, na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA

3) Wybrać przyciskiem „↑” lub „↓” funkcję, którą chcemy
wykorzystać i zatwierdzić ją przyciskiem
.
<DODAJ> - wprowadzenie nowych nazwisk

WERSJA ANGIELSKA:

Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <DODAJ> i zatwierdzamy
ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

MoŜemy wówczas zatwierdzić <T> lub anulować <N> wprowadzony
kod.
<MODYFIKUJ> - modyfikacja istniejących nazwisk

WERSJA ANGIELSKA

Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <MODYFIKUJ> i
zatwierdzamy ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

Przyciskiem „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy przyciskiem
. Czynność tę powtarzamy, aŜ
wprowadzimy cały opis uŜytkownika.

WERSJA ANGIELSKA

Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskiem „↑”
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA
Przyciskiem „↑” lub „↓” wyszukujemy nazwisko do modyfikacji i
zatwierdzamy je przyciskiem
.
WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
Wprowadzamy z klawiatury kod wywołania danego uŜytkownika i
zatwierdzamy go przyciskiem
.
UWAGA:
Moduł jest zabezpieczony przed wprowadzeniem dwóch takich
samych nazwisk.

Przyciskiem „↑” lub „↓” przeglądamy alfabet, wybieramy odpowiednią
literę i zatwierdzamy przyciskiem
. Czynność tę powtarzamy, aŜ
zmodyfikujemy cały opis uŜytkownika.
Po wprowadzeniu ostatniej litery opisu naleŜy wybrać przyciskiem „↑”
.
lub „↓” pozycję <KON> i zatwierdzić ją przyciskiem
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CAŁKOWITE KASOWANIE PAMIĘCI ELEKTRONICZNEGO SPISU
NAZWISK

WERSJA POLSKA

Czasami moŜe zaistnieć potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajdujących się w pamięci modułu wywołania. Dotyczy to
kasowania:
•
wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami
otwarcia drzwi,
•
wszystkich 240 ogólnych kodów otwarcia drzwi.

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury nowy kod wywołania
uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.

danego

WERSJA POLSKA

Aby to wykonać naleŜy:
1) Wejść w tryb programowania podstawowych ustawień
konfiguracyjnych, co sygnalizowane jest następującym stanem
wyświetlacza:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury nowy kod otwierania przypisany dla
danego uŜytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
Następnie moŜliwe jest:
•
modyfikacja kolejnego nazwiska , wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
.
pozycję <WYJ> i zatwierdzić ją przyciskiem
<KASUJ> - kasowanie istniejących nazwisk

2) wcisnąć jednocześnie przyciski „5” i

,

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wybieramy przyciskiem „↑” lub „↓” pozycję <KASUJ> i zatwierdzamy
ją przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

3) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkiego, czyli:
•
wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami
otwarcia drzwi,
•
wszystkich 240 ogólnych kodów otwierania drzwi.

WERSJA ANGIELSKA

Jeśli anulujemy kompleksowe kasowanie <N> moduł wyświetli:
WERSJA POLSKA

Przyciskiem „↑” lub „↓” wyszukujemy nazwisko do skasowania.
WERSJA ANGIELSKA

Zatwierdzamy przyciskiem

.

WERSJA POSLA

4) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkich 740
nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami otwarcia drzwi.
Jeśli anulujemy <N> kasowanie nazwisk moduł wyświetli:

WERSJA ANGIELSKA

MoŜemy wówczas zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie
danego uŜytkownika.
Następnie moŜliwe jest:
•
kasowanie kolejnego nazwiska, wykonując ponownie opisane
operacje,
•
powrót do wyjściowego okna wybierając przyciskami „↑” lub „↓”
pozycję <WYJ> i zatwierdzić ją przyciskiem
.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

5) zatwierdzić <T> lub anulować <N> kasowanie wszystkich 240
ogólnych kodów otwierania drzwi.
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KOMUNIKATY O BŁĘDACH

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE
INSTALACJI SYSTEMU

PODCZAS

PROGRAMOWANIA

Na wyświetlaczu modułu wywołania mogą pojawiać się komunikaty o
występujących w systemie błędach.

Brak linii danych (niepołączony zacisk „D” lub brak sygnału)

I

WERSJA POLSKA
BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE
SYSTEMU

PODCZAS

POPRAWNEJ

PRACY

UŜytkownik, do którego dzwonimy, jest niedostępny lub w ogóle
nie istnieje.

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Nieprawidłowy kod dostępu

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Wywołanie z wejścia dodatkowego uŜytkownika,
przyporządkowany jest innemu modułowi dodatkowemu.

który

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzenie
uŜytkownika

do

pamięci

istniejącego

nazwiska

(opisu)

WERSJA POLSKA

Wprowadzony kod otwierania drzwi nie istnieje

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Brak miejsca w pamięci modułu
WERSJA POLSKA

Co najmniej jeden przycisk klawiatury jest zablokowany

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Brak danych w pamięci modułu
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
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WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
BŁĘDY WYKRYWANE PODCZAS AUTOTESTU

ELEKTROZACZEP

Brak pamięci

JeŜeli nie działa funkcja otwierania drzwi przyczyna moŜe być w:
•
module wywołania, jeśli emituje on dźwięk „bip” potwierdzający
otwieranie drzwi, a nie następuje otwarcie drzwi,
•
unifonie, jeśli moduł nie emituje sygnału „bip” potwierdzającego
otwarcie drzwi.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA
WYMIANA MODUŁU

Błąd pamięci ustawień konfiguracyjnych
WERSJA POLSKA

Jeśli zaistnieje konieczność wymiany modułu na nowy, a chcemy
zachować zaprogramowane ogólne kody otwierania drzwi oraz opisy
(nazwiska) uŜytkowników wraz z indywidualnymi kodami otwierania,
moŜemy przełoŜyć odpowiedzialne za to pamięci (układy scalone
U3iMEW7019) z uszkodzonego modułu do nowego.
Przed rozpoczęciem tej operacji naleŜy wyłączyć zasilanie
modułu.

WERSJA ANGIELSKA

Błąd pamięci spisu nazwisk i kodów
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Po wymianie pamięci w nowym module wywołania automatycznie
ulegnie zmianie jego numer seryjny. Nowy moduł wywołania będzie
miał numer seryjny modułu, z którego przełoŜona została pamięć.
Zaleca się zmianę opisu na etykiecie (10) nowego modułu.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

W przypadku niewystarczającej głośności modułu wywołania istnieje
moŜliwość regulacji.
Realizuje się to przy uŜyciu potencjometru (3), znajdującego się w
tylnej
części
modułu.

WYŚWIETLACZ LCD
W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaczem naleŜy:
•
Sprawdzić, czy moŜliwa jest regulacja kontrastu przy uŜyciu,
znajdującego się w tylnej części obudowy, potencjometru (11).
•
Wejść w tryb programowania i przyciskiem „↑” lub „↓” wybrać
pozycję <TEST>.
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Zatwierdzając tę pozycję uruchamiamy test wyświetlacza.
Prawidłowo funkcjonujący wyświetlacz pokazuje:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/73
MODUŁ WYWOŁANIA Mod. 1155-1755

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/73
MODUŁ WYWOŁANIA K-STEEL Mod.1155-1755

KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1038/73

MODUŁ WYWOŁANIA K-STEEL Mod.1155-1755
MONTAś PODTYNKOWY
Moduł wywołania nr ref. 1038/16 moŜna instalować w obudowie
podtynkowej nr ref. 1155/62 z ramką nr ref. 1155/65 oraz frontem nr
ref. 1155/92. Elementy te nie są w standardowym wyposaŜeniu
modułu wywołania
W pierwszej kolejności naleŜy wykręcić dwa wkręty mocujące,
znajdujące się w przedniej części obudowy podtynkowej, a następnie
usunąć mocowaną przy ich pomocy poprzeczkę.
Moduł wywołania mocowany jest przy pomocy siedmiu śrub M3
(dostarczanych z urządzeniem), jak pokazano na rysunku:

Moduł wywołania moŜe być opcjonalnie wyposaŜony w klawiaturę
alfabetyczną.
Stosujemy ją, gdy istnieje konieczność przypisywania uŜytkownikom
kodów wywołania zawierających znaki alfabetyczne.

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Temperatura pracy
Norma szczelności
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3LU
15+25,2 Vdc
~27 mA
-10+50 oC
IP 45
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MONTAś

MONTAś NATYNKOWY
Moduł wywołania nr ref. 1038/16 moŜna instalować w obudowie
natynkowej nr ref. 1145/312 z frontem nr ref. 1145/92. Elementy te
nie są w standardowym wyposaŜeniu modułu wywołania.

W przypadku, gdy moduł wywołania ma zostać wyposaŜony w
dodatkową klawiaturę alfabetyczną nr ref. 1038/73, kamerę czarnobiałą nr ref. 1755/70, klawiaturę kolorową nr ref. 1755/40 lub płytę z
1 (nr ref. 1155/11) lub 2 (nr ref. 1155/12) przyciskami, konieczne
jest zastosowanie dodatkowej lub większej obudowy podtynkowej,
ramki i frontu.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

W przypadku, gdy moduł wywołania ma zostać wyposaŜony w
dodatkową klawiaturę alfabetyczną nr ref. 1038/73, kamerę czarnobiałą nr ref. 1755/70, klawiaturę kolorową nr ref. 1755/40 lub płytę z
1 (nr ref. 1155/11) lub 2 (nr ref. 1155/12) przyciskami, konieczne
jest zastosowanie większej obudowy natynkowej i frontu.
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MODUŁ WYWOŁANIA K-STEEL Mod.1155-1755
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE
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INFORMACJE OGÓLNE

PRZETWORNIK A/C (DIGITALIZER) DO PANELI
PRZYCISKOWYCH NR REF. 1038/62

INFORMACJE OGÓLNE
Przetwornik A/C (digitalizer) nr ref. 1038/62 umoŜliwia stosowanie w
systemie DIGIVOICE tradycyjnych paneli. Plastikowa obudowa
przetwornika przystosowana jest do montaŜu w następujących
panelach przyciskowych:
•
2-rzędowy panel „MODEL 725”,
•
Panel Aura 1110
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Obsługa 8 przycisków wywołania.
2) MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 104,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających nr ref. 1028/17
(maksymalnie 6 sztuk). KaŜdy z dodatkowych modułów moŜe
obsłuŜyć do 16 przycisków wywołania.
3) MoŜliwość przypisania (zaprogramowania) poszczególnym
przyciskom wywołania do 159999 róŜnych kodów numerycznych
lub alfanumerycznych.
4) Dzwonienie do unifonów przypisanych do danego panela.
5) Dzwonienie do central portierskich (tylko z paneli
skonfigurowanych jako „główne”).
6) Ustawialna długość sygnału wywołania (od 1 do 5 sekund).
7) Akustyczne potwierdzenie wysłania wywołania.
8) Akustyczne potwierdzenie zakończenia rozmowy (rozłączenie).
9) RóŜne sygnały wywołania dla paneli skonfigurowanych jako
„główne” i „dodatkowe”.
10) Obsługa elektrozaczepu poprzez styk NC-C-NO z ustawialnym
czasem od 1 do 30 sekund.
11) Obsługa dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
•
„Przycisk listonosza”,
•
„Przycisk otwierania drzwi od wewnątrz”.
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery TV.
14) MoŜliwość zdefiniowania obsługi 1 lub 2 kanałów fonicznych.
15) Akustyczne potwierdzenie wciśnięcia któregokolwiek z
przycisków oraz ustawienie głośności tego potwierdzenia.
16) MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniętych drzwi przekazywana
jest do centrali, jeśli otwarcie drzwi jest dłuŜsze niŜ 30 sekund).
17) MoŜliwość zdalnego programowania poprzez podłączenie do
magistrali terminala programującego.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

BUDOWA URZĄDZENIA

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

Plastikowa obudowa.
Potencjometr regulacji głośności panela.
Złącze z zaciskami pod przewody (MP1,MP2,MS).
Potencjometr regulacji wzmocnienia mikrofonu.
Gniazdo do podłączenia 8 przycisków wywołania.
Złącze z zaciskami pod przewody (MA, MV).
Gniazdo do podłączenia terminalu nr ref. 1038/56.
Gniazdo do podłączenia modułu rozszerzającego nr ref.
1038/17.
9) Złącze do obsługi elektrozaczepu (M-ES).
10) Etykieta z numerem seryjnym urządzenia.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
Pierwsze złącze do podłączenia głównej magistrali.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA1
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
FB1
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).
MP2
Drugie złącze do podłączenia głównej magistrali.
FA2
Linia kanału fonicznego nr 2 (mikrofon).
FB2
Linia kanału fonicznego nr 2 (głośnik).
+F
Napięcie zasilające fonię (+33V).
0F
Masa dla napięcia +F.
MS
+V
0V
D
FA
FB
MA
0V
SP
P
PH
MV

Złącze do podłączenia „pionu”.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.
Masa dla przycisków funkcji specjalnych.
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(od wewnętrznej strony drzwi).

Złącze do podłączenia przewodów przy wersji video.
Napięcie zasilające (+24V) dla przekaźników nr ref.
1038/68.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
SC
- podłączenie sygnału video z głównej magistrali do
pionu.
SL
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
S12
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami:1 i 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/68.
S1
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
+V
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PRZETWORNIK A/C (DIGITALIZER) DO PANELI PRZYCISKOWYCH NR REF. 1038/62
PROGRAMOWANIE

S2

MT
1
2
3
4
5
6
7
8
0V
M-ES
NC
C
NO

- załączenie kanału fonicznego nr 1.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 2.
Złącze do podłączenia przycisków.
Przycisk wywołania nr 1.
Przycisk wywołania nr 2.
Przycisk wywołania nr 3.
Przycisk wywołania nr 4.
Przycisk wywołania nr 5.
Przycisk wywołania nr 6.
Przycisk wywołania nr 7.
Przycisk wywołania nr 8.
Masa dla przycisków wywołania.

PROGRAMOWANIE
METODY PROGRAMOWANIA
Przetwornik nr ref. 1038/62 moŜemy zaprogramować tylko za
pomocą terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów podłączenia terminalu, umoŜliwiających
zaprogramowanie modułu nr ref. 1038/62:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (7)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu wywołania
pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej nr ref.
1038/40 pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd, nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.

Złącze do obsługi elektrozaczepu.
Styk normalnie zamknięty.
Styk wspólny.
Styk normalnie otwarty.

PARAMETRY USTAWIANE PODCZAS PROGRAMOWANIA
KaŜdy przetwornik nr ref.
następujących parametrów:

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Część cyfrowa:
Napięcie zasilania (+V/0V)
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu w czasie dzwonienia
Pobór prądu podczas rozmowy
Pobór prądu w chwili zwolnienia elektroz.
Część analogowa (foniczna)
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu podczas rozmowy
Temperatura pracy
Parametry styku NC-C-NO
max.

5LU

15÷25,2 Vdc
~30 mA
~50 mA
~50 mA
~20 mA
30÷36 Vdc
~1 mA
~55 mA
-10÷50 oC
30Vac/dc 6A

1038/62

wymaga

ustawienia

9

1) Typ modułu wywołania (typ panela).
GŁÓWNY

- z tak skonfigurowanego modułu moŜna
dodzwonić się do wszystkich unifonów oraz
central portierskich pracujących w systemie

DODADTKOWY

-z tak skonfigurowanego modułu moŜna wywołać
tylko unifonu podłączone do pionu
dedykowanego dla tego modułu.

2) Kod modułu wywołania (kod panela).
Jest to kod, który identyfikuje dany moduł wywołania. Zakres kodów,
jakie mamy do dyspozycji zaleŜy od tego, czy moduły pracują jako
„główne”, czy „dodatkowe”

OPIS DZIAŁANIA

GŁÓWNY
DODATKOWY

WYWOŁANIE (DZWONIENIE DO) UNIFONÓW

Kod przypisany modułowi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modułu dołączony. W obrębie jednego systemu
kody modułów „głównych” i „dodatkowych” mogą być takie same.

Wywołanie wybranego uŜytkownika (unifonu lub centrali portierskiej)
realizuje się poprzez wciśnięcie przycisku, któremu został przypisany
kod tego uŜytkownika. Wysłanie sygnału wywołania potwierdzane
jest w panelu trzema sygnałami „BIP”. Unifon, do którego skierowane
zostało wywołanie, generuje dzwonek przez czas zaprogramowany
w przetworniku (od 1 do 5 sekund). Sygnał wywołania moŜe być
ciągły (dla paneli skonfigurowanych jako „główne”) lub przerywany
(dla paneli skonfigurowanych jako „dodatkowe”).
Zastosowanie modułu przetwornika nr ref. 1038/62 umoŜliwia
przypisanie kodów 8 przyciskom wywołania. Jeśli w panelu
występuje więcej niŜ 8 przycisków wywołania do modułu
przetwornika dołącza się moduły rozszerzenia nr ref. 1038/17
(maksymalnie 6 sztuk), z których kaŜdy moŜe obsłuŜyć kolejne 16
przycisków. W sumie system DIGIVOICE moŜe zarządzać panelami
o liczbie przycisków nie przekraczającej 104.
Kody przypisywane (programowane) poszczególnym przyciskom
mogą mieć od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu: 1 - JJJJ.

-kod zakresu 1-JJJ
-kod zakresu 1-JJ

3) Czas zajętości.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
UWAGA: Wszystkie moduły wywołania, oraz centrale portierskie
występujące w systemie, powinny mieć ustawiony taki sam czas
zajętości.
Od chwili wysłania wywołania do dowolnego uŜytkownika (unifonu
lub centrali), w innych panelach wyposaŜonych w przetwornik nr ref.
1038/68 generowany jest sygnał zajętości.
Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
4) Zarządzanie funkcją otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu dołączonego do danego modułu moŜe
mieć charakter:
ZAWSZE

SELEKTYWNIE
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- wciśnięcie w dowolnym unifonie przycisku
otwierania drzwi zawsze spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których moŜemy się
dodzwonić z tego modułu),
- wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu tylko po
wywołaniu z modułu, do którego elektrozaczep
jest podłączony.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU
W zaleŜności od typu instalacji naleŜy stosować się do
następujących zaleceń:
1) W systemach z jednym modułem wywołania (zawsze
konfigurowanym jako „główny”) charakter otwierania drzwi moŜe
być dowolny.
2) W
systemach
z
kilkoma
modułami
wywołania
skonfigurowanych jako „główne”, charakter otwierania drzwi
musi być selektywny.
3) W systemach, gdzie występują zarówno moduły „główne”, jak
i „dodatkowe”:
•
wejścia „główne" muszą mieć charakter otwierania drzwi
selektywny,
•
wejścia „dodatkowe” mogą mieć dowolny charakter
otwierania drzwi, dostosowany do potrzeb uŜytkownika:
-Jeśli ustawimy, ZAWSZE wciśnięcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejściu wywołania z modułu
skonfigurowanego jako „główny”, spowoduje jednoczesne
otwarcie drzwi „głównych” i „dodatkowych”,
- Jeśli ustawimy SELEKTYWNIE, wciśnięcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi, z
których pochodzi wywołanie.
5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to czas aktywowanie styku NC-C-NO, z reguły obsługujący
elektrozaczep.
Ustawiamy czas z zakresu 1-30 sekund.

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Programowanie modułu przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym modułem naleŜy kolejno:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal do systemu, korzystając z jednego ze
sposobów umoŜliwiających zaprogramowanie modułu:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej,
pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz
przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

6) Długość sygnału wywołania.
Długość wysyłanego z modułu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sekund.

A następnie pokaŜe:

Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie moduły
wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną taką samą
długość sygnału wywołania.
7) Liczba kanałów fonii.
W module wywołania definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowanych w panelu 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ:
•
zaprogramowanie we wszystkich pozostałych panelach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
•
zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.
8) Głośność buzzera potwierdzającego wciśnięcie dowolnego
przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy głośności:
MIN - minimalny,
•
SR - średni,
•
MAX - maksymalny.
•

Wybierz przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Serial number> i
zatwierdź przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego modułu (jest on umieszczony na tylnej części
obudowy, na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”. JeŜeli wprowadzony numer jest poprawny terminal
wyświetli:

9) Programowanie przycisków wywołań.
Kody przypisywane poszczególnym przyciskom są z pełnego
zakresu 1-JJJJ, niezaleŜnie od jego konfiguracji.
Gdzie:
DIG
SN
00105F

- panel z przetwornikiem (DIGitiser),
- skrót od numer seryjny (Serial Number),
- przykładowy numer seryjny.

W tym momencie terminal jest zalogowany do modułu, co jest
sygnalizowane ma jego wyświetlaczu komunikatem:
W tym momencie moŜemy rozpocząć ustawianie wymienionych w
poprzednim rozdziale 9 parametrów konfiguracyjnych modułu.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH
Dzięki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry
modułu wywołania mieszczą się na kolejno wyświetlanych stronach:
Strona nr 1
(Opis modułu)

Przy uŜyciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela,
np. WEJSCIE GLOWNE NR 1.
Strona nr 2
(typ modułu, kod zajętości, zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

PRZYPISANIE (ZAPROGRAMOWANIE) KODÓW PRZYCISKOM
WYWOŁANIA
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować kody przycisków
wywołania terminal musi wyświetlać:

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję
<Buttons> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli kody pierwszych 3 przycisków wywołania:

Gdzie:
PE-01;PE-02;PE-03

Gdzie:
Type

– typ modułu:
P – główny (Primary),
S – dodatkowy (Secondary),
Code
– kod,
Busy
– czas zajętości,
LockRel – czas i sposób otwarcia drzwi:
L –zawsze,
S –selektywnie,
Strona nr 3
(długość sygnału wywołania, liczba kanałów fonii, głośność buzzera)

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

poprzez sieć).Realizujemy to w analogiczny sposób jak wyŜej
opisany proces programowania.

– długość wywołania,
– liczba kanałów fonii,
– głośność buzzera.

Do ustawienia w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu
następujące przyciski:
•
„←” lub „→”– przechodzenie do następnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
stronami,
•
„↵” – zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
„sp” – wybór moŜliwych ustawień parametru.
Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zostały zapamiętane naleŜy
przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” przejść do strony:

RRRR

– 1,2,3 przycisk wywołania podłączony
do
modułu
przetwornika
nr ref. 1038/62,
– kod wywołania.

Wprowadzamy kody dla 3 pierwszych przycisków wywołania.
Następnie wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <OK> i
zatwierdzamy przyciskiem „↵”.
Aby wyświetlane kody zostały zapamiętane naleŜy zawsze
zatwierdzić aktualnie wyświetlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejście do następnych 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <N> i zatwierdzając ją przyciskiem
„↵”.
Przejście do poprzednich 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <P> i zatwierdzając ją przyciskiem
„↵”.
Po zaprogramowaniu kodów wywołania dla wszystkich 8 przycisków
obsługiwanych przez przetwornik nr ref. 1038/62 terminal wyświetli
okno, które umoŜliwi rozpoczęcie programowania kodów wywołania
dla przycisków obsługiwanych przez ewentualne moduły
rozszerzenia nr ref. 1038/17.

Gdzie:
PE-07;PE-08

E1-01

RRRR

– 7,8 przycisk wywołania podłączony
do
modułu
przetwornika
nr ref. 1038/62,
– przycisk wywołania podłączony
do pierwszego wejścia w pierwszym
module nr ref. 1038/17,
– kod wywołania.

Aby anulować zaprogramowany wcześniej kod przycisku wywołania
naleŜy przeprogramować go kodem nie występującym w systemie
np. JJJJ.
Następnie wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Program> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Jeśli chcemy anulować wszystkie ustawione parametry naleŜy
wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Cancel> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
Jeśli w systemie znajdują się inne moduły wywołania, które
wymagają zaprogramowania, moŜemy je skonfigurować, będąc
przyłączonym do aktualnie programowanego panela (odbywa się to
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Po zaprogramowaniu wszystkich kodów wywołania wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Esc> i zatwierdzamy ją
przyciskiem „↵”.
Wyświetlacz terminalu powróci wówczas do następującego „okna”:
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Aby wyjść z trybu programowania modułu naleŜy wybrać przyciskiem
„←” lub „→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”. Po tej
operacji moduł przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie moŜemy wyłączyć terminal wciskając i
przytrzymując, przez co najmniej 3 sekundy przycisk „OFF” a
następnie wypiąć przewód łączący terminal z modułem przetwornika.

SYGNAŁY BŁĘDÓW
OstrzeŜenie:

Znaczenie:

3 sygnały „bip” po włączeniu.

Urządzenie sprawne.

6 sygnałów „bip” co 3
sekundy.
6 sygnałów „bip”.

Linia danych nie jest zasilana.

Ciągły sygnał „bip” dopóki nie
naciśnięto przycisku
(urządzenie nie odpowiada).
Sygnał „bip” co 5 sekund.

Brak dekodera lub wywołanie
od „dodatkowego” modułu do
dekodera w innym pionie lub
przycisk nie jest
zaprogramowany.
Brak pamięci EEPROM lub
nieodpowiedni numer seryjny
przypisany do modułu.
Błąd CKS EEPROM (sumy
kontrolnej).

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

Po wymianie pamięci w nowym module wywołania automatycznie
ulegnie zmianie jego numer seryjny. Nowy moduł wywołania będzie
miał numer seryjny modułu, z którego przełoŜona została pamięć.
Zaleca się zmianę opisu na etykiecie (10) nowego modułu.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Poziom głośności rozmowy jest fabrycznie ustawiony na średni. Jeśli
zachodzi potrzeba, regulację moŜna przeprowadzić wykorzystując
potencjometry (2) i (4).

MONTAś
INSTALACJA Z PANELEM DWURZĘDOWYM MOD.725

ELEKTROZACZEP
Jeśli nie działa funkcja otwierania drzwi, przyczyna moŜe tkwić w:
•
Module wywołania, jeśli emituje on dźwięk "bip" potwierdzający
otwieranie drzwi, ale nie następuje otwieranie drzwi.
•
Unifonie, jeśli przetwornik nie emituje Ŝadnego sygnału
potwierdzającego otwieranie drzwi.
WYMIANA MODUŁU
Jeśli zaistnieje konieczność wymiany modułu na nowy, a chcemy
zachować zaprogramowane kody wywołania, moŜemy przełoŜyć
odpowiedzialną za to pamięć ze starego modułu do nowego.
Kolejność czynności:
1) Wyłączyć napięcie starego modułu nr ref. 1038/62.
2) Delikatnie zdjąć obudowę poprzez zwolnienie dwóch śrub i lekkie
wciśnięcie dwóch zacisków.
3) Wyjąć pamięć z podstawki.
4) Zdjąć obudowę nowego modułu i umieścić pamięć w podstawce,
bacznie zwracając uwagę na właściwe ułoŜenie (nóŜka, do której
jest przyspawany drucik ochronny musi być zwrócona w stronę
gniazda terminala a przeciwnie do mikroprocesora).
5) Zamknąć obudowę.
6) Podłączyć napięcie do nowego przetwornika.
Uwaga: Z uwagi na rozmiar przetwornika nr ref. 1038/62 moŜe być
on instalowany tylko w dwurzędowych panelach mod.725.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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INFORMACJE OGÓLNE

PRZETWORNIK A/C (DIGITALIZER) DO PANELI
PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7

BUDOWA URZĄDZENIA

1) Gniazdo do podłączenia terminalu nr ref. 1038/56.
2) Potencjometr regulacji głośności panela.
3) Potencjometr regulacji wzmocnienia mikrofonu.

INFORMACJE OGÓLNE
Przetwornik A/C (digitalizer) nr ref. 1038/7 przeznaczony jest do
współpracy z tradycyjnymi panelami przyciskowymi Sinthesi.
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Obsługa 8 przycisków wywołania.
2) MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 104,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających nr ref. 1028/17
(maksymalnie 6 sztuk). KaŜdy z dodatkowych modułów moŜe
obsłuŜyć do 16 przycisków wywołania.
3) MoŜliwość przypisania (zaprogramowania) poszczególnym
przyciskom wywołania do 159999 róŜnych kodów numerycznych
lub alfanumerycznych.
4) Dzwonienie do unifonów przypisanych do danego panela.
5) Dzwonienie do central portierskich (tylko z paneli
skonfigurowanych jako „główne”).
6) Ustawialna długość sygnału wywołania (od 1 do 5 sekund).
7) Akustyczne potwierdzenie wysłania wywołania.
8) Akustyczne potwierdzenie zakończenia rozmowy (rozłączenie).
9) RóŜne sygnały wywołania dla paneli skonfigurowanych jako
„główne” i „dodatkowe”.
10) Obsługa elektrozaczepu poprzez styk NC-C-NO z ustawialnym
czasem od 1 do 30 sekund.
11) Obsługa dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
•
„Przycisk listonosza”,
•
„Przycisk otwierania drzwi od wewnątrz”.
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery TV.
14) MoŜliwość zdefiniowania obsługi 1 lub 2 kanałów fonicznych,
15) Akustyczne potwierdzenie wciśnięcia któregokolwiek z
przycisków oraz ustawienie głośności tego potwierdzenia.
16) MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniętych drzwi przekazywana
jest do centrali, jeśli otwarcie drzwi jest dłuŜsze niŜ 30 sekund).
17) MoŜliwość zdalnego programowania poprzez podłączenie do
magistrali terminala programującego.

4)
5)
6)
7)
8)

Złącze z zaciskami pod przewody (MP1).
Złącze z zaciskami pod przewody (MP2).
Złącze z zaciskami pod przewody (MS).
Złącze z zaciskami pod przewody.
Gniazdo do podłączenia modułu rozszerzającego nr ref.
1038/17.
9) Gniazdo do podłączenia 8 przycisków wywołania.
10) Złącze do obs³ugi elektrozaczepu.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
Pierwsze złącze do podłączenia głównej magistrali.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA1
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
FB1
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).
MP2
Drugie złącze do podłączenia głównej magistrali.
FA2
Linia kanału fonicznego nr 2 (mikrofon).
FB2
Linia kanału fonicznego nr 2 (głośnik).
+F
Napięcie zasilające fonię (+33V).
0F
Masa dla napięcia +F.
MS
+V
0V
D
FA
FB

0V
SP
P

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

Złącze do podłączenia „pionu”.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.
Masa dla przycisków funkcji specjalnych.
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
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PH

Wyjście na dodatkowy przycisk
(od wewnętrznej strony drzwi).

otwarcia

drzwi

Złącze do podłączenia przewodów przy wersji video.
Napięcie zasilające (+24V) dla przekaźników nr ref.
1038/68.
SC
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
- podłączenie sygnału video z głównej magistrali do
pionu.
SL
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
S12
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami:1 i 2.
0V
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/68.
S1
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 1.
S2
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 2.
+V

1
2
3
4
5
6
7
8
0V

Złącze do podłączenia przycisków.
Przycisk wywołania nr 1.
Przycisk wywołania nr 2.
Przycisk wywołania nr 3.
Przycisk wywołania nr 4.
Przycisk wywołania nr 5.
Przycisk wywołania nr 6.
Przycisk wywołania nr 7.
Przycisk wywołania nr 8.
Masa dla przycisków wywołania.

NC
C
NO

Złącze do obsługi elektrozaczepu.
Styk normalnie zamknięty.
Styk wspólny.
Styk normalnie otwarty.

METODY PROGRAMOWANIA
Przetwornik nr ref. 1038/7 moŜemy zaprogramować tylko za pomocą
terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów podłączenia terminalu, umoŜliwiających
zaprogramowanie modułu nr ref. 1038/7:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (7)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu wywołania
pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej nr ref.
1038/40 pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd, nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.

PARAMETRY USTAWIANE PODCZAS PROGRAMOWANIA
KaŜdy przetwornik nr ref.
następujących parametrów:

wymaga

ustawienia

9

GŁÓWNY

- z tak skonfigurowanego modułu moŜna
dodzwonić się do wszystkich unifonów oraz
central portierskich pracujących w systemie.

DODADTKOWY

-z tak skonfigurowanego modułu moŜna wywołać
tylko unifony podłączone do pionu
dedykowanego dla tego modułu.

2) Kod modułu wywołania (kod panela).
5LU

15÷25,2 Vdc
~30 mA
~50 mA
~50 mA
~20 mA
30÷36 Vdc
~1 mA
~55 mA
-10÷+50 oC
30Vac/dc 6A

OPIS DZIAŁANIA
Wywołanie wybranego uŜytkownika (unifonu lub centrali portierskiej)
realizuje się poprzez wciśnięcie przycisku, któremu został przypisany
kod tego uŜytkownika. Wysłanie sygnału wywołania potwierdzane
jest w panelu trzema sygnałami „BIP”. Unifon, do którego skierowane
zostało wywołanie, generuje dzwonek przez czas zaprogramowany
w przetworniku (od 1 do 5 sekund). Sygnał wywołania moŜe być
ciągły (dla paneli skonfigurowanych jako „główne”) lub przerywany
(dla paneli skonfigurowanych jako „dodatkowe”).
Zastosowanie modułu przetwornika nr ref. 1038/7 umoŜliwia
przypisanie kodów 8 przyciskom wywołania. Jeśli w panelu
występuje więcej niŜ 8 przycisków wywołania do modułu
przetwornika dołącza się moduły rozszerzenia nr ref. 1038/17
(maksymalnie 6 sztuk), z których kaŜdy moŜe obsłuŜyć kolejne 16
przycisków. W sumie system DIGIVOICE moŜe zarządzać panelami
o liczbie przycisków nieprzekraczającej 104.
Kody przypisywane (programowane) poszczególnym przyciskom
mogą mieć od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu: 1 - JJJJ.

Jest to kod, który identyfikuje dany moduł wywołania. Zakres kodów,
jakie mamy do dyspozycji zaleŜy od tego, czy moduły pracują jako
„główne”, czy „dodatkowe”
GŁÓWNY
DODATKOWY

-kod zakresu 1-JJJ
-kod zakresu 1-JJ

Kod przypisany modułowi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modułu dołączony. W obrębie jednego systemu
kody modułów „głównych” i „dodatkowych” mogą być takie same.
3) Czas zajętości.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
UWAGA: Wszystkie moduły wywołania, oraz centrale portierskie
występujące w systemie, powinny mieć ustawiony taki sam czas
zajętości.
Od chwili wysłania wywołania do dowolnego uŜytkownika (unifonu
lub centrali), w innych panelach wyposaŜonych w przetwornik nr ref.
1038/7 generowany jest sygnał zajętości.
Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
4) Zarządzanie funkcją otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu dołączonego do danego modułu moŜe
mieć charakter:
ZAWSZE

SELEKTYWNIE
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1038/7

1) Typ modułu wywołania (typ panela).

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Część cyfrowa:
Napięcie zasilania (+V/0V)
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu w czasie dzwonienia
Pobór prądu podczas rozmowy
Pobór prądu w chwili zwolnienia elektroz.
Część analogowa (foniczna)
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu podczas rozmowy
Temperatura pracy
Parametry styku NC-C-NO
max.

PROGRAMOWANIE

- wciśnięcie w dowolnym unifonie przycisku
otwierania drzwi zawsze spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których moŜemy się
dodzwonić z tego modułu),
- wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu tylko po
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wywołaniu z modułu, do którego elektrozaczep
jest podłączony.
W zaleŜności od typu instalacji naleŜy stosować się do
następujących zaleceń:
1) W systemach z jednym modułem wywołania (zawsze
konfigurowanym jako „główny”) charakter otwierania drzwi moŜe
być dowolny.
2) W
systemach
z
kilkoma
modułami
wywołania
skonfigurowanych jako „główne”, charakter otwierania drzwi
musi być selektywny.
3) W systemach, gdzie występują zarówno moduły „główne”, jak
i „dodatkowe”:
•
wejścia „główne" muszą mieć charakter otwierania drzwi
selektywny,
•
wejścia „dodatkowe” mogą mieć dowolny charakter
otwierania drzwi, dostosowany do potrzeb uŜytkownika:
- Jeśli ustawimy, ZAWSZE wciśnięcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejściu wywołania z modułu
skonfigurowanego jako „główny”, spowoduje jednoczesne
otwarcie drzwi „głównych” i „dodatkowych”,
- Jeśli ustawimy SELEKTYWNIE, wciśnięcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi, z
których pochodzi wywołanie.

Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym modułem naleŜy kolejno:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal do systemu, korzystając z jednego ze
sposobów umoŜliwiających zaprogramowanie modułu:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej,
pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz
przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

A następnie pokaŜe:

5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to czas aktywowanie styku NC-C-NO, z reguły obsługujący
elektrozaczep.
Ustawiamy czas z zakresu 1-30 sekund.

6) Długość sygnału wywołania.

Wybierz
przyciskiem
„←”
lub
<Serial number> i zatwierdź ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

Długość wysyłanego z modułu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sekund.
Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie moduły
wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną taką samą
długość sygnału wywołania.
7) Liczba kanałów fonii.
W module wywołania definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowanych w panelu 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ :
•
zaprogramowanie we wszystkich pozostałych panelach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
•
zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.
8) Głośność buzzera potwierdzającego wciśnięcie dowolnego
przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy głośności:
MIN - minimalny,
•
SR - średni,
•
MAX - maksymalny.
•

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego modułu (jest on umieszczony na tylnej części
obudowy, na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”. JeŜeli wprowadzony numer jest poprawny terminal
wyświetli:

Gdzie:
DIG
SN
00105F

- panel z przetwornikiem (DIGitiser),
- skrót od numer seryjny (Serial Number),
- przykładowy numer seryjny.

W tym momencie terminal jest zalogowany do modułu, co jest
sygnalizowane ma jego wyświetlaczu komunikatem:

9) Programowanie przycisków wywołań.

W tym momencie moŜemy rozpocząć ustawianie wymienionych w
poprzednim rozdziale 9 parametrów konfiguracyjnych modułu.

Kody przypisywane poszczególnym przyciskom są z pełnego
zakresu 1-JJJJ, niezaleŜnie od jego konfiguracji.

USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF
1038/56

Dzięki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry
modułu wywołania mieszczą się na kolejno wyświetlanych stronach:
Strona nr 1
(Opis modułu)

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Programowanie modułu przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZETWORNIK A/C DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7
PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU

Przy uŜyciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela,
np. WEJSCIE GLOWNE NR 1.

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję
<Buttons> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli kody pierwszych 3 przycisków wywołania:

Strona nr 2
(typ modułu, kod zajętości, zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

Gdzie:
PE-01;PE-02;PE-03
Gdzie:
Type

– typ modułu:
P – główny (Primary),
S – dodatkowy (Secondary),
Code
– kod,
Busy
– czas zajętości,
LockRel – czas i sposób otwarcia drzwi:
L –zawsze,
S –selektywnie,
Strona nr 3
(długość sygnału wywołania, liczba kanałów fonii, głośność buzzera)

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

– długość wywołania,
– liczba kanałów fonii,
– głośność buzzera.

Do ustawienia w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu
następujące przyciski:
•
„←” lub „→”– przechodzenie do następnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
stronami,
•
„↵” – zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
„sp” – wybór moŜliwych ustawień parametru.

RRRR

– 1,2,3 przycisk wywołania podłączony
do modułu przetwornika nr ref.
1038/7,
– kod wywołania.

Wprowadzamy kody dla 3 pierwszych przycisków wywołania.
Następnie wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <OK> i
zatwierdzamy przyciskiem „↵”.
Aby wyświetlane kody zostały zapamiętane naleŜy zawsze
zatwierdzić aktualnie wyświetlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejście do następnych 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <N> i zatwierdzając ją
przyciskiem „↵”.
Przejście do poprzednich 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <P> i zatwierdzając ją przyciskiem
„↵”.
Po zaprogramowaniu kodów wywołania dla wszystkich 8 przycisków
obsługiwanych przez przetwornik nr ref. 1038/7 terminal wyświetli
okno, które umoŜliwi rozpoczęcie programowania kodów wywołania
dla przycisków obsługiwanych przez ewentualne moduły
rozszerzenia nr ref. 1038/17.

Gdzie:
PE-07;PE-08

E1-01
Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zostały zapamiętane naleŜy
przy uŜyciu przycisku „←” lub „→” przejść do strony:
RRRR

– 7,8 przycisk wywołania podłączony
do modułu przetwornika nr ref.
1038/7,
– przycisk wywołania podłączony
do pierwszego wejścia w pierwszym
module nr ref. 1038/17,
– kod wywołania.

Aby anulować zaprogramowany wcześniej kod przycisku wywołania
naleŜy przeprogramować go kodem nie występującym w systemie
np. JJJJ.
Następnie wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Program> i
zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Jeśli chcemy anulować wszystkie ustawione parametry naleŜy
wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Cancel> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
Jeśli w systemie znajdują się inne moduły wywołania, które
wymagają zaprogramowania, moŜemy je skonfigurować, będąc
przyłączonym do aktualnie programowanego panela (odbywa się to
poprzez sieć).Realizujemy to w analogiczny sposób jak wyŜej
opisany proces programowania.
PRZYPISANIE (ZAPROGRAMOWANIE) KODÓW PRZYCISKOM
WYWOŁANIA
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować kody przycisków
wywołania terminal musi wyświetlać:
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Po zaprogramowaniu wszystkich kodów wywołania wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Esc> i zatwierdzamy ją
przyciskiem „↵”.
Wyświetlacz terminalu powróci wówczas do następującego „okna”:

Aby wyjść z trybu programowania modułu naleŜy wybrać przyciskiem
„←” lub „→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”. Po tej
operacji moduł przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie moŜemy wyłączyć terminal wciskając i
przytrzymując, przez co najmniej 3 sekundy przycisk „OFF” a
następnie wypiąć przewód łączący terminal z modułem przetwornika.
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PRZETWORNIK A/C DO PANELI PRZYCISKOWYCH SINTHESI NR REF. 1038/7
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

MONTAś

SYGNAŁY BŁĘDÓW
OstrzeŜenie:

Znaczenie:

3 sygnały „bip” po włączeniu.

Urządzenie sprawne.

6 sygnałów „bip” co 3
sekundy.
6 sygnałów „bip”.

Linia danych nie jest zasilana.

Ciągły sygnał „bip” dopóki nie
naciśnięto przycisku
(urządzenie nie odpowiada).
Sygnał „bip” co 5 sekund.

Brak dekodera lub wywołanie
od „dodatkowego” modułu do
dekodera w innym pionie lub
przycisk nie jest
zaprogramowany.
Brak pamięci EEPROM lub
nieodpowiedni numer seryjny
przypisany do modułu.
Błąd CKS EEPROM (sumy
kontrolnej).

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
ELEKTROZACZEP
Jeśli nie działa funkcja otwierania drzwi, przyczyna moŜe tkwić w:
•
Module wywołania, jeśli emituje on dźwięk "bip" potwierdzający
otwieranie drzwi, ale nie następuje otwieranie drzwi.
•
Unifonie, jeśli przetwornik nie emituje Ŝadnego sygnału
potwierdzającego otwieranie drzwi.
WYMIANA MODUŁU
Jeśli zaistnieje konieczność wymiany modułu na nowy, a chcemy
zachować zaprogramowane kody wywołania, moŜemy przełoŜyć
odpowiedzialną za to pamięć ze starego modułu do nowego.
Kolejność czynności:
1) Wyłączyć napięcie starego modułu nr ref. 1038/7.
2) Delikatnie zdjąć obudowę poprzez zwolnienie dwóch śrub i lekkie
wciśnięcie dwóch zacisków.
3) Wyjąć pamięć z podstawki.
4) Zdjąć obudowę nowego modułu i umieścić pamięć w podstawce,
bacznie zwracając uwagę na właściwe ułoŜenie.
5) Zamknąć obudowę.
WaŜne: Numer seryjny nowego urządzenia zmieni się na numer
przetwornika, z którego pochodziła pamięć.
6) Podłączyć napięcie do nowego przetwornika.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Poziom głośności rozmowy jest fabrycznie ustawiony na średni. Jeśli
zachodzi potrzeba, regulację moŜna przeprowadzić wykorzystując
potencjometry (2) i (3).
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INFORMACJE OGÓLNE

PRZETWORNIK A/C (DIGITALIZER) DO PANELI
PRZYCISKOWYCH K-STEEL NR REF. 1038/5

INFORMACJE OGÓLNE
Przetwornik A/C (digitalizer) nr ref. 1038/5 przeznaczony jest do
współpracy z tradycyjnymi panelami przyciskowymi K-STEEL..
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Obsługa 8 przycisków wywołania.
2) MoŜliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przycisków do 104,
poprzez zastosowanie modułów rozszerzających nr ref. 1028/17
(maksymalnie 6 sztuk). KaŜdy z dodatkowych modułów moŜe
obsłuŜyć do 16 przycisków wywołania.
3) MoŜliwość przypisania (zaprogramowania) poszczególnym
przyciskom wywołania do 159999 róŜnych kodów numerycznych
lub alfanumerycznych.
4) Dzwonienie do unifonów przypisanych do danego panela.
5) Dzwonienie do central portierskich (tylko z paneli
skonfigurowanych jako „główne”).
6) Ustawialna długość sygnału wywołania (od 1 do 5 sekund).
7) Akustyczne potwierdzenie wysłania wywołania.
8) Akustyczne potwierdzenie zakończenia rozmowy (rozłączenie).
9) RóŜne sygnały wywołania dla paneli skonfigurowanych jako
„główne” i „dodatkowe”.
10) Obsługa elektrozaczepu poprzez styk NC-C-NO z ustawialnym
czasem od 1 do 30 sekund.
11) Obsługa dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
•
„Przycisk listonosza”,
•
„Przycisk otwierania drzwi od wewnątrz”.
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) Obsługa panela wyposaŜonego w moduł kamery TV.
14) MoŜliwość zdefiniowania obsługi 1 lub 2 kanałów fonicznych,
15) Akustyczne potwierdzenie wciśnięcia któregokolwiek z
przycisków oraz ustawienie głośności tego potwierdzenia.
16) MoŜliwość podłączenia czujnika zamknięcia drzwi np.
kontaktronu (sygnalizacja niezamkniętych drzwi przekazywana
jest do centrali, jeśli otwarcie drzwi jest dłuŜsze niŜ 30 sekund).
17) MoŜliwość zdalnego programowania poprzez podłączenie do
magistrali terminala programującego nr ref. 1038/56

BUDOWA URZĄDZENIA

1) Gniazdo do podłączenia terminalu nr ref. 1038/56.
2) Gniazdo do podłączenia dwóch przycisków urządzenia (1-2-0V)
oraz podświetlania przycisków (0~ - 12~).
3) Potencjometr regulacji wzmocnienia mikrofonu.
4) Gniazdo do podłączenia 8 przycisków wywołania, dwa pierwsze
są wbudowane.
5) Gniazdo do podłączenia modułu rozszerzającego nr ref.
1038/17.
6) Złącze z zaciskami pod przewody (MS).
7) Złącze z zaciskami pod przewody (MP2).
8) Złącze z zaciskami pod przewody (MP1).
9) Złącze z zaciskami pod przewody (MA,MV).
10) Potencjometr regulacji głośności panela.
11) Złącze do obsługi elektrozaczepu.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1
Pierwsze złącze do podłączenia głównej magistrali.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA1
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
FB1
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).
MP2
Drugie złącze do podłączenia głównej magistrali.
FA2
Linia kanału fonicznego nr 2 (mikrofon).
FB2
Linia kanału fonicznego nr 2 (głośnik).
+F
Napięcie zasilające fonię (+33V).
0F
Masa dla napięcia +F.
MS
+V
0V
D
FA
FB

0V
SP
P
PH

+V
SC

SL
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Złącze do podłączenia „pionu”.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Złącze do podłączenia przewodów realizujących
funkcje specjalne.
Masa dla przycisków funkcji specjalnych.
Wyjście do czujnika zamknięcia drzwi.
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(listonosza).
Wyjście na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi
(od wewnętrznej strony drzwi).
Złącze do podłączenia przewodów przy wersji video.
Napięcie zasilające (+24V) dla przekaźników nr ref.
1038/68.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
- podłączenie sygnału video z głównej magistrali do
pionu.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
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S12
0V
S1
S2

Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami:1 i 2.
Masa dla napięcia zasilającego +V dla przekaźnika nr
ref. 1038/68.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 1.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
- załączenie kanału fonicznego nr 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
0V

Złącze do podłączenia przycisków.
Przycisk wywołania nr 1.
Przycisk wywołania nr 2.
Przycisk wywołania nr 3.
Przycisk wywołania nr 4.
Przycisk wywołania nr 5.
Przycisk wywołania nr 6.
Przycisk wywołania nr 7.
Przycisk wywołania nr 8.
Masa dla przycisków wywołania.

NC
C
NO

Złącze do obsługi elektrozaczepu.
Styk normalnie zamknięty.
Styk wspólny.
Styk normalnie otwarty.

METODY PROGRAMOWANIA
Przetwornik nr ref. 1038/5 moŜemy zaprogramować tylko za pomocą
terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów podłączenia terminalu, umoŜliwiających
zaprogramowanie modułu nr ref. 1038/5:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (7)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu wywołania
pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej nr ref.
1038/40 pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd, nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
PARAMETRY USTAWIANE PODCZAS PROGRAMOWANIA
KaŜdy przetwornik nr ref.
następujących parametrów:

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Część cyfrowa:
Napięcie zasilania (+V/0V)
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu w czasie dzwonienia
Pobór prądu podczas rozmowy
Pobór prądu w chwili zwolnienia elektroz.
Część analogowa (foniczna)
Napięcie zasilania
Pobór prądu w stanie nieaktywnym
Pobór prądu podczas rozmowy
Temperatura pracy
Parametry styku NC-C-NO
max.
Norma szczelności

PROGRAMOWANIE

1038/5

wymaga

ustawienia

9

1) Typ modułu wywołania (typ panela).
5LU

15÷25,2 Vdc
~30 mA
~50 mA
~50 mA
~20 mA
30÷36 Vdc
~1 mA
~55 mA
-10÷+50 oC
30Vac/dc 6A
IP45

OPIS DZIAŁANIA
Wywołanie wybranego uŜytkownika (unifonu lub centrali portierskiej)
realizuje się poprzez wciśnięcie przycisku, któremu został przypisany
kod tego uŜytkownika. Wysłanie sygnału wywołania potwierdzane
jest w panelu trzema sygnałami „BIP”. Unifon, do którego skierowane
zostało wywołanie, generuje dzwonek przez czas zaprogramowany
w przetworniku (od 1 do 5 sekund). Sygnał wywołania moŜe być
ciągły (dla paneli skonfigurowanych jako „główne”) lub przerywany
(dla paneli skonfigurowanych jako „dodatkowe”).
Zastosowanie modułu przetwornika nr ref. 1038/5 umoŜliwia
przypisanie kodów 8 przyciskom wywołania. Jeśli w panelu
występuje więcej niŜ 8 przycisków wywołania do modułu
przetwornika dołącza się moduły rozszerzenia nr ref. 1038/17
(maksymalnie 6 sztuk), z których kaŜdy moŜe obsłuŜyć kolejne 16
przycisków. W sumie system DIGIVOICE moŜe zarządzać panelami
o liczbie przycisków nieprzekraczającej 104.
Kody przypisywane (programowane) poszczególnym przyciskom
mogą mieć od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu: 1 - JJJJ.

GŁÓWNY

- z tak skonfigurowanego modułu moŜna
dodzwonić się do wszystkich unifonów oraz
central portierskich pracujących w systemie

DODADTKOWY

-z tak skonfigurowanego modułu moŜna wywołać
tylko unifony podłączone do pionu
dedykowanego dla tego modułu.

2) Kod modułu wywołania (kod panela).
Jest to kod, który identyfikuje dany moduł wywołania. Zakres kodów,
jakie mamy do dyspozycji zaleŜy od tego, czy moduły pracują jako
„główne”, czy „dodatkowe”
GŁÓWNY
DODATKOWY

-kod zakresu 1-JJJ
-kod zakresu 1-JJ

Kod przypisany modułowi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modułu dołączony. W obrębie jednego systemu
kody modułów „głównych” i „dodatkowych” mogą być takie same.
3) Czas zajętości.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
UWAGA: Wszystkie moduły wywołania, oraz centrale portierskie
występujące w systemie, powinny mieć ustawiony taki sam czas
zajętości.
Od chwili wysłania wywołania do dowolnego uŜytkownika (unifonu
lub centrali), w innych panelach wyposaŜonych w przetwornik nr ref.
1038/5 generowany jest sygnał zajętości.
Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
4) Zarządzanie funkcją otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu dołączonego do danego modułu moŜe
mieć charakter:
ZAWSZE

SELEKTYWNIE

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

- wciśnięcie w dowolnym unifonie przycisku
otwierania drzwi zawsze spowoduje zwolnienie
elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których moŜemy się
dodzwonić z tego modułu),
- wciśnięcie w unifonie przycisku otwierania
spowoduje zwolnienie elektrozaczepu tylko po
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PRZETWORNIK A/C DO PANELI PRZYCISKOWYCH K-STEEL NR REF. 1038/5
PROGRAMOWANIEIE PRZY UśYCIU TERMINALU
wywołaniu z modułu, do którego elektrozaczep
jest podłączony.
W zaleŜności od typu instalacji naleŜy stosować się do
następujących zaleceń:
1) W systemach z jednym modułem wywołania (zawsze
konfigurowanym jako „główny”) charakter otwierania drzwi moŜe
być dowolny.
2) W
systemach
z
kilkoma
modułami
wywołania
skonfigurowanych jako „główne”, charakter otwierania drzwi
musi być selektywny.
3) W systemach, gdzie występują zarówno moduły „główne”, jak
i „dodatkowe”:
•
wejścia „główne" muszą mieć charakter otwierania drzwi
selektywny,
•
wejścia „dodatkowe” mogą mieć dowolny charakter
otwierania drzwi, dostosowany do potrzeb uŜytkownika:
- Jeśli ustawimy, ZAWSZE wciśnięcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejściu wywołania z modułu
skonfigurowanego jako „główny”, spowoduje jednoczesne
otwarcie drzwi „głównych” i „dodatkowych”,
- Jeśli ustawimy SELEKTYWNIE, wciśnięcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi, z
których pochodzi wywołanie.

Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym modułem naleŜy kolejno:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal do systemu, korzystając z jednego ze
sposobów umoŜliwiających zaprogramowanie modułu:
•
bezpośrednie podłączenie terminalu do programowanego
modułu (gniazdo (2)),
•
podłączenie terminalu do dowolnego innego modułu
wywołania pracującego w systemie,
•
podłączenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej,
pracującej w systemie,
•
podłączenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz
przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

A następnie pokaŜe:

5) Czas otwarcia drzwi.
Jest to czas aktywowanie styku NC-C-NO, z reguły obsługujący
elektrozaczep.
Ustawiamy czas z zakresu 1-30 sekund.

6) Długość sygnału wywołania.

Wybierz
przyciskiem
„←”
lub
<Serial number> i zatwierdź ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

Długość wysyłanego z modułu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sekund.
Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie moduły
wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną taką samą
długość sygnału wywołania.
7) Liczba kanałów fonii.
W module wywołania definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowanych w panelu 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ:
•
zaprogramowanie we wszystkich pozostałych panelach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
•
zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.
8) Głośność buzzera potwierdzającego wciśnięcie dowolnego
przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy głośności:
MIN - minimalny,
•
SR - średni,
•
MAX - maksymalny.
•

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego modułu (jest on umieszczony na tylnej części
obudowy, na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”. JeŜeli wprowadzony numer jest poprawny terminal
wyświetli:

Gdzie:
DIG
SN
00105F

- panel z przetwornikiem (DIGitiser),
- skrót od numer seryjny (Serial Number),
- przykładowy numer seryjny.

W tym momencie terminal jest zalogowany do modułu, co jest
sygnalizowane ma jego wyświetlaczu komunikatem:

9) Programowanie przycisków wywołań.

W tym momencie moŜemy rozpocząć ustawianie wymienionych w
poprzednim rozdziale 9 parametrów konfiguracyjnych modułu.

Kody przypisywane poszczególnym przyciskom są z pełnego
zakresu 1-JJJJ, niezaleŜnie od jego konfiguracji.

USTAWIANIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF
1038/56

Dzięki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry
modułu wywołania mieszczą się na kolejno wyświetlanych stronach:
Strona nr 1
(Opis modułu)

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Programowanie modułu przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
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Przy uŜyciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela,
np. WEJSCIE GLOWNE NR 1.

Wówczas naleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Buttons>
i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli kody pierwszych 3 przycisków wywołania:

Strona nr 2
(typ modułu, kod zajętości, zarządzanie funkcją otwierania drzwi)

Gdzie:
PE-01;PE-02;PE-03
Gdzie:
Type

– typ modułu:
P – główny (Primary),
S – dodatkowy (Secondary),
Code
– kod,
Busy
– czas zajętości,
LockRel – czas i sposób otwarcia drzwi:
L –zawsze,
S –selektywnie,
Strona nr 3
(długość sygnału wywołania, liczba kanałów fonii, głośność buzzera)

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

– długość wywołania,
– liczba kanałów fonii,
– głośność buzzera.

Do ustawienia w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu
następujące przyciski:
•
„←” lub „→”– przechodzenie do następnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
stronami,
•
„↵” – zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
„sp” – wybór moŜliwych ustawień parametru.

RRRR

– 1,2,3 przycisk wywołania podłączony
do modułu przetwornika nr ref.
1038/5,
– kod wywołania.

Wprowadzamy kody dla 3 pierwszych przycisków wywołania.
Następnie wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <OK> i
zatwierdzamy przyciskiem „↵”.
Aby wyświetlane kody zostały zapamiętane naleŜy zawsze
zatwierdzić aktualnie wyświetlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejście do następnych 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <N> i zatwierdzając ją przyciskiem
„↵”.
Przejście do poprzednich 3 kodów wywołania realizuje się wybierając
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <P> i zatwierdzając ją przyciskiem
„↵”.
Po zaprogramowaniu kodów wywołania dla wszystkich 8 przycisków
obsługiwanych przez przetwornik nr ref. 1038/5 terminal wyświetli
okno, które umoŜliwi rozpoczęcie programowania kodów wywołania
dla przycisków obsługiwanych przez ewentualne moduły
rozszerzenia nr ref. 1038/17.

Gdzie:
PE-07;PE-08

E1-01
Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zostały zapamiętane naleŜy
przy uŜyciu przycisków „←” lub „→” przejść do strony:
RRRR

– 7,8 przycisk wywołania podłączony
do modułu przetwornika nr ref.
1038/5,
– przycisk wywołania podłączony
do pierwszego wejścia w pierwszym
module nr ref. 1038/17,
– kod wywołania.

Aby anulować zaprogramowany wcześniej kod przycisku wywołania
naleŜy przeprogramować go kodem niewystępującym w systemie
np. JJJJ.
Następnie
wybrać
przyciskiem
„←”
lub
„→”
pozycję
<Program> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”.
Jeśli chcemy anulować wszystkie ustawione parametry naleŜy
wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Cancel> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
Jeśli w systemie znajdują się inne moduły wywołania, które
wymagają zaprogramowania, moŜemy je skonfigurować, będąc
przyłączonym do aktualnie programowanego panela (odbywa się to
poprzez sieć).Realizujemy to w analogiczny sposób jak wyŜej
opisany proces programowania.
PRZYPISANIE (ZAPROGRAMOWANIE) KODÓW PRZYCISKOM
WYWOŁANIA
Aby przy uŜyciu terminalu zaprogramować kody przycisków
wywołania terminal musi wyświetlać:
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

Po zaprogramowaniu wszystkich kodów wywołania wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Esc> i zatwierdzamy ją
przyciskiem „↵”.
Wyświetlacz terminalu powróci wówczas do następującego „okna”:

Aby wyjść z trybu programowania modułu naleŜy wybrać przyciskiem
„←” lub „→” pozycję <Exit> i zatwierdzić ją przyciskiem „↵”. Po tej
operacji moduł przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie moŜemy wyłączyć terminal wciskając i
przytrzymując, przez co najmniej 3 sekundy przycisk „OFF” a
następnie wypiąć przewód łączący terminal z modułem przetwornika.
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PRZETWORNIK A/C DO PANELI PRZYCISKOWYCH K-STEEL NR REF. 1038/5
WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

SYGNAŁY BŁĘDÓW

MONTAś

OstrzeŜenie:

Znaczenie:

3 sygnały „bip” po włączeniu.

Urządzenie sprawne.

6 sygnałów „bip” co 3
sekundy.
6 sygnałów „bip”.

Linia danych nie jest zasilana.

Ciągły sygnał „bip” dopóki nie
naciśnięto przycisku
(urządzenie nie odpowiada).
Sygnał „bip” co 5 sekund.

Brak dekodera lub wywołanie
od „dodatkowego” modułu do
dekodera w innym pionie lub
przycisk nie jest
zaprogramowany.
Brak pamięci EEPROM lub
nieodpowiedni numer seryjny
przypisany do modułu.
Błąd CKS EEPROM (sumy
kontrolnej).

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
ELEKTROZACZEP
Jeśli nie działa funkcja otwierania drzwi, przyczyna moŜe tkwić w:
•
Module wywołania, jeśli emituje on dźwięk "bip" potwierdzający
otwieranie drzwi, ale nie następuje otwieranie drzwi.
•
Unifonie, jeśli przetwornik nie emituje Ŝadnego sygnału
potwierdzającego otwieranie drzwi.
WYMIANA MODUŁU
Jeśli zaistnieje konieczność wymiany modułu na nowy, a chcemy
zachować zaprogramowane kody wywołania, moŜemy przełoŜyć
odpowiedzialną za to pamięć ze starego modułu do nowego.
Kolejność czynności:
1) Wyłączyć napięcie starego modułu nr ref. 1038/5.
2) Delikatnie zdjąć obudowę poprzez zwolnienie dwóch śrub i lekkie
wciśnięcie dwóch zacisków.
3) Wyjąć pamięć z podstawki.
4) Zdjąć obudowę nowego modułu i umieścić pamięć w podstawce,
bacznie zwracając uwagę na właściwe ułoŜenie (nóŜka, do której
jest przyspawany drucik ochronny musi być zwrócona w stronę
gniazda terminala a przeciwnie do mikroprocesora).
5) Zamknąć obudowę.
WaŜne: Numer seryjny nowego urządzenia zmieni się na numer
przetwornika, z którego pochodziła pamięć.
6) Podłączyć napięcie do nowego przetwornika.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Poziom głośności rozmowy jest fabrycznie ustawiony na średni. Jeśli
zachodzi potrzeba, regulację moŜna przeprowadzić wykorzystując
potencjometry (3) i (10).
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INFORMACJE OGÓLNE

MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO PRZETWORNIKÓW
A/C NR REF 1038/17

MONTAś
Połączenie modułu rozszerzającego z przetwornikiem A/C ma
miejsce przy pomocy 5-o Ŝyłowego przewodu o długości 55cm.
Przewód umieszczony jest wewnątrz modułu wywołania, jak
pokazano na rysunku:

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł rozszerzający nr ref. 1038/17 przeznaczony jest do
współpracy z przetwornikami A/C nr ref. 1038/62, nr ref.
1038/7,oraz nr ref. 1038/5, obsługuje 16 przycisków.
Dzięki niemu moŜliwe jest rozszerzenie liczby obsługiwanych
przycisków wywołania do104. Do kaŜdego z przetworników moŜna
podłączyć maksymalnie 6 modułów rozszerzających.
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
C
P1
..
..
P16

Wejście wspólne.
Przycisk wywołania nr 1.
..
..
Przycisk wywołania nr 16.

DANE TECHNICZNE
Maksymalny pobór prądu.:
Temperatura pracy

1mA
-10÷ +50 oC

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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MODUŁ ROZSZERZAJĄCY DO PRZETWORNIKÓW A/C NR REF 1038/17

KAMERY 1745/70, 1755/70

KAMERY TV CCD DO PANELI SINTHESI
KAMERY TV CCD DO PANELI K-STEEL

KAMERA TV CCD DO PANELI SINTHESI NR REF.
1745/70 (BW) NR REF. 1745/70 (KOLOR)

KAMERY TV CCD DO PANELI K-STEEL NR REF.
1755/70 (BW) NR REF. 1755/40 (KOLOR)

INFORMACJE OGÓLNE

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.

Kamera video posiada wandaloodporną konstrukcję typu K-STEEL.
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.
OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+TC
R1
R2
V3/A
V5/B
T
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Zasilanie kamery dla systemów analogowych.
Masa zasilania kamery.
Zasilanie kamery dla niektórych systemów cyfrowych
(BIBUS).
Masa sygnału video.
Wyjście sygnału video.
Załączania
zasilania
w
niektórych
systemach
cyfrowych (BIBUS).

+TC
R1
V3
V5
~0
~12

Zasilanie kamery.
Masa zasilania kamery.
Masa sygnału video.
Wyjście sygnału video.
Zasilanie obwodu zapobiegającego zaparowywaniu
urządzenia.
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DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34
INFORMACJE OGÓLNE

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
ME
+V
0V
D
FA
FB

Wejście magistrali.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

+V
0V
D
FA
FB

Wyjście magistrali do kolejnego dekodera.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).

MU

A B C D Wyjścia do unifonów.
0V
Masa.
CA
Wywołanie (dzwonienie)
FA
Fonia (mikrofon).
FB
Fonia (głośnik).

INFORMACJE OGÓLNE
DANE TECHNICZNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Obsługa 4 wyjść, do których moŜemy podłączyć unifony Atlantico
nr ref. 1138/3, Utopia nr ref. 1138/4 z przyciskiem otwierania
drzwi
i
2
przyciskami
funkcyjnymi.
Do kaŜdego z wyjść mogą być podłączone równolegle
maksymalnie 2 unifony.
2) Obsługa 2 przycisków funkcyjnych unifonu.
3) Dwa sposoby programowania:
•
z dowolnego modułu wywołania lub centrali portierskiej,
•
z terminalu nr ref. 1038/56.
BUDOWA URZĄDZENIA

Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Grubość

1,5LU
15÷25,2 Vdc
~20 mA
125 mm
100 mm
38 mm

OPIS DZIAŁANIA
Dekoder posiada 4 wyjścia do podłączenia unifonów. Nie wszystkie
wyjścia dekodera muszą być wykorzystane.
Dekoder posiada wbudowaną pamięć EEPROM, dzięki czemu
wszystkie zaprogramowane parametry są pamiętane nawet po
czasowym odłączeniu napięcia zasilania.
Wysłany z modułu wywołania do magistrali kod (dzwonienie do
wybranego uŜytkownika) jest analizowany przez wszystkie
dołączone do niego dekodery. Jeśli dekoder posiada identyczny kod,
zaprogramowany na którymkolwiek z wyjść, odblokowuje to wyjście i
dołącza unifon do magistrali.
Maksymalny czas prowadzonej rozmowy jest ograniczony w
dekoderze do 10 minut. Koniec limitowanego czasu rozmowy
sygnalizowany jest w unifonie odpowiednim dźwiękiem, po czym
następuje automatyczne rozłączenie.
Do dekodera moŜemy podłączać unifony Atlantico nr ref. 1138/3,
Utopia nr ref. 1138/4 umoŜliwiające:
•
rozmowę,
•
otwarcie drzwi, z których pochodziło wywołanie,
•
wywołanie centrali portierskiej nr ref. 1038/40,
•
wywołanie unifonu interkomowego nr ref. 1138/18.

PROGRAMOWANIE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pokrywa wykonana z tworzywa ABS.
Wewnętrzna obudowa.
Listwa zaciskowa magistrali wyjściowej (MU).
Listwa zaciskowa magistrali wejściowej (ME).
Listwy zaciskowe wyjść do unifonów: (A), (B), (C), (D).
Etykieta z miejscami na wpisanie programowanych danych:
•
numeru pionu,
•
kodów na poszczególnych wyjściach dekodera.
7) Gniazdo do podłączenia terminalu do programowania nr ref.
1038/56.
8) Przycisk wejścia w tryb programowania.
9) Dioda LED sygnalizująca programowanie dekodera.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

METODY PROGRAMOWANIA
1) Programowanie przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56 poprzez
bezpośrednie podłączenie terminalu do dekodera (gniazdo (7)).
Proces ten moŜna przeprowadzić na dwa sposoby:
•
w dekoderze pracującym w systemie,
•
w warunkach laboratoryjnych, w dekoderze nie podłączonym
do systemu (w układzie: tylko terminal + dekoder).
2) Programowanie przy uŜyciu klawiatury modułu wywołania, do
którego dołączony jest dekoder. Wejście w taki tryb
programowania odbywa się poprzez wciśnięcie, znajdującego się
w tylnej części dekodera, przycisku programowania (8).

81

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34
PROGRAMOWANIE
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W dekoderze programujemy następujące parametry:
1) Kod (numer) pionu.
Wartość tego parametru jest uzaleŜniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeśli dekoder podłączony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi być identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeśli dekoder włączony jest pomiędzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu określa numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podłączony jest dekoder:
•
„X1”- dla dekoderów podłączonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla dekoderów podłączonych do drugiego kanału
fonicznego.
•
Jeśli dekodery pracują w systemie, w którym występują tylko
panele „główne” programowany we wszystkich dekoderach
numer pionu musi wynosić „01”
2) Kody wyjść A, B, C, D.
Są to kody wywołania unifonów podłączonych do kolejnych 4 wyjść.
Programowane kody mają od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu:
1 – JJJJ
Wprowadzone kody unifonów nie muszą być w Ŝaden sposób
związane z numerem pionu, w którym pracują.
NaleŜy pamiętać, aby w systemie nie występowały unifony o
takich samych kodach wywołania.
3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2.
Dwa przyciski funkcyjne kaŜdego unifonu podłączonego do dekodera
mogą realizować róŜne funkcje, którym przypisane są następujące
kody:
•
0000
- dzwonienie do centrali portierskiej nr ref.
1038/40.
•
1000-JJJJ
- wywołanie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego nr ref. 1138/18.
•
0001 – 0980
- sterowanie dekoderem specjalnym nr ref.
1038/80.
UWAGA:
Nie ma moŜliwości zwiększenia w unifonie liczby przycisków
funkcyjnych.

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56
Aby uruchomić terminal i skomunikować się z programowanym
dekoderem naleŜy:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal bezpośrednio do programowanego dekodera
(gniazdo (7)).
Terminal automatycznie zaloguje się do programowanego dekodera,
a jego wyświetlacz przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

A następnie pokaŜe:

5) w miejscu RRRD
- kod na wyjściu D.
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

W tym momencie ustawiamy kody odpowiadające funkcjom, jakie
mają być realizowane przez dodatkowe przyciski funkcyjne T1, T2.
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

Aby zaprogramować dekoder ustawionymi parametrami, naleŜy
przyciskiem „←” lub „→” wybrać pozycję <Program> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
dekoderem i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując, przez co
najmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.
Aby anulować wprowadzone zmiany wybieramy pozycję <Cancel> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Do przechodzenia w dowolnej chwili pomiędzy wyświetlanymi
stronami oraz poszczególnymi pozycjami posługujemy się
przyciskami „←” lub „→”.

PROGRAMOWANIE Z MODUŁU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

WYWOŁANIA

LUB

Programowanie dekodera moŜemy przeprowadzić z:
1) dowolnego modułu wywołania, do którego dołączony jest
dekoder, czyli:
•
z kaŜdego modułu wywołania skonfigurowanego jako
„główny”,
•
z „dodatkowego” modułu wywołania (jednego lub kilku), do
którego przypisany jest dany dekoder.
2) dowolnej centrali portierskiej pracującej w systemie.
Proces programowania przeprowadza się w dwóch niŜej opisanych
etapach.
PROGRAMOWANIE
NUMERU
PIONU
WYWOŁANIA NA WYJŚCIU A, B, C, D

ORAZ

KODÓW

Aby wejść w tą fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć na
krótko w dekoderze przycisk programowania (8), co sygnalizowane
jest zaświeceniem czerwonej diody LED (9).
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej numer pionu i zatwierdzić wprowadzoną wartość
przyciskiem
(dioda LED mrugnie).
Aby wprowadzić opisywaną wcześniej wartość „X1” lub „X2”
naleŜy:
•
przytrzymać przycisk
(przy programowaniu z panela) lub
przycisk
(przy programowaniu z centrali portierskiej),
•
wprowadzić z klawiatury cyfrę „1” lub „2”,
•
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
.
2) wprowadzić z klawiatury kod na wyjściu A ( wartości od 1 do
JJJJ) i zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
(dioda
LED mrugnie),
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść B,
C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda LED
w dekoderze zgaśnie.

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala kolejno:
1) w miejscu RR
- numer pionu,
2) w miejscu RRRA
- kod na wyjściu A,
3) w miejscu RRRB
- kod na wyjściu B,
4) w miejscu RRRC
- kod na wyjściu C,
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PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE
FUNKCJI
REALIZOWANYCH
DODATKOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE T1 I T2

PRZEZ

Aby wejść w tę fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk programowania (8) do
chwili, aŜ czerwona dioda LED (9) zacznie mrugać.
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T1
w unifonie dołączonym do wyjścia A i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
2) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T2
w unifonie dołączonym do wyjścia i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść:
B, C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda
LED w dekoderze zgaśnie.

MONTAś
Dekoder montowany jest natynkowo. Istnieją dwa moŜliwe sposoby
doprowadzenia przewodów do dekodera: w murze lub w korytkach:

Listwy zaciskowe pod przewody są wyjmowane, co jest bardzo
przydatne
przy
ewentualnej
wymianie
dekodera.

Uwaga 1:
MoŜliwe jest wyjście z trybu programowania w dowolnej chwili,
poprzez wciśnięcie na krótko przycisku (8). W tym przypadku
wszystkie wprowadzone do tego momentu kody są przez dekoder
zapamiętane.
Uwaga 2:
Wprowadzanych z klawiatury kodów nie wolno poprzedzać zerami,
poniewaŜ moduł będzie wówczas interpretował je jako: kod dostępu
lub specjalny kod.
Uwaga 3:
Jeśli chcemy zaprogramować pod przyciskiem funkcyjnym
wywołanie centrali portierskiej nie wolno wprowadzić z klawiatury
kodu „0000” (zgodnie z uwagą 2), który odpowiada tej funkcji. W tym
przypadku naleŜy wcisnąć tylko przycisk
.
SYGNALIZACJA W MODULE WYWOŁANIA POPRAWNEGO
PROGRAMOWANIA
Poprawne zaprogramowanie kaŜdego z wyŜej wymienionych kodów
jest sygnalizowane w modułach wywołania następującymi
komunikatami:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

SYGNALIZACJA
W
PROGRAMOWANIA

MODULE

BŁĘDÓW

PODCZAS

W przypadku próby potwierdzenia niewłaściwego kodu (błędny
format, kod juŜ istniejący itp.) dioda LED w dekoderze nie mrugnie,
natomiast moduł wywołania, z którego odbywa się programowanie
pokaŜe komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

83

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/34

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/35

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/35
PROGRAMOWANIE OGÓLNE

DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/35

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
ME
+V
0V
D
FA
FB

Wejście magistrali.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

+V
0V
D
FA
FB

Wyjście magistrali do kolejnego dekodera.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

MU

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) MoŜliwość podłączenia 4 unifonów:
•
Atlantico nr ref. 1038/3, Utopia nr ref. 1038/4 - z przyciskiem
otwierania drzwi i 2 przyciskami funkcyjnymi.
Do kaŜdego z wyjść mogą być podłączone równolegle
maksymalnie 2 odbiorniki.
2) Obsługa 2 przycisków funkcyjnych unifonów Atlantico nr ref.
1038/3, Utopia nr ref. 1038/4.
3) Obsługa wersji videodomofonowej.
4) Wbudowana obsługa przycisku lokalnego dzwonka (nie trzeba
wykonywać niezaleŜnej instalacji dzwonkowej).
5) Dwa sposoby programowania dekodera:
•
z dowolnego modułu wywołania lub centrali portierskiej,
•
z terminalu nr ref. 1038/56.
BUDOWA URZĄDZENIA

A B C D Wyjścia do unifonów.
0V
Masa.
CA
Wywołanie (dzwonienie).
FA
Fonia (mikrofon).
FB
Fonia (głośnik).
CP
Zacisk lokalnego dzwonka.
CV
Wyzwolenia wizji w wersji videodomofonowej.
PA
Dioda LED otwarcia drzwi (dla monitorów Utopia).
MU
Zasilanie diod LED (dla monitorów Utopia).

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Grubość

1,5LU
15÷25,2 Vdc
~20 mA
125 mm
100 mm
38 mm

OPIS DZIAŁANIA
Dekoder posiada 4 wyjścia do podłączenia unifonów. Nie wszystkie
wyjścia dekodera muszą być wykorzystane.
Dekoder posiada wbudowaną pamięć EEPROM, dzięki czemu
wszystkie zaprogramowane parametry są pamiętane nawet po
czasowym odłączeniu napięcia zasilania.
Wysłany z modułu wywołania do magistrali kod (dzwonienie do
wybranego uŜytkownika) jest analizowany przez wszystkie
dołączone do niego dekodery. Jeśli dekoder posiada identyczny kod,
zaprogramowany na którymkolwiek z wyjść, odblokowuje to wyjście i
dołącza unifon do magistrali.
Maksymalny czas prowadzonej rozmowy jest ograniczony w
dekoderze do 10 minut. Koniec limitowanego czasu rozmowy
sygnalizowany jest w unifonie odpowiednim dźwiękiem, po czym
następuje automatyczne rozłączenie.
Do dekodera moŜemy podłączać unifony Atlantico nr ref. 1138/3,
Utopia nr ref. 1138/4 umoŜliwiające:
•
rozmowę,
•
otwarcie drzwi, z których pochodziło wywołanie,
•
realizowanie 2 wybranych funkcji (wywołanie centrali portierskiej,
wywołanie panela, zapalenie oświetlenia na klatce schodowej).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pokrywa wykonana z tworzywa ABS.
Wewnętrzna obudowa.
Listwa zaciskowa magistrali wyjściowej (MU).
Listwa zaciskowa magistrali wejściowej (ME).
Listwy zaciskowe wyjść do unifonów: (A), (B), (C), (D).
Listwa zaciskowa –niewykorzystywana
Gniazdo do podłączenia terminalu do programowania nr ref.
1038/56.
8) Przycisk wejścia w tryb programowania.
9) Dioda LED sygnalizująca programowanie dekodera.
10) Etykieta z miejscami na wpisanie programowanych danych:
•
numeru pionu,
•
kodów na poszczególnych wyjściach dekodera.
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PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56

PROGRAMOWANIE
METODY PROGRAMOWANIA
1) Programowanie przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56 poprzez
bezpośrednie podłączenie terminalu do dekodera (gniazdo (7)).
Proces ten moŜna przeprowadzić na dwa sposoby:
•
w dekoderze pracującym w systemie,
•
w warunkach laboratoryjnych, w dekoderze nie podłączonym
do systemu (w układzie: tylko terminal + dekoder).
2) Programowanie przy uŜyciu klawiatury modułu wywołania, do
którego dołączony jest dekoder. Wejście w taki tryb
programowania odbywa się poprzez wciśnięcie, znajdującego się
w tylnej części dekodera, przycisku programowania (8).
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

Aby uruchomić terminal i skomunikować się z programowanym
dekoderem naleŜy:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) podłączyć terminal bezpośrednio do programowanego dekodera
(gniazdo (7)).
Terminal automatycznie zaloguje się do programowanego dekodera,
na jego wyświetlacz przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

PODCZAS
A następnie pokaŜe:

W dekoderze programujemy następujące parametry:
1) Kod (numer) pionu.
Wartość tego parametru jest uzaleŜniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeśli dekoder podłączony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi być identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeśli dekoder włączony jest pomiędzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu określa numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podłączony jest dekoder:
•
„X1”- dla dekoderów podłączonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla dekoderów podłączonych do drugiego kanału
fonicznego.
•
Jeśli dekodery pracują w systemie, w którym występują tylko
panele „główne” programowany we wszystkich dekoderach
numer pionu musi wynosić „01”
2) Kody wyjść A, B, C, D.
Są to kody wywołania unifonów podłączonych do kolejnych 4 wyjść.
Programowane kody mają od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu:
1 – JJJJ
Wprowadzone kody unifonów nie muszą być w Ŝaden sposób
związane z numerem pionu, w którym pracują.
NaleŜy pamiętać, aby w systemie nie występowały unifony o
takich samych kodach wywołania.
3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2.
Dwa przyciski funkcyjne kaŜdego unifonu podłączonego do dekodera
mogą realizować róŜne funkcje, którym przypisane są następujące
kody:
•
0000
- dzwonienie do centrali portierskiej nr ref.
1038/40.
•
0980 – 0998
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „główny” (dotyczy tylko
paneli o numerach od 980 do 988),
•
0999
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy” (dotyczy to
panela, do którego przypisany jest dekoder z
danym unifonem).
•
1000-JJJJ
- wywołanie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego nr ref. 1138/18.
•
0001 – 0980
- sterowanie dekoderem specjalnym nr ref.
1038/80.
UWAGA:
Nie ma moŜliwości zwiększenia w unifonie liczby przycisków
funkcyjnych.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala kolejno:
1) w miejscu RR
- numer pionu
2) w miejscu RRRA
- kod na wyjściu A,
3) w miejscu RRRB
- kod na wyjściu B,
4) w miejscu RRRC
- kod na wyjściu C,
5) w miejscu RRRD
- kod na wyjściu D.
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

W tym momencie ustawiamy kody odpowiadające funkcjom, jakie
mają być realizowane przez dodatkowe przyciski funkcyjne T1, T2.
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

Aby zaprogramować dekoder ustawionymi parametrami, naleŜy
przyciskiem „←” lub „→” wybrać pozycję <Program> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
dekoderem i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując, przez co
najmniej 3 sekundy, przycisk „OFF”.
Aby anulować wprowadzone zmiany wybieramy pozycję <Cancel> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Do przechodzenia w dowolnej chwili pomiędzy wyświetlanymi
stronami oraz poszczególnymi pozycjami posługujemy się
przyciskami „←” lub „→”.

PROGRAMOWANIE Z MODUŁU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

WYWOŁANIA

LUB

Programowanie dekodera moŜemy przeprowadzić z:
1) dowolnego modułu wywołania, do którego dołączony jest
dekoder, czyli:
•
z kaŜdego modułu wywołania skonfigurowanego jako
„główny”,
•
z „dodatkowego” modułu wywołania (jednego lub kilku), do
którego przypisany jest dany dekoder.
2) dowolnej centrali portierskiej pracującej w systemie.
Proces programowania przeprowadza się w dwóch niŜej opisanych
etapach.
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DEKODER 4-WYJŚCIOWY NR REF. 1038/35
PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE
NUMERU
PIONU
WYWOŁANIA NA WYJŚCIU A, B, C, D

ORAZ

KODÓW

SYGNALIZACJA W MODULE WYWOŁANIA POPRAWNEGO
PROGRAMOWANIA

Aby wejść w tą fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć na
krótko w dekoderze przycisk programowania (8), co sygnalizowane
jest zaświeceniem czerwonej diody LED (9).
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej numer pionu i zatwierdzić wprowadzoną wartość
przyciskiem
(dioda
LED
mrugnie).
Aby wprowadzić opisywaną wcześniej wartość „X1” lub „X2”
naleŜy:
•
przytrzymać przycisk
(przy programowaniu z panela) lub
przycisk
(przy programowaniu z centrali portierskiej),
•
wprowadzić z klawiatury cyfrę „1” lub „2”,
•
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
.
2) wprowadzić z klawiatury kod na wyjściu A ( wartości od 1 do
JJJJ) i zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
(dioda
LED mrugnie),
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść B,
C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda LED
w dekoderze zgaśnie.

Poprawne zaprogramowanie kaŜdego z wyŜej wymienionych kodów
jest sygnalizowane w modułach wywołania następującymi
komunikatami:

PROGRAMOWANIE
FUNKCJI
REALIZOWANYCH
DODATKOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE T1 I T2

PRZEZ

Aby wejść w tę fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk programowania (8) do
chwili, aŜ czerwona dioda LED (9) zacznie mrugać.
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T1
w unifonie dołączonym do wyjścia A i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
2) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T2
w unifonie dołączonym do wyjścia i zatwierdzić wprowadzoną
(dioda LED mrugnie),
wartość przyciskiem
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść:
B, C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda
LED w dekoderze zgaśnie.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

SYGNALIZACJA
W
PROGRAMOWANIA

MODULE

BŁĘDÓW

PODCZAS

W przypadku próby potwierdzenia niewłaściwego kodu (błędny
format, kod juŜ istniejący itp.) dioda LED w dekoderze nie mrugnie,
natomiast moduł wywołania, z którego odbywa się programowanie
pokaŜe komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MONTAś
Dekoder montowany jest natynkowo. Istnieją dwa moŜliwe sposoby
doprowadzenia przewodów do dekodera: w murze lub w korytkach:

Uwaga 1:
MoŜliwe jest wyjście z trybu programowania w dowolnej chwili,
poprzez wciśnięcie na krótko przycisku (8). W tym przypadku
wszystkie wprowadzone do tego momentu kody są przez dekoder
zapamiętane.
Uwaga 2:
Wprowadzanych z klawiatury kodów nie wolno poprzedzać zerami,
poniewaŜ moduł będzie wówczas interpretował je jako: kod dostępu
lub specjalny kod.

Listwy zaciskowe pod przewody są wyjmowane, co jest bardzo
przydatne
przy
ewentualnej
wymianie
dekodera.

Uwaga 3:
Jeśli chcemy zaprogramować pod przyciskiem funkcyjnym
wywołanie centrali portierskiej nie wolno wprowadzić z klawiatury
kodu „0000” (zgodnie z uwagą 2), który odpowiada tej funkcji. W tym
przypadku naleŜy wcisnąć tylko przycisk
.
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OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
ME
+V
0V
D
FA
FB

Wejście magistrali.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

+V
0V
D
FA
FB

Wyjście magistrali do kolejnego dekodera.
Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

MU

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) MoŜliwość podłączenia 8 unifonów i videomonitorów:
Do kaŜdego z wyjść mogą być podłączone równolegle
maksymalnie 2 urządzenia.
2) Obsługa 2 przycisków funkcyjnych unifonów Atlantico nr ref.
1038/3, Utopia nr ref. 1038/4.
3) Obsługa wersji videodomofonowej.
4) MoŜliwość uŜycia wbudowanego przekaźnika (2A, 30VDC)
5) Zapewnia prywatność rozmów.
6) Dwa sposoby programowania dekodera:
•
z dowolnego modułu wywołania lub centrali portierskiej,
•
z terminalu nr ref. 1038/56.

BUDOWA URZĄDZENIA

A-H
0V
CA
FA
FB
CV
PA
MU

Wyjścia do unifonów.
Masa.
Wywołanie (dzwonienie)
Fonia (mikrofon).
Fonia (głośnik).
Wyzwolenia wizji w wersji videodomofonowej.
Dioda LED otwarcia drzwi (dla monitorów Utopia).
Zasilanie diod LED (dla monitorów Utopia).

NC-C-NO Styki przekaźnika.
NC
Styk przekaźnika normalnie zamknięty.
NO
Styk przekaźnika normalnie otwarty.
C
Styk przekaźnika wspólny.

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu w stanie
spoczynku:
Temperatura pracy
Styk przekaźnika (dla obciąŜenia
rezystancyjnego)

1,5LU
15÷25,2 Vdc
~20 mA
-10÷ +50 oC
30Vdc, 2A

OPIS DZIAŁANIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Obudowa.
Pokrywa.
Przycisk programowania.
Dioda LED sygnalizująca programowanie dekodera.
Listwa zaciskowa magistrali wyjściowej (MU).
Listwa zaciskowa magistrali wejściowej (ME).
Listwy zaciskowe do podłączenia uŜytkowników (A, B, C, D, E,
F, G, H).
8) Listwa zaciskowa -nieuŜywana.
9) Gniazdo do podłączenia terminala nr ref. 1038/56.
10) Etykiety z miejscem na wpisanie programowanych danych:
numeru pionu, kodów wywołań przypisanych do wejść, kodów
przycisków dodatkowych.

Dekoder nr ref. 1038/38 posiada 8 wyjść do podłączenia unifonów.
Nie wszystkie wyjścia dekodera muszą być wykorzystane.
Dekoder posiada wbudowaną pamięć EEPROM, dzięki czemu
wszystkie zaprogramowane parametry są pamiętane nawet po
czasowym odłączeniu napięcia zasilania.
Wysłany z modułu wywołania do magistrali kod (dzwonienie do
wybranego uŜytkownika) jest analizowany przez wszystkie
dołączone do niego dekodery. Jeśli dekoder posiada identyczny kod,
zaprogramowany na którymkolwiek z wyjść, odblokowuje to wyjście i
dołącza unifon do magistrali.
Maksymalny czas prowadzonej rozmowy jest ograniczony w
dekoderze do 10 minut. Koniec limitowanego czasu rozmowy
sygnalizowany jest w unifonie odpowiednim dźwiękiem, po czym
następuje automatyczne rozłączenie.
Do dekodera moŜemy podłączać unifony Atlantico nr ref. 1138/3,
Utopia nr ref. 1138/4 umoŜliwiające:
•
rozmowę,
•
otwarcie drzwi, z których pochodziło wywołanie,
•
realizowanie 2 wybranych funkcji (wywołanie centrali portierskiej,
wywołanie panela, wywołanie unifonu interkomowego, zapalenie
oświetlenia na klatce schodowej- realizowane poprzez dekoder
funkcji specjalnych nr ref. 1038/80).
Wbudowany w dekoder nr ref. 1038/38 przekaźnik załączany jest w
momencie naciśnięcia przycisku otwierania drzwi w dowolnym
unifonie podłączonym do dekodera. Przekaźnik pracuje w trybie
monostabilnym. Załączenie odbywa się równieŜ przy odłoŜonej
słuchawce. Czas załączenia około 1 s. Do styków NC-C-NO moŜna
dołączyć układ o parametrach: 30 V DC, max 2A dla obciąŜenia
rezystancyjnego.

Wymiary: 177x75,3x110mm.
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PROGRAMOWANIE
Dekoder moŜe być zaprogramowany przy wykorzystaniu jednej z
trzech metod:
Przed instalacją, z uŜyciem terminala nr ref. 1038/56 lub dowolnego
modułu wywołania.
Po zainstalowaniu, przed załączeniem zasilania do systemu, z
uŜyciem terminala nr ref. 1038/56 - sposób rekomendowany.
Po zainstalowaniu, przy uŜyciu dowolnego modułu wywołania lub
centrali portierskiej. W tym przypadku potrzebne są dwie osoby,
jedna pracująca przy module wywołania, druga przy dekoderze.
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W dekoderze programujemy następujące parametry:
1) Kod (numer) pionu.
Wartość tego parametru jest uzaleŜniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeśli dekoder podłączony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi być identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeśli dekoder włączony jest pomiędzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu określa numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podłączony jest dekoder:
•
„X1”- dla dekoderów podłączonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla dekoderów podłączonych do drugiego kanału
fonicznego.
•
Jeśli dekodery pracują w systemie, w którym występują tylko
panele „główne” programowany we wszystkich dekoderach
numer pionu musi wynosić „01”
2) Kody wyjść A - H.
Są to kody wywołania unifonów podłączonych do kolejnych 4 wyjść.
Programowane kody mają od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu:
1 – JJJJ
Wprowadzone kody unifonów nie muszą być w Ŝaden sposób
związane z numerem pionu, w którym pracują.
NaleŜy pamiętać, aby w systemie nie występowały unifony o
takich samych kodach wywołania.
3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2.
Dwa przyciski funkcyjne kaŜdego unifonu podłączonego do dekodera
mogą realizować róŜne funkcje, którym przypisane są następujące
kody:
•
0000
- dzwonienie do centrali portierskiej nr ref.
1038/40.
•
0980 – 0998
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „główny” (dotyczy tylko
paneli o numerach od 980 do 988),
•
0999
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy” (dotyczy to
panela, do którego przypisany jest dekoder z
danym unifonem).
•
1000-JJJJ
- wywołanie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego nr ref. 1138/18.
•
100
- kod alarmu, po naciśnięciu przycisku z
przypisanym kodem 100, następuje
powiadomienie centrali. Alarm jest
sygnalizowany w centrali na wyświetlaczu, a
takŜe akustycznie.
•
0001 – 0980
- sterowanie dekoderem specjalnym nr ref.
1038/80 (bez kodu 0100)

PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56
Aby uruchomić terminal i skomunikować się z programowanym
dekoderem naleŜy:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
88

2) podłączyć terminal bezpośrednio do programowanego dekodera.
Terminal automatycznie zaloguje się do programowanego dekodera,
na jego wyświetlacz przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

A następnie pokaŜe:

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala kolejno:
1) w miejscu RR
- numer pionu
2) w miejscu RRRA
- kod na wyjściu A,
3) w miejscu RRRB
- kod na wyjściu B,
4) w miejscu RRRC
- kod na wyjściu C,
5) w miejscu RRRD
- kod na wyjściu D.
Następnie:

6)
7)
8)
9)

w miejscu RRRE
w miejscu RRRF
w miejscu RRRG
w miejscu RRRH

- kod na wyjściu E,
- kod na wyjściu F,
- kod na wyjściu G,
- kod na wyjściu H.

Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

W tym momencie ustawiamy kody odpowiadające funkcjom, jakie
mają być realizowane przez dodatkowe przyciski funkcyjne T1, T2.
Do programowania dekodera uŜywamy przycisków klawiatury
alfanumerycznej, przycisków „←” lub „→”, oraz „↵” do zatwierdzania
wprowadzonych wartości.

Aby zaprogramować dekoder ustawionymi parametrami, naleŜy
przyciskiem „←” lub „→” wybrać pozycję <Program> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
dekoderem i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując, przez co
najmniej 3 sekundy, przycisk „OFF”.
Aby anulować wprowadzone zmiany wybieramy pozycję
<Cancel> i zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.

PROGRAMOWANIE Z MODUŁU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

WYWOŁANIA

LUB

Programowanie dekodera moŜemy przeprowadzić z:
1) dowolnego modułu wywołania, do którego dołączony jest
dekoder, czyli:
•
z kaŜdego modułu wywołania skonfigurowanego jako
„główny”,
•
z „dodatkowego” modułu wywołania (jednego lub kilku), do
którego przypisany jest dany dekoder.
2) dowolnej centrali portierskiej pracującej w systemie.
Proces programowania przeprowadza się w dwóch niŜej opisanych
etapach.
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PROGRAMOWANIE
PROGRAMOWANIE
NUMERU
PIONU
WYWOŁANIA NA WYJŚCIU A, B, C, D

ORAZ

KODÓW

Aby wejść w tą fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć na
krótko w dekoderze przycisk programowania (8), co sygnalizowane
jest zaświeceniem czerwonej diody LED (9).
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej numer pionu i zatwierdzić wprowadzoną wartość
przyciskiem
(dioda
LED
mrugnie).
Aby wprowadzić opisywaną wcześniej wartość „X1” lub „X2”
naleŜy:
•
przytrzymać przycisk
(przy programowaniu z panela) lub
przycisk
(przy programowaniu z centrali portierskiej),
•
wprowadzić z klawiatury cyfrę „1” lub „2”,
•
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
.
2) wprowadzić z klawiatury kod na wyjściu A ( wartości od 1 do
JJJJ) i zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
(dioda
LED mrugnie),
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść B,
C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda LED
w dekoderze zgaśnie.
PROGRAMOWANIE
FUNKCJI
REALIZOWANYCH
DODATKOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE T1 I T2

MONTAś
Uwaga: Nie wolno przekraczać maksymalnych odległości dla danych
średnic kabli.
Dekoder nr ref. 1038/38 montowany jest na szynie DIN.

PRZEZ

Aby wejść w tę fazę programowania dekodera naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk programowania (8) do
chwili, aŜ czerwona dioda LED (9) zacznie mrugać.
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T1
w unifonie dołączonym do wyjścia A i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
2) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T2
w unifonie dołączonym do wyjścia i zatwierdzić wprowadzoną
(dioda LED mrugnie),
wartość przyciskiem
3) wykonać analogiczne operacje kolejno w odniesieniu do wyjść:
B, C i D. Po wprowadzeniu ostatniej wartości czerwona dioda
LED w dekoderze zgaśnie.

Listwy zaciskowe pod przewody są wyjmowane, co jest przydatne
przy ewentualnej wymianie dekodera.
Uwaga: Nie wolno otwierać obudowy dekodera. Spowoduje to utratę
gwarancji.

Uwaga 1:
MoŜliwe jest wyjście z trybu programowania w dowolnej chwili,
poprzez wciśnięcie na krótko przycisku (8). W tym przypadku
wszystkie wprowadzone do tego momentu kody są przez dekoder
zapamiętane.
Uwaga 2:
Wprowadzanych z klawiatury kodów nie wolno poprzedzać zerami,
poniewaŜ moduł będzie wówczas interpretował je jako: kod dostępu
lub specjalny kod.
Uwaga 3:
Jeśli chcemy zaprogramować pod przyciskiem funkcyjnym
wywołanie centrali portierskiej nie wolno wprowadzić z klawiatury
kodu „0000” (zgodnie z uwagą 2), który odpowiada tej funkcji. W tym
przypadku naleŜy wcisnąć tylko przycisk
.

DIAGNOZOWANIE
Pulsująca dioda LED wskazuje na brak linii danych.
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Centrala składa się z dwóch części:
1) unifonu,
2) modułu z klawiaturą i wyświetlaczem LCD.
Elementy te zamocowane są na wspólnej podstawie.
Typ zastosowanej obudowy dostosowany jest do dołączenia modułu
video nr ref. 1732/1 ze specjalnym uchwytem nr ref. 1732/92. Taką
rozbudowę centrali wykorzystuje się w systemach DIGIVOICE w
wersji videodomofonowej.
W systemie DIGIVOICE moŜe pracować jednocześnie 5 central
portierskich.

BUDOWA URZĄDZENIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obudowa modułu z klawiaturą i wyświetlaczem LCD.
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.
Klawiatura centrali.
Potencjometr regulacji głośności sygnału wywołania.
Słuchawka unifonu.
Obudowa unifonu.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Łączność
dwukierunkowa
(interkom)
ze
wszystkimi
uŜytkownikami systemu.
2) Zapamiętywanie nieodebranych wywołań przychodzących od
uŜytkowników systemu.
3) Odbieranie wywołań przychodzących ze wszystkich paneli
skonfigurowanych jako wejścia „główne”.
4) MoŜliwość wywoływania paneli skonfigurowanych jako wejścia
„główne” (w wersjach videodomofonowych połączone z
wywołaniem wizji).
5) MoŜliwość otwierania wszystkich drzwi podłączonych do
systemu (w dowolnej chwili).
6) Kontrola stanu zamknięcia wszystkich drzwi dołączonych do
systemu.
7) MoŜliwość pracy w dwóch trybach:
•
dziennym - wszystkie wywołania do uŜytkowników
kierowane są do centrali. Przy pracy w trybie dziennym
istnieje moŜliwość kojarzenia połączenia dowolnego
uŜytkownika z panelem, z którego pochodzi wywołanie.
•
nocnym – wywołanie centrali tylko po wprowadzeniu kodu
przypisanego do centrali.
7) Uaktywnianie programowalnych urządzeń przekaźnikowych
dołączonych do systemu.
8) Współpraca z komputerem PC, umoŜliwiająca:
•
obsługę centrali z poziomu komputera PC,
•
rejestrację zdarzeń występujących w systemie (wszystkie
otwarcia drzwi, wywołania do centrali itp.).

7) Podstawa skośna umoŜliwiająca ustawienia centrali na biurku.
8) Otwory na wkręty (przy montaŜu centrali na ścianie).
9) Otwory na wkręty mocujące łączniki dla dodatkowych modułów,
np. modułu video.
10) Fabrycznie dołączony przewód z gniazdem (wykorzystywany
przy wersji biurkowej).
11) Otwór do wprowadzenia przewodów połączeniowych przy
montaŜu
ściennym
(nie
wykorzystujemy
przewodu
dostarczanego z centralą).
12) Zawleczka blokująca moduł z klawiaturą i wyświetlaczem w
podstawie
13) Gumowe podkładki zapobiegające przesuwaniu się centrali (w
wersji biurkowej).
14) Podstawa centrali.

15) Zdejmowana zaślepka przykrywająca gniazda do podłączenia
terminala do programowania oraz komputera PC.
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16) Gniazdo RS-232 do podłączenia komputera PC.
17) Gniazdo do podłączenia terminala do programowania nr ref.
1038/56.
18) Potencjometr do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD.

Jeśli centrala pracuje w systemie w wersji videodomofonowej i jest
wyposaŜona w moduł video naleŜy połączyć podstawę centrali (52) z
uchwytem (podstawą) modułu video. Wykonuje się to, wykorzystując
odpowiednie łączniki oraz odpowiednie otwory w podstawach:
centrali i modułu video (patrz rysunek poniŜej).

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V
0V
D
FA1
FB1
FA2
FB2
+F
0F
CV
SCM
SCT
SL

Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego nr 1 (mikrofon).
Linia kanału fonicznego nr 1 (głośnik).
Linia kanału fonicznego nr 2 (mikrofon).
Linia kanału fonicznego nr 2 (głośnik).
Napięcie zasilające fonie (+33V).
Masa dla napięcia +F.
Wyjście wyzwalające wizję w dołączonym module video.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68.
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
załączenie lokalnej kamery TV.
S12
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1038/68
przełączanie pomiędzy kanałami fonicznymi 1 i 2.
S1
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
załączenie kanału nr 1.
S2
Wyjście wyzwalające do przekaźnika nr ref. 1032/9
załączenie kanału nr 2.
RPCH Wtórnik wywołania.
RPAL Wtórnik załączenia alarmu.

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych
jednostkach obciąŜenia.:
Parametry zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór prądu wyłączonej centrali:
Maksymalny pobór prądu:
Parametry wyjść wyzwalających:
Napięcie:
Maksymalna obciąŜalność:
Rezystancja wyjściowa:
Rezystancja wyjściowa na zacisku CV:
Temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:
Obudowa
Wymiar:
Materiał:
Kolor:
Wyświetlacz LCD
Wymiary:
Kolor:

40LU

16÷25,2 Vdc
~60 mA
~450 mA

WERSJA NA BIURKO
Centrala dostarczana jest z dwiema skośnymi podstawami,
umoŜliwiającymi ustawienie centrali na biurku.
Jedna z podstaw skośnych (7) przeznaczona jest dla centrali. Druga
(48) jest elementem dodatkowym, wykorzystywanym w przypadku
wyposaŜenia centrali w moduł video. Oprócz zamontowania skośnej
podstawy w uchwycie modułu video, naleŜy nakleić (dostarczone z
centralą) gumowe podkładki (49), które zapobiegają przesuwaniu się
urządzenia (patrz rysunek).

30 Vdc
~10 mA
100 Ω
1,5 kΩ
-10÷ +50 oC
95%RH @+30 oC
260x220x70 mm
Tworzywo ABS
Biały
71,7x39 mm
Zielony

MONTAś
MONTAś NA ŚCIANIE
Centrala fabrycznie dostosowana jest do montaŜu na ścianie. Przy
takim sposobie montaŜu mocuje się ją na ścianie czterema kołkami,
wykorzystując znajdujące się w podstawie centrali, otwory (8).
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OPIS FUNKCJI REALIZOWANYCH PRZEZ
POSZCZEGÓLNE PRZYCISKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiające
wyświetlaczu występują w dwóch wersjach językowych:
•
polskiej
•
angielskiej

się

na

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE CENTRALI
Przycisk ON/OFF

(19)

1 Przypadek:
Centrala nie posiada zdefiniowanego hasła dostępu.
Centralę włączamy przyciskiem ON/OFF
(19). Włączenie
sygnalizowane jest podświetleniem tego przycisku. Wyświetlacz
pokaŜe przez 3 sekundy komunikat:
WERSJA POLSKA:

19) Włączenie/wyłączenie centrali (aktywne z przyciskiem SHIFT)
20) Przełączanie trybu pracy dzień/noc (aktywne z przyciskiem
SHIFT)
21) Przeglądanie numerów wejść, w których system wykrył
niezamknięte drzwi.
22) Dzwonienie do uŜytkowników (w trybie programowania
zatwierdzanie wprowadzonych wartości).
23) Podgląd zakresu adresów uŜytkowników obsługiwanych przez
daną centralę.
24) Kasowanie zapamiętanych, 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),
•
wprowadzania znaków alfabetycznych,
•
wchodzenia w tryb programowania.
29) Ustawianie daty i godziny.
30) Otwieranie drzwi w wejściach „głównych”.
31) Otwieranie drzwi w wejściach „dodatkowych”.
32) Komunikacja z panelem podczas trwającego połączenia paneluŜytkownik (tylko w przypadku, jeśli centrala kojarzyła to
połączenie).
33) BieŜące kasowanie znaków wprowadzanych 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, jeśli centrala kojarzyła to
połączenie).
36) Przełączanie się pomiędzy pierwszym, a drugim torem
fonicznym.
37) Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania róŜnych kodów np.
kodów
wywołania

WERSJA ANGIELSKA:

Tryb pracy, na jaki ustawiona jest centrala sygnalizowany jest
(20).
podświetleniem przycisku
•
brak podświetlenia
-NOC
•
podświetlenie
- DZIEŃ
Po chwili centrala wejdzie w tryb normalnej pracy i wyświetli:

Gdzie:
0001
23/02/2001
08:10:54

-kod centrali,
-data,
- godzina.

Aby wyłączyć centralę naleŜy wcisnąć przycisk SHIFT
(28) i
przycisk ON/OFF
(19).
Po wyłączeniu centrali jest ona całkowicie nieaktywna, a system
zachowuje się tak jakby nie występowała w nim centrala (patrz
rysunek).
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WERSJA ANGIELSKA:

NaleŜy wprowadzić zaprogramowane wcześniej hasło (6 cyfr).
Wprowadzone hasło zatwierdzamy przyciskiem
(22).
Jeśli hasło jest poprawne po chwili centrala wejdzie w tryb normalnej
pracy i wyświetli:

Uwaga:
Jeśli centrala nie jest skonfigurowana po włączeniu centrali na
wyświetlaczu pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA:

Jeśli wprowadzone hasło będzie błędne centrala wyłączy się
automatycznie.
TRYB PRACY „DZIEŃ/NOC”
przycisk

WERSJA ANGIELSKA:

2 przypadek:
Centrala posiada zdefiniowane hasło dostępu.
Centralę włączamy przyciskiem ON/OFF
(19). Włączenie
sygnalizowane jest podświetleniem tego przycisku. Wyświetlacz
pokaŜe komunikat:

(20)

Tryb pracy centrali zmieniamy przy uŜyciu przycisku SHIFT
(28)
z przyciskiem
(20).
Tryb pracy, na jaki ustawiona jest centrala sygnalizowany jest
(20).
podświetleniem przycisku
•
brak podświetlenia
-NOC
•
podświetlenie
- DZIEŃ
W obydwu trybach pracy moŜliwe jest:
•
dzwonienie z kaŜdej centrali do dowolnego unifonu,
•
dzwonienie z kaŜdego unifonu do centrali pod warunkiem, Ŝe kod
tego unifonu jest z zakresu kodów obsługiwanych przez tą
centralę,
•
dzwonienie z paneli do kaŜdej centrali przy uŜyciu kodu, który
został przypisany danej centrali (funkcja ta jest niedostępna w
trybie „DZIEŃ-C” – patrz opis poniŜej).
TRYB PRACY „NOC”
przycisk

(20) nie jest podświetlony

W tym trybie obsługa portierska jest zablokowana. Wywołania z
paneli kierowane są bezpośrednio do unifonów.

WERSJA POLSKA:
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TRYB PRACY „DZIEŃ”
podświetlony przycisk

(20)

W tym trybie centrala moŜe być skonfigurowana na trzy róŜne
sposoby:
1) tryb „DZIEŃ-A”
Ten tryb zapewnia obsługę portierską tzn. przechwytuje wywołania z
paneli do unifonów (patrz rysunek).

Jeśli kod unifonu wywoływanego z panela „głównego” jest z zakresu
kodów obsługiwanych przez którąkolwiek z central, to wywołanie to
zostanie przez tę centralę przechwycone.
Do pozostałych unifonów moŜemy dodzwonić się bezpośrednio.
W opisywanym przypadku w momencie przełączania centrali na tryb
„NOC” moŜliwe jest przekazanie swoich uprawnień (zakresu
obsługiwanych kodów) do innej centrali.
Przykład:
W systemie pracują dwie centrale:
•
centrala 0001 o zakresie obsługiwanych kodów: 1000 - 2000
oraz 5000- 6000
•
centrala 0002 o zakresie obsługiwanych kodów 3000 - 4000 oraz
7000 – 8000
Przekierowanie uprawnień z centrali 0001 do centrali 0002 będzie
wyglądało następująco.
W chwili przełączania centrali w tryb „NOC” przyciskiem
(20) z
przyciskiem SHIFT
(28) na wyświetlaczu centrali pojawi się
komunikat:
WERSJA POLSKA:

W tym trybie moŜliwe jest równieŜ bezpośrednie dzwonienie do
centrali poprzez wciśnięcie na panelu przycisku
(22).
W takiej sytuacji następuje dzwonienie do wszystkich pracujących w
tym trybie central. Dlatego teŜ wyświetlacze tych central pokaŜą
komunikat:

WERSJA ANGIELSKA:

W tym momencie moŜliwe są dwie moŜliwości:
•
Wcisnąć przycisk
(22). Wówczas nie nastąpi przekazanie
uprawnień. Centrala wyświetli:
Gdzie:
003
0000

- przykładowy numer panele, z którego
pochodzi wywołanie,
- informacja, która wskazuje, Ŝe
wywołanie nie jest skierowane do
konkretnej centrali.

MoŜliwe są następujące przypadki:
1 przypadek:
W systemie pracuje tylko jedna centrala.
Przez centralę przechwytywane są wszystkie wywołania z paneli
„głównych” do unifonów, których kody są z zakresu kodów
obsługiwanego przez centralę.
Do pozostałych unifonów moŜemy dodzwonić się bezpośrednio.

lub
•

Wciskając przycisk
Centrala wyświetli:

(23) moŜemy wybrać centralę 0002.

WERSJA POLSKA:

2 przypadek
W systemie pracuje kilka central o takich samych zakresach
obsługiwanych kodów unifonów.
Przez centralę przechwytywane są wszystkie wywołania z paneli
„głównych” do unifonów, których kody są z zakresu kodów
obsługiwanego przez centralę.
Do pozostałych unifonów moŜemy dodzwonić się bezpośrednio.
3 przypadek
W systemie pracuje kilka central
obsługiwanych kodów unifonów.

o

róŜnych

zakresach
WERSJA ANGIELSKA:
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PRZEGLĄDANIE ZAKRESÓW
PRZEZ CENTRALĘ
przycisk

KODÓW

OBSŁUGIWANYCH

(23)

Podczas programowania centrali definiuje się dwa zakresy
(przedziały) kodów obsługiwanych przez centralę.
Aby podczas normalnej pracy centrali dowiedzieć się, jakie kody
unifonów są przez centralę obsługiwane naleŜy wcisnąć przycisk
(23). Wyświetlacz pokaŜe:
(22). W centrali
Wybraną centralę zatwierdzamy przyciskiem
0002, do której zostały przekazane uprawnienia nastąpi
podświetlenie przycisku
(23).
Z chwilą ponownego przełączenia centrali 0001 w tryb „DZIEŃ” w
centrali 0002 zniknie podświetlenie przycisku
(23).
2) tryb „DZIEŃ-B”
W tym trybie zablokowane jest przechwytywanie wywołań z paneli do
unifonów. Ten tryb jest podobny do trybu „NOC” (patrz rysunek
poniŜej).

Oznacza to, Ŝe centrala obsługuje następujące zakresy kodów:
•
Zakres nr 1
od 0002 do 9999
•
Zakres nr 2
od J000 do JJJJ
PowyŜsza informacja będzie wyświetlana przez 10 sekund, po czym
wyświetlacz powróci do normalnej pracy.
DZWONIENIE Z CENTRALI DO UNIFONÓW
przyciski (37) oraz

3) tryb „DZIEŃ-C”
W tym trybie zablokowane są wszystkie wywołania z paneli
zewnętrznych. W panelach moŜliwe są tylko operacje otwierania
drzwi oraz realizowania funkcji specjalnych (patrz rysunek).

(22).

Wprowadzany kod moŜe składać się zarówno z cyfr jak i z liter, np.
1734, A634, 163B, ABCD.
Cyfry wprowadzamy z klawiatury korzystając bezpośrednio z
przycisków (37).
Litery wprowadzamy z klawiatury korzystając z przycisków (37) z
przyciskiem SHIFT
(28).
Dla ułatwienia wprowadzania kodów zawierających litery, moŜliwe
jest zaprogramowanie jednego z przycisków funkcyjnych
(27) , jako przycisku „CAPS-LOCK”. Sposób
ustawienia tej funkcji jest omówiony w rozdziale dotyczącym
programowania centrali.
Załączenie funkcji „CAPS-LOCK” sygnalizowane jest na
wyświetlaczu dodatkowym znakiem „>”.

Aby zadzwonić z centrali do wybranego unifonu naleŜy kolejno:
1) Podnieść słuchawkę centrali,
2) wykorzystując przyciski (37) wprowadzić z klawiatury kod
unifonu,
3) zatwierdzić kod przyciskiem
(22).
Przykład:
Wywołanie unifonu o kodzie: 123A
1) Podnosimy słuchawkę unifonu i wciskamy kolejno przyciski: „1”,
„2”, „3”, jednocześnie SHIFT
(28) oraz „1”.
Wyświetlacz pokaŜe:
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2) Zatwierdzamy wprowadzony kod przyciskiem
Wyświetlacz pokaŜe:

(22).

DZWONIENIE Z UNIFONÓW DO CENTRALI
Wywołanie z unifonu jest sygnalizowane na wyświetlaczu centrali
pojawieniem się kodu unifonu, z którego pochodzi wywołanie.
Przykład:
Wywołanie centrali z unifonu o kodzie: 123A
Równolegle z pojawieniem się sygnału wywołania centrala wyświetli
komunikat:

Jeśli uŜytkownik unifonu nie podniesie słuchawki w ciągu 10 sekund
powyŜszy komunikat zniknie z wyświetlacza.
DZWONIENIE Z CENTRALI DO PANELA GŁÓWNEGO
Funkcja ta dotyczy tylko paneli skonfigurowanych jako
„główne”.
W centrali istnieje moŜliwość wywołania panela. Funkcja ta jest
szczególnie przydatna przy konfiguracjach systemu w wersji
videodomofonowej, poniewaŜ wywołanie panela powoduje
jednoczesne wyzwolenie wizji, czyli podgląd z kamery
przyporządkowanej do tego panela.
Aby skorzystać z tej funkcji konieczne jest zaprogramowanie jednego
z przycisków funkcyjnych
(27) na realizowanie
tej funkcji. Sposób ustawienia tej funkcji jest omówiony w rozdziale
dotyczącym programowania centrali.
Przykład:
Wywołanie panela o numerze 980.
Przy odłoŜonej słuchawce centrali wprowadzamy z klawiatury kod
980.
Wyświetlacz pokaŜe:

Po podniesieniu słuchawki centrala wyświetlacz pokaŜe:

PAMIĘĆ NIEODEBRANYCH WYWOŁAŃ POCHODZĄCYCH Z
UNIFONÓW
przyciski

(24)

(26)

(25)

W przypadku nieobecności osoby obsługującej centralę lub w czasie
trwania rozmowy z innym uŜytkownikiem wszystkie wywołania
przychodzące z unifonów są przez centralę zapamiętywane. Na
podjęcie rozmowy od nadejścia sygnału wywołania mamy 10
sekund. Po tym czasie następuje zapamiętanie wywołania.
Sygnalizowane jest to podświetleniem przycisku
(25) oraz
stosownym komunikatem na wyświetlaczu centrali.
Zatwierdzenie wprowadzonego kodu zaprogramowanym przyciskiem
funkcyjnym spowoduje nawiązanie komunikacji centrali z panelem o
numerze 980. Jest to sygnalizowane stanem wyświetlacza:

W pamięci centrali moŜe być zapamiętanych maksymalnie 50
wywołań. Centrala realizuje następujące funkcje z nimi związane:
1) przeglądanie
- przycisk
(26),
2) kasowanie
- przycisk
(24),
3) oddzwanianie
- przycisk
(25).
Przykład:
Zapamiętanie przez centralę wywołań z unifonów 1634 oraz 123A.
Po nadejściu wywołania z unifonu o kodzie 1634 na wyświetlaczu
pojawia się komunikat:

Po podniesieniu słuchawki centrali moŜliwa jest rozmowa z panelem,
o czym centrala informuje nas następującym komunikatem:

Jeśli przez 10 sekund nie zostanie podniesiona słuchawka to
podświetli się przycisk
(25), a wyświetlacz centrali pokaŜe
komunikat:
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WERSJA ANGIELSKA:

Gdzie:
01

- oznacza liczbę wywołań znajdujących się w
pamięci centrali,
*
- oznacza, Ŝe jest to pierwszy zapamiętany kod
(najstarszy),
1634
- kod unifonu, z którego pochodzi zapamiętane
wywołanie.
Nadejście wywołania z unifonu o kodzie 123A sygnalizuje poniŜszy
stan wyświetlacza:

W tym momencie naleŜy w ciągu 3 sekund zatwierdzić kasowanie
tym samym przyciskiem
(24).
PRZECHWYTYWANIE PRZEZ CENTRALĘ WYWOŁAŃ Z PANELI
DO UNIFONÓW ORAZ KOJARZENIE POŁĄCZENIA POMIĘDZY
PANELEM A UNIFONEM
przyciski

(32)

(34)

(35)

(36)

Wymienione funkcje wykorzystywane są przy pracy centrali w
trybie „DZIEÑ” i dotyczą tylko:
•
unifonów, które są obsługiwane przez daną centralę,
•
paneli wejściowych pracujących jako „główne”

Po 10 sekundach nieodebrane wywołanie zostanie zapamiętane, a
wyświetlacz centrali pokaŜe komunikat:

W tym momencie w pamięci centrali znajdują się 2 wywołania, przy
czym wyświetlacz pokazuje kod unifonu, z którego pochodzi
pierwsze zapamiętane wywołanie.
Aby przejrzeć zapamiętane wywołania wciskamy przycisk
(26).
Centrala wyświetli:

Przykład 1:
Wywołanie unifonu o kodzie 2345 z głównego panela wejściowego o
numerze 005.
Przechwycone wywołanie z panela do unifonu sygnalizowane jest w
centrali poniŜszym komunikatem:

Po podniesieniu słuchawki centrali moŜliwa jest komunikacja
pomiędzy panelem, a centralą. Stan ten jest sygnalizowany w
centrali poniŜszym stanem wyświetlacza:

W tym momencie moŜemy zadzwonić do unifonu 2345 wciskając
przycisk
(22). Wyświetlacz centrali pokaŜe:
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe na wyświetlaczu pojawił się kod drugiego
unifonu, którego wywołanie zostało zapamiętane. Znikną natomiast
znak „*”, poniewaŜ wywołanie z unifonu o kodzie 123A pojawiło się
później
Aby wykasować dowolne, zapamiętane wywołanie naleŜy wcisnąć
przycisk
(24) . Na wyświetlaczu centrali pojawi się komunikat:
WERSJA POLSKA:
Po podniesieniu słuchawki w unifonie operator centrali moŜe
skomunikować się z jego uŜytkownikiem. Po uzyskaniu akceptacji
uŜytkownika, poprzez wciśnięcie w centrali przycisku
(34)
moŜliwe jest skojarzenie połączenia pomiędzy panelem a unifonem.
Jest to sygnalizowane w centrali następującym komunikatem:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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•

(32)
- komunikacja z panelem,
(35)
- komunikacja z unifonem,
•
(34)
- przywrócenie połączenia.
Wybór kanału fonicznego, na którym ma nastąpić przerwanie
połączenia dokonuje się przy uŜyciu przycisku
(36).
Połączenie pomiędzy panelem a unifonem moŜe zostać przywrócone
poprzez wciśnięcie przycisku
(34).
•

W przypadku konfiguracji systemu z dwoma kanałami fonicznymi
centrala ma moŜliwość zarządzania w tym samym czasie kaŜdym z
tych kanałów. Zwiększa to „przepustowość systemu.
Przykład 2:
Wywołanie unifonu o kodzie 123A z głównego panela wejściowego
0001, podczas trwającej rozmowy pomiędzy unifonem 2345 a
panelem o numerze 0005.
Wywołanie unifonu o kodzie 123A sygnalizowane jest w centrali
poniŜszym komunikatem:

SYGNALIZACJA STANU KANAŁÓW FONICZNYCH
Jeśli centrala uczestniczy w kojarzeniu połączeń, to zawsze
wyświetlacz pokazuje informacje związane z tymi połączeniami.
Zostało to opisane w poprzednim rozdziale.
Istnieją jednak następujące przypadki, kiedy centrala nie uczestniczy
w kojarzeniu połączeń:
1) Centrala ustawiona jest w tryb pracy „NOC” (moŜemy dodzwonić
się bezpośrednio z panela do dowolnego unifonu).
2) Dzwonienie z paneli do unifonów, które nie są obsługiwane przez
daną centralę (bez względu na tryb pracy centrali „DZIEŃ” czy
„NOC”).
3) Komunikacja pomiędzy unifonem, a inną centralą portierską.
W opisanych przypadkach stany, w jakich znajdują się w danej chwili
kanały foniczne (1 lub 2) są sygnalizowane na wyświetlaczu
centrali w następujący sposób:
Na kanale nr 1 trwa rozmowa:

Po podniesieniu słuchawki centrali moŜliwa jest komunikacja
pomiędzy panelem, a centralą. Stan ten jest sygnalizowany w
centrali poniŜszym stanem wyświetlacza:

Na obydwu kanałach trwa rozmowa:

W tym momencie moŜemy zadzwonić do unifonu 123A wciskając
przycisk
(22). Wyświetlacz centrali pokaŜe:

Na obydwu kanałach trwa rozmowa
(Rozmowa na kanale nr 1 nie moŜe być przerwana przez
zaprogramowany czas zajętości):
WERSJA POLSKA:
Po podniesieniu słuchawki w unifonie operator centrali moŜe
skomunikować się z jego uŜytkownikiem. Po uzyskaniu akceptacji
uŜytkownika, poprzez wciśnięcie w centrali przycisku
(34) moŜliwe
jest skojarzenie połączenia pomiędzy panelem, a unifonem. Jest to
sygnalizowane w centrali następującym komunikatem:

WERSJA ANGIELSKA:

W tym momencie operator centrali posiada na wyświetlaczu
informację o obydwu skojarzonych przez siebie połączeniach.
W kaŜdej chwili centrala moŜe rozłączyć dowolne z trwających
połączeń i skomunikować się z panelem lub unifonem przy uŜyciu
(32)
(34) (35)
przycisków:

98

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1038/40

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1038/40
INSTRUKCJA OBSŁUGI
FUNCKCJA OTWIERANIA DRZWI

WERSJA POLSKA

Centrala umoŜliwia otwarcie wszystkich drzwi wyposaŜonych w
panele wejściowe bez względu na to, jak są one skonfigurowane.
Otwieranie
drzwi
przyporządkowanych
do
panela
skonfigurowanych jako „główny”.
NaleŜy wprowadzić z klawiatury numer panela (zakres od 1 do
JJJJ), a następnie wcisnąć przycisk
(30).
Otwieranie drzwi po nadejściu z panela sygnału wywołania nie
wymaga wprowadzenia numeru panela, a jedynie wciśnięcia
przycisku
(30).

WERSJA ANGIELSKA

Otwieranie
drzwi
przyporządkowanych
do
panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy”.
Aby otworzyć drzwi przyporządkowane do panela skonfigurowanego
jako „dodatkowe” naleŜy wprowadzić z klawiatury numer panela
(zakres od 1 do JJ) a następnie wcisnąć przycisk
(31).
KONTROLA STANU ZAMKNIĘCIA DRZWI WEJŚCIOWYCH
przycisk

(21)
Przekaźnik wyłączony

W systemie DIGIVOICE kaŜdy panel wejściowy wyposaŜony jest w
dwa zaciski, pod które moŜemy podłączyć czujnik np. kontaktron,
mikrowyłącznik itp. Jeśli drzwi wejściowe w których jest załoŜony taki
czujnik są otwarte dłuŜej niŜ 30, sekund informacja ta zostaje
przesłana do centrali. Sygnalizowane jest to podświetleniem
przycisku
(21).
Dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Gdzie:
P

Jest to litera określająca rodzaj panela:
(P)
panel główny (Primary),
(S)
panel dodatkowy (Secondary),
001
kod panela (numer drzwi) zdefiniowany podczas
programowania.
Jeśli w systemie nastąpi wykrycie więcej niŜ jednego przypadku nie
zamknięcia drzwi podświetlony w centrali przycisk
(21) zacznie
mrugać. Poprzez wciskanie tego przycisku moŜemy przejrzeć kody
wszystkich wejść, w których nastąpiło „naruszenie”.
FUNKCJE SPECJALNE
Z klawiatury centrali moŜemy aktywować i deaktywować dowolne
urządzenia tj. oświetlenie na klatce schodowej, oświetlenie ogrodu
itp.
Realizuje się to za pośrednictwem programowalnych urządzeń
przekaźnikowych nr ref. 1038/80.
Aby załączyć lub wyłączyć wybrane urządzenie naleŜy wprowadzić z
klawiatury centrali zaprogramowany specjalny kod przekaźnika, który
steruje danym urządzeniem.
Uwaga: Wprowadzany kod zawsze musi być poprzedzony zerem.

Komunikat o stanie przekaźnika jest wyświetlany przez czas ok. 5
sekund.
Wybrane kody specjalne moŜemy podczas programowania centrali
przypisać przyciskom funkcyjnych F1 – F6. Wówczas uaktywnienie
przekaźników nr ref. 1038/80 o wybranych kodach wymaga jedynie
wciśnięcie odpowiedniego przycisku funkcyjnego (przyciski F4 – F6
są aktywne z przyciskiem SHIFT
(28).
BLOKOWANIE KLAWIATURY
Klawiatura centrali moŜe być w dowolnej chwili zablokowana.
Realizuje się to poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisku SHIFT
(28) i przycisku
(30).
Zablokowanie klawiatury sygnalizowane jest na wyświetlaczu
komunikatem:

Wprowadzany kod zatwierdzamy przyciskiem
(22). Na
wyświetlaczu centrali pojawi się wówczas komunikat informujący nas
o aktualnym ustawieniu przekaźnika.

Przekaźnik załączony
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

Odblokowanie klawiatury wykonujemy w identyczny sposób jak jej
zablokowanie.
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PRZEKIEROWANIE WYWOŁANIA NA TELEFON
W systemie DIGIVOICE istnieje moŜliwość przekierowania
wywołania przychodzącego do centrali portierskiej na telefon.
Funkcja ta jest szczególnie przydana przy wykorzystaniu
telefonu bezprzewodowego.
Wówczas połączenie są z osobą obsługującą centralę (ochrona,
portier itp.) jest moŜliwe nawet, jeśli nie znajduje się ona w tym
samym pomieszczeniu, co centrala (zasięg jest uzaleŜniony od
parametrów telefonu bezprzewodowego).
Podłączenie telefonu do centrali portierskiej wykonuje się za
pośrednictwem jednego z niŜej wymienionych urządzeń firmy
URMET:
1) Interfejs telefoniczny nr ref. 1332/30,
2) Centrale telefoniczne PABX:
•
1 wej./5 wyj.
- nr ref. 1332/515,
•
2 wej./8 wyj.
- nr ref. 1332/528,
•
3 wej./12 wyj.
- nr ref. 1332/512,
Uwaga: Podłączenie do centrali portierskiej któregokolwiek z wyŜej
wymienionych urządzeń wymaga zamontowania w centrali płytki
adaptera telefonicznego nr ref. 1038/70.
MontaŜ w centrali portierskiej adaptera telefonicznego nr ref.
1038/70.

Od tego momentu wszystkie wywołania do centrali portierskiej są
przekierowywane na dołączony do niej telefon.
Po odebraniu wywołania moŜliwa jest rozmowa.
Jeśli wywołanie pochodzi z panela zewnętrznego moŜemy dokonać
zwolnienia elektrozaczepu wciskając:
•
„FLASH” i klawisz „5”, jeśli telefon podłączony jest za
pośrednictwem interfejsu telefonicznego nr ref. 1332/30,
•
„FLASH” i wybierając numer „35”, jeśli telefon podłączony jest za
pośrednictwem centrali PABX nr ref. 1332/515, nr ref. 1332/528,
nr ref. 1332/512.
Uwaga 1:
Stosując centralę PABX (tylko firmy URMET) moŜemy mieć kilka
telefonów, na które przekierowywane są wywołania centrali.
Uwaga 2:
Z telefonu podłączonego do centrali nie ma moŜliwości dodzwonienia
się
do
unifonów
(uŜytkowników).

ZMIANA DATY I GODZINY
Aby ustawić wyświetlaną w centrali datę i godzinę naleŜy wcisnąć
przycisk SHIFT
(28) z przyciskiem
(29). Centrala
wyświetli:
WERSKJA POLSKA

Aby zamontować adapter nr ref. 1038/70 w centrali portierskiej nr
ref. 1038/40 naleŜy kolejno:
•
wyłączyć zasilanie centrali,
•
wysunąć w obudowie zawleczkę (12) - patrz rozdział: „Budowa
urządzenia”,
•
zdjąć górną część centrali (1) - patrz rozdział: „Budowa
urządzenia”,
•
wykorzystując złącza 10 i 12 - pinowe zamocować adapter (53)
na płycie elektroniki przykręconej do podstawy centrali (52)
•
usunąć „jumpery” (50),
•
poprzez otwór (11) doprowadzić do listwy zaciskowej (51)
załoŜyć górną część centrali (1) i wsunąć z powrotem zawleczkę
(12).
Uwaga: Przewód łączący centrale portierską z interfejsem
telefonicznym lub centralą telefoniczną PABX nie moŜe być dłuŜszy
niŜ 3 metry.
Uaktywnienie funkcji przekierowania na telefon
Funkcję przekierowania wywołania centrali portierskiej na telefon
aktywuje się, zaprogramowanym na tę funkcję, wybranym
przyciskiem funkcyjnym (jeden z przycisków F1 – F6).
Sposób zaprogramowania przycisku funkcyjnego na realizowanie tej
usługi jest opisany w następnym rozdziale („Programowanie”)
Uaktywnienie funkcji przekierowania na telefon jest sygnalizowane
na wyświetlaczu centrali portierskiej poniŜszym komunikatem:
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WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury kolejno: dzień, miesiąc, rok i
zatwierdzamy przyciskiem
(22). Centrala przejdzie do kroku
związanego z ustawieniem godziny:

WERSJA POLSKA
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WERSJA ANGIELSKA

Błąd linii danych
WERSJA POLSKA

Wprowadzamy z klawiatury kolejno: godzinę, minutę i zatwierdzamy
przyciskiem
(22). Centrala przejdzie do trybu normalnej pracy.
WERSJA ANGIELSKA
INNE KOMUNIKATY SYGNALIZOWANE NA WYŚWIETLACZU
CENTRALI
Wprowadzony kod nie istnieje lub jest niedostępny:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

UŜytkownik, do którego kierujemy wywołanie jest chwilowo
niedostępny:
(kanał foniczny, po którym chcemy się dodzwonić do danego
uŜytkownika jest zablokowany na czas zdefiniowany jako „czas
zajętości”)
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PROGRAMOWANIE
Jeśli centrala nie jest skonfigurowana to po włączeniu centrali na
wyświetlaczu pojawi się komunikat:

KROK 1- kod centrali
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Do konfigurowania centrali wykorzystujemy następujące przyciski
klawiatury:
•
(37) – wprowadzanie ustawień konfiguracyjnych,
•
(22) – zatwierdzanie wprowadzonego parametru,
•
(33) – kasowanie wprowadzonego parametru,
•
(26) – powrót do początku programowania (KROK 0).

Wprowadzony kod nie moŜe powtarzać się z Ŝadnym z innych kodów
wywołania. Podczas uŜytkowania centrali kod ten wykorzystywany
jest do jej wywołania z:
•
paneli skonfigurowanych jako „główne”,
•
innych central .
KROK 2 – czas zajętości
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

Aby wejść w tryb programowania naleŜy przy wciśniętym
przycisku SHIFT
(28) trzy razy wcisnąć przycisk
(23).
KROK 0 – wybór języka
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA
WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA
W tym kroku ustawiamy rezerwowy czas na rozmowę, podczas
którego nie moŜe nastąpić jej rozłączenie przez innych
uŜytkowników.
Wprowadzamy z klawiatury jedną cyfrę z zakresu 1-4 i zatwierdzamy
przyciskiem
(22).

Oprócz wyświetlanych numerów określających wersje językowe,
dostępne są równieŜ wersje: 6-hebrajska, 7-rosyjska, 8-niemiecka,
9-turecka, 10-portugalska, 11-polska.
Po wprowadzaniu z klawiatury cyfry przyporządkowanej Ŝądanej
wersji językowej, centrala automatycznie przejdzie do 1 kroku
programowania.
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KROK 3 – długość sygnału wywołania

KROK 5 – pierwszy zakres obsługiwanych kodów (strefa nr 1)

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury jedną cyfrę zakresu 1- 5 i zatwierdzamy
przyciskiem
(22).
KROK 4 – liczba kanałów fonii
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

Wywołanie centrali z unifonu jest kierowane zawsze do centrali (lub
central), w której w zakresie obsługiwanych kodów znajduje się kod
tego unifonu.
Ponadto w trybie „DZIEÑ -A” wywołania do unifonów, o kodzie z
zakresu obsługiwanego przez centralę, są przez centralę
przechwytywane.
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry określające początek zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzone wartości przyciskiem
(22).
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry określające koniec zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).

KROK 6 – drugi zakres obsługiwanych kodów (strefa nr 2)

WERSJA ANGIELSKA

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

W tym kroku definiujemy liczbę kanałów fonicznych obsługiwanych
przez centralę.
Oprócz zaprogramowania w centrali 1 lub 2 kanałów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ:
•
zaprogramowanie we wszystkich panelach takiej samej liczby
kanałów fonicznych,
•
do obsługi 2 kanałów fonicznych zastosowanie odpowiedniej
ilości zasilaczy oraz wykonanie niezbędnych, dodatkowych
połączeń.

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury cyfrę 1 lub 2 i zatwierdzamy ją
(22).
przyciskiem

Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry określające początek zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzone wartości przyciskiem
(22).
Wprowadzamy z klawiatury 4 cyfry określające koniec zakresu.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).
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PROGRAMOWANIE
KROK 7 – wywołanie centrali z panela przy uŜyciu jej własnego
kodu
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Jeśli funkcja ta jest włączona, moŜliwe jest wywołanie centrali z
paneli (tylko głównych) przy uŜyciu kodu zaprogramowanego w
kroku 1. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy pracy centrali w
trybie „NOC”, poniewaŜ jest to wówczas jedyna moŜliwość
dodzwonienia się do centrali.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrę:
•
0 - wyłączenie opisanej funkcji,
•
1 - załączenie opisanej funkcji.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).

KROK 9 – wtórnik wywołania
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tym kroku uaktywniamy dostępne w centrali wyjścia, które reagują
na pojawiający się w centrali sygnał wywołania.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrę:
•
0 - wyłączenie wtórnika,
•
1 - załączenie wtórnika dla wywołań z paneli,
•
2 - załączenie wtórnika dla wywołań z unifonów,
•
3 - załączenie wtórnika dla wywołań z paneli i unifonów.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem

(22).

KROK 10 – rodzaj pracy w trybie „DZIEŃ”
KROK 8 – wywołanie centrali z unifonów
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tym kroku mamy moŜliwość zablokowania funkcji przyjmowania
przez centralę wywołań z unifonów. Dotyczy to unifonów, których
kody są z zakresów zdefiniowanych w kroku 5 i 6.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrę:
•
0 -wyłączenie opisanej funkcji,
•
1 - załączenie opisanej funkcji.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).
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Rodzaje pracy centrali w trybie „DZIEÑ” zostały omówione w
rozdziale dotyczącym instrukcji obsługi.
Wprowadzamy z klawiatury jedną z liter: A, B lub C
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1038/40

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1038/40
PROGRAMOWANIE
KROK 11 – wyjście szeregowe RS-232

KROK 11B prędkość transmisji

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury cyfrę 0 lub 1.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).
Jeśli załączymy wyjście szeregowe centrala przejdzie do kroku 11A
oraz 11B. Jeśli wyjście szeregowe zostanie wyłączone, centrala
przejdzie do kroku 12.

W tym kroku określamy prędkość transmisji danych na wyjściu
szeregowym. NaleŜy pamiętać, aby w centrali i urządzeniu, które
będzie podłączone do tego wyjścia ustawić taką sama prędkość
transmisji.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrę:
•
0 - prędkość 4 8000 b/s,
•
1 - prędkość 9 6000 b/s,
•
2 - prędkość 19 2000 b/s.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).

KROK 11A – typ danych na wyjściu szeregowym
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

KROK 12 – programowanie przycisku funkcyjnego F1
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tym kroku określamy, czego mają dotyczyć dane (informacje)
wysyłane na wyjście szeregowe RS-232.
Wprowadzamy z klawiatury cyfrę:
•
0 - wszystkie zdarzenia otwarcia drzwi,
•
1 - wywołania z/do centrali,
•
2 - otwarcia drzwi oraz wywołania z/do centrali.
Zatwierdzamy wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).

W tym kroku określamy, jaką funkcję ma realizować przycisk
funkcyjny F1. Mamy do wyboru kilka moŜliwości, które określa
poniŜsza tabela:
Parametr
0
1

Realizowana funkcja
Przycisk nieaktywny
Uaktywnienie specjalnego, adresowanego
przekaźnika
2
Wywołanie panela (głównego)
3
Funkcja „CAPS-LOCK”
4
Przekierowanie na telefon
Wprowadzamy z klawiatury jeden z parametrów i zatwierdzamy
wprowadzoną wartość przyciskiem
(22).
Jeśli przycisk funkcyjny ustawimy na aktywowanie adresowanego
przekaźnika (parametr „1”) to centrala przejdzie do kroku 12A.
W przeciwnym razie centrala przejdzie do kroku 18.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PROGRAMOWANIE
KROK 12A – specjalny kod
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

W tym kroku określamy kod specjalnego, programowalnego
urządzenia przekaźnikowego, który ma być aktywowany przyciskiem
funkcyjnym F1.
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
(22).
KROK 13 – programowanie przycisku funkcyjnego F2
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 14 – programowanie przycisku funkcyjnego F3
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 15 – programowanie przycisku funkcyjnego F4
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 16 – programowanie przycisku funkcyjnego F5
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.
KROK 17 – programowanie przycisku funkcyjnego F6
Analogicznie jak w 12 kroku programowania.

KROK 18 – określenie hasła dostępu
Centrala wyświetli:
WERSJA POLSKA

W tym kroku definiujemy 6-cyfrowe hasło dostępu. Późniejsza
znajomość tego hasła będzie niezbędna przy kaŜdorazowym
załączaniu centrali (patrz rozdział „Instrukcja obsługi”).
Uwaga: Hasło nie moŜe zawierać liter.
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
(22).
Po 18 kroku programowania centrala automatycznie wyjdzie z trybu
programowania.
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INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON Z WBUDOWANYM DEKODEREM NR REF.
1138/31

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Dioda LED sygnalizująca programowanie dekodera.
Zwora („jumper”) regulacji głośności sygnału wywołania.
Listwa zaciskowa magistrali.
Listwa zaciskowa obsługi przycisku lokalnego dzwonka oraz
wersji videodomofonowej.
Listwa zaciskowa dla dodatkowego unifonu nr ref. 1138/3 lub
1138/4.
Podstawa unifonu.
Etykieta z miejscami na wpisanie programowanych danych:
•
numer pionu,
•
kod unifonu,
•
kody przycisków funkcyjnych.
Słuchawka.
Dodatkowy głośnik.
Pokrywa unifonu.
Gniazdo do podłączenia terminalu do programowania nr ref.
1038/56.
Płytka drukowana z układem dekodera.
Przycisk wejścia w tryb programowania.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA

INFORMACJE OGÓLNE

W unifonie nr ref. 1138/31 moŜliwa jest jednostopniowa regulacja
głośności sygnału wywołania przy uŜyciu zwory (2).

PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Prowadzenie rozmowy.
2) Otwarcie drzwi.
3) MoŜliwość równoległego dołączenia jednego dodatkowego
unifonu.
4) Realizowanie dwóch spośród następujących funkcji:
•
dzwonienie do centrali portierskiej,
•
skomunikowanie
się
(dzwonienie)
z
panelem
skonfigurowanym jako główny (dotyczy tylko paneli o
numerach od 980 do 998),
•
skomunikowanie
się
(dzwonienie)
do
panela
skonfigurowanego jako dodatkowy (dotyczy tylko panela do
którego przypisany jest dekoder z danym unifonem),
•
wywołanie (dzwonienie) specjalnego unifonu interkomowego
nr ref. 1138/18 (dotyczy tylko unifonów o kodach z zakresu
1000 - JJJJ).

FUNKCJA LOKALNEGO DZWONKA
Unifony posiadają wbudowaną funkcję lokalnego dzwonka
(bezpośrednio przed wejściem do mieszkania).
Aby wykorzystać tę funkcję wystarczy doprowadzić do unifonu
(zaciski CP i 0V) 2-Ŝyłowy przewód od przycisku zwiernego
znajdującego się przed wejściem do mieszkania.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1138/31 posiada wbudowany dekoder. Dlatego w
odróŜnieniu od unifonów Atlantico nr ref. 1138/3 i unifonów Utopia nr
ref. 1138/4 podłączamy go bezpośrednio do pionu (magistrali).
Unifon nr ref. 1138/31 wymaga zaprogramowania.
(opisane w dalszej części katalogu)
BUDOWA URZĄDZENIA
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UNIFON Z WBUDOWANYM DEKODEREM NR REF. 1138/31
PROGRAMOWANIE
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

PROGRAMOWANIE

Podłączenie do pionu
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
D
Linia danych (cyfrowych).
FA
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
FB
Linia kanału fonicznego (głośnik).

METODY PROGRAMOWANIA

Obsługa
przycisku
dzwonka
lokalnego
oraz
videodomofonowej
CV
Wyzwolenie wizji.
CP
Wyjście do przycisku dzwonka lokalnego.
0V
Masa dla zacisków CV i CP.

wersji

Wyjście dla równoległego podłączenia dodatkowego unifonu.
CA
Wywołanie (dzwonienie).
FA
Fonia (mikrofon).
FB
Fonia (głośnik).
0V
Masa.

1) Programowanie przy uŜyciu terminalu nr ref. 1038/56 poprzez
bezpośrednie podłączenie terminalu do unifonu (gniazdo (11))
Proces ten moŜna przeprowadzić na dwa sposoby:
•
w unifonie pracującym w systemie,
•
w warunkach laboratoryjnych, w unifonie nie podłączonym
do systemu (w układzie: tylko terminal + unifon).
2) Programowanie przy uŜyciu klawiatury modułu wywołania, do
którego dołączony jest dekoder. Wejście w taki tryb
programowania odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
programowania (13), znajdującego się wewnątrz unifonu.
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

W unifonie programujemy następujące parametry:

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu:
Temperatura pracy

1,5LU
15÷25,2 Vdc
~15 mA
-5÷ +50 oC

1) Kod (numer) pionu.
Wartość tego parametru jest uzaleŜniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeśli dekoder podłączony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi być identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeśli dekoder włączony jest pomiędzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu określa numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podłączony jest dekoder:
•
„X1”- dla dekoderów podłączonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla dekoderów podłączonych do drugiego kanału
fonicznego.
•
Jeśli dekodery pracują w systemie, w którym występują tylko
panele „główne” programowany we wszystkich dekoderach
numer pionu musi wynosić „01”
2) Kod unifonu.
Jest to kod wywołania unifonu. Programowany kod ma od 1 do 4 cyfr
i jest z pełnego zakresu:
1 – JJJJ
Wprowadzony kod unifonu nie musi być w Ŝaden sposób związany z
numerem pionu, w którym pracuje.
NaleŜy pamiętać, aby w systemie nie występowały unifony o
takich samych kodach wywołania.
3) Kody dodatkowych przycisków funkcyjnych T1 i T2.
Dwa przyciski funkcyjne kaŜdego unifonu nr ref.1138/31 mogą
realizować róŜne funkcje, którym przypisane są następujące kody:
•
0000
- dzwonienie do centrali portierskiej nr ref.
1038/40.
•
0980 – 0998
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „główny” (dotyczy tylko
paneli o numerach od 980 do 988),
•
0999
-skomunikowanie się (dzwonienie) do panela
skonfigurowanego jako „dodatkowy” (dotyczy to
panela, do którego przypisany jest dekoder z
danym unifonem).
•
1000-JJJJ
- wywołanie (dzwonienie) do specjalnego unifonu
interkomowego nr ref. 1138/18.
KaŜdy z dostępnych 2 przycisków funkcyjnych moŜemy
zaprogramować na realizowanie jednej z wyŜej wymienionych
funkcji.
Uwaga: Nie ma moŜliwości zwiększenia w unifonie liczby przycisków
funkcyjnych.
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PROGRAMOWANIE PRZY UśYCIU TERMINALU NR REF.
1038/56
Programowanie unifonu nr ref. 1138/31 przy uŜyciu terminalu
przeprowadza się w normalnie pracującym systemie.
Aby uruchomić terminal i skomunikować się w systemie z
programowanym unifonem naleŜy:
1) wcisnąć w terminalu przycisk „ON” i przytrzymać go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) połączyć terminal bezpośrednio do programowanego unifonu
(gniazdo (11)).
Terminal automatycznie zaloguje się do programowanego unifonu, a
jego wyświetlacz przez 3 sekundy wyświetli komunikat:

Aby wprowadzić opisywaną wcześniej wartość „X1” lub „X2”
naleŜy
•
przytrzymać przycisk SHIFT
,
•
wprowadzić z klawiatury cyfrę „1” lub „2”,
•
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem .
2) wprowadzić z klawiatury kod unifonu (wartość od 1 do JJJJ) i
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
(dioda LED
zgaśnie).
PROGRAMOWANIE
FUNCJI
REALIZOWANYCH
DODATKOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE T1 I T2

PRZEZ

Aby wejść w tę fazę programowania unifonu naleŜy wcisnąć i
przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk programowania (13), aŜ
zaświeci się czerwona dioda LED (1)
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T1
w unifonie dołączonym do wyjścia A i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem
(dioda LED mrugnie),
2) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej kod funkcji, jaką ma realizować przycisk funkcyjny T2
w unifonie dołączonym do wyjścia A i zatwierdzić wprowadzoną
wartość przyciskiem (dioda LED zgaśnie).

A następnie pokaŜe:

Uwaga 1: Wprowadzanych z klawiatury kodów nie wolno
poprzedzać zerami, poniewaŜ moduł będzie wówczas interpretował
je jako: kod dostępu lub specjalny kod.

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala kolejno:
1) w miejscu RR
- numer pionu
2) w miejscu RRRA
- kod unifonu,
3) kod przycisku funkcyjnego T1 (A-1)
4) kod przycisku funkcyjnego T2 (A-2)
Po wprowadzeniu ostatniego kodu terminal automatycznie wyświetli
kolejną stronę:

Uwaga 2: Jeśli chcemy zaprogramować pod przyciskiem funkcyjnym
wywołanie centrali portierskiej nie wolno wprowadzić z klawiatury
kodu„0000” (zgodnie z uwagą 1), który odpowiada tej funkcji. W tym
przypadku naleŜy tylko wcisnąć przycisk
.
SYGNALIZACJA W MODULE WYWOŁANIA POPRAWNEGO
PROGRAMOWANIA

Aby zaprogramować unifon ustawionymi parametrami, naleŜy
przyciskiem „←” lub „→” wybrać pozycję <Program> i zatwierdzić ją
przyciskiem „↵”.
W tym momencie moŜemy wypiąć przewód łączący terminal z
dekoderem i wyłączyć terminal wciskając i przytrzymując, przez co
najmniej 3 sekundy, przycisk „OFF”.
Aby anulować wprowadzone zmiany wybieramy pozycję <Cancel> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.

PROGRAMOWANIE Z MODUŁU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

WYWOŁANIA

Poprawne zaprogramowanie kaŜdego z wyŜej wymienionych kodów
jest sygnalizowane w modułach wywołania następującymi
komunikatami:
WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

LUB

Programowanie dekodera moŜemy przeprowadzić z:
1) dowolnego modułu wywołania nr ref. 1038/12, lub nr ref.
1038/16, do którego dołączony jest dekoder, czyli:
•
z kaŜdego modułu wywołania skonfigurowanego jako
„główny”,
•
z „dodatkowego” modułu wywołania (jednego lub kilku), do
którego przypisany jest dany dekoder.
2) dowolnej centrali portierskiej pracującej w systemie.
Proces programowania przeprowadza się w dwóch niŜej opisanych
etapach.

SYGNALIZACJA W MODULE WYWOŁANIA BŁĘDÓW PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W przypadku próby wprowadzenia niewłaściwego kodu (błędny
format, kod juŜ istniejący itp.) dioda LED w dekoderze nie mrugnie,
natomiast moduł wywołania, z którego odbywa się programowanie
pokaŜe komunikat:
WERJSA POLSKA

PROGRAMOWANIE NUMERU PIONU ORAZ KODU WYWOŁANIA
UNIFONU
Aby wejść w tę fazę programowania unifonu naleŜy wcisnąć na
krótko w unifonie przycisk programowania (13), co sygnalizowane
jest zaświeceniem czerwonej diody LED (1).
Następnie naleŜy kolejno:
1) wprowadzić z klawiatury modułu wywołania lub centrali
portierskiej numer pionu i zatwierdzić wprowadzoną wartość
przyciskiem
(Dioda
LED
mrugnie).
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UNIFON SPECJALNY Z FUNCKJĄ INTERKOMU NR
REF. 1138/18

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon interkomowy nr ref. 1138/18 moŜe być stosowany wyłącznie
w systemie DIGIVOICE.
Unifon dostarczany jest w uniwersalnej wersji umoŜliwiającej montaŜ
na ścianie lub postawienie na biurku.
W systemach DIGIVOICE zawierających unifony interkomowe
wszystkie moduły wywołania muszą posiadać oprogramowanie w
wersji 2.0 lub wyŜszej.
PODSTAWOWE FUNKCJE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Prowadzenie rozmowy.
Otwieranie drzwi.
Sygnalizacja niezamkniętych drzwi (dioda LED).
Łączność interkomowa ze wszystkimi innymi unifonami w
systemie.
Skrócone wybieranie 20 zaprogramowanych kodów.
Zapamiętywanie nieodebranych wywołań (max. 10).
RóŜne sygnały wywołania z:
•
paneli skonfigurowanych jako „główne”,
•
paneli skonfigurowanych jako „dodatkowe”,
•
central portierskich,
•
innych unifonów,
•
przycisku „lokalnego dzwonka”.
Regulacja głośności sygnału wywołania.
MoŜliwość wyciszenia unifonu.
Dedykowany przycisk wywołania centrali portierskiej.
MoŜliwość załączenia funkcji automatycznego otwierania drzwi
przychodzącym sygnałem wywołania.
MoŜliwość zablokowania wywołań z innych unifonów (wywołania
są automatycznie przerzucane do pamięci).
Programowane wyjście, umoŜliwiające podłączenie wtórnika
wywołania.
Realizowanie dodatkowych funkcji przy uŜyciu specjalnych
kodów.
Wbudowany dekoder, umoŜliwiający bezpośrednie podłączenie
unifonu do magistrali.
Programowanie z klawiatury unifonu.

1) Obudowa.
2) 10-cio przyciskowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania
kodów.
3) Przycisk kasowania.
4) Przycisk wywołania.
5) Przycisk funkcji dodatkowych SHIFT.
6) Przycisk wywołania centrali portierskiej DIGIVOICE.
7) Słuchawka.
8) Potencjometr regulacji głośności sygnału wywołania.
9) Sygnalizator dźwiękowy.
10) Przycisk wyciszenia MUTE.
11) Dwukolorowa dioda LED sygnalizująca:
•
wyciszenie unifonu - zielony sygnał ciągły,
•
automatyczne otwieranie drzwi sygnałem wywołania zielony
•
sygnał migający,
•
programowanie unifonu czerwony sygnał ciągły,
•
brak linii danych - naprzemiennie kolor zielony i czerwony.
12) Czerwona dioda LED sygnalizująca:
•
wywołanie z innego unifonu - sygnał ciągły,
•
obecność w pamięci nieodebranych wywołań – sygnał
migający,
•
załączone blokowanie wywołań z innych unifonów – powolny
sygnał migający (raz na 2 sekundy).
13) Przycisk wywołania panela WAKE-UP.
14) Dioda LED sygnalizująca otwarcie drzwi.
15) Przycisk otwarcia drzwi.
16) Przełącznik słuchawki (podniesiona/odwieszona).
17) Otwory na wkręty mocujące.
18) Gumowe podkładki.
19) Otwór do wprowadzenia przewodów połączeniowych.
20) Podstawka do wersji biurkowej.
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odwieszając na chwilę słuchawki i ponowne wciskając przycisk
wywołania
(4).
Przy odwieszaniu słuchawki unifonu, którego pamięć wywołań nie
została w całości odczytana, generowany jest charakterystyczny
sygnał dźwiękowy.
Zapamiętane wywołanie moŜna w dowolnej chwili skasować
wciskając przycisk SHIFT
(5) oraz przycisk
(3).
Funkcje odbierania wywołań moŜna zablokować przytrzymując
(5) i wciskając przycisk DOOR (15),
przycisk SHIFT
Potwierdzenie wykonania tej operacji sygnalizowane jest wolnym
miganiem czerwonej diody LED (12) co 2 sekundy. Wszystkie
przychodzące wywołania będą wówczas automatycznie zapisywane
w pamięci unifonu (maksymalnie 10 wywołań).
Aby wyłączyć funkcje blokowania wywołań przychodzących naleŜy
ponownie przytrzymując przycisk SHIFT
(5) i wcisnąć przycisk
DOOR (15). Wówczas migająca dioda LED (12) zgaśnie.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V
0V
D
FA
FB
+F
0F
0V
CV
CP
RCH

Napięcie zasilające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Napięcie zasilające fonię (+33V).
Masa dla napięcia +F.
Masa.
Wyzwolenie wizji.
Wyjście do przycisku dzwonka lokalnego.
Wyjście do podłączenia wtórnika wywołania.

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy w umownych jednostkach
obciąŜenia.:
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu:
ObciąŜalność wyjścia RCH:
Maksymalne napięcie
Maksymalny prąd
Temperatura pracy
Wymiary
Wysokość
Szerokość
Grubość

4 LU
WYWOŁANIE INNYCH UNIFONÓW
16÷25,2 Vdc
~45 mA
~30 Vdc
~10 mA
-5÷ +50 oC
220 mm
90 mm
67 mm

MONTAś
Unifon nr ref. 1138/18 moŜe być montowany na ścianie lub
postawiony na biurku. W obydwu wersjach przystosowany jest do
dołączenia modułu video nr ref. 1732/1.
Ze względu na fabryczne przystosowanie unifonu do montaŜu
biurkowego, aby zamocować unifon na ścianie naleŜy:
1) zdjąć podstawkę (20),
2) usunąć gumowe podkładki,
3) otworzyć unifon,
4) przebić zaślepiony górny otwór (17),
5) przymocować unifon do ściany przy uŜyciu dwóch wkrętów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODBIERANIE WYWOŁAŃ Z PANELA ZEWNĘTRZNEGO

Z unifonu interkomowego moŜemy wywoływać inne unifony
pracujące w systemie. W zaleŜności od konfiguracji unifonu moŜemy
dzwonić:
1) do wszystkich innych unifonów wprowadzając kod uŜytkownika
(dowolna metoda wywołania „FREE”),
2) do określonej liczby uŜytkowników (max. 20), których kody
zostały zaprogramowane pod konkretne przyciski unifonu
interkomowego
(zaprogramowana
metoda
wywołania
„PROGRAMMED”).
NiezaleŜnie od wybranej metody wywołania trzeba pamiętać, Ŝe:
1) Aby moŜna było dzwonić do innych uŜytkowników musi być
zdjęta słuchawka unifonu.
2) Nie moŜna dzwonić w trakcie prowadzonej rozmowy. Aby to
umoŜliwić naleŜy odłoŜyć i podnieść słuchawkę jeszcze raz.
3) Jeśli wywołanie było prawidłowe, w unifonie będą słyszalne
potwierdzające to trzy krótkie dźwięki. Brak sygnału oznacza
wybranie nieistniejącego uŜytkownika.
4) Kilka krótkich dźwięków (takich jak w zwykłym telefonie) oznacza
linie zajętą. W tym przypadku naleŜy spróbować dodzwonić się
później.
5) Rozmowa moŜe trwać maksymalnie 10 minut. Po upływie tego
czasu nastąpi jej rozłączenie.
Dowolna metoda wywołania „FREE”
Aby dodzwonić się do dowolnego uŜytkownika naleŜy wprowadzić z
klawiatury (2) jego kod (z zakresu 1-JJJJ) i zatwierdzić go
przyciskiem
(4). Dla kodów wywołania zawierających litery (od A
(5).
do J ) wykorzystujemy klawiaturę (2) z przyciskiem SHIFT

Sygnał wywołania przychodzący z panela do unifonu jest
charakterystyczny dla jednostki wywołującej (inny dla panela
„głównego” i „dodatkowego”). Aby rozpocząć rozmowę naleŜy
podnieść słuchawkę unifonu. Rozmowa kończy się z chwilą
odłoŜenia słuchawki. Otwieranie drzwi realizuje się przed odłoŜeniem
słuchawki, poprzez wciśnięcie dedykowanego do tej funkcji
przycisku.

Zaprogramowana metoda wywołania „PROGRAMMED”
W tym trybie wywołanie uŜytkownika lub realizowanie dodatkowej
funkcji (np. wywołanie panela) jest kojarzone z jednym z przycisków
klawiatury (2). Są to przyciski od 1 do 0 lub od A do J (wybieranie z
przyciskiem SHIFT). MoŜliwe jest więc zaprogramowanie 20 kodów.
Aby wywołać uŜytkownika lub zrealizować dodatkową funkcję naleŜy
podnieść słuchawkę, wcisnąć odpowiedni przycisk i zatwierdzić go
przyciskiem
(4).

ODBIERANIE ORAZ ZAPAMIĘTYWANIE WYWOŁAŃ Z INNYCH
UNIFONÓW

DZWONIENIE DO CENTRALI

Unifon interkomowy nr ref. 1138/18 moŜe odbierać i jeśli trzeba
zapamiętywać wywołania z innych unifonów pracujących w systemie.
Wywołanie unifonu sygnalizowane jest charakterystycznym
sygnałem dźwiękowym oraz świeceniem diody LED (12). Aby
rozpocząć rozmowę naleŜy podnieść słuchawkę. Jeśli wywołanie nie
zostanie odebrane w ciągu 10 sekund to zostanie ono zapisane w
pamięci unifonu.
Sygnalizowane jest to mruganiem czerwonej diody LED (12).
Oddzwanianie do unifonów, których wywołania zostały zapamiętane,
polega na podniesieniu słuchawki i wciśnięciu przycisku wywołania
(4). Jeśli unifon, do którego dzwonimy nie podejmie rozmowy,
jego wywołanie pozostanie dalej w pamięci. Oddzwanianie do
kolejnych wywołań znajdujących się w pamięci moŜemy wykonać
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Aby zadzwonić do centrali portierskiej wystarczy wcisnąć
dedykowany tej funkcji przycisk
(6). Jeśli w systemie występuje
centrala i jest ona włączona, wyśle do unifonu zwrotny sygnał
potwierdzenia. Aby rozpocząć rozmowę operator centrali musi
podnieść słuchawkę w ciągu 10 sekund. W przeciwnym wypadku
nasze wywołanie zostanie zapamiętane, o czym centrala informuje
nas kolejnym, charakterystycznym sygnałem dźwiękowym. W tej
sytuacji moŜemy próbować ponownie wywołać centralę lub odłoŜyć
słuchawkę i czekać na wywołanie od operatora centrali.
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI PRZYCHODZĄCEGO WYWOŁANIA

SYGNALIZACJA NIEZAMKNIETYCH DRZWI

W unifonie zamontowany jest 2-tonowy dzwonek. Poziom sygnału
jest większy dla wywołań z unifonów, a mniejsza dla lokalnego
dzwonka.
Długość sygnału wywołania dla dzwonka lokalnego jest zaleŜna od
czasu przytrzymania przycisku, jednak nie dłuŜsza niŜ 5 sekund.
Długość sygnału wywołanie z panela zewnętrznego odpowiada
wartości zaprogramowanej w module wywołania. Sygnał wywołania
ma charakter:
•
ciągły dla modułów skonfigurowanych jako „główne”,
•
przerywany dla modułów „dodatkowych”.
Sygnał wywołania z centrali portierskiej lub z innych unifonów
interkomowych jest nieregularny i składa się z serii trzech dzwonków
oddzielanych krótką pauzą. Długość tego sygnału jest uzaleŜniona
od ustawienia tego parametru w jednostce wywołującej.
Sygnał wywołania z unifonu składa się z dwóch serii trzech
dzwonków oddzielonych długą pauzą.
Poziom głośności wywołań oraz potwierdzających sygnałów
zwrotnych jest regulowany za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika
(8).

Stan zamknięcia drzwi określa dioda LED (14). MoŜliwe są trzy
stany:
•
wszystkie drzwi zamknięte
- brak świecenia
•
otwarte drzwi „główne”
- świecenie na czerwono
•
otwarte drzwi „dodatkowe”
- świecenie na czerwono
•
otwarte drzwi „dodatkowe”
oraz
co
najmniej
jedne
drzwi „główne”
- miganie na czerwono

Uwaga: Wszystkie sygnały wywołać oraz sygnały zwrotne nie będą
generowane, jeśli napięcie zasilające będzie zbyt niskie lub za
wysokie. Układ wróci do poprawnej pracy po usunięciu problemów.

WYWOŁANIE (AKTYWACJA) PANELA
Aby wywołać panel (moduł) „główny” naleŜy kolejno:
1) podnieść słuchawkę,
2) wprowadzić kod modułu wywołania,
3) wcisnąć przycisk aktywacji
(13).
Aby wywołać panel „dodatkowy” naleŜy wcisnąć przycisk aktywacji
(13) przy odwieszonej słuchawce unifonu.
W systemach DIGIVOICE w wersji videodomofonowej nawiązanie
komunikacji z panelem zewnętrznym połączone jest z jednoczesnym
wyzwoleniem wizji i podglądem obrazu z kamery zamontowanej w
wywoływanym panelu.
Uwaga: wywołanie panela (modułu) „dodatkowego” jest niemoŜliwe,
jeśli w systemie znajdują się dwa panele zamontowane jeden pod
drugim w tym samym pionie.

FUNKCJA WYCISZENIA UNIFONU – „MUTE”
Funkcję tą załączamy lub wyłączamy przyciskiem MUTE
(10).
Wyciszenie unifonu sygnalizowane jest zielonym świeceniem diody
LED (11). Są wówczas blokowane wszystkie wywołania
przychodzące.

Uwaga: wywołanie panela „głównego” z unifonu interkomowego
ustawionego na zaprogramowaną metodę wywołania
„PROGRAMMED” jest moŜliwe tylko, jeśli pod jednym z przycisków
unifonu został wcześniej zaprogramowany kod wywoływanego
panela.

OTWIERANIE DRZWI
Dla funkcji otwierania drzwi dedykowany jest niezaleŜny przycisk
(15). Aby otworzyć drzwi wystarczy wcisnąć ten przycisk. W
zaleŜności od sposobu zaprogramowania moŜliwe jest:
•
otwarcie tylko drzwi, z których pochodzi wywołanie,
lub
•
otwarcie w dowolnej chwili wszystkich drzwi, obsługiwanych
przez moduły wywołania, w których ustawiony jest sposób
otwierania drzwi „ZAWSZE”.
AUTOMATYCZNE OTWIERANIE
SYGNAŁEM WYWOŁANIA

DRZWI

PRZYCHODZĄCYM

Włączanie lub wyłączanie tej funkcji realizujemy przytrzymując w
unifonie wciśnięty przycisk SHIFT
(5) i wciskając przycisk
(10)..
MUTE
Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest emitowaniem zielonego
migającego światła przez diodę LED (11).
Z chwilą załączenia opisywanej funkcji kaŜde wywołanie kierowane
do unifonu powoduje automatyczne otwieranie drzwi. O tym czy w
unifonie słyszalny jest przychodzący sygnał wywołania decyduje
załączenie lub wyłączenie funkcji MUTE.
Funkcja automatycznego otwierania drzwi sygnałem wywołania
jest niezaleŜna od funkcji wyciszenia MUTE. Dlatego z tymi
dwoma funkcjami moŜliwe są cztery stany pracy unifonu. Pokazuje to
następująca tabela:
Funkcja
MUTE
Wył.
Zał.
Wył.
Zał.
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Funkcja
automat.
otwierania
Wył.
Wył.
Zał.
Zał.

WYSYŁANIE KODÓW SPECJALNYCH
Unifon interkomowy nr ref. 1138/18 umoŜliwia wysyłanie kodów
specjalnych
aktywujących
programowalne
urządzenia
przekaźnikowe
lub
sprawdzających
stan
czujnika
(włączony/wyłączony).
Aby wysyłać z unifonu kod specjalny naleŜy kolejno:
1) podnieść słuchawkę,
2) wprowadzić z klawiatury: cyfrę 0 + kod specjalny z zakresu 1JJJJ
3) zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem wywołania
(4).
Stan przekaźnika lub czujnika sygnalizowany jest w unifonie
charakterystycznym dźwiękiem:
•
1 sygnał „BIP” -WYŁĄCZONY(OFF),
•
3 sygnały „BIP” - ZAŁĄCZONY(ON).
Uwaga: wysłanie określonego kodu specjalnego z unifonu
interkomowego ustawionego na zaprogramowaną metodę wywołania
„PROGRAMMED” jest moŜliwe tylko, jeśli kod ten został wcześniej
zaprogramowany pod jednym z przycisków unifonu (zobacz rozdział
„programowanie”).

Dioda LED (11)

Brak sygnalizacji
Świecenie na zielono
Miganie na zielono
Miganie na zielono
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PROGRAMOWANIE
Do poprawnej pracy unifonu interkomowego niezbędne jest jego
poprawne zaprogramowanie. Sprowadza się to do przypisania
poszczególnym parametrom odpowiednich wartości. Proces
programowania składa się z 7 kroków programowania.
Unifon programujemy zawsze z jego własnej klawiatury.
Podczas programowania naleŜy stosować się do poniŜszych
instrukcji:
1) Po wprowadzeniu z klawiatury kaŜdego parametru naleŜy
wcisnąć przycisk wywołania
(4).
2) System sprawdza poprawność wprowadzonych parametrów i
odrzuca nieprawidłowe wartości.
3) Aby poprawić wprowadzone dane przed zatwierdzeniem
uŜywamy przycisku kasowania
(3).
4) Zatwierdzenie zmian następuje po wciśnięciu przycisku
wywołania
(4).
5) Unifon automatycznie przechodzi do kolejnych kroków
programowania oraz wychodzi z trybu programowania po
zatwierdzeniu ostatniego parametru.
Aby wejść w tryb programowania naleŜy przytrzymać przycisk SHIFT
(5) i kilkakrotnie przycisnąć przycisk
(13), aŜ zaświeci się
na czerwono dioda LED (11).
OPIS
PARAMETRÓW
PROGRAMOWANIA

USTAWIANYCH

PODCZAS

KROK 4 – długość sygnału wywołania
Długość wysyłanego z unifonu sygnału wywołania moŜe wynosić od
1 do 5 sek. Czasom tym odpowiadają wartości parametru od „1” do
„5”.
Zaleca się, aby występujące w systemie wszystkie unifony,
moduły wywołania oraz centrale portierskie miały ustawioną
taką sama długość sygnału wywołania.
KROK 5 – liczba kanałów fonii
W unifonie interkomowym definiujemy liczbę obsługiwanych kanałów
fonicznych („1” lub „2”).
Oprócz zaprogramowania w panelu 1 lub 2 kana³ów fonicznych, do
prawidłowego funkcjonowania całego systemu, niezbędne jest
równieŜ:
•
zaprogramowanie we wszystkich innych urządzeniach takiej
samej liczby kanałów fonicznych,
•
zastosowanie odpowiedniej ilości zasilaczy oraz wykonanie
niezbędnych, dodatkowych połączeń.
KROK 6 – wtórnik wywołania
W tym kroku uaktywniamy dostępne w unifonie wyjście RCH, które
reaguje na pojawiający się w unifonie sygnał wywołania.
Dopuszczalne są następujące ustawienia wartości tego parametru:
„0”
- wtórnik nieaktywny,
„1”
- wtórnik reaguje tylko na wywołania z central portierskich
oraz modułów wywołania,
„2”
- wtórnik reaguje tylko na wywołania z unifonów,
„3”
- wtórnik reaguje na wywołania z central portierskich,
modułów wywołania oraz z innych unifonów.

W unifonie programujemy następujące parametry:
KROK 1 – kod (numer) pionu
Wartość tego parametru jest uzaleŜniona od typu instalacji oraz
lokalizacji dekodera w systemie:
•
Jeśli unifon podłączony jest do panela skonfigurowanego jako
„dodatkowy” programowany w dekoderze numer pionu jest z
zakresu „01”- „JJ” i musi być identyczny z kodem (numerem)
panela.
•
Jeśli unifon włączony jest pomiędzy panelami „głównymi”, a
panelami „dodatkowymi” kod (numer) pionu określa numer
kanału fonicznego, do którego fizycznie podłączony jest unifon i
jest:
•
„X1”- dla unifonów podłączonych do pierwszego kanału
fonicznego,
•
„X2” - dla unifonów podłączonych do drugiego kanału
fonicznego.
Aby wprowadzić wartość „X1” lub „X2” naleŜy:
•
przytrzymać przycisk SHIFT
(5),
•
wprowadzić z klawiatury cyfrę „1” lub „2”,
•
zatwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem
(4).
•

Jeśli unifony pracują w systemie, w którym występują tylko
panele „główne” programowany we wszystkich unisonach numer
pionu musi wynosić „1”.

KROK 2 – kod unifonu
Jest to kod wywołania unifonu.
Programowane kody mają od 1 do 4 znaków i są z pełnego zakresu:
„1” – „JJJJ”.
Wprowadzone kody unifonów nie muszą być w Ŝaden sposób
związane z numerem pionu, w którym pracują.
NaleŜy pamiętać, aby w systemie nie występowały unifony o
takich samych kodach wywołania.
KROK 3 – czas zajętości
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie moŜe
nastąpić jej rozłączenie przez innych uŜytkowników.
Występujące w systemie wszystkie unifony interkomowe, moduły
wywołania oraz centrale portierskie powinny mieć ustawiony taki sam
czas zajętości.
Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru
wartości: 1, 2, 3, 4 odpowiadające odpowiednio czasom 10, 20, 30,
40 sekund.
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KROK 7 – metoda wywołania
W tym kroku ustawiamy sposób wprowadzania z klawiatury kodów
wywołania, kodów specjalnych, kodów aktywacji panela.
Dostępne są trzy ustawienia, którym odpowiadają następujące
parametry:
„3”
- bezpośrednie wybieranie kodów z klawiatury - dowolna
metoda wywołania „FREE”,
„2”
- wybieranie określonych kodów poprzez wciśnięcie w
unifonie pojedynczego przycisku, któremu został
przypisany dany kod- zaprogramowana metoda wywołania
„PROGRAMMED”. Ustawienie tej metody wywołania
wymaga programowania rozszerzonego (patrz kolejny
rozdział),
„1”
- wszystkie wywołania z unifonu są blokowane.
Cykl konfiguracyjny zostaje automatycznie zakończony po 7 kroku.
PROGRAMOWANIE ROZSZERZONE
Programowanie rozszerzone polega na skojarzeniu kaŜdego z
moŜliwych do wybrania 20 przycisków (1 - 0, A - J) z określonym
kodem wywołania, kodem specjalnym lub kodem aktywacji panela.
Aby rozpocząć programowanie rozszerzone naleŜy przytrzymać
przycisk SHIFT
(5) i kilkakrotnie nacisnąć przycisk
(6),
aŜ dioda LED (11) zacznie naprzemiennie mrugać światłem zielonym
i czerwonym. Operacja ta jest moŜliwa tylko, jeśli w 7 kroku
programowania
unifonu
ustawimy
metodę
wywołania
„PROGRAMMED”.
W tym momencie moŜliwe jest kojarzenie przycisków z Ŝądanymi
kodami. Aby to wykonać naleŜy kolejno:
1) Wcisnąć wybrany przycisk (1 - 0, A - J), który ma zostać
zaprogramowany - dioda LED (11) zacznie mrugać szybciej.
2) Wprowadzić kod, który ma zostać skojarzony z tym przyciskiem.
MoŜe to być:
•
kod wywołania innego unifonu,
•
poprzedzony zerem kod specjalny,
•
kod „głównego modułu” wywołania, który ma być
aktywowany.
Dioda LED (11) zacznie mrugać wolniej.
Analogicznie moŜliwe jest zaprogramowanie pozostałych przycisków.
Aby zakończyć procedurę programowania rozszerzonego naleŜy
powtórzyć sekwencję uŜytą do jej aktywacji.
Uwaga: Aby skasować kod zaprogramowany pod danym
przyciskiem naleŜy przeprogramować go wprowadzając kod nie
występującym
w
systemie
np.
0JJJ.
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYG. WYWOŁANIA
U dołu unifonu znajduje się 3-pozycyjna dźwignia regulacji głośności
sygnału wywołania.

PROGRAMOWANIE
Programowanie unifonu polega na przypisaniu kodu wywołania (od 1
do 9999) do wyjścia dekodera, do którego podłączony jest unifon.
Dodatkowo programuje się kody dwóch przycisków funkcyjnych.

MONTAś

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon przeznaczony do pracy wyłącznie w systemie
DIGIVOICE.
PODSTAWOWE FUNKCJE

ATLANTICO moŜe być montowany na ścianie lub ustawiony na
biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej.
MONTAś ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby najwyŜsza
część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od podłoŜa.

1)
2)
3)
4)

Prowadzenie rozmowy.
Przycisk otwierania drzwi (A).
MoŜliwość równoległego dołączenia dodatkowego unifonu.
Dwa programowalne przyciski funkcyjne (T1, T2) słuŜące do
realizowanie dwóch spośród następujących funkcji:
•
Dzwonienie do centrali portierskiej,
•
Dzwonienie do panele głównego lub dodatkowego w pionie,
do którego podłączony jest Unifon,
•
Wywołanie unifonu interkomowego,
•
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych.
5) Wbudowany trójpozycyjny regulator głośności sygnału
wywołania.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
FA
FB
CA
0V

Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Wywołanie.
Masa dla linii danych.

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

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za pomocą jednego
z 3 dekoderów nr ref.:
•
1038/34 – w wersji domofonowej,
•
1038/35 – w wersji videodomofonowej,
•
1038/38 – w wersji videodomofonowej.
OPIS DZIAŁANIA
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).
Z unifonu moŜemy otworzyć drzwi podczas rozmowy, lub teŜ nie
podnosząc słuchawki w trakcie jej wywołania.
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2) Przymocować unifon do ściany przy uŜyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem.
3) Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
4) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
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MONTAś
3) Odizolować końcówki przewodów i podłączyć je do
odpowiednich zacisków złącza unifonu.
4) Zatrzasnąć podstawę skośną w tylnej ściance unifonu (rys. 7).
5) Zacisnąć przewód wieloŜyłowy w podstawie skośnej unifonu
(rys. 7).
6) Zamontować gumki przeciwpoślizgowe (rys. 7).

5) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
unifonu.
6) Połączyć ponownie obie części obudowy.

MONTAś WERSJI STOJĄCEJ
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.
1) RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka.

2) Przeciągnąć przewód wieloŜyłowy przez otwór w podstawie
skośnej oraz tylnej części unifonu, a następnie przymocować go
za pomocą wkrętaka i uchwytu oczkowego do podstawy unifonu.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYG. WYWOŁANIA
U dołu unifonu znajduje się 3-pozycyjna dźwignia regulacji głośności
sygnału wywołania

PROGRAMOWANIE
Programowanie unifonu polega na przypisaniu kodu wywołania (od 1
do 9999) do wyjścia dekodera, do którego podłączony jest unifon.
Dodatkowo programuje się kody dwóch przycisków funkcyjnych.

MONTAś
INFORMACJE OGÓLNE
Unifon przeznaczony do pracy wyłącznie w systemie
DIGIVOICE.

ATLANTICO moŜe być montowany na ścianie lub ustawiony na
biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej.
MONTAś ŚCIENNY

PODSTAWOWE FUNKCJE
1)
2)
3)
4)

Prowadzenie rozmowy.
Przycisk otwierania drzwi (A).
MoŜliwość równoległego dołączenia dodatkowego unifonu.
Dwa programowalne przyciski funkcyjne (T1, T2) słuŜące do
realizowanie dwóch spośród następujących funkcji:
•
Dzwonienie do centrali portierskiej,
•
Dzwonienie do panele głównego lub dodatkowego w pionie,
do którego podłączony jest Unifon,
•
Wywołanie unifonu interkomowego,
•
Aktywacja dekodera funkcji specjalnych.
5) Wbudowany trójpozycyjny regulator głośności sygnału
wywołania.

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby najwyŜsza
część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od podłoŜa.
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej naleŜy wykonać opisane
poniŜej czynności.
1) RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
FA
FB
CA
0V

Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).
Wywołanie.
Masa dla linii danych.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za pomocą jednego
z 3 dekoderów nr ref.:
•
1038/34 – w wersji domofonowej,
•
1038/35 – w wersji videodomofonowej,
•
1038/38 – w wersji videodomofonowej.

2) Przymocować unifon do ściany przy uŜyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem.
3) Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.

OPIS DZIAŁANIA
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).
Z unifonu moŜemy otworzyć drzwi podczas rozmowy, lub teŜ nie
podnosząc słuchawki w trakcie jej wywołania.
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MONTAś
4) Przymocować unifon do ściany przy uŜyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem.
5) Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
6) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

7) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
unifonu.
8) Połączyć ponownie obie części obudowy.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

MONTAś WERSJI STOJĄCEJ
Aby zamontować unifon na podstawie skośnej naleŜy wykonać
opisane poniŜej czynności.
1) RozłoŜyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
uŜyciu ostrza wkrętaka..

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

117

FUNKCYJNY UNIFON UTOPIA NR REF. 1138/4

FUNKCYJNY UNIFON UTOPIA NR REF. 1138/4

VIDEOMONITOR SCAITEL NR REF. 1732/1

VIDEOMONITOR SCAITEL NR REF. 1732/1
UCHWYT DO VIDEOMONITORA SCAITEL NR REF. 1732/92

VIDEOMONITOR SCAITEL NR REF. 1732/1

UCHWYT
DO
NR REF. 1732/92

VIDEOMONITORA

SCAITEL

Moduł video Scaitel nr ref. 1732/1 wyposaŜony jest w płaski ekran o
przekątnej 4”. Urządzenie moŜe być instalowane razem z unifonem,
lub teŜ centralą portierską w systemach videodomofonowych.
Moduł video posiada regulację jasności oraz kontrastu
wyświetlanego obrazu.
MontaŜ urządzenia na ścianie odbywa się przy pomocy uchwytu
modułu video nr ref. 1732/92. MoŜliwy jest równieŜ montaŜ modułu
w pozycji stojącej z zastosowaniem uchwytu skośnego nr ref.
1732/56.

OPIS ZŁĄCZ POD ZACISKI
R2
RD
R1
V5
V3
V4
CV

Zasilanie videomonitora.
Załączanie samoaktywacji.
Masa zasilania
Masa sygnału video.
Wejście sygnału video (przewód koncentryczny).
Wyjście sygnału video (przewód koncentryczny).
Gniazdo do połączenia modułu video z unifonem.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Uchwyt z monitorem moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za
pomocą jednego z 2 dekoderów.:
•
nr ref. 1038/35
•
nr ref. 1038/38

MONTAś
Videomonitor SCAITEL moŜe być montowany na ścianie (przy
uŜyciu uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku przy
wykorzystaniu podstawy skośnej.
MONTAś SCIENNY
Aby zamontować uchwyt modułu video na ścianie naleŜy wykonać
następujące czynności:
1) UłoŜyć przewody tak, aby moŜliwa była instalacja uchwytu.
2) Przy pomocy czterech wkrętów przytwierdzić uchwyt do ściany
na odpowiedniej wysokości.
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MONTAś
3) Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków.
4) Wyciągnąć zapinkę A.
5) PrzyłoŜyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez
wciśnięcie zapinki A do środka.
MONTAś WERSJI STOJĄCEJ
Do zainstalowania modułu video w wersji stojącej (np. na biurku)
naleŜy zastosować uchwyt skośny nr ref. 1732/56 oraz uchwyt nr
ref. 1732/92.
NaleŜy wykonać następujące czynności:
1) Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną
(Rys. 2).
2) Przymocować uchwyt mocujący wkrętami (α) (Rys. 1).
3) Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków uchwytu
(Rys. 1).
4) Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module videomonitora
(Rys. 1).
5) PrzyłoŜyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez
wciśnięcie zapinki A do środka (Rys. 1).
6) Podłączyć przewody układu do odpowiednich zacisków gniazda.

5) Przymocować uchwyt mocujący videomonitora i podstawę
unifonu do odpowiednich podstawek skośnych znajdującymi się
w zestawie wkrętami, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.
6) Podłączyć przewody do odpowiednich przyłączy.
7) W celu wykonania połączeń pomiędzy modułem video, a
unifonem naleŜy postępować zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na Rys. 5, uprzednio wybijając otwory w
miejscach e i f ścianek stojaków.
8) Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module videomonitora.
9) PrzyłoŜyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez
wciśnięcie zapinki A do środka.
10) Przymocować unifon do podstawy.
11) Podłączyć przewody układu do odpowiednich gniazd.

MONTAś Z UNIFONEM
Aby zamontować moduł video nr ref. 1732/1 w wersji stojącej z
unifonem naleŜy:
1) Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną
(Rys. 4).
2) Połączyć dwie podstawy skośne do wersji stojących w taki
sposób, by moduł videomonitora znalazł się po lewej stronie.
3) Kontynuować montaŜ przykręcając dwie płaskie płytki G i H (przy
uŜyciu wkrętów β) oraz, umieszczając przekładkę dystansową L.
4) W celu umieszczenia płytek w odpowiednim połoŜeniu w
miejscach a, b, c, d na odpowiednich ścianach naleŜy uprzednio
wybić otwory, tak samo jak w miejscach g i h, gdzie naleŜy
przymocować przekładkę dystansową L(wkręty γ).

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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VIDEOMONITOR WINFLAT NR REF. 1202/1A
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INFORMACJE OGÓLNE

Videomonitor WINFLAT został zaprojektowany przez pracownię
projektową GIUGIARO DESIGN.
Płaski, 4 calowy ekran oraz niewielka grubość całego monitora
umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia bez konieczności
osadzania go w ścianie.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor WINFLAT jest dostępny w kolorze białym i
wyposaŜony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe
zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego.
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada trzy
poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną, ustawiane
przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

WINSPOT został zaprojektowany przez pracownię projektową
GIUGIARO DESIGN.
Kolorowy, 3,3 calowy ciekłokrystaliczny ekran oraz niewielka grubość
całego monitora umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia bez
konieczności osadzania go w ścianie.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor WINSPOT jest dostępny w kolorze białym i
wyposaŜony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe
zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i nasycenia kolorów wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada trzy
poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną, ustawiane
przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

WINFLAT nr ref. 1202/1A dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego systemu
Digivoice naleŜy zastosować uchwyt nr ref. 1202/98.

WINSPOT nr ref. 1855/11A dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego systemu
Digivoice naleŜy zastosować uchwyt nr ref. 1202/98.

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący
na tylniej ścianie urządzenia:
•
pozycja A – systemy analogowe,
•
pozycja B – systemy cyfrowe.
Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący
na tylniej ścianie urządzenia:
•
pozycja A – systemy analogowe,
•
pozycja B – systemy cyfrowe.
Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.

Monitor moŜe być instalowany w wersji stojącej, dzięki wykorzystaniu
podstawki skośnej nr ref. 1202/92

Monitor moŜe być instalowany w wersji stojącej, dzięki wykorzystaniu
podstawki skośnej nr ref. 1202/92
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UCHWYT DO VIDEOMONIOTORA WINFLAT, WINSPOT, ATLANTICO NR REF. 1202/98

VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1,
1702/41, 1702/42, 1702/40 (KOLOR)

A – przycisk otwarcia drzwi
B – przyciski funkcyjne
C – regulacja kontrastu
D – regulacja jaskrawości
E – regulacja głośności sygnału wywołania

INFORMACJE OGÓLNE
ATLANTICO został zaprojektowany przez pracownię projektową
GIUGIARO DESIGN.
Płaski, 4 calowy ekran oraz niewielka grubość całego monitora
umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia bez konieczności
osadzania go w ścianie.
Monitor ATLANTICO dostępny jest w wersji czarno-białej oraz
kolorowej.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Obudowa Videomonitora ATLANTICO dostępna jest w kolorze
białym nr ref. 1702/1, czarnym ref. 1702/41, srebrnym ref. 1702/42,
w wersji kolorowej tylko białej ref. 1702/40. Videomonitor
ATLANTICO wyposaŜony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa
dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada
płynną regulację głośności aŜ do całkowitego wyłączenia przy
pomocy regulatora znajdującego się w dolnej części monitora.
Dodatkowo kaŜdorazowe uruchomienie podglądu na videomonitorze
powoduje podświetlenie się przycisku otwarcia drzwi. Przycisk
podświetla się równieŜ podczas wywołania z panela zewnętrznego.
Videomonitor ATLANTICO nr ref. 1702/1 dostarczany jest bez
uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie,
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego
systemu Digivoice naleŜy zastosować uchwyt nr ref. 1202/98.
Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący
na tylniej ścianie urządzenia:
•
pozycja A – systemy analogowe,
•
pozycja B – systemy cyfrowe.
Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.
Monitor ATLANTICO moŜe być instalowany w wersji stojącej, dzięki
wykorzystaniu podstawki skośnej nr ref. 1702/92.
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UCHWYT
DO
VIDEOMONITORA
WINFLAT,
WINSPOT, ATLANTICO NR REF. 1202/98

Uchwyt mocujący nr ref. 1202/98 przeznaczony jest wyłącznie do
cyfrowego systemu Digivoice do videomonitorów nr ref. 1202/1A,
1702/1, 1702/40, 1702/41, 1702/42 oraz 1855/11A.
OPIS ZŁĄCZ POD PRZYCISKI
FA
FB
CA
0V
CV
MU
PA
V3
V4
V5
R1
R2
RD

Linia kanału fonicznego (mikrofon),
Linia kanału fonicznego (głośnik),
Wywołanie,
Masa dla linii danych,
Sterowanie modułem video,
Zasilanie diod LED,
Dioda LED przycisku,
Wejście sygnału video,
Wyjście sygnału video,
Masa dla sygnału video,
Masa zasilania wizji,
Zasilanie wizji,
Podłączenie równoległe II videomonitora

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Uchwyt z monitorem moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za
pomocą jednego z 2 dekoderów.:
•
nr ref. 1038/35,
•
nr ref. 1038/38.

MONTAś
Videomonitor WINFLAT moŜe być montowany na ścianie (przy
uŜyciu uchwytu mocującego) lub ustawiony na biurku przy
wykorzystaniu podstawy skośnej.
MONTAś ŚCIENNY
Przygotowanie przewodów:
•
jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod
uchwytem mocującym,
•
jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, naleŜy doprowadzić
je do uchwytu mocującego z prawej strony od dołu,
Następnie naleŜy wykonać opisane poniŜej czynności:
1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
2) Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej wysokości
przy uŜyciu czterech kołków mocujących (Rys.1).
3) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
uchwytu mocującego.
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VIDEOMONITOR ATLANTICO NR REF. 1702/1, 1702/41, 1702/42, 1702/40 (KOLOR)

UCHWYT DO VIDEOMONITORÓW WINFLAT, WINSPOT, ATLANTICO NR REF. 1202/98

UCHWYT DO VIDEOMONITORA WINFLAT, WINSPOT, ATLANTICO NR REF. 1202/98
MONTAś
4) Wyjąć zaczep A podwaŜając go końcówką wkrętaka.
5) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (Rys.2).
6) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.

MONTAś WERSJI STOJĄCEJ VIDEOMONITORÓW WINFLAT,
WINSPOT
Podstawa skośna nr ref. 1202/92 składa się z plastikowej podpórki,
płyty dopasowującej oraz 16 Ŝyłowego przewodu zakończonego
gniazdkiem.
Aby zamontować videomonitor na podstawie skośnej naleŜy
wykonać następujące czynności:
1) Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą podpórki
(Rys. 1).
2) Wybić otwór na przewód podłączeniowy w jednym z trzech
miejsc (a na Rys. 1).
3) Przez wykonany otwór przełoŜyć przewód i przymocować go do
podstawki przy uŜyciu dostarczonego zacisku (b na Rys. 2).
4) Przymocować wkrętami płytę dopasowująca do podstawki
(Rys. 2).
5) Przymocować wkrętami uchwyt mocujący (Rys. 2).
6) Podłączyć końcówki przewodów do odpowiednich zacisków w
uchwycie mocującym.
7) Wyjąć zaczep A podwaŜając go końcówką wkrętaka.
8) Zawiesić monitor na uchwycie mocującym.
9) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.
10) Podłączyć
przewody
instalacji
videodomofonowej
do
odpowiednich zacisków gniazdka.

MONTAś WERSJI STOJĄCEJ VIDEOMONITORÓW ATLANTICO
Podstawa skośna nr ref. 1702/92 składa się z plastykowej podpórki,
płyty dopasowującej oraz 16 Ŝyłowego przewodu zakończonego
gniazdkiem.
Aby zamontować videomonitor na podstawie skośnej naleŜy
wykonać następujące czynności:
1) Przez otwór przełoŜyć przewód i przymocować go do podstawki
przy uŜyciu dostarczonego zacisku B.
2) Przymocować wkrętami uchwyt mocujący.
3) Podłączyć końcówki przewodów do odpowiednich zacisków w
uchwycie mocującym.
4) Wyjąć zaczep A podwaŜając go końcówką wkrętaka .
5) Zawiesić monitor na uchwycie mocującym.
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VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/1

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/1
INFORMACJE OGÓLNE
6) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.
7) Podłączyć
przewody
instalacji
videodomofonowej
do
odpowiednich zacisków gniazdka.

VIDEOMONITOR UTOPIA NR REF. 1703/1

1 – przyciski funkcyjne
2 – regulacja kontrastu
3 – regulacja jaskrawości
4 – nasycenie kolorów
5 – regulacja głośności sygnału wywołania
6 – przycisk otwarcia drzwi
7 – zielona dioda LED – świeci w przypadku całkowitego wyciszenia
sygnału wywołania (konieczny dodatkowy zasilacz)
8 – czerwona dioda LED – świeci w przypadku otwarcia drzwi
(konieczny czujnik w drzwiach np. kontaktron oraz dodatkowy
zasilacz)

INFORMACJE OGÓLNE
UTOPIA została zaprojektowana przez pracownię projektową
GIUGIARO DESIGN.
Płaski, 4 calowy kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubość całego
monitora umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia bez
konieczności osadzania go w ścianie.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor UTOPIA wyposaŜony jest w przycisk otwierania drzwi
oraz trzy dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być
uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,
Urządzenie posiada trzy zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości, kontrastu oraz nasycenia koloru wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada
płynną regulację głośności aŜ do całkowitego wyłączenia przy
pomocy regulatora znajdującego pod dolną osłoną monitora.
Dodatkowo kaŜdorazowe uruchomienie podglądu na videomonitorze
powoduje podświetlenie się przycisku otwarcia drzwi. Przycisk
podświetla się równieŜ podczas wywołania z panela zewnętrznego.
Monitor posiada moŜliwość sygnalizacji optycznej stanu otwarcia
drzwi (konieczność zastosowania dodatkowego źródła zasilania
12Vdc oraz kontaktronu do drzwi).
Videomonitor UTOPIA nr ref. 1703/1 dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego systemu
Digivoice naleŜy zastosować uchwyt nr ref. 1703/92.
UTOPIA nr ref. 1703/1 moŜe być instalowana tylko w wersji
wiszącej do zawieszenia na ścianie.
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UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1 (MODEL Z SŁUCHAWKĄ) NR REF 1703/92

UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1 NR REF 1703/92
MONTAś

UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1
(MODEL Z SŁUCHAWKĄ) NR REF 1703/92
Uchwyt mocujący nr ref. 1703/92 przeznaczony jest wyłącznie do
cyfrowego systemu Digivoice do videomonitora nr ref. 1703/1.
OPIS ZŁĄCZ POD PRZYCISKI
FA
FB
CA
0V
CV
MU
PA
V3
V4
V5
R1
R2
RD

Linia kanału fonicznego (mikrofon),
Linia kanału fonicznego (głośnik),
Wywołanie,
Masa dla linii danych,
Sterowanie modułem video,
Zasilanie diod LED,
Dioda LED przycisku otwarcia drzwi,
Wejście sygnału video,
Wyjście sygnału video,
Masa dla sygnału video,
Masa zasilania wizji,
Zasilanie wizji,
Podłączenie równoległe II videomonitora

Rys. 2

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Uchwyt z monitorem moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za
pomocą jednego z 2 dekoderów.:
•
nr ref. 1038/35,
•
nr ref. 1038/38.
Rys.3

MONTAś
Videomonitor UTOPIA Nr Ref. 1703/1 przeznaczona jest wyłącznie
do montaŜu ściennego.
Przygotowanie przewodów:
•
jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod
uchwytem mocującym;
•
jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, naleŜy doprowadzić
je do uchwytu mocującego od dołu;
Następnie naleŜy wykonać opisane poniŜej czynności:
1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
2) Zdjąć pokrywę ochronną z uchwytu (rys.1)
3) Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej wysokości
przy uŜyciu dwóch kołków mocujących (rys.2, rys.3).
4) Zdjąć folię zabezpieczającą złącze (rys.4).
5) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
uchwytu mocującego.
6) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (rys.5).

Rys. 4

Rys. 1

Rys.5
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VIDEOMONITOR UTOPIA (GŁOŚNOMÓWIĄCY)
NR REF. 1703/2, NR REF. 1703/3

Videomonitor UTOPIA nr ref. 1703/2 i 1703/3 dostarczany jest bez
uchwytu mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie,
odpowiednio do typu instalacji oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego
systemu Digivoice naleŜy zastosować uchwyt nr ref. 1703/94.
Videomonitor UTOPIA nr ref. 1703/2 i 1703/3 moŜe być instalowana
tylko w wersji wiszącej do zawieszenia na ścianie w wersji
natynkowej lub podtynkowej.

REGULACJA I NASTAWY
SPOSÓB PROWADZENIA ROZMOWY
Prowadzenie rozmowy moŜe odbywać się na dwa róŜne sposoby:
•
„Bez uŜycia rąk”
Aby rozpocząć rozmowę po nadejściu sygnału wywołania wciskamy
przycisk prowadzenia rozmowy
(podświetlenie przycisku załączy
się) wówczas moŜemy prowadzić rozmowę bez jakichkolwiek
dodatkowych czynności. W celu zakończenia rozmowy ponownie
wciskamy przycisk prowadzenia rozmowy (podświetlenie przycisku
wyłączy się).
•
„Z uŜyciem rąk”
Aby rozpocząć rozmowę po nadejściu sygnału wywołania wciskamy i
przytrzymujemy przycisk prowadzenia rozmowy
(podświetlenie
przycisku załączy się) wówczas i moŜemy prowadzić rozmowę. W
celu zakończenia rozmowy zwalniamy przycisk prowadzenia
rozmowy (podświetlenie przycisku wyłączy się).

1 – przyciski prowadzenia rozmowy (podświetlany po naciśnięciu
przycisku wywołania w panelu zewnętrznym)
2 – przyciski funkcyjne
3 – regulacja kontrastu
4 – regulacja jaskrawości
5 – nasycenie kolorów
6 – regulacja głośności sygnału wywołania
7 – przycisk otwarcia drzwi (podświetlany po naciśnięciu przycisku
wywołania w panelu zewnętrznym)
8 – zielona dioda LED – świeci zawsze przez czas załączenia fonii
przyciskiem prowadzenia rozmowy (przycisk
)
9 – zielona dioda LED – świeci w przypadku całkowitego wyciszenia
sygnału wywołania (konieczny dodatkowy zasilacz)
10 – czerwona dioda LED – świeci w przypadku otwarcia drzwi
(konieczny czujnik w drzwiach np. kontaktron oraz dodatkowy
zasilacz)
Videomonitory głośnomówiące Utopia nr ref. 1703/2 i 1703/3 róŜnią
się kolorem obudowy – 1703/2 obudowa dwu-kolorowa, 1703/3
obudowa biała.

INFORMACJE OGÓLNE
UTOPIA została zaprojektowana przez pracownię projektową
GIUGIARO DESIGN.
Płaski, 4 calowy kolorowy ekran LCD oraz niewielka grubość całego
monitora umoŜliwiają łatwy i szybki montaŜ urządzenia bez
konieczności osadzania go w ścianie.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor UTOPIA wyposaŜony jest w przycisk otwierania drzwi
oraz dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być
uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,
Urządzenie posiada trzy zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości, kontrastu oraz nasycenia koloru wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik posiada płynną
regulację głośności aŜ do całkowitego wyłączenia przy pomocy
regulatora znajdującego pod dolną osłoną monitora.
Dodatkowo kaŜdorazowe uruchomienie podglądu na videomonitorze
powoduje podświetlenie się przycisku otwarcia drzwi. Przycisk
podświetla się równieŜ podczas wywołania z panela zewnętrznego.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PowyŜszych ustawień dokonujemy przy uŜyciu zwory znajdującej się
w uchwycie mocującym nr ref. 1703/94.

WZMOCNIENIE GŁOŚNIKA I MIKROFONU
Monitor posiada regulację wzmocnienia głośnika i mikrofonu. Dostęp
do dwóch potencjometrów regulacyjnych jest moŜliwy po zsunięciu
dolnej osłony:
•
EXT – regulacja wzmocnienia głośnika.
•
INT – regulacja wzmocnienia mikrofonu.
Regulatory te są fabrycznie ustawione w sposób optymalny.

Mikrofon
Głośnik
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UCHWYT DO VIDEOMONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO UTOPIA NR REF. 1703/94
MONTAś WERSJI NATYNKOWEJ

UCHWYT DO VIDEOMONITORA
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO UTOPIA NR REF. 1703/94
Uchwyt mocujący nr ref. 1703/94 przeznaczony jest wyłącznie do
cyfrowego systemu Digivoice do videomonitorów nr ref. 1703/2 oraz
nr ref. 1703/3.
OPIS ZŁĄCZ POD PRZYCISKI
FA
FB
CA
0V
CV
MU
PA
V3
V4
V5
R1
R2
RD

Linia kanału fonicznego (mikrofon),
Linia kanału fonicznego (głośnik),
Wywołanie,
Masa dla linii danych,
Sterowanie modułem video,
Zasilanie diod LED,
Dioda LED przycisku otwarcia drzwi,
Wejście sygnału video,
Wyjście sygnału video,
Masa dla sygnału video,
Masa zasilania wizji,
Zasilanie wizji,
Podłączenie równoległe II videomonitora

Rys. 2

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Uchwyt z monitorem moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za
pomocą jednego z 2 dekoderów.:
•
nr ref. 1038/35,
•
nr ref. 1038/38.
Rys.3

MONTAś
Videomonitor głośnomówiący UTOPIA Nr Ref. 1703/2 i 1703/3
przeznaczona jest wyłącznie do montaŜu ściennego w wersji
natynkowej lub podtynkowej.
MONTAś WERSJI NATYNKOWEJ
Przygotowanie przewodów:
•
jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod
uchwytem mocującym,
•
jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, naleŜy doprowadzić
je do uchwytu mocującego od dołu,
Następnie naleŜy wykonać opisane poniŜej czynności:
1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
2) Zdjąć pokrywę ochronną z uchwytu (rys.1)
3) Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej wysokości
przy uŜyciu dwóch kołków mocujących (rys.2, rys.3).
4) Zdjąć folię zabezpieczającą złącze (rys.4).
5) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
uchwytu mocującego.
6) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (rys.5).

Rys. 4

Rys.5
Rys. 1
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MONTAś WERSJI PODTYNKOWEJ

MONTAś WERSJI PODTYNKOWEJ
Aby zamontować videomonitor UTOPIA nr ref. 1703/2 i 1703/3 w
wersji podtynkowej naleŜy:
1) Przeprowadzić przewody poprzez odpowiednie otwory w puszce
podtynkowej.
2) Osadzić puszkę podtynkową nr ref. 1703/60 w ścianie (rys. 5).
3) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
4) Zamocować tylną część podstawy monitora wewnątrz puszki
podtynkowej (rys.6).
5) Zdjąć pokrywę ochronną z uchwytu (rys.1).
6) Obciąć zaczepy uchwytu nr ref. 1703/91 (rys.7).
7) Przykręcić uchwyt mocujący do puszki podtynkowej (rys.8).
8) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
uchwytu mocującego (rys. 9).
9) Zsunąć górna i dolną osłonę monitora (rys.10).
10) Przykręcić videomonitor do puszki podtynkowej (rys. 11).
rys.7

rys.5
rys.8

rys.9

rys.6

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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rys.10

rys.11
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VIDEOMONITOR ARTICO NR REF. 1705/1

UCHWYT
DO
NR REF. 1705/92

VIDEOMONITORA

ARTICO

Uchwyt mocujący nr ref. 1705/92 przeznaczony jest wyłącznie do
cyfrowego systemu Digivoice do videomonitorów ARTICO nr ref.
1705/1.
OPIS ZŁĄCZ POD PRZYCISKI
FA
FB
CA
0V
CV
V3
V4
V5
R1
R2
RT

Linia kanału fonicznego (mikrofon),
Linia kanału fonicznego (głośnik),
Wywołanie,
Masa dla linii danych,
Sterowanie modułem video,
Wejście sygnału video,
Wyjście sygnału video,
Masa dla sygnału video,
Masa zasilania wizji,
Zasilanie wizji,
Podłączenie równoległe II videomonitora

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
A
B1
B2
C
D
E

– przycisk otwarcia drzwi
– przycisk funkcyjny
– przycisk funkcyjny
– regulacja kontrastu
– regulacja jaskrawości
– regulacja głośności sygnału wywołania

Uchwyt z monitorem moŜna podłączyć do systemu wyłącznie za
pomocą jednego z 2 dekoderów.:
•
nr ref. 1038/35,
•
nr ref. 1038/38.

MONTAś
INFORMACJE OGÓLNE
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.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
ARTICO dostępny jest w kolorze białym i wyposaŜony jest w przycisk
otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe zwierne przyciski funkcyjne,
które mogą być uŜyte np. do:
•
zapalania światła na klatce schodowej,
•
wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej,
•
połączenia wewnętrznego (interkomu),
•
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada
płynną regulację głośności aŜ do całkowitego wyłączenia przy
pomocy regulatora znajdującego się w dolnej części monitora.
ARTICO nr ref. 1705/1 dostarczany jest bez uchwytu mocującego,
który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do typu instalacji
oraz rodzaju systemu. Dla cyfrowego systemu Digivoice naleŜy
zastosować uchwyt nr ref. 1705/92.

Videomonitor ARTICO moŜe być montowany tylko w wersji
naściennej.
MONTAś ŚCIENNY
Przygotowanie przewodów:
•
jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je pod
uchwytem mocującym;
•
jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, naleŜy doprowadzić
je do uchwytu mocującego z prawej strony od dołu;
Następnie naleŜy wykonać opisane poniŜej czynności:
1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
2) Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej wysokości
przy uŜyciu czterech kołków mocujących (Rys.1).
3) Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
uchwytu mocującego.
4) Wyjąć zaczep A podwaŜając go końcówką wkrętaka.
5) Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (Rys.2).
6) Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.

Monitor posiada dwupozycyjny przełącznik rodzaju pracy znajdujący
na tylniej ścianie urządzenia:
•
pozycja A – systemy analogowe,
•
pozycja B – systemy cyfrowe.
Przełącznik ustawiony jest fabrycznie w pozycji A.
Monitor ARTICO moŜe być instalowany tylko w wersji naściennej.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1038/20

•

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1)
2)
3)
4)

Zasilanie urządzeń systemu DIGIVOICE.
Zasilanie układu fonii.
Zasilanie linii danych.
Selekcjonowanie systemu.
Funkcja polega na automatycznym odłączaniu się od reszty
systemu, w przypadku wystąpienia zakłóceń w sekcji (strefie)
zasilanej z danego zasilacza.
5) Sygnalizacja na 3 diodach LED błędów występujących w
systemie.
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
0
230
D
FA
FB

•

Napięcie sieciowe ~0.
Napięcie sieciowe ~230.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
Linia kanału fonicznego (głośnik).

Wyjście do zasilania linii danych oraz zasilania urządzeń
systemu DIGIVOICE
M1
Ustawianie trybu pracy zasilacza MASTER/SLAVE.
M2
Ustawianie trybu pracy zasilacza MASTER/SLAVE.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V.
+VT
Wejście dla napięcia z zasilacza rezerwowego.
0VT
Wejście dla masy napięcia +VT.
DU
Wyjście linii danych.
DE
Wejście linii danych.
0D
Masa linii danych.
Wyjścia do zasilania układów fonii
+F
Napięcie zasilające fonie.
0F
Masa dla napięcia +F.
+FT
Wejście dla napięcia z zasilacza rezerwowego fonii.
0FT
Wejście dla masy napięcia +FT.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Napięcia wyjściowe:
Wyjście +V – 0V
Wyjście +F – 0F
Wyjście DU – 0D
Maksymalne obciąŜenie:
Wyjście +V – 0V
Wyjście +F – 0F
Wyjście DU – 0D (tylko zasilacz Master)
Temperatura pracy
Wymiary
Długość
Szerokość
Grubość
130

Wyjście +V – 0V:
ObciąŜalność zasilacza nr ref. 1038/20 jest przystosowana do
obsługi typowego systemu składającego się z:
•
1 modułu wywołania,
•
35 dekoderów nr ref 1038/34.
W bardziej rozbudowanych systemach stosuje się odpowiednio
większą liczbę zasilaczy. Wyjście +V – 0V kaŜdego zasilacza
obsługuje oddzielne fragmenty systemu.
W przypadku występujących w systemie kilku zasilaczy nie
wolno równolegle łączyć ze sobą wychodzących z nich napięć
zasilających (+V – 0V). Wywołałoby to upływności wynikające z
niewielkich róŜnic potencjałów pomiędzy tymi napięciami
Minimalna liczba zasilaczy jest uzaleŜniona od ilości urządzeń
występujących w systemie. Dopuszczalna obciąŜalność kaŜdego z
nich wynosi ok. 700 mA.
Aby uprościć obliczanie związane z obciąŜeniem kaŜdego zasilacza
wprowadzono umowną jednostkę obciąŜenia LU (ok. 10 mA).
Zgodnie z tym dopuszczalna obciąŜalność kaŜdego zasilacza nr ref.
1038/20 wynosi 70LU.
KaŜde urządzenie systemu DIGIVOICE posiada określony pobór
mocy, który podawany jest w umownych jednostkach LU.
Na tej podstawie moŜliwe jest przeprowadzenie obliczeń
określających stopień obciąŜenia kaŜdego zasilacza występującego
w systemie.
Przykład:
W skład systemu wchodzą:
1 moduł wywołania nr ref. 1038/13
(15LU)
35 dekoderów nr ref. 1038/34
(1,5LU)
Obliczenie obciąŜenia dla tego systemu:
(1x15 LU) + (35x1,5 LU)=67,5 LU < 70 LU
Na podstawie dokonanych obliczeń stwierdzamy, Ŝe system o takiej
konfiguracji moŜe być zasilony z jednego zasilacza nr ref. 1038/20

230Vac±10%
24Vdc±5%
33Vdc±5%
24Vdc -5÷ +7%

Wyjście +F – 0F:
W systemie z obsługą 1 kanału fonicznego zasilacz nr ref. 1038/20
moŜe obsłuŜyć układu foniczne w kilku modułach wywołania.
W systemie z obsługą 2 kanałów fonicznych zasilacz nr ref. 1038/20
moŜe obsłuŜyć układ foniczny tylko w jednym module wywołania.
Układ foniczny kaŜdego kolejnego modułu wywołania musi być
zasilony:
- z kolejnego zasilacza nr ref. 1038/20
lub
- z dodatkowego zasilacza układu fonicznego nr ref. 1038/25.
•

Wyjście DU – 0D:
Zasilacz podaje napięcie na linie danych.
W obrębie jednego systemu dokładnie jeden z zasilaczy musi być
ustawiony jako MASTER (zwarte zaciski M1 i M2). Pozostałe
zasilacze pracują jako SLAVE.
Uwaga:
Linia danych łącząca zasilacz MASTER z zasilaczami SLAVE
posiada niezaleŜną „masę” (zacisk 0D), której dedykowany jest
niezaleŜny przewód
FUNKCJA SEKCJONOWANIA
Funkcja sekcjonowania dotyczy linii danych i reaguje na występujące
w niej zwarcia.
Funkcja polega na automatycznym odłączaniu się zasilacza od
reszty systemu, w przypadku wystąpienia zakłóceń w linii danych
sekcji (strefy), obsługiwanej przez dany zasilacz. Gwarantuje to
poprawną pracę systemu, z wyłączeniem sekcji, w której wystąpiła
usterka.

700mA
65mA
-5÷ +45 oC
10DIN=180 mm
90 mm
75 mm
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU

Błąd w pionie podłączonym do modułu dodatkowego.

Wszystkie połączenia naleŜy wykonywać przy odłączonym
napięciu zasilającym.
Przed załączeniem zasilania naleŜy sprawdzić poprawność
wszystkich połączeń, pamiętając Ŝe:
•
dokładnie jeden zasilacz nr ref. 1038/20 w systemie musi być
ustawiony jako MASTER (zwarte zaciski M1 i M2),
•
zacisk DE w zasilaczu MASTER nie jest wykorzystywany,
•
zaciski DE i DU we wszystkich zasilaczach SLAVE są
wykorzystywane.
Po załączeniu zasilania naleŜy sprawdzić poprawność stanu pracy
wszystkich zasilaczy w systemie (patrz rozdział poniŜej).

Zwarcie
Odłączona sekcja

DU
DE

DU
DE
SLAVE

SLAVE

DU
DE

MASTER

SYGNALIZACJA STANU PRACY
Stan pracy zasilacza nr ref. 1038/20 sygnalizowany jest trzema
diodami LED (ON, DU, DE) wmontowanymi w obudowę zasilacza.
Poszczególne diody sygnalizują:
„DU”
- Stan wyjścia linii danych DU – 0D.
„ON”
- Stan wyjścia +V – 0V.
„DE”
- Stan wejścia linii danych DE – 0D.

„ON”
- Stan wyjścia +V – 0V.
MoŜliwe jest 5 stanów:
świecenie na zielono

Odłączona zostanie tylko sekcja, w której wystąpiło zwarcie.
Błąd w głównej magistrali

mruganie na zielono

- zasilacz SLAVE;
obecność napięcia +V – 0V
- zasilacz MASTER;
obecność napięcia +V – 0V
- brak napięcia +V – 0V

świecenie na czerwono
MoŜe to wynikać z:
•
wykrycia błędu w obsługiwanej sekcji,
•
równoległego połączenia zacisku +V z tym samym zaciskiem
innego zasilacza.
mruganie na czerwono
- brak napięcia +V – 0V
MoŜe to wynikać z:
•
wykrycia więcej niŜ jednego zasilacza MASTER.
brak świecenia
- zasilacz wyłączony (brak zasilania
~230V)
„DU”
- Stan wyjścia linii danych DU – 0D.
MoŜliwe są 2 stany:

SLAVE

SLAVE
DU
DE

DU
DE
Zwarcie

brak świecenia
świecenie na czerwono

„DE”
- Stan wyjścia linii danych DE – 0D.
MoŜliwe są 2 stany:
brak świecenia
świecenie na czerwono

DU
DE
MASTER

- obecność prawidłowego napięcia na
wyjściu linii danych DE – 0D.
- brak napięcia na wejściu DE – 0D.

RóŜne stany zasilacza pokazuje poniŜsza tabela:
Opis
LED
LED
„ON”
„DE”
MASTER OK
SLAVE OK

Odłączona sekcja
Wszystkie sekcje, w których pracują moduły skonfigurowane jako
dodatkowe odłączą się od głównej magistrali, co spowoduje:
•
brak komunikacji tych sekcji z głównymi modułami wywołania,
•
dalszą niezakłóconą pracę w obrębie kaŜdej sekcji z modułem
dodatkowym.

- obecność prawidłowego napięcia na
wyjściu linii danych DU – 0D.
- brak napięcia na wyjściu DU – 0D.

Równoległe połączenie
zacisku +V z zaciskiem
+V innego zasilacza
Równoległe połączenie
zacisków +V zasilaczy
SLAVE
Zwarcie na wejściu DE
Zwarcie na wyjściu DU

mruga
zielony
świeci
zielony

LED
„DU”

nie świeci

nie świeci

nie świeci

nie świeci

świeci
czerwony

nie świeci

nie świeci

mruga
czerwony

nie świeci

nie świeci

świeci
zielony

świeci
czerwony

nie świeci

nie świeci

nie świeci

świeci
czerwony

Testowanie wyjść zasilacza odbywa się co 5 sekund.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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ZASILACZ REZERWOWY NR REF. 1038/21

ZASILACZ REZERWOWY NR REF. 1038/21
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ REZERWOWY NR REF. 1038/21

Uwaga: Akumulator nie jest dostarczany razem z zasilaczem.
Podczas podłączania zasilacza rezerwowego do systemu naleŜy
przestrzegać poniŜszej procedury:
•
Zasilacz rezerwowy nr ref. 1038/21 wraz z odpowiadającym mu
zasilaczem nr ref. 1038/20 lub 1038/25 powinny być podłączone
do tego samego obwodu zasilania sieciowego. Pozwoli to
uniknąć sytuacji, w której tylko jeden z zasilaczy jest podłączony
do sieci.
•
Połączenia między zasilaczami naleŜy wykonać przy
wyłączonym zasilaniu sieci.
•
Przy wyłączonym zasilaniu naleŜy podłączyć baterię i upewnić
się, Ŝe diody na zasilaczu nr ref. 1038/21 są wyłączone.
•
Po włączeniu zasilania powinna zapalić się zielona dioda LED.
•
Po wyłączeniu zasilania zapali się Ŝółta dioda LED oznaczająca
włączenie zasilania z baterii.
•
Na zakończenie procedury naleŜy ponownie załączyć zasilanie.
Znaczenie diod LED:

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz rezerwowy nr ref. 1038/21 wykorzystywany jest w
przypadku zaniku napięcia sieciowego dla zapewnienia ciągłej pracy
systemu.
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Zasilanie urządzeń systemu Digivoice (zasilaczy 1038/20 i
1038/25) w przypadku zaniku napięcia sieciowego.
2) Wbudowany obwód ładowania akumulatora.
3) Sygnalizacja stanu pracy przy pomocy diod LED.

Zasilanie z sieci 230Vac, ładowanie
baterii
Załączone zasilanie rezerwowe baterii
PrzeciąŜenie (+VT/0VT) przy
istniejącym zasilaniu 230Vac
Bateria nie podłączona lub
urządzenie zasilane poprzez zasilacz
rezerwowy nie podłączone do sieci
PrzeciąŜenie (+VT/0VT) przy
zasilaniu rezerwowym
Odwrotnie podłączona bateria
Bateria wyładowana lub brak baterii,
brak zasilania 230Vac

Zielona
włączona

śółta
wyłączona

Czerwona
wyłączona

wyłączona
włączona

włączona
wyłączona

wyłączona
mrugająca

wyłączona

włączona

mrugająca

wyłączona
wyłączona

wyłączona
wyłączona

włączona
wyłączona

Czerwona dioda LED mruga w przypadku przeciąŜenia. W takim
przypadku naleŜy odłączyć sieć 230Vac, usunąć problem i ponownie
załączyć zasilanie 230Vac.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
0VAC Napięcie sieciowe ~0.
230VAC Napięcie sieciowe ~230.
+VT
0VT

Zasilanie rezerwowe dla napięcia zasilania dla 1038/20.
Masa zasilania rezerwowego +VT.

+FT
0FT

Zasilanie rezerwowe dla napięcia zasilającego fonię dla
1038/20 i 1038/25.
Masa dla zasilania rezerwowego +FT.

+BAT
-BAT

+12V, bateria.
-12V, bateria.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Napięcia ładowania baterii:
Prąd ładowanie baterii:
Maksymalny prąd obwodu:
(+VT/0VT i FT/0FT) oraz zasilanie z
baterii
Średni czas ładowania:
(dla baterii 12V, 7,5Ah)

230Vac,50/60 Hz
13,8 Vdc
300 mA
1,3 A

1 h 20min

INSTALACJA
Zasilacz instalujemy na szynie DIN. Przewody zasilania
rezerwowego powinny mieć przekroje nie mniejsze niŜ 2,5mm2 (+VT,
0VT) lub 1,5mm2 (+FT, 0FT). Długość przewodów między
zasilaczem rezerwowym a zasilanym przez niego urządzeniem nie
moŜe przekroczyć 10m.
Przewody między zasilaczem rezerwowym a akumulatorem nie
powinny być dłuŜsze niŜ 2m. Ww. przewody powinny mieć przekrój
nie mniejszy niŜ 2,5mm2.
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ZASILACZ DODATKOWEJ LINII FONICZNEJ NR REF. 1038/25
LOKALNY ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2

ZASILACZ DODATKOWEJ LINII FONICZNEJ NR REF. 1038/25
LOKALNY ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2

ZASILACZ
DODATKOWEJ
NR REF. 1038/25

LINII

FONICZNEJ

LOKALNY ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/2

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Zasilacz dodatkowej linii fonicznej nr ref. 1038/25 jest uŜywany w
systemach z dwiema liniami fonicznymi.

Lokalny zasilacz video nr ref. 789/2 jest uŜywany do zasilania
kamery video w panelu wejściowym.

PODSTAWOWE FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

1) Zasilanie pojedynczego urządzenia (modułu wywołania, centrali
portierskiej, przetwornika A/C lub unifonu specjalnego).
2) MoŜliwość
zastosowania zasilacza jako dodatkowego,
aktywowanego w przypadku awarii zasilacza podstawowego.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

4 DIN=72 mm
103 mm
75 mm

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

Zasilanie:
Moc:
Maksymalne obciąŜenie:
Wyjście R2
Wyjście RL
Wyjście V2
Temperatura pracy
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

230Vac±10%
28 VA
0,65 A
0,02 A
0,02 A
-5÷ +45 oC
7 DIN=126 mm
96 mm
75 mm
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1742/20
PRZEKAŹNIK VIDEO NR REF. 1038/68

ZASILACZ VIDEO NR REF. 1742/20
PRZEKAŹNIK VIDEO NR REF. 1038/68

ZASILACZ VIDEO NR REF. 1742/20

PRZEKAŹNIK VIDEO NR REF. 1038/68

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Zasilacz video nr ref. 1742/20 jest uŜywany do zasilania
videomonitorów oraz kamer w dodatkowych modułach wywołania.

Dzięki przekaźnikowi video moŜliwe jest tworzenie rozbudowanych
systemów Digivoice w wersji videodomofonowej.
Urządzenie automatycznie wykrywa, czy z sygnałem fonii jest
jednocześnie przesyłany sygnał video. Jeśli tak, przekaźnik ma za
zadanie włączyć zasilanie modułów video oraz kamery TV.
Zasilanie wywołanego modułu video oraz aktywnej kamery TV jest
wyłączane przez przekaźnik po zakończeniu rozmowy.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Moc:
Maksymalne obciąŜenie:
Wyjście 0-20
Wyjście R1-R2
Temperatura pracy
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość
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230Vac±10%
38 VA
0,2 A
1A
-5÷ +45 oC
10 DIN=180 mm
96 mm
75 mm

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

5 LU
79 mm
87 mm
43 mm
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ADAPTER LINII DIGIVOICE DO SYSTEMU 4+N NR REF. 1038/67

PRZEKAŹNIK
VIDEO
DLA
UKŁADÓW
WIELOWEJŚCIOWYCH NR REF. 1032/9

ADAPTER
LINII
DIGIVOICE
4+N NR REF. 1038/67

DO

SYSTEMU

INFORMACJE OGÓLNE
Adapter umoŜliwia podłączenie do systemu DIGIVOICE urządzeń
tradycyjnego systemu analogowego „4+n”.
Adapter w systemie DIGIVOICE moŜemy podłączać:
•
bezpośrednio do dekoderów,
•
równolegle do unifonów.

INFORMACJE OGÓLNE
Przekaźnik video nr ref. 1032/9 jest wykorzystywany w układach
wielowejściowych. SłuŜy do przełączania zasilania i/lub sygnału
video.

PODSTAWOWE FUNKCJE
Adapter umoŜliwia podłączenie do systemu DIGIVOICE:
1) Unifonu analogowego systemu domofonowego „4+n”:
2) Videomonitora analogowego systemu videodomofonowego do
instalacji z przewodem koncentrycznym.
3) Urządzeń systemu SCAITEL:
•
interfejsu telefonicznego (nr ref. 1332/30),
•
centrali PABX (nr ref. 1332/512, 1332/515 i 1332/528).
4) Przekaźnika nr ref. 788/1 lub P1-E, umoŜliwiającego dołączenie
do systemu DIGIVOICE z „głównymi” modułami wywołania
1-przyciskowych, analogowych paneli „dodatkowych”.
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

3 LU
79 mm
87 mm
43 mm

Linia DIGIVOICE
CA
Wywołanie.
FA
Linia kanału fonicznego (mikrofon).
FB
Linia kanału fonicznego (głośnik).
CV
Wyzwolenie wizji w wersji videodomofonowej.
+V
Napięcie zasilające (+24V).
0V
Masa dla napięcia +V oraz dla linii danych D.
Linia zasilania wizji
R1
Masa zasilania wizji.
R2
Zasilanie wizji.
R2U
Zasilanie videomonitora.
Wtórnik wywołania
G/T
Wtórnik wywołania.
U1
Wtórnik wywołania.
Linia „4+n”
C
Wywołanie centrali portierskiej.
AT1
Przycisk funkcyjny.
9
Otwieranie drzwi.
CA1
Wywołanie (dzwonienie).
6
Masa.
2
Linia fonii (mikrofon)
1
Linia fonii (głośnik)

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZEKAŹNIK NR REF. 1032/9
ADAPTER DO SYSTEMU „4+N” NR REF. 1038/67

PRZEKAŹNIK VIDEO DLA UKŁADÓW WIELOWEJŚCIOWYCH NR REF. 1032/9

PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO 4WE/1WY NR REF. 1038/69

PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO 4WE/1WY NR REF. 1038/69
INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy:
Napięcie zasilania:
Temperatura pracy:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

0,25 LU
13÷25,2 Vdc
-5÷ +50 oC

PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO 4WE/1WY NR
REF. 1038/69

125 mm
100 mm
38 mm

OPIS DZIAŁANIA
Urządzenie podłączone do adaptera generuje sygnał wywołania po
nadejściu wywołania z systemu DIGIVOICE pod adres wyjścia, do
którego podłączony jest adapter.
Ograniczeniem przy stosowaniu adaptera nr ref. 1038/67 jest:
•
jednakowy sygnał wywołania, bez względu na jego pochodzenie
(wywołanie z wejścia „głównego”, z „dodatkowego”, czy z centrali
portierskiej),
•
brak funkcji wywołania centrali portierskiej ustawionej w tryb
przekazywania wywołań na telefon.
Wykorzystując adapter w systemach z „głównymi” modułami
wywołania oraz modułami „dodatkowymi” w 1-przyciskowej wersji
analogowej naleŜy mieć na uwadze, Ŝe:
•
„dodatkowy” moduł wywołania nie dysponuje czasem zajętości,
czego efektem jest moŜliwość przerwania trwającej rozmowy
wywołaniem z panela „głównego”,
•
w „dodatkowym” module wywołania nie mamy moŜliwości
ustawienia charakteru otwierania drzwi („selektywnie” lub
„zawsze”). Otwieranie zarówno wejścia „głównego”, jak i
„dodatkowego” moŜe nastąpić tylko po wcześniejszym
wywołaniu z danego wejścia (nigdy nie wiemy, w jakim połoŜeniu
znajduje się w danej chwili przekaźnik przełączający wejścia
„główne”/ „dodatkowe”.
Uwaga:
Adapter nr ref. 1038/67 nie wymaga Ŝadnego programowania.

MONTAś
Adapter montowany jest natynkowo. Istnieją dwa moŜliwe sposoby
doprowadzenia przewodów do adaptera: w murze lub w korytkach:

INFORMACJE OGÓLNE
Przełącznik dedykowany jest do systemu DIGIVOICE, ale moŜe
znajdować zastosowanie równieŜ w innych systemach.
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Dołączanie do wyjścia jednego z czterech wejściowych sygnałów
video.
2) Dwa sposoby przełączania:
•
przełączanie sekwencyjne przy uŜyciu jednego przycisku
zwiernego,
•
załączanie wybranego sygnału wejściowego wejściami
wyzwalającymi.
3) MoŜliwość zdefiniowania mniejszej liczby sygnałów wejściowych
(2 lub 3), poprzez odpowiednie ustawienie zworek.
4) MoŜliwość kaskadowego łączenia przełączników, dzięki czemu
moŜemy dokonywać przełączania większej liczby sygnałów
wejściowych.
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

Listwy zaciskowe pod przewody są wyjmowane, co jest bardzo
przydatne przy ewentualnej wymianie adaptera.

Wejścia sygnałów video
I1
Wejście sygnału nr 1.
V5
Ekran (masa) sygnału nr 1.
I2
Wejście sygnału nr 2.
V5
Ekran (masa) sygnału nr 2.
I3
Wejście sygnału nr 3.
V5
Ekran (masa) sygnału nr 3.
I4
Wejście sygnału nr 4.
V5
Ekran (masa) sygnału nr 4.
Wyjście sygnału video
U
Wejście sygnału video.
V5
Ekran (masa) sygnały wyjściowego.
Zasilanie kamer
R2
Wejście dla napięcia zasilającego kamery.
TC1
Wyjście zasilania kamery nr 1.
TC2
Wyjście zasilania kamery nr 2.
TC3
Wyjście zasilania kamery nr 3.
TC4
Wyjście zasilania kamery nr 4.
Wejście przełączające
T
Sekwencyjne przełączanie sygnałów video.
0V
Masa zacisku T.
RES Kasowanie (reset).
Zasilanie przekaźnika
+V
Zasilanie przekaźnika (16÷25 Vdc).
0V
Masa zasilania.
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PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO 4WE/1WY NR REF. 1038/69

PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO 4WE/1WY NR REF. 1038/69
OPIS DZIAŁANIA
Ustawianie wyjścia
RE
Ustawienie na wyjściu sygnału I1.
RF
Ustawienie na wyjściu sygnału I2.
RG
Ustawienie na wyjściu sygnału I3.
RH
Ustawienie na wyjściu sygnału I4.

Liczba
kamer
2
3
4

JP2

JP3

JP4

Zał
-

Zał
-

Zał

-

Realizowana
sekwencja
sygnały I1- I2
sygnały I1- I2- I3
sygnały I1- I2- I3- I4

LOKALIZACJA ZWOREK NA PŁYCIE

DANE TECHNICZNE
Pobór mocy:
Napięcie zasilania:
Temperatura pracy
Maksymalna długość połączeń dla
zacisków wyzwalających (T, 0V, RES)
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

JP1

1 LU
16 ÷ 25 Vdc
-5÷ +50 oC
300 m

79 mm
87 mm
43 mm

OPIS DZIAŁANIA
Przełącznik video nr ref. 1038/69 moŜe pracować w dwóch trybach
przełączania. W obydwu trybach do wyjścia przyłączany jest jeden z
sygnałów wejściowych.
PRZEŁĄCZANIE SEKWENCYJNE PRZY UśYCIU JEDNEGO
PRZYCISKU ZWIERNEGO

ZAŁĄCZANIE
WYBRANEGO
WEJŚCIAMI WYZWALAJĄCYMI

SYGNAŁU

WEJŚCIOWEGO

Aby ustawić ten tryb naleŜy załoŜyć w przełączniku zworę pomiędzy
zaciskami RES i 0V. MoŜliwe jest wówczas przyłączanie do wyjścia
wybranego sygnału wejściowego poprzez podanie masy na
odpowiednie wejście wyzwalające:
RE
Ustawienie na wyjściu sygnału I1.
RF
Ustawienie na wyjściu sygnału I2.
RG
Ustawienie na wyjściu sygnału I3.
RH
Ustawienie na wyjściu sygnału I4.

Przełączanie w tym trybie realizuje się zewnętrznym przyciskiem
zwiernym podłączonym do zacisków T i 0V. KaŜdorazowe wciśnięcie
przycisku wykonuje sekwencyjne przyłączania do wyjścia U
sygnałów wejściowych I1, I2, I3, I4. Jeśli nie wykorzystujemy
wszystkich wejść naleŜy dokonać konfiguracji przełącznika poprzez
odpowiednie ustawienie zworek (jumperów) JP1, JP2, JP3, JP4.
MoŜliwe konfiguracje oraz odpowiadające im ustawienie zworek
zamieszczone są w tabeli:
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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DYSTRYBUTOR Z 4 WYJŚCIAMI NR REF. 1794/4
DEKODER SPECJALNY 1038/80

DYSTRYBUTOR Z 4 WYJŚCIAMI NR REF. 1794/4
DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80

DYSTRYBUTOR
NR REF. 1794/4

PIĘTROWY

Z

4

WYJŚCIAMI

DEKODER SPECJALNY NR REF. 1038/80

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Dystrybutor piętrowy nr ref. 1794/4 wykorzystywany jest do
rozdzielenia sygnału video.
Urządzenie posiada 1 wejście i 4 wyjścia.

PODSTAWOWE FUNKCJE

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Impedancja wejściowa:
Impedancja wyjściowa:
Wymiary:
Długość
Szerokość
Wysokość

12 ÷ 20 Vdc
75 Ω
75 Ω
95 mm
64 mm
28 mm

Dekoder specjalny nr ref. 1038/80 jest przeznaczony dla systemu
Digivoice i moŜe być wykorzystywany do przełączania układów
elektrycznych. Posiada on dwa programowalne zestawy styków.
Dekoder moŜe działać w dwóch trybach:
•
bistabilnym;
•
monostabilnym z regulowanym czasem załączania (od 500 ms
do 59 min i 59 sekund).
Przykładowe zastosowania dekodera nr ref. 1038/80 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.
Działanie dekodera zaleŜy od jego konfiguracji i zaprogramowania.
Przełączenie przekaźnika moŜe nastąpić zarówno wskutek zwarcia
odpowiednich styków dekodera, jak teŜ i wystąpienia w systemie tzw.
zdarzenia. PoniŜszej przedstawione są moŜliwe zdarzenia, które
mogą aktywować dekoder:
•
Naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi w unifonie.
•
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku funkcyjnego w
unifonie.
•
Wywołanie uŜytkownika z centrali bądź unifonu interkomowego.
•
Wywołanie uŜytkownika z panela zewnętrznego.
•
Wprowadzenie w centrali, w panelu zewnętrznym bądź unifonie
interkomowym kodu specjalnego (poprzedzonego zerem).
Dekoder nr ref. 1038/80 moŜe pracować takŜe jako tzw. „dzwonek
szpitalny”. W tym przypadku załączanie przekaźnika w dekoderze
odbywa się poprzez zwieranie odpowiednich styków.
Dodatkowo dekoder moŜe kontrolować przełącznik nr ref. 1038/69
słuŜący do przełączania sygnałów video.
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OPIS DZIAŁANIA
BUDOWA URZĄDZENIA

DANE TECHNICZNE

Dekoder specjalny składa się z następujących części:

Pobór mocy:
Napięcie zasilania (+V,0V)
Temperatura pracy
Wyjścia T, RES
Maksymalne napięcie
Maksymalny pobór prądu
Typowa rezystancja wyjściowa
Czas załączania przekaźnika
Automatyczne czytanie statusu
zacisku L (po przełączeniu dekodera)
Zaciski przekaźnika

2 LU
16÷25 Vdc
-5÷ +45 oC
30 Vdc
10 mA
100Ω
500ms÷59’59”
400 ms
30 Vdc 5 A
250Vac 5Asc

OPIS DZIAŁANIA
PoniŜej zamieszczone zostały sposoby wykorzystania dekodera
specjalnego:
A.

Plastikowa obudowa.
Pokrywa.
Listwa zaciskowa do podłączenia do magistrali Digivoice.
Listwa zaciskowa do podłączenia przycisków aktywacji i
dezaktywacji przekaźników.
5) Listwa zaciskowa wejścia słuŜącego do sprawdzania
stanu dekodera.
6) Listwa zaciskowa do podłączenia przełącznika sygnału
video nr ref. 1038/69.
7) Etykieta.
8) Listwy zaciskowe wyjść przekaźnikowych.
9) Osłona ochronna.
10) Przycisk programowania i dioda LED.
11) Gniazdo do podłączenia terminalu do programowania nr
ref. 1038/56.

1)
2)
3)
4)

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V
0V
D
PC

0V

Napięcie zasialające (+24V).
Masa dla napięcia +V oraz linii danych D.
Linia danych.
Zacisk do aktywacji przekaźnika. Zwarcie tego zacisku
do
0V
spowoduje
załączenie
przekaźnika
(połączenie C z NA).
Masa.
Masa.
Zacisk do dezaktywacji przekaźnika. Zwarcie tego
zacisku z 0V spowoduje wyłączenie przekaźnika
(połączenia C z NC).
Zacisk wejściowy, którego stan moŜe być kontrolowany
przez system.
Masa.

T
RES

Wyjście dla przełącznika 1038/69.
Wyjście dla przełącznika 1038/69.

NA
NC
C

Styk przekaźnika normalnie otwarty (podwójne).
Styk przekaźnika normalnie zamknięty (podwójne).
Styk przekaźnika wspólny.

0V
0V
PR

L

Przełączanie odbywa się pomiędzy stykami NA a NC, styk C
pozostaje wspólny.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE STYKÓW PRZEKAŹNIKA
WSUKTEK WYSTĄPIENIA TZW. ZDARZENIA

Dekoder pozwala na zaprogramowanie w swojej pamięci dwóch
zdarzeń, które będą przełączać styki przekaźnika. W przypadku
konfiguracji przekaźnika na regulowany czas załączania (w trybie
monostabilnym), dekoder załączy przekaźnik (połączenie C z NA) w
momencie wystąpienia zdarzenia. Powrót do stanu poprzedniego
(połączenie C z NC) nastąpi po zdefiniowanym czasie. W przypadku
konfiguracji przekaźnika na tryb bistabilny, wystąpienie pierwszego z
zapamiętanych zdarzeń spowoduje włączenie przekaźnika
(połączenie C z NA), natomiast wystąpienie drugiego, wyłączenie
(połączenie C z NC). W dekoderze moŜna równieŜ zapisać specjalny
kod do sprawdzania stanu przekaźnika (poprzez styk L) z modułu
wywołania, unifonu interkomowego lub centrali. W tym przypadku
konieczne jest połączenie styków L/0V odpowiednio ze stykami NA/C
drugiego nieuŜywanego przekaźnika.
W pamięci dekodera moŜna zaprogramować wymienione poniŜej
zdarzenia:
1) Naciśnięcie przycisku otwierania drzwi w unifonie.
2) Naciśnięcie przycisku funkcyjnego w unifonie (przycisk musi
mieć przypisany kod zaprogramowany wcześniej w dekoderze).
3) Wywołanie uŜytkownika z centrali bądź unifonu interkomowego.
4) Wywołanie uŜytkownika z panela zewnętrznego
5) Wprowadzenie w centrali, unifonie interkomowym bądź w panelu
zewnętrznym kodu specjalnego (poprzedzonego zerem)
B.

AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA PRZEKAŹNIKA POPRZEZ
WCIŚNIĘCIE PRZYCISKÓW „PC” ORAZ „PR”

Przekaźniki w dekoderze specjalnym mogą być przełączane przez
wykorzystanie przycisków PC oraz PR (zwarcie styków PC lub PR z
0V). Wciśnięcie przycisku PC będzie wówczas równieŜ generować
wywołanie centrali, natomiast wciśnięcie przycisku PR kasować to
wywołanie z pamięci centrali.
Opisana na wstępie funkcja “dzwonka szpitalnego” moŜe być
realizowana na dwa sposoby:
1) System z unifonami, dekoderami specjalnymi oraz centralą
portierską:
Dekoder specjalny jest umieszczony w kaŜdej z sal, a przy kaŜdym z
pacjentów znajduje się unifon. Wywołanie przez pacjenta centrali z
unifonu będzie wówczas aktywować przekaźnik dekodera
specjalnego (połączenie C z NA), do którego moŜe być podłączona
na przykład lampa alarmowa.
Pielęgniarka wchodząc do sali wciśnie przycisk podłączony do
zacisku PR, wyłączając lampę i kasując tym samym wszystkie
wywołania w centrali pochodzące z tej samej sali (maksymalnie 16
wywołań).
2) System z dekoderami specjalnymi oraz centralą portierską:
Dekoder specjalny jest umieszczony w kaŜdej z sal, a przy kaŜdym z
pacjentów znajduje się przycisk. Wywołanie przez pacjenta centrali
przy pomocy przycisku podłączonego do złącza PC dekodera
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KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
specjalnego będzie wówczas aktywować przekaźnik (połączenie C z
NA), do którego moŜe być podłączona na przykład lampa alarmowa.
Pielęgniarka wchodząc do sali wciśnie przycisk podłączony do
zacisku PR, wyłączając lampę i kasując tym samym wywołanie w
centrali.
Uwaga: W tym przypadku oprócz sygnału dźwiękowego, na
wyświetlaczu centrali w momencie wywołania, obok kodu
przypisanego do dekodera pojawi się symbol „!”.
C.

STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKIEMSYGNAŁU VIDEO NR REF.
1038/69

Dekoder specjalny przypisany do modułu wywołania, moŜe
kontrolować sygnały T oraz RES. UŜytkownik moŜe przeglądać
obrazy z podłączonych do przełącznika kamer poprzez wciśnięcie
dodatkowego przycisku w odbiorniku. KaŜde kolejne wciśnięcie
przycisku będzie powodować włączenie kolejnej kamery podłączonej
do przełącznika w sekwencji, w jakiej kamery są podłączone do
przełącznika nr ref. 1038/69.

MONTAś

dokładne wypełnienie etykietę (7), co znacznie ułatwi ewentualne
późniejsze zmiany w systemie.
KONFIGURACJA
Dekoder moŜna konfigurować przed podłączeniem do magistrali
Digivoice. Dzięki temu, dekodery mogą być konfigurowane
bezpośrednio po zainstalowaniu, przed zakończeniem instalacji
całego systemu.
Aby rozpocząć konfigurację urządzenia naleŜy:
Wcisnąć w terminalu przycisk “ON” i przytrzymać go, przez co
najmniej 3 sekundy, a następnie podłączyć terminal do dekodera
poprzez gniazdo (11). Terminal automatycznie rozpozna dekoder a
na jego wyświetlaczu pojawi się napis:

Dane konfiguracyjne dekodera będą wyświetlane na dwóch
stronach:

Dekoder specjalny mocujemy do ściany przy pomocy 4 wkrętów
(6mm).
Dekoder moŜe być montowany na ścianie z puszką podtynkową, lub
bez niej.
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.

Aby edytować odpowiednie pola danych naleŜy uŜywać przycisków
numerycznych oraz przycisku “sp”, a następnie przycisków
kierunkowych, aby przejść do pola <Program>. Zaprogramowanie
urządzenia następuje po wciśnięciu w tym polu przycisku “Enter “.
Terminal zapisze wówczas wprowadzone dane do dekodera,
wyświetli wynik operacji, a następnie ponownie odczyta i wyświetli
dane zapisane w dekoderze.
Wówczas naleŜy sprawdzić poprawność zaprogramowanych danych,
a następnie odłączyć dekoder i wyłączyć terminal trzymając przycisk
“OFF”, przez co najmniej 3 sekundy.
•

Podłączenie urządzenia do systemu ułatwiają wyjmowane listwy
zaciskowe.
Listwy zaciskowe, przez które doprowadzane jest napięcie do
dekodera sa przymocowane na stałe i dodatkowo zabezpieczone
przy pomocy plastikowej listwy ochronnej. Zaciski przewodów
posiadają podane poniŜej oznaczenia:
•
•
•

NA: zacisk przekaźnika normalnie otwarty – ON,
NC: zacisk przekaźnika normalnie zamknięty – OFF,
C:
wspólny zacisk przekaźnika.

Przyciski do sterowania (nie będące pod napięciem) naleŜy
podłączać do zacisków PC/0V, oraz PR/0V, natomiast nie będące
pod napięciem styki przełączników lub przekaźników do zacisków
L/0V (do styków L/0V moŜna podłączyć takŜe inny przekaźnik, wtedy
będziemy kontrolować jego działanie).

KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Do prawidłowego działania dekodera konieczne jest jego
skonfigurowanie i zaprogramowanie. Konfigurując dekoder ustalamy
jego parametry, programując zaś określamy zdarzenia, dla których
będzie aktywowany przekaźnik. O ile konfigurację moŜna
przeprowadzić przy uŜyciu terminala (nr ref. 1038/56 w wersji 2.0
lub wyŜszej) przy odłączonym zasilaniu, dekoder zasilany wtedy
będzie z baterii terminala, to programowanie dekodera naleŜy
wykonać po podłączeniu urządzenia do systemu. Zaleca się
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Pole “Relay mode” wskazuje tryb pracy przekaźnika:
•
TOGGLE (bistabilny),
•
MOMENT (monostabilny).
W drugim przypadku, w polu “Toggle T” naleŜy wprowadzić czas
(minuty:sekundy) załączenia przekaźnika.
•
Pole “Reading enabled” umoŜliwia włączenie funkcji
automatycznego odczytywania stanu dekodera poprzez terminal
“L”. Przy włączonej tej funkcji po załączeniu bądź wyłączeniu
przekaźnika, na wyświetlaczu centrali, bądź modułu wywołania
pojawia się stan przekaźnika (ON lub OFF).
•
Pola “Source” (źródło) i „Target” (cel) mogą przyjmować
następujące wartości:
•
Any (kaŜdy),
•
Rise (pion),
•
Specific(określony).
Określają one, jakie adresy źródłowe lub adresy celu
(przeznaczenia) będą obsługiwane przez dekoder w zaleŜności od
zaprogramowanych zdarzeń (patrz przykłady zamieszczone poniŜej).
Przykład 1
Konfiguracja:
Source = Specific
Target = Any
Programowanie:
wywołanie z modułu 1 do uŜytkownika 1234 w pionie 6.
Akcja:
dekoder specjalny załączy przekaźnik zawsze, gdy
dowolny uŜytkownik (any) zostanie wywołany z modułu 1
(specific).
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Przykład 2
Konfiguracja:
Source = Specific
Target = Rise

2) AKTYWACJA I DEAKTYWACJA PRZEKAŹNIKA POPRZEZ
WCIŚNIĘCIE PRZYCISKÓW „PC” ORAZ „PR”
1) System z unifonami, dekoderami specjalnymi oraz centralą
portierską:

Programowanie:
wywołanie z modułu 1 do uŜytkownika 1234 w pionie 6.
Akcja:
dekoder specjalny załączy przekaźnik zawsze, gdy
uŜytkownik z pionu 6 (rise) zostanie wywołany z modułu 1
(specific).
Przykład 3
Konfiguracja:
Source = Rise
Target = Any
Programowanie:
otwarcie drzwi przez uŜytkownika 1234 w pionie 6.
Akcja:
dekoder specjalny załączy przekaźnik zawsze, gdy
uŜytkownik z pionu 6 (rise) wciśnie przycisk otwarcia drzwi.
PROGRAMOWANIE
Programowanie dekodera specjalnego przeprowadza się na
pracującym systemie przy pomocy przycisku programowania (10).
Dostępne metody konfiguracji i programowania
specjalnego zostały zamieszczone poniŜej.

dekodera

1) AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE STYKÓW PRZEKAŹNIKA
WSUKTEK WYSTĄPIENIA TZW. ZDARZENIA
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “toggle” lub “moment”.
Toggle T: jeśli powyŜej został wybrany tryb “moment” naleŜy podać
czas aktywacji (min:sek).
Reading enabled: NaleŜy wybrać “YES” dla automatycznej reakcji
lub “NO” w przeciwnym przypadku.
Source: naleŜy wybrać sposób ograniczenia źródła generującego
zdarzenie.
Target: naleŜy wybrać sposób ograniczenia przeznaczenia.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
Wcisnąć przycisk programowania (10) i upewnić się, Ŝe dioda LED
zapaliła się. Wygenerować pierwsze zdarzenie, które ma włączyć
przekaźnik - połączenie C z NA. (np. wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
w unifonie). Dioda LED mignie i pozostanie zapalona. Następnie
naleŜy wygenerować drugie zdarzenie, które ma wyłączyć
przekaźnik - połączenie C z NC. Jeśli dekoder ma reagować tylko na
jedno zdarzenie (tryb monostabilny), naleŜy powtórzyć zdarzenie
wygenerowane wcześniej. Dioda LED mignie i pozostanie zapalona.
Wysłać kod specjalny z modułu wywołania, interkomu lub centrali,
ale tylko wówczas, gdy ma być on uŜywany do odczytywania stanu
terminalu L. W przeciwnym przypadku wcisnąć przycisk
programowania (10). Dioda LED zgaśnie. Dekoder jest gotowy do
pracy.
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Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “toggle”.
Toggle T:00:00
Reading enabled: “NO”.
Source: Rise.
Target: Any.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
Wcisnąć przycisk programowania (10) i upewnić się, Ŝe dioda LED
zapaliła się. Wywołać centralę z unifonu. Dioda LED mignie i
pozostanie zapalona. Wywołać ponownie centralę z unifonu. Dioda
LED mignie i pozostanie zapalona. Wcisnąć przycisk programowania
(10). Dioda LED zgaśnie. Dekoder jest gotowy do pracy.
2) System z dekoderami specjalnymi oraz centralą portierską:
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “toggle”.
Toggle T:00:00
Reading enabled: “NO”.
Source: Specific.
Target: Specific.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
Wcisnąć przycisk programowania (10) i przytrzymać, aŜ dioda LED
zacznie mrugać. Puścić przycisk, dioda LED pozostanie zapalona.
Wywołać z centrali kod, który chcemy przypisać do dekodera. Dioda
LED zgaśnie. Dekoder jest dostępny do pracy.
Uwaga: Dekoder specjalny jest domyślnie (fabrycznie) ustawiony do
aktywacji przekaźnika poprzez wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi
przez dowolnego uŜytkownika (patrz rozdział “Domyślna konfiguracja
i programowanie”). Zamieszczone poniŜej operacje naleŜy wykonać,
aby zapobiec aktywacji dekodera specjalnego przez unifony (jeŜeli
nie programujemy dekodera w inny sposób):
Wcisnąć przycisk programowania (10) i upewnić się, Ŝe dioda LED
zapaliła się. Wysłać do centrali kod specjalny, który nie będzie nigdy
uŜywany (np. 0JJJ). Dioda LED mignie i pozostanie zapalona.
Wywołać ten sam kod. Dioda LED mignie i pozostanie zapalona.
Wcisnąć przycisk programowania (10). Dioda LED zgaśnie.
Dekoder specjalny będzie wówczas gotowy do pracy.
3) STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKIEM SYGNAŁU VIDEO NR REF.
1038/69
Operacja ta jest wymagana do przypisania dekodera specjalnego
modułowi wywołania podłączonemu do przełącznika sygnału video
nr ref. 1038/69:
Wcisnąć przycisk programowania (10) i przytrzymać aŜ dioda LED
zacznie mrugać. Puścić przycisk, dioda LED pozostanie zapalona.
Wywołać dowolnego uŜytkownika z modułu wywołania, który ma
zostać przypisany. Dioda LED zgaśnie. Dekoder jest gotowy do
pracy.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

DOMYŚLNA KONFIGURACJA I PROGRAMOWANIE
Dekoder specjalny jest domyślnie (fabrycznie) skonfigurowany w
następujący sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:00:00 (=500ms)
Reading enabled: “NO”.
Source: Any.
Target: Any.
Dekoder jest domyślnie zaprogramowany w następujący sposób:
Aktywacja przekaźnika:
Zdarzenie 1:
przycisk otwarcia drzwi,
Zdarzenie 2:
przycisk otwarcia drzwi,
Kod specjalny sprawdzenia stanu przekaźnika L:0999.
Konsekwentnie, jeśli dekoder specjalny jest zainstalowany w
systemie do włączania światła na klatce schodowej i podłączony jest
poprzez wyłącznik zmierzchowy, oświetlenie będzie włączane przy
wciśnięciu przycisku otwarcia drzwi w unifonie (gdy będzie ciemno).
Jeśli jest to konieczne, domyślne parametry konfiguracyjne i / lub
programowane mogą być przywrócone w następujący sposób:
1) Odłącz dekoder specjalny od zasilania.
2) Naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk programowania (10).
3) Podłącz zasilanie do dekodera.
4) Trzymaj wciśnięty przycisk programowania (10) aŜ dioda LED
włączy się i zgaśnie.
5) Puść przycisk programowania (10).
6) Od tej chwili dekoder będzie posiadał dane domyślne
(fabryczne).

•
•
•
•

Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
Wcisnąć przycisk otwarcia drzwi w dowolnym unifonie, dioda
LED mrugnie).
Wcisnąć ten sam przycisk otwarcia drzwi w unifonie jeszcze raz
(dioda LED mrugnie).
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zgaśnie).

3) Włączanie obciąŜeń poniŜej 1 kW (np. Ŝarówki) na 60 sekund,
poprzez wywołanie centrali portierskiej z dowolnego unifonu lub
panela wejściowego.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:
Reading enabled: “NO”.
Source: Any.
Target: Specific.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wywołać centralę portierską z dowolnego unifonu lub panela
wejściowego (dioda LED mrugnie).
•
Wywołać raz jeszcze centralę (dioda LED mrugnie).
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zgaśnie).
4) Włączanie
obciąŜeń
powyŜej
1
kW
(np.
zespołu
oświetleniowego) na 60 sekund, poprzez wywołanie dowolnego
uŜytkownika w pionie z panela wejściowego.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 2)

SYGNAŁY DIAGNOSTYCZNE
Ciągłe mruganie diody LED: brak linii danych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
1) Włączanie obciąŜeń poniŜej 1 kW (np. Ŝarówki) na 60 sekund,
poprzez wciśnięcie przycisku otwierania drzwi przez dowolnego
uŜytkownika w pionie.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:
Reading enabled: “NO”.
Source: Rise.
Target: Any.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wcisnąć przycisk otwarcia drzwi w unifonie z Ŝądanego pionu
(dioda LED mrugnie).
•
Wcisnąć ten sam przycisk otwarcia drzwi w unifonie jeszcze raz
(dioda LED mrugnie).
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zgaśnie).
2) Włączanie obciąŜeń poniŜej 1 kW (np. Ŝarówki) na 60 sekund,
poprzez wciśnięcie przycisku otwierania drzwi przez dowolnego
uŜytkownika.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 1)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:
Reading enabled: “NO”.
Source: Any.
Target: Any.

Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:
Reading enabled: “NO.
Source: Specific.
Target: Rise.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wywołać z panela wejściowego dowolnego uŜytkownika z
Ŝądanego pionu(dioda LED mrugnie).
•
Wywołać z panele wejściowego tego samego uŜytkownika
jeszcze raz (dioda LED mrugnie).
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zgaśnie).
5) Włączanie
obciąŜeń
powyŜej
1
kW
(np.
zespołu
oświetleniowego) na 60 sekund, poprzez wywołanie dowolnego
uŜytkownika z panela wejściowego.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 2)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “moment”.
Toggle T:
Reading enabled: “NO”.
Source: Specific.
Target: Any.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wywołać z panela wejściowego dowolnego uŜytkownika (dioda
LED mrugnie).
•
Wywołać z panele wejściowego tego samego uŜytkownika
jeszcze raz (dioda LED mrugnie).
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zgaśnie).

Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
142

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
6) Otwieranie/zamykanie bramy z centrali portierskiej.

9) Inne konfiguracje.

0123
otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
operacji;
zamknięcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
0456
operacji;
0789
zapytanie o stan bramy.

Podane powyŜej przykłady nie wyczerpują wszystkich
moŜliwości dekodera specjalnego. Na pytania związane z innymi
zastosowaniami
dekodera,
oraz
konfiguracją
systemu
DIGIVOICE odpowiada dział techniczny firmy MIWI-URMET.

(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 3)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “toggle”.
Toggle T:00:00
Reading enabled: “NO”.
Source: Specific.
Target: Specific.

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
SC124-0063

przypadek 1

Włączanie obciąŜeń poniŜej 1kW (np. Ŝarówki) na 60 sekund,
poprzez wciśnięcie przycisku otwierania drzwi przez dowolnego
uŜytkownika.

Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wprowadzić z centrali sekwencję:
0123
(dioda LED mrugnie).
•
Wprowadzić z centrali sekwencję:
0456
(dioda LED mrugnie).
•
Wprowadzić z centrali sekwencję:
0789
(dioda LED zgaśnie).
7) Otwieranie/zamykanie bramy z centrali portierskiej, bądź
dowolnego unifonu interkomowego lub panela wejściowego.
0123
otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
operacji;
0456
zamknięcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o wykonaniu
operacji;
0789
zapytanie o stan bramy.

SC124-0063

przypadek 2

Włączenie obciąŜeń powyŜej 1kW (np. zespołu oświetleniowego)
na 60 sekund, poprzez wywołanie dowolnego uŜytkownika w
pionie z modułem wywołania.

(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 3)
Dekoder naleŜy skonfigurować przy pomocy terminalu w następujący
sposób:
Relay mode: “toggle”.
Toggle T:00:00
Reading enabled: “NO”.
Source: Any.
Target: Specific.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Wcisnąć przycisk programowania (10) (dioda LED zapali się).
•
Wprowadzić z centrali, unifonu interkomowego lub panela
wejściowego sekwencję:
0123
(dioda LED mrugnie).
•
Wprowadzić z centrali, unifonu interkomowego lub panela
wejściowego sekwencję:
0456
(dioda LED mrugnie).
•
Wprowadzić z centrali, unifonu interkomowego lub panela
wejściowego sekwencję:
0789
(dioda LED zgaśnie).

SC124-0063

przypadek 3

Otwieranie/zamykanie bramy z centrali portierskiej.
0123
otwarcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o
wykonaniu operacji;
0456
zamknięcie bramy i otrzymanie potwierdzenia o
wykonaniu operacji;
0789
zapytanie o stan bramy.

8) Podłączanie przełącznika sygnału video nr ref. 1038/69.
(Patrz schemat SC124-0063, Przypadek 3)
Dzięki tej funkcji moŜliwe jest przeglądanie obrazu z trzech kamer
podłączonych do przełącznika poprzez wciskanie dodatkowego
przycisku w unifonie.
Dla tej funkcji dekoder moŜe być skonfigurowany w dowolny sposób.
Aby zaprogramować dekoder naleŜy:
•
Przytrzymać przycisk programowania (10) aŜ dioda LED zacznie
mrugać.
•
Puścić przycisk programowania (dioda LED pozostanie
zapalona).
•
Wywołać dowolnego uŜytkownika z modułu wywołania (dioda
LED zgaśnie).
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TERMINAL DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1038/56
INFORMACJE OGÓLNE

TERMINAL
NR REF. 1038/56

DO

PROGRAMOWANIA

•

Przewód do podłączenia terminalu z portem szeregowym
komputera PC.

DANE TECHNICZNE
Terminal w zaleŜności od sposobu i miejsca programowania oraz
rodzaju programowanego urządzenia moŜe być zasilany na trzy
sposoby:
1) z baterii 9V,
2) z zewnętrznego zasilania (12Vdc, 200mA),
3) z pracującego w systemie programowanego urządzenia.
Bateria oraz zasilacz nie są dostarczane z terminalem.

INFORMACJE OGÓLNE
Terminal nr ref. 1038/56 jest urządzeniem zdecydowanie
ułatwiającym programowanie urządzeń systemu DIGIVOICE.
Przy uŜyciu terminalu moŜemy w pełni zaprogramować wszystkie,
wymagające tego urządzenia oprócz:
•
centrali nr ref. 1038/40,
•
unifonu interkomowego nr ref. 1138/18.
Urządzenia te są programowane tylko z własnej klawiatury.

Pobór mocy z programowanego
urządzenia:
Pobór prądu bez podświetlenia
wyświetlacza LCD:
Pobór prądu z podświetleniem
wyświetlacza LCD:
Temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

5 LU
~20 mA
~ 40 mA
-5÷ +45 oC
95% RH
@+30 oC

Terminal daje moŜliwość zaprogramowania niektórych urządzeń
w warunkach laboratoryjnych bez konieczności dołączania ich
do działającego systemu (w prostym układzie: terminal +
urządzenie).
Terminal moŜe współpracować z komputerem PC z zainstalowanym
darmowym programem DVOICE.
Program DVOICE wykorzystywany jest do tworzenia bazy danych
uŜytkowników (nazwiska, kody wywołania, indywidualne kody
otwierania drzwi) dla modułu wywołania nr ref. 1038/13 oraz nr ref.
1038/16.
Program jest dostępny na stronie internetowej firmy MIWI-URMET:
www.miwiurmet.com.pl
Terminal posiada:
•
klawiaturę alfanumeryczną z 53 przyciskami (48 znaków + 5
przycisków funkycjnych),
•
wyświetlacz LCD (4 linie po 16 znaków).

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WŁĄCZANIE TERMINALU
Zawsze powinno się włączyć zasilanie przed podłączeniem
terminalu do programowanego urządzenia.
Aby to wykonać naleŜy wcisnąć przycisk „ON” i przytrzymać go przez
co najmniej 3 sekundy.
Załączenie terminalu sygnalizowane jest krótkim sygnałem
dźwiękowym „bip”, po czym na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

DODATKOWE AKCESORIA
Terminal dostarczany jest z dwoma przewodami połączeniowymi:
•
Przewód do podłączenia terminalu z systemem lub bezpośrednio
z programowanym urządzeniem.

Po kilku sekundach terminal
wyświetlania poniŜszego „okna”:

automatycznie

przejdzie

do

Uwaga:
PowyŜsze „okno” wyświetla się tylko, jeśli terminal nie jest połączony
z Ŝadnym programowanym urządzeniem
Wybierając przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Configuration> i
zatwierdzając ją przyciskiem „↵”, moŜemy wejść w konfigurację
terminalu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Terminal wyświetli:

2) Przetworniki A/C (digitalizer) do paneli przyciskowych nr ref.
1038/62, nr ref. 1038/5 oraz nr ref. 1038/7.
Aby zaprogramować urządzenia „zewnętrzne” wystarczy podłączyć
się terminalem do jednego z niŜej wymienionych urządzeń:
•
modułu wywołania (panela wejściowego),
•
centrali portierskiej nr ref. 1038/40,
•
pasywnego gniazda nr ref. 1038/90.

W terminalu ustawiana jest jedynie wersja językowa.
NaleŜy wybrać przyciskiem „←” lub „↓” pozycję <Englis> i zatwierdzić
ją przyciskiem „↵”.

Po włączeniu terminalu przyciskiem „ON”, terminal automatycznie
zaloguje się do systemu, a jego wyświetlacz przez 3 sekundy
wyświetli komunikat:

WYŁĄCZANIE TERMINALU
Zawsze powinno się wyłączyć terminal po odłączeniu terminalu
od programowanego urządzenia.
Aby to wykonać naleŜy wcisnąć przycisk „OFF” i przytrzymać go,
przez co najmniej 3 sekundy.
Przy bateryjnym zasilaniu terminalu nastąpi jego automatyczne
wyłączenie, jeśli:
•
przez 3 minuty w terminalu nie zostanie wciśnięty Ŝaden przycisk
(funkcja ta jest nieaktywna, jeśli trwa proces transmisji danych
z/do modułu wywołania lub komputera PC)
•
jeśli napięcie baterii zasilającej terminal będzie za niskie do
zapewnienia poprawnego funkcjonowania.
PODŚWIETLENIE I REGULACJA KONTRASTU
WYŚWIETLACZA LCD
Aby podświetlić wyświetlacz LCD wystarczy wcisnąć w terminalu
Ŝółty przycisk.
Do regulacji kontrastu wyświetlacza słuŜy potencjometr, dostępny w
tylnej części obudowy.

A następnie pokaŜe:

W tym momencie moŜemy przyciskiem „←” lub „→” wybrać jeden z
niŜej wymienionych sposobów wyszukania urządzenia do
zaprogramowania.
<Serial number>
Wyszukiwanie urządzeń na podstawie jego numeru seryjnego
Wybierz
przyciskiem
„←”
lub
<Serial number> i zatwierdź ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

WYMIANA BATERII
Terminal przez cały czas swojej pracy kontroluje stan zasilającej go
baterii i sygnalizuje stany alarmowe w następujący sposób:
•
Jeśli poziom napięcia baterii będzie zbliŜał się do wartości
krytycznej terminal będzie cyklicznie (co 3 sekundy) emitował
dźwięk „bip”,
•
Jeśli bateria się wyczerpie częstotliwości emitowanego dźwięku
3-krotnie wzrośnie, a po 20 sekundach nastąpi automatyczne
wyłączenie terminalu.

PROGRAMOWANIE
TERMINALU

URZĄDZEŃ

PRZY

UśYCIU

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ „WEWNĘTRZNYCH”
Do urządzeń „wewnętrznych” zaliczamy:
1) Dekoder 4-wyjściowy nr ref. 1038/34.
2) Dekoder 4-wyjściowy nr ref. 1038/35.
3) Unifon z wbudowanym dekoderem nr ref. 11338/31.
Zaprogramowanie tych urządzeń wymaga bezpośredniego
podłączenia terminalu do urządzenia.
Urządzenia „wewnętrzne” mogą być programowane zarówno w
załączonym, jak i wyłączonym systemie. Cecha ta pozwala na
zaprogramowanie ich w warunkach laboratoryjnych bez konieczności
dołączania ich do działającego systemu (w prostym układzie: tylko
terminal + urządzenie).
Szczegółowe informacje na temat programowania wyŜej
wymienionych urządzeń „wewnętrznych” są opisane w
rozdziałach bezpośrednio ich dotyczących.

NaleŜy wprowadzić z klawiatury terminala numer seryjny
programowanego urządzenia (6 znaków) i zatwierdzić go
przyciskiem „↵”.
Numer seryjny urządzenia jest umieszczony na etykiecie przyklejonej
do obudowy. Ponadto w urządzeniach posiadających wyświetlacz
(moduł wywołania nr ref. 1038/13, nr ref. 1038/16) numer seryjny
pokazuje się na wyświetlaczu w chwili załączenia napięcia
zasilającego.
Jeśli wprowadzimy numer seryjny nieodpowiadający Ŝadnemu
urządzeniu w systemie, terminal będzie oczekiwał na wprowadzenie
nowej wartości.
<Type>
Wyszukiwanie urządzenia na podstawie
zaprogramowanego wcześniej kodu

Gdzie:
<Call module>
<Digitizer>

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

typu

oraz

Wybierz przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Type> i zatwierdź ją
przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ „ZEWNĘTRZNYCH”
Do urządzeń „zewnętrznych” zaliczamy:
1) Moduł wywołania nr ref. 1038/13 oraz nr ref. 1038/16.

jego

<Key reader>

- moduły wywołania nr ref. 1038/13,
nr ref. 1038/16,
- przetworniki A/C obsługujące panele z
przyciskami, nr ref. 1038/62, nr ref. 1038/5,
nr ref. 1038/7.
- czytniki systemowych kluczy zbliŜeniowych.
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TERMINAL DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1038/56
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ PRZY UśYCIU TERMINALU
W chwili powstawania niniejszego katalogu ze względu na
niedostępność urządzeń nieaktywna była pozycja <Key reader>.
Aby wyszukać i zalogować się do konkretnego, znanego nam
modułu wywołania naleŜy:
1) Wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Call module> i
zatwierdź przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

2) Wprowadzić z klawiatury terminala literę określającą, w jakim
trybie pracuje moduł wywołania:
P
- jeśli „główny”,
S
- jeśli „dodatkowy”.
3) Wprowadzić kod modułu wywołania (zdefiniowany podczas
wcześniejszego programowania).
4) Wprowadzone w pkt. 2 i 3 wartości zatwierdzić przyciskiem „↵”.
Jeśli w systemie jest urządzenie o wprowadzonych parametrach
terminal zaloguje się do niego. Będzie wówczas moŜliwe przejrzenie
oraz ewentualna zmiana parametrów konfiguracyjnych.
Jeśli w systemie nie ma urządzenia o wprowadzonych parametrach
terminal będzie oczekiwał na wprowadzenie nowych wartości.

na przykład.:

Gdzie:
REP
00105F

- oznaczenie określające rodzaj urządzenia,
- numer seryjny urządzenia.

Przyciskiem „←” lub „→” moŜemy przeglądać wszystkie odnalezione
urządzenia.
Aby zalogować się do wybranego urządzenia wystarczy nacisnąć
przycisk „↵”.
Uwaga 1:
Strona wyświetlana w terminalu podczas przeglądania
odnalezionych w systemie urządzeń jest identyczna z pierwszą
wyświetlaną stroną dotyczącą ustawień konfiguracyjnych.
Zalogowanie się do wybranego urządzenia jest sygnalizowane
jedynie pojawieniem się kursora pod pierwszą literą opisu :
opis panela…
Uwaga 2:
Szczegółowe informacje na temat programowania wyŜej
wymienionych urządzeń „zewnętrznych” są opisane w
rozdziałach bezpośrednio ich dotyczących.

<Acquisition>
Wyszukiwanie
wszystkich
urządzeń
„zewnętrznych”
pracujących w systemie.
Nie wolno wykorzystywać tej funkcji do pierwszego
programowania systemu.
Ten typ wyszukiwanie jest przeznaczony tylko do
przeprogramowywania urządzeń w działającym juŜ systemie.
Aby uaktywnić ten sposób wyszukiwania urządzeń naleŜy kolejno:
1) Wybrać przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Acquisition> i
zatwierdź przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

2) Jeśli chcemy wyświetlić poprzednio dokonane wyszukiwanie
wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <Prev> i zatwierdź
przyciskiem „↵”.
3) Jeśli chcemy uruchomić nowe wyszukiwanie wybieramy
przyciskiem „←” lub „→” pozycję <New> i zatwierdź przyciskiem
„↵”.
Terminal rozpocznie proces wyszukiwania, którego postępy są
pokazywane na wyświetlaczu w następujący sposób:

Gdzie:
0002

- oznacza liczbę wykrytych urządzeń.

Po zakończeniu procesu wyszukiwania terminal wyświetli liczbę
odnalezionych w systemie urządzeń „zewnętrznych”:

Wciśnięcie w tym momencie przycisku „↵” spowoduje wyświetlenie
informacji o pierwszym odnalezionym w systemie urządzeniu,
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WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM PC
TRANSFER BAZY DANYCH Z KOMPUTRA PC DO TERMINALU
Baza danych dla modułu wywołania nr ref. 1038/13 lub nr ref.
1038/16 zawierająca:
1) nazwiska lub inne opisy uŜytkowników,
2) kody wywołania przypisane do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.
moŜe być w prosty i przyjazny sposób tworzona w komputerze PC,
przy wykorzystaniu programu DVOICE. Program jest dostępny na
stronie internetowej firmy MIWI-URMET: www.miwiurmet.com.pl
Stworzoną w programie bazę danych moŜemy przesłać do terminalu
w następujący sposób:
1) podłączamy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera PC
(przewód dostarczony jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu bazy
danych z komputera do terminalu,
3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

4) wybieramy
przyciskiem
„←”
lub
<PC> i zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

1) podłączamy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera
PC(przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcję transferu danych z
terminalu do komputera,
3) włączamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymując go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyświetli:

4) wybieramy przyciskiem „←” lub
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
Terminal wyświetli:

„→”

pozycję

<PC>

i

5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <TP-PC> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych:

pozycję

7) czekamy, aŜ cała baza zostanie przesłana do komputera, co jest
wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

5) wybieramy przyciskiem „←” lub „→” pozycję <PC-TP> i
zatwierdzamy ją przyciskiem „↵”.
6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych:

7) czekamy, aŜ cała baza zostanie przesłana do terminalu, co jest
wizualizowane na wyświetlaczu terminala:

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) odłączamy terminal.
SYGNALIZACJA BŁĘDU TRANSMISJI DANYCH

8) wybieramy polecenie <Exit>.
9) odłączamy terminal.

Terminal umoŜliwia cztery rodzaje transmisji:
•
z terminalu do modułu wywołania:
PT - REP
•
z modułu wywołania do terminalu:
REP - PT
•
z terminalu do komputera PC
PT - PC
•
z komputera PC do terminalu
PC - PT
JeŜeli wystąpi błąd transmisji np. przy nieprawidłowym połączeniu
urządzeń, brak połączenie itp., sygnalizowane jest to na
wyświetlaczu terminalu komunikatem:

TRANSFER BAZY DANYCH Z TERMINALU DO KOMPUTERA PC
Baza danych terminalu, która wcześniej moŜe być np. ściągnięta z
dowolnego modułu wywołania nr ref. 1038/13 lub nr ref. 1038/16,
moŜe być przesłana do programu w następujący sposób:
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NR REF. 1038/56

WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM PC

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA
TERMIANL DO PROGRAMOWANIA
NR REF. 1038/56

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1038/56
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
SPIS TREŚCI
SCHEMATY PRZEDSTAWIAJĄCE WYBRANE FRAGMENTY SYSTEMU DIGIVOICE W WERSJI DOMOFONOWEJ.
SD-DIG-01

Połączenia w pionie. Podłączenie unifonów do dekoderów nr ref. 1038/34, 1038/35 oraz podłączenie unifonu z
wbudowanym dekoderem nr ref. 1138/31 .................................................................................................................154

SD-DIG-02A

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do jednego zasilacza nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego ...................................................................................................................................155

SD-DIG-02B

Podłączenie 3 wejść głównych. Przyciskowe moduły wywołania podłączone do jednego
zasilacza nr ref. 1038/20. Obsługa 1 kanału fonicznego ...........................................................................................156

SD-DIG-03A

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego ...................................................................................................................................157

SD-DIG-03B

Podłączenie 3 wejść głównych. Przyciskowe moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych
zasilaczy nr ref. 1038/20. Obsługa 1 kanału fonicznego ...........................................................................................158

SD-DIG-04A

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych
zasilaczy nr ref. 1038/20. Obsługa 2 kanałów fonicznych .........................................................................................159

SD-DIG-04B

Podłączenie 3 wejść głównych. Przyciskowe moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych
zasilaczy nr ref. 1038/20. Obsługa 2 kanałów fonicznych .........................................................................................160

SD-DIG-05A

Podłączenie 3 wejść głównych. Wykorzystanie zasilaczy dodatkowej linii fonicznej nr ref. 1038/25
Obsługa 2 kanałów fonicznych. ................................................................................................................................161

SD-DIG-08

Podłączenie 3 wejść głównych z centralą portierską nr ref. 1038/40. Moduły wywołania podłączone do jednego
zasilacza nr ref. 1038/20. Obsługa 1 kanału fonicznego ...........................................................................................162

SD-DIG-08A

Podłączenie 3 wejść głównych z centralą portierską nr ref. 1038/40. Moduły wywołania podłączone do jednego
zasilacza nr ref. 1038/20. Obsługa 2 kanałów fonicznych .........................................................................................163

SD-DIG-16

Połączenia w pionie z własnym zasilaczem nr ref. 1038/20.
Podłączenie unifonów do dekoderów 4-wyjściowych nr ref. 1038/34 ........................................................................164

SD-DIG-17

Połączenia w pionie z własnym zasilaczem nr ref. 1038/20.
Podłączenie unifonów z wbudowanym dekoderem nr ref. 1138/31 ...........................................................................165

SD-DIG-18

Podłączenie wejść dodatkowych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 2 kanałów fonicznych .................................................................................................................................166

SD-DIG-19

Podłączenie wejść dodatkowych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego ...................................................................................................................................167

SD-DIG-20

Połączenie równoległe 2 wejść dodatkowych do jednego pionu.
Obsługa 1 kanału fonicznego ...................................................................................................................................168

SD-DIG-21

Połączenie równoległe 2 wejść dodatkowych do jednego pionu.
Obsługa 2 kanałów fonicznych .................................................................................................................................169

WyŜej wymienione schematy moŜna łączyć ze sobą, co umoŜliwia wykonanie schematu dla całego systemu Digivoice w róŜnych
konfiguracjach. Sposoby łączenia schematów są następujące:
Układy wielowejściowe o strukturze jednopoziomowej (tylko wejścia główne).
SD-DIG-02A
SD-DIG-02B
SD-DIG-03A
SD-DIG-03B
SD-DIG-04A
SD-DIG-04B

SD-DIG-16
SD-DIG-17

Układy o strukturze dwupoziomowej (wejścia główne i wejścia główne dodatkowe), z obsługą jednego kanału fonicznego.
SD-DIG-02A
SD-DIG-02B
SD-DIG-03A
SD-DIG-03B
SD-DIG-08

SD-DIG-19
SD-DIG-20

SD-DIG-01

Układy o strukturze dwupoziomowej (wejścia główne i wejścia główne dodatkowe), z obsługą dwóch kanałów fonicznych.
SD-DIG-04A
SD-DIG-04B
SD-DIG-05A
SD-DIG-08A
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SD-DIG-18
SD-DIG-21

SD-DIG-01
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
SPIS TREŚCI
SCHEMATY WYBRANYCH KONFIGURACJI SYTEMU DIGIVOICE W WERSJI DOMOFONOWEJ.
SD-DIG-10

System z 1 modułem wywołania. Układ obsługiwany przez jeden zasilacz nr ref. 1038/20.
Dwa sposoby podłączenia unifonów do pionów ....................................................................................................... 170

SD-DIG-11

System z 1 modułem wywołania. Układ obsługiwany przez jeden zasilacz nr ref. 1038/20.
Funkcja lokalnego dzwonka ..................................................................................................................................... 171

SD-DIG-12

System z 1 modułem wywołania. Podłączenie centrali portierskiej nr ref. 1038/40 ................................................... 172

SD-DIG-13

System z 3 modułami wywołania. Moduły wywołania podłączone do jednego zasilacza.
Obsługa 1 kanału fonicznego ................................................................................................................................... 173

SD-DIG-14

System z 3 modułami wywołania. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych.
Obsługa 2 kanałów fonicznych................................................................................................................................. 174

SD-DIG-07

System z 3 modułami wywołania. Moduły wywołania podłączone do jednego zasilacza.
Podłączenie centrali portierskiej nr ref. 1038/40. Obsługa 1 kanału fonicznego ........................................................ 175

SD-DIG-09

System z 3 głównymi oraz 2 dodatkowymi modułami wywołania. Główne moduły podłączone do jednego zasilacza.
Podłączenie centrali portierskiej nr ref. 1038/40. Obsługa 1 kanału fonicznego ........................................................ 176

SD-DIG-112

System z 2 głównymi i dodatkowymi modułami wywołania. Główne moduły podłączone do niezaleŜnych zasilaczy.
Obsługa 1 kanału fonicznego ................................................................................................................................... 177

SD-DIG-113

System z 2 głównymi i dodatkowymi modułami wywołania. Główne moduły podłączone do niezaleŜnych zasilaczy.
Podłączenie centrali portierskiej nr ref. 1038/40. Obsługa 1 kanału fonicznego ........................................................ 178

SC-124-0006

System z 3 centralami portierskimi. Układ bez modułów wywołania ......................................................................... 179
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
SPIS TREŚCI
SCHEMATY PRZEDSTAWIAJĄCE WYBRANE FRAGMENTY SYSTEMU DIGIVOICE W WERSJI VIDEODOMOFONOWEJ.
SV-DIG-01

Połączenia w pionie..................................................................................................................................................180

SV-DIG-02

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do jednego zasilacza nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video ........................................................................................................................181

SV-DIG-03

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video ........................................................................................................................182

SV-DIG-05

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 2 kanałów fonicznych i video ......................................................................................................................183

SV-DIG-06

Podłączenie 3 wejść głównych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video ........................................................................................................................184

SV-DIG-07

Podłączenie wejść dodatkowych. Moduły wywołania podłączone do niezaleŜnych zasilaczy nr ref. 1038/20.
Obsługa 2 kanałów fonicznych i video ......................................................................................................................185

SV-DIG-20

Połączenie równoległe 2 wejść dodatkowych do jednego pionu.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video ........................................................................................................................186

SV-DIG-21

Połączenie równoległe 2 wejść dodatkowych do jednego pionu.
Obsługa 2 kanałów fonicznych i video ......................................................................................................................187

SV-DIG-08

Podłączenie central portierskich.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video ........................................................................................................................188

SV-DIG-09

Podłączenie central portierskich.
Obsługa 2 kanałów fonicznych i video ......................................................................................................................189

WyŜej wymienione schematy moŜna łączyć ze sobą, co umoŜliwia wykonanie schematu dla całego systemu Digivoice w róŜnych
konfiguracjach. Sposoby łączenia schematów są następujące:
Układy wielowejściowe o strukturze dwupoziomowej (wejścia główne i dodatkowe), z obsługą jednego kanału fonicznego i video, z
dwiema centralami portierskimi.
SV-DIG-02
SV-DIG-03

SV-DIG-06
SV-DIG-20

SV-DIG-01

SV-DIG-08
Układy wielowejściowe o strukturze dwupoziomowej (wejścia główne i dodatkowe), z obsługą dwóch kanałów fonicznych i video, z
dwiema centralami portierskimi.

SV-DIG-05

SV-DIG-07
SV-DIG-21

SV-DIG-01

SV-DIG-09
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
SPIS TREŚCI
SCHEMATY WYBRANYCH KONFIGURACJI SYTEMU DIGIVOICE W WERSJI VIDEODOMOFONOWEJ.
SV-DIG-112

System z 2 głównymi i dodatkowymi modułami wywołania. Główne moduły podłączone do niezaleŜnych zasilaczy.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video........................................................................................................................ 190

SV-DIG-113

System z 2 głównymi i dodatkowymi modułami wywołania. Główne moduły podłączone do niezaleŜnych zasilaczy.
Podłączenie centrali portierskiej nr ref. 1038/40. Obsługa 1 kanału fonicznego i video............................................. 191

SV-DIG-04

System z 3 modułami wywołania. Układ obsługiwany przez jeden zasilacz nr ref. 1038/20.
Obsługa 1 kanału fonicznego i video........................................................................................................................ 192

SCHEMATY PODŁĄCZENIOWE WYBRANYCH URZĄDZEŃ SYSTEMU DIGIVOICE.
SV-124-0058

Podłączenie adaptera linii Digivoice do systemu 4+n nr ref. 1038/67. Podłączenie centrali PABX............................ 194

SV-124-0084

Podłączenie 4 wejść głównych. Przełączanie sygnału video przy uŜyciu przełącznika nr ref. 1038/69...................... 195

SV-124-0085

Podłączenie dekodera specjalnego. Przełączanie przełącznika nr ref. 1038/69 dla kamer zewnętrznych................. 196
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
POŁĄCZENIE W PIONIE

SD-DIG-01

154
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO JEDNEGO ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-02A
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PRZYCISKOWE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO JEDNEGO ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-02B

156

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-03A
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-03B

158
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-04A
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-04B
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WYKORZYSTANIE ZASILACZY DODATKOWEJ LINII FONICZNEJ NR REF. 1038/25
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-05A
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-08
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-08A
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PODŁĄCZENIE UNIFONÓW DO DEKODERÓW
4-WYJŚCIOWYCH NR REF. 1038/34

SD-DIG-16

164
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PODŁĄCZENIE UNIFONÓW Z WBUDOWANYM
DEKODEREM NR REF. 1138/31

SD-DIG-17
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-18
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-19
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE 2 MODUŁÓW DODATKOWYCH
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-20

168
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POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE 2 MODUŁÓW DODATKOWYCH
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH

SD-DIG-21
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
UKŁAD OBSŁUGIWANY PRZEZ 1 ZASILACZ
DWA SPOSOBY PODŁĄCZENIA UNIFONÓW DO PIONU

SD-DIG-10

170
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UKŁAD OBSŁUGIWANY PRZEZ 1 ZASILACZ
DWA SPOSOBY PODŁĄCZENIA UNIFONÓW DO PIONU

SD-DIG-11
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PODŁĄCZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ NR REF. 1038/40
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-12
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-13
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA JEDNEGO KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-14
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MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
PODŁĄCZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

SD-DIG-07
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
GŁÓWNE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
PODŁĄCZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ NR REF. 1038/40

SD-DIG-09
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MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

GŁÓWNE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-112

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
GŁÓWNE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
PODŁĄCZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ. OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO

SD-DIG-113
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MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

UKŁAD BEZ MODUŁÓW WYWOŁANIA

SC-124-0006

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
POŁĄCZENIA W PIONIE
WERSJA VIDEODOMOFONOWA

SV-DIG-01

180

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-02

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-03

182

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH I VIDEO

SV-DIG-05

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

183

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
DODATKOWE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-06

184

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

DODATKOWE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH I VIDEO

SV-DIG-07

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

185

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE 2 MODUŁÓW DODATKOWYCH
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-20

186

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE 2 MODUŁÓW DODATKOWYCH
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH I VIDEO

SV-DIG-21

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

187

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PODŁĄCZENIE CENTRAL PORTIERSKICH
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-08

188

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PODŁĄCZENIE CENTRAL PORTIERSKICH
OBSŁUGA 2 KANAŁÓW FONICZNYCH I VIDEO

SV-DIG-09

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

189

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

SV-DIG-112

190

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

GŁÓWNE MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
PODŁĄCZENIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

SV-DIG-113

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

191

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO NIEZALEśNYCH ZASILACZY
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO

192

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

MODUŁY WYWOŁANIA PODŁĄCZONE DO 1 ZASILACZA
OBSŁUGA 1 KANAŁU FONICZNEGO I VIDEO.

SV-DIG-04

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

193

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PODŁĄCZENIE ADAPTERA NR REF. 1038/67
PODŁĄCZENIE CENTRALI PABX

SV-124-0058

194

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

PRZEŁĄCZNIE SYGNAŁU VIDEO PRZY UśYCIU PRZEŁĄCZNIKA SYGNAŁU
VIDEO 4WE/2WY NR REF. 1038/69

SV-124-0084

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
PODŁĄCZENIE PRZEŁĄCZNIKA SYGNAŁU VIDEO NR REF. 1038/69
DLA KAMER ZEWNĘTRZNYCH

SV-124-0085

196

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13

NOTATKI

NOTATKI

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. 042-616-21-00 fax. 042-616-21-13
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INFORMACJE O FIRMIE

INFORMACJE O FIRMIE

MIWI-URMET Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90A
90-341 Łódź
tel: 042 616 21 00
fax: 042 616 21 13

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