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INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU

EASY2WIRE jest cyfrowym systemem przeznaczonym do budowy
średnich instalacji domofonowych i videodomofonowych.

INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU EASY2WIRE
1)

Tylko dwie żyły dochodzące do unifonu.

2)

Mała liczba przewodów w pionie, niezależna od ilości
użytkowników:
•

2 żyły dla wersji domofonowej,

•

5 żył dla wersji videodomofonowej.

3)

Sekretność prowadzonych rozmów.

4)

Obsługa 256 użytkowników.

5)

Możliwość podłączenia do 8 paneli zewnętrznych.

6)

Wbudowana w panel z klawiaturą funkcja zamka kodowego.

7)

Indywidualne kody otwierania drzwi.

8)

Indywidualne kody wywołania użytkowników.

9)

Możliwość
zastosowania
wyświetlacza
elektronicznego spisu lokatorów.

LED

W tym typie instalacji wykorzystywane są wyłącznie dekodery
piętrowe nr ref. 1042/38. Ilość użytkowników zależy od rodzaju
zastosowanych paneli zewnętrznych:
•

256 użytkowników w przypadku zastosowania
z klawiaturą numeryczną nr ref. 1042/12,

•

32 użytkowników w przypadku zastosowania tradycyjnych
paneli przyciskowych mod. 825 Kombi,

paneli

oraz

10) Brak konieczności programowania unifonów (programowalne
dekodery piętrowe).
11) Specjalny przycisk wywołania jednego z użytkowników.
12) Możliwość zamiennego stosowania dwóch typów paneli
zewnętrznych:
•

cyfrowy panel z klawiaturą numeryczną,

•

panel mod. 825 Kombi z tradycyjnymi przyciskami
wywołania.

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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EASY2WIRE
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA Z UNIFONAMI POSIADAJĄCYMI
WBUDOWANY DEKODER

INSTALACJA MIESZANA

W tym typie instalacji wykorzystywane są wyłącznie unifony
nr ref. 1142/31 posiadające wbudowany dekoder. Ilość
użytkowników zależy od rodzaju zastosowanych paneli
zewnętrznych:
•

64 użytkowników w przypadku zastosowania
z klawiaturą numeryczną nr ref. 1042/12,

•

32 użytkowników w przypadku zastosowania tradycyjnych
paneli przyciskowych mod. 825 Kombi,

8

W tym typie instalacji maksymalna ilość dekoderów piętrowych nie
może przekroczyć 32. Natomiast suma dekoderów piętrowych
nr ref. 1042/38 i unifonów z
pojedynczymi
dekoderami
nr ref. 1142/31 nie może być większa niż 64 (w przypadku
stosowania modułów nr ref. 1042/12).

paneli
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PARAMETRY DOTYCZĄCE INSTALACJI

PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
SYSTEMU EASY2WIRE

Max. odległość

25 m

50 m

100 m

Pomiędzy:
- elektrozaczepem

DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI POMIEDZY
URZĄDZENIAMI

0,5 mm

2

0,75 mm

2

2

- modułem wywołania

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy przestrzegać

Max. odległość

podanych poniżej maksymalnych odległości w instalacji.

Pomiędzy:

do 50 m

- zasilaczem podstawowym lub rezerwowym

1,5 mm

2

- modułem wywołania

Dla wersji domofonowej:
400 m:

od modułu wywołania do najdalszego dystrybutora,

Max. odległość

100 m:

od elektrozaczepu do modułu wywołania,

Pomiędzy:

50 m:

od modułu wywołania do zasilacza,

- dystrybutorem piętrowym

25 m:

od dystrybutora piętrowego do unifonu,

- unifonem

2 m:

pomiędzy zasilaczem a zasilaczem rezerwowym.

Dla wersji videodomofonowej:
200 m:

1,5 mm

do 25 m
0,5 mm

2

Instalacja z unifonami z wbudowanym dekoderem nr ref. 1142/31.
Max. odległość

od modułu wywołania do najdalszego dystrybutora,

100 m:

od elektrozaczepu do modułu wywołania,

50 m:

od modułu wywołania do zasilacza,

25 m:

od dystrybutora piętrowego do unifonu,

do 100 m

200 m

2

1,5 mm

do 400m

Pomiędzy:
- modułem wywołania

0,75 mm

2

2,5 mm

2

- najdalszym dystrybutorem

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ
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 należy odseparować od przebiegających
w pobliżu instalacji elektrycznych, telefonicznych, antenowych itp.

PRZEWODY
Urządzenia systemu EASY2WIRE wyposażone są w wyjmowane
listwy zaciskowe ułatwiające podłączenie przewodów. Listwy te
należy wyjmować poprzez odpowiednie wysunięcie ich do góry.
Pojedynczy
zacisk
umożliwia
podłączenie
przewodu
2
o maksymalnym przekroju 1,5 mm . Do połączeń należy
wykorzystywać przewody o odpowiednim przekroju podane
w tabelach poniżej. Nie należy skręcać przewodów w celu
zwiększenia ich przekroju.
Końcówki przewodów powinny być odizolowane na długości od
5 do 6 mm.
Używając przewodów typu linka, należy zwrócić uwagę na to żeby
odizolowany koniec linki był odpowiednio skręcony i nie powodował
zwarcia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą zaciskami.

PRZEKROJE PRZEWODÓW DLA WERSJI
VIDEODOMOFONOWEJ
Od modułu kamery TV do videomonitorów:
Max. odległość

do 50 m

100 m

do 200m

Sygnał video A, B

0,35 mm

2

0,35 mm

Fonia L

0,35 mm

2

0,5 mm

2

2

0,35 mm (*)

2

0,75 mm

2

(*) dla odległości do 200m należy stosować skrętkę.
Od zasilacza do modułu kamery TV:
Max. odległość

do 50 m

Zasilanie 0, +20

0,75 mm

2

Sygnał SN

0,35 mm

2

Od zasilacza do videomonitorów:
Max. odległość

do 50 m

Zasilanie R1, R2

0,5 mm

2

100 m
0,75 mm

do 200m
2

1,5 mm

2

Jeśli używane przewody są sztywne należy odpowiednio mocno
umocować urządzenie tak, aby przewody nie spowodowały jego
oderwania lub uszkodzenia zacisków.
Wszystkie przewody powinny być spięte razem i odpowiednio
oznakowane przy użyciu oznaczników.

PRZEKROJE PRZEWODÓW DLA WERSJI
DOMOFONOWEJ
Instalacja z dekoderami piętrowymi nr ref. 1042/38.
Max. odległość

do 200 m

300 m

400 m

Pomiędzy:
- modułem wywołania

0,75 mm

2

1,5 mm

2

- najdalszym dystrybutorem

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

9

SYSTEM EASY2WIRE

EASY2WIRE
WYKAZ URZĄDZEŃ

WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU EASY2WIRE
Wyposażenie zewnętrzne
Nr ref. 1042/12

Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną

Nr ref. 1042/15

Moduł 4-cyfrowego wyświetlacza LED

Nr ref. 826/58

Moduł elektronicznego spisu nazwisk

Nr ref. 1042/30

Cyfrowy moduł wywołania z przyciskami

Nr ref. 825/70

Moduł kamery TC CCD

Nr ref. 1032/61

Klawiatura alfabetyczna.

Wyposażenie wewnętrzne
Nr ref. 1042/38

8-wyjściowy dystrybutor piętrowy dla wersji domofonowej

Nr ref. 1742/34

4-wyjsciowy dystrybutor piętrowy dla wersji videodomofonowej

Nr ref. 1142

Unifon podstawowy

Nr ref. 1142/31

Unifon z wbudowanym dekoderem

Nr ref. 1202/1

Videomonitor WINFLAT (czarno-biały)

Nr ref. 1202/96

Uchwyt do videomonitora

Nr ref. 1202/97

Uchwyt do videomonitora z wbudowanym dekoderem

Zasilacze i przekaźniki
Nr ref. 1042/20

Zasilacz systemowy

Nr ref. 1742/20

Zasilacz systemowy video

Nr ref. 1042/21

Zasilacz rezerwowy

Nr ref. 788/5

Przekaźnik do przełączania sygnału video

Urządzenia dodatkowe
Nr ref. 1742/13

Adaptor do modułu kamery TV CCD nr ref. 825/70

Nr ref. 1042/52

Zestaw połączeniowy do paneli przyciskowych

Nr ref. 1042/82

Układ czasowy do modułu wyświetlacza nr ref. 1042/15

Nr ref. 826/56

Klawiatura do programowania elektronicznego spisu nazwisk nr ref. 826/58

Nr ref. 1032/65

Klawiatura do programowania modułu wywołania z przyciskami nr ref. 1042/30

Nr ref. 1132/50

Uchwyt skośny do unifonu

Nr ref. 1202/92

Uchwyt skośny do videomonitora WINFLAT
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NR REF. 1042/12

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BUDOWA URZĄDZENIA

MODUŁ WYWOŁANIA

CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z
KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ
NR REF. 1042/12

(1)

Aluminiowa płyta czołowa, wielkości 2 modułów typu KOMBI.

(2)

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł wywołania nr ref. 1042/12 przeznaczony jest wyłącznie do
instalacji w systemie EASY2WIRE.
Wykonany jest na bazie panela typu KOMBI „Mod.825” (2 moduły).
Może być montowany zarówno w wersji podtynkowej jak
i natynkowej. W zależności od sposobu montażu urządzenia należy
dokupić odpowiedni typ obudowy:
Wersja podtynkowa

– nr ref. 825/22

•

Wersja natynkowa

– nr ref. 825/52

- „portier”

(3)

Diody sygnalizujące stan pracy systemu.

(4)

Etykieta z opisem pracy systemu.

(5)

Przycisk bezpośredniego wywołania jednego z użytkowników.

(6)

Złącze z zaciskami pod przewody.

(7)

Złącze z zaciskami pod przewody.

(8)

Złącze do podłączenia modułu wyświetlacza nr ref. 1042/15
i układu czasowego do modułu wyświetlacza nr ref. 1042/82.

(9)

Złącze do podłączenia modułu elektronicznego spisu nazwisk
nr ref. 826/58.

(11) Potencjometr regulacji czułości mikrofonu.
(12) Potencjometr regulacji głośności w panelu.

Dzwonienie do wszystkich unifonów.

2)

Sygnalizacja stanu systemu za pomocą diod LED.

3)

Programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund).

4)

Otwieranie drzwi przy użyciu klawiatury.

5)

Możliwość zaprogramowania 8ogólnych kodów otwierania
drzwi oraz 256 indywidualnych kodów otwierania drzwi (tylko z
modułem wyświetlacza nr ref. 1042/15).
bezpośredniego

- „klucz”.

•

(10) Przycisk umożliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1)

- „kasuj”,

•

6)

Dodatkowy przycisk
z użytkowników.

wywołania

7)

Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły:

jednego

•

moduł wyświetlacza

•

moduł elektronicznego spisu nazwisk - nr ref. 826/58

•

moduł kamery TV CCD

- nr ref. 825/70

•

klawiaturę alfabetyczną

- nr ref. 1032/61

- nr ref. 1042/15

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

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MS

Zacisk MASTER / SLAVE.

D

Komunikacja pomiędzy panelami.

GND

Masa.

0L

Masa linii danych.

+L

Zasilanie linii danych.

P

Przycisk listonosza.

R

Podłączenie kamery.

SN

Wyzwolenie zasilania dla systemu video.

0

Masa.

+20

Zasilanie.

+T

Podłączenie zasilacza rezerwowego.

SE1

Zasilanie elektrozaczepu.

SE2

Zasilanie elektrozaczepu.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

•

Klawiatura numeryczna (0 – 9) oraz przyciski:
•
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NR REF. 1042/12

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
PROGRAMOWANIE

DANE TECHNICZNE

PROGRAMOWANIE

Napięcie zasilania:

20 V DC

MODUŁ WYWOŁANIA

Sterowanie zamka elektrycznego:
Rozładowywana pojemność

4,4 mF / 14 V

Prąd podtrzymujący

0,2 A max.

Czas włączenia wyjścia SN:

Moduł wywołania programowany jest w 8 krokach:
•

Krok 0: potwierdzenie lub zmiana hasła,

•

Krok 1: programowanie czasu otwarcia drzwi,

1 s nom.

•

Krok 2: programowanie 8 kodów otwarcia drzwi,

Czas włączenia wyjścia R:

3’10” nom.

•

Napięcie magistrali linii 0L +L:

7 V DC nom.

Krok 3: programowanie przycisku bezpośredniego wywołania
jednego z użytkowników,

•

Temperatura pracy:

-10°C ÷ +50°C

Krok 4: programowanie sposobu wybierania kodów wywołania
użytkowników,

•

Krok 5: programowanie trybu posługiwania się kodami
wywołania fizycznymi lub logicznymi,

•

Krok 6: wybór numerycznego lub/i alfabetycznego rodzaju
kodu wywołania,

•

Krok 7: przeprogramowanie kodów wywołania (remaping),

•

Krok 8:

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UŻYCIU
KLAWIATURY MODUŁU
Do każdego z unifonów pracujących w systemie możemy się
dodzwonić przy użyciu klawiatury wprowadzając odpowiedni kod
wywołania. Wywołanie użytkownika możliwe jest, gdy świeci dioda
„WOLNY”. Kod wywołania może być w postaci:
•

•

Czterocyfrowego kodu fizycznego zależnego od usytuowania
dystrybutora (ustawienie mikroprzełączników w dekoderze)
i unifonu (numer wyjścia w dekoderze).
Kodu logicznego
(od 1 do 4 cyfr) narzuconego przez
użytkownika (np. numer mieszkania).

Wprowadzenie kodu wywołania zawierającego znaki alfabetyczne
możliwe jest w modułach wyposażonych dodatkowo w klawiaturę
alfabetyczną nr ref. 1032/61.
Jeśli wprowadzany kod wywołania jest kodem fizycznym, moduł
automatycznie
rozpocznie
wywołanie
użytkownika
(Jeśli
wprowadzany kod jest kodem logicznym, po jego wprowadzeniu
należy nacisnąć przycisk
). Stan ten sygnalizowany jest
miganiem diody „PROSZĘ CZEKAĆ”. Wywołany unifon zadzwoni
5 razy przez czas ok. 20 sekund. Po upływie tego czasu nastąpi
automatyczne przerwanie wywołania. Po podniesieniu słuchawki
przez lokatora zapali się dioda „PROSZĘ MÓWIĆ”, wówczas
możliwa jest rozmowa. W trakcie trwania rozmowy użytkownik
może nacisnąć przycisk otwierania drzwi zwalniając w ten sposób
elektrozaczep. Naciśnięcie przycisku spowoduje dodatkowo
wygenerowanie sygnału potwierdzającego otwarcie drzwi.
Każda rozmowa może trwać maksymalnie 2 minuty. Przed
upływem tego czasu zostanie wygenerowany dźwięk ostrzegający o
przerwaniu połączenia.

OTWIERANIE DRZWI PRZY UŻYCIU KODU
Moduł wywołania umożliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie
z klawiatury odpowiedniego czterocyfrowego kodu poprzedzonego
naciśnięciem przycisku
.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS
PROGRAMOWANIA

−

ustawienie zegara (tylko z modułem czasowym
nr ref. 1042/82),

−

ustawienie przedziałów czasowych (tylko z
modułem czasowym nr ref. 1042/82),

−

zaprogramowanie dodatkowych 256 kodów
otwarcia drzwi (tylko z modułem wyświetlacza
nr ref. 1042/15),

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Są dwa sposoby
nr ref. 1042/12.
1)

wejścia

w

tryb

programowania

modułu

Znany jest kod dostępu.

,
,
, następnie
Naciskamy w podanej kolejności przyciski
wprowadzamy 6-cyfrowe hasło. Jeśli hasło jest prawidłowe
wygenerowane zostaną 3 dźwięki potwierdzające jego poprawność
oraz błyśnie raz 5 diod. Jeśli hasło nie jest prawidłowe na sekundę
zapali się dioda wskazująca błąd „BŁĄD”.
2)

Nie znany jest kod dostępu.

Odkręcamy obudowę panela i wciskamy, znajdujący się w tylnej
części panela przycisk (10). Wówczas błyśnie przez moment
5 diod.
Po wejściu jednym z w/w sposobów w tryb programowania moduł
przejdzie do „kroku 0” procedury programowania.
UWAGA:
OPUSZCZENIE TRYBU PROGRAMOWANIA MOŻLIWE
JEST W DOWOLNYM MOMENCIE PO NACIŚNIĘCIU
PRZYCISKU „X” NA KLAWIATURZE MODUŁU.

KROK 0. POTWIERDZENIE LUB ZMIANA HASŁA

STAN ZAJĘCIA LINII
Jeśli w systemie pracuje kilka modułów wywołania to w czasie
prowadzenia rozmowy przez jeden z nich, pozostałe są w stanie
zajętości. Stan ten sygnalizowany jest świeceniem diody „LINIA
ZAJETA”. Jeśli panele wyposażone są w moduł wyświetlacza,
dodatkowo miga napis „OCC”. W tym stanie możliwe jest jedynie
otwarcie drzwi przy użyciu kodu.

Stan diod święcących:

Stan zajętości nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

WOLNY

<

F/R

PROSZĘ CZEKAĆ

<

F/R

PROSZĘ MÓWIĆ

<

F/R

LINIA ZAJĘTA

<

F/R

BŁĄD

<

F/R

Gdzie:
„F / R” - miganie diod (rotacja).
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PROGRAMOWANIE
Naciśnięcie przycisku
przywracając zapisany
wpisanie kodu.

kasuje wprowadzony pomyłkowo kod,
poprzednio i umożliwiając powtórne

Naciśnięcie przycisku
do następnego kodu.

kasuje bieżący kod i umożliwia przejście

KROK 3. KOD WYWOŁANIA PORTIERA

MODUŁ WYWOŁANIA

Naciśnięcie przycisku
potwierdza istniejące hasło (lub jego brak).
Aby wprowadzić nowe hasło należy wpisać 6 cyfr i nacisnąć
przycisk . .Aby usunąć istniejące hasło należy nacisnąć przycisk
. Jeśli usunęliśmy hasło, wejście w tryb programowania możliwe
jest tylko po naciśnięciu przycisku znajdującego się w tylnej części
panela. Po każdej modyfikacji moduł wyemituje 3 dźwięki
potwierdzając dokonanie zmian. Aby pominąć „krok 0” należy
wcisnąć przycisk
i przytrzymać go przez czas 3 sekund.
Wówczas krok ten jest opuszczany bez dokonania jakichkolwiek
zmian i moduł przechodzi do kolejnego kroku.

Stan diod świecących:

UWAGA:
HASŁO MUSI ZAWSZE SKŁADAĆ SIĘ Z 6 CYFR. HASŁO
„123123” JEST ZAREZERWOWANE I NIGDY NIE
POWINNO BYĆ UŻYWANE.

WOLNY

<

-

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

F

LINIA ZAJĘTA

<

-

BŁĄD

<

-

Gdzie:

KROK 1. USTAWIENIE CZASU OTWIERANIA DRZWI

NR REF. 1042/12

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12

„F” - miganie diody,
„-” - dioda zgaszona,

Stan diod świecących:
<

F

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

LINIA ZAJĘTA

<

-

BŁĄD

<

-

W kroku tym możliwe jest przypisanie dodatkowemu przyciskowi
znajdującemu się na płycie czołowej modułu wywołania (5) kodu
wywołania dowolnego z użytkowników (np. portiera).
Przykład: Kod wywołania użytkownika 1202
Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 1, 2, 0, 2, następnie naciśnij
przycisk
.

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„-” - dioda zgaszona,
Jest to ustawienie długości czasu podawania napięcia na
elektrozaczep. Jeśli zwalnianie elektrozaczepu ma mieć charakter
impulsowy (elektrozaczep z pamięcią) ustawiamy wartość 0. Jeśli
wykorzystujemy zwykłe elektrozaczepy ustawiamy wartość
z przedziału 1-30 sekund. Po wprowadzeniu odpowiedniej liczby
z klawiatury modułu należy zatwierdzić ją przyciskiem . Wówczas
moduł wyemituje 3 dźwięki potwierdzające.
Domyślna wartość 0 s ustawiana jest naciśnięciem przycisku .

Akceptowane są wyłącznie cztery cyfry w formie kodu fizycznego
(zależnego od fizycznego usytuowania dystrybutora piętrowego
i unifonu).
UWAGA:
POMIMO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MODULE WYWOŁANIA
PAMIĘCI TRANSFORMACJI KODÓW NALEŻY PAMIĘTAĆ,
ŻE WPISYWANY W TYM KROKU KOD WYWOŁANIA JEST
ZAWSZE KODEM FIZYCZNYM, A NIE LOGICZNYM.

.

Naciśnięcie przycisku
portiera.

Przykład: Czas otwarcia drzwi 5s.
Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 0 i 5, następnie naciśnij
przycisk . .

KROK 2. PROGRAMOWANIE 8 KODÓW OTWARCIA
DRZWI

umożliwia skasowanie kodu wywołania

KROK 4. PROGRAMOWANIE SPOSOBU WYBIERANIA
KODÓW WYWOŁANIA Z / LUB BEZ FUNKCJI
OBCINANIA ZBĘDNYCH ZER
Stan diod świecących:

Stan diod świecących:

Kody 4-cyfrowe

Kody 1-4 cyfr

Numer wprowadzanego kodu

WOLNY

<

0

-

1

3

3

4

5

6

7

8

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

0

WOLNY

<

-

-

-

-

-

-

-

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

-

PROSZĘ CZEKAĆ

<

F

F

F

F

F

F

F

F

LINIA ZAJĘTA

<

F

F

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

0

-

0

-

0

-

0

BŁĄD

<

-

-

LINIA ZAJĘTA

<

-

-

0

0

-

-

0

0

Gdzie:

BŁĄD

<

-

-

-

-

0

0

0

0

„F” - miganie diody,

Gdzie:

„0” – świecenie diody,

„F” - miganie diody,

„-” - dioda zgaszona,

„0” – świecenie diody,

W kroku tym dokonuje się wyboru formatu kodów jakimi będą
posługiwać się użytkownicy.

„-” - dioda zgaszona,
Wprowadzony kod otwarcia drzwi musi zawsze składać się
z czterech cyfr. Po ich wprowadzeniu należy każdorazowo nacisnąć
przycisk
w celu potwierdzenia wprowadzonego kodu i przejścia
do wpisywania następnego kodu.

1)

Metoda standardow a (w prow adzić cyfrę 1).

Wszystkie kody muszą składać się z czterech cyfr. Aby wywołać
dowolnego
użytkownika
należy
wprowadzić
odpowiedni
czterocyfrowy kod wywołania, wówczas moduł automatycznie
przekaże wywołanie.

Przykład: 1 kod otwarcia drzwi 2381
Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 2, 3, 8, 1, następnie naciśnij
przycisk
.

2)

Metoda z opcja obcinania
(w prow adzić cyfrę 2).

zbędnych

zer

Kody wywołania mogą składać się z mniej niż czterech cyfr.
Każdorazowe wprowadzenie kodu wywołania użytkownika musi być

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

WOLNY

NR REF. 1042/12
MODUŁ WYWOŁANIA

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
PROGRAMOWANIE
, dopiero wówczas moduł

W kroku tym określa się czy kod wywołania, jakim będą posługiwać
się użytkownicy zawierał będzie oprócz cyfr litery.

Aby potwierdzić lub zmodyfikować bieżący tryb należy wprowadzić
cyfrę 1 lub 2 i zatwierdzić ją przyciskiem
.

Jeśli do modułu wywołania nr ref. 1042/12 nie została dopięta
klawiatura alfabetyczna nr ref. 1032/61 możliwe jest używanie
kodów składających się wyłącznie z samych cyfr. Wówczas należy
wybrać opcje „tylko cyfry”. Aby tego dokonać należy wprowadzić
cyfrę 0 i zatwierdzić ją przyciskiem
.

potwierdzone naciśnięciem przycisku
przekaże wywołanie.

Przykład:
1

by wybrać tryb standardowy.

2

by wybrać tryb z funkcją obcinania zbędnych zer.

KROK 5. PROGRAMOWANIE TRYBU POSŁUGIWANIA
SIĘ KODAMI FIZYCZNYMI LUB LOGICZNYMI
Stan diod świecących:
4-cyfrowe
kody fizyczne

1-4 cyfrowe
kody logiczne

WOLNY

<

0

-

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

0

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

-

LINIA ZAJĘTA

<

-

-

BŁĄD

<

F

F

Jeśli moduł wywołania nr ref. 1042/12 współpracuje z klawiaturą
alfabetyczną nr ref. 1032/61 możliwe są trzy tryby konfiguracji
kodów:
1)

„Litera na początku”

Kod wywołania może zawierać literę na pierwszej pozycji. Aby
ustawić ten tryb należy wprowadzić cyfrę 1 i zatwierdzić ją
przyciskiem
.
2)

„Litera na końcu”

Kod wywołania może zawierać literę na ostatniej pozycji. Aby
ustawić ten tryb należy wprowadzić cyfrę 2 i zatwierdzić ją
przyciskiem
.
3)

„Dow olna poz ycja”

Kod wywołania może zawierać litery na dowolnych pozycjach. Aby
ustawić ten tryb należy wprowadzić cyfrę 3 i zatwierdzić ją
przyciskiem
.

Gdzie:
„F” - miganie diody,

KROK 7. PRZEPROGRAMOWYWANIE KODÓW
(REMAPING KODÓW WYWOŁANIA)

„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym określa się typ kodu wywołania, jakim będą
posługiwać się użytkownicy. Są dwa rodzaje kodu:
1)

Stan diod świecących:

Kod fiz yczny.

Kod ten uzależniony jest od fizycznego usytuowania dystrybutora
(ustawienie mikroprzełączników w dekoderze) i unifonu (numer
wyjścia w dekoderze).
2)

Kod logiczny.

Kod ten może być dowolnie narzucony przez użytkowników np.
z uwzględnieniem numeracji mieszkań.
By potwierdzić lub zmodyfikować bieżący rodzaj kodu należy
wprowadzić cyfrę 1 lub 2 i zatwierdzić ją przyciskiem
.
Przykład:
1

by wybrać kody fizyczne.

2

by wybrać kody logiczne.

<

-

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

F

LINIA ZAJĘTA

<

-

BŁĄD

<

F

Gdzie:
„F” - miganie diody
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym określa się zależność pomiędzy fizycznym kodem
wywołania a kodem logicznym.
Sposób programowania zależy od tego, czy moduł wywołania
nr ref. 1042/12 wyposażony jest w wyświetlacz LED
nr ref. 1042/15.
1)

Brak w yśw ietlacza nr ref. 1042/15.

Należy wpisać 4 cyfrowy kod fizyczny zatwierdzając go przyciskiem

UWAGA:
W PRZYPADKU WYBRANIA OPCJI UWZGLĘDNIAJĄCEJ
KODY FIZYCZNE, MODUŁ WYWOŁANIA AUTOMATYCZNIE
PRZEJDZIE DO KROKU 8 PROGRAMOWANIA.

, następnie wprowadzić 4 cyfrowy kod logiczny i ponownie
potwierdzić go przyciskiem . Jeśli zostanie naciśnięty przycisk
kod logiczny zostanie skasowany.
UWAGA:

KROK 6. WYBRANIE NUMERYCZNEGO I / LUB
ALFABETYCZNEGO TRYBU WYBIERANIA KODU
WYWOŁANIA

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

WOLNY

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAKI KOD FIZYCZNY PRZYPISANY
JEST KODOWI LOGICZNEMU NALEŻY WYWOŁAĆ
UŻYTKOWNIKA KODEM LOGICZNYM, A NASTĘPNIE
ODCZYTAĆ USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW W
DEKODERZE, DO KTÓREGO PODŁĄCZONY JEST
UNIFON.

Stan diod świecących:
Tylko
cyfry

Litera na
początku

Litera na
końcu

Dowolna
pozycja

WOLNY

<

-

0

-

0

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

-

0

0

2)

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

-

-

-

LINIA ZAJĘTA

<

F

F

F

F

Jeśli podłączony jest wyświetlacz można bezpośrednio rozpoznać
kod fizyczny (wyświetlany w sposób ciągły) i logiczny (migający).

BŁĄD

<

F

F

F

F

Dołączony wyśw ietlacz nr ref. 1042/15.

Wyświetlacz pokaże następujące symbole:

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
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NR REF. 1042/12

PROGRAMOWANIE
Naciśnięcie przycisku
wyświetlaczu.

powoduje przełączenie komunikatu na

Przykład: Ustawienie godziny 15:28.

Powyższe komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu umożliwiają
wejście do dwóch oddzielnych procedur.
Programowanie zależności pomiędzy kodami fizycznymi a
logicznymi.
Wyświetlacz pokaże następujący symbol:

Ustawienie aktualnego
dnia tygodnia (tylko z modułem
czasowym nr ref. 1042/82).
Aby okreslic aktualny dzień tygodnia należy korzystając
z przycisków numerycznych modułu wywołania wprowadzic
odpowiednią cyfrę okreslającą konkretny dzień tygodnia.
Dzień tygodnia

Należy wpisać kod fizyczny (wyświetlany w sposób ciągły),
zatwierdzając go przyciskiem . Następnie wpisać odpowiedni kod
logiczny (migający) i ponownie nacisnąć przycisk
.
Naciśnięcie przycisku

kasuje kod logiczny.

Zmiana, kasowanie, sprawdzanie zależności pomiędzy kodami
fizycznymi a logicznymi.

Cyfra opisująca

Poniedziałek

1

Wtorek

2

Środa

3

Czwartek

4

Piątek

5

Sobota

6

Niedziela

7

MODUŁ WYWOŁANIA

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12

Wyświetlacz pokaże następujący symbol:
Pojedyncza, migająca linia jest wyświetlana w celu potwierdzenia
wybranego dnia, w następujący sposób:

Należy wpisać odpowiedni kod logiczny (migający), zatwierdzając
do przyciskiem . Wówczas przez kilka sekund na wyświetlaczu
widoczny będzie kod fizyczny a następnie ponownie wyświetlany
będzie kod logiczny, który możemy zmodyfikować lub skasować.
Aby zakończyć fazę mapowania kodów należy nacisnąć przycisk
. przez czas dłuższy niż 3 sekundy.
W tym momencie jeśli nie jest zainstalowany moduł wyświetlacza
nr ref. 1042/15 moduł wywołania zakończy proces programowania
i system będzie w gotowości do pracy.
Jeśli zainstalowany jest tylko moduł wyświetlacza nr ref. 1042/15 to
moduł wywołania automatycznie przejdzie do wprowadzenia 256
kodów otwierania drzwi w kroku 8.
Jeżeli oprócz wyświetlacza został zainstalowany dodatkowo moduł
czasowy nr ref. 1042/82 to moduł wywołania przejdzie do
ustawienia aktualnego czasu w kroku 8.

Przykład: Ustawienie sobota.
Wprowadzić z klawiatury modułu cyfrę „6” zatwierdzając ją
przyciskiem
. Wówczas wyświetlacz pokaże następujący
komunikat:

KROK 8.

Stan diod świecących:
WOLNY

<

-

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

F

LINIA ZAJĘTA

<

F

BŁĄD

<

F

Gdzie:

Programowanie przedziałów czasowych (tylko z modułem
czasowym nr ref. 1042/82).
Jeśli istnieje konieczność ograniczenia lub udostępnienia wejścia
do budynku w pewnych określonych przedziałach czasowych
zarówno dla wszystkich użytkowników jak i dla wybranych osób
należy precyzyjnie określić początek i koniec danego przedziału
czasu, w którym funkcja ta ma być realizowana.

„F” - miganie diody,

W systemie EASY2WIRE możliwe jest zdefiniowanie następujących
przedziałów czasowych:

„-” - dioda zgaszona,

•

3 przedziałów czasu dla kodów otwarcia drzwi,

Wyświetlacz przełącza się pomiędzy ‘U_U_’ oraz bieżącym czasem
podawanym w 24 godzinnym formacie.

•

1 przedziału czasu dla klucza listonosza,

•

1 przedziału czasu dla otwierania drzwi bezpośrednio
przyciskiem
.

Aby zaktualizować czas należy wprowadzić aktualna godzinę
i zatwierdzić ją przyciskiem
.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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Ustawienie
aktualnego czasu (tylko z modułem czasowym
nr ref. 1042/82).

NR REF. 1042/12
MODUŁ WYWOŁANIA

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
PROGRAMOWANIE
Jest możliwe ustawienie 5 wyżej wspomnianych przedziałów czasu
programowanych kolejno w ten sam sposób.

Na wyświetlaczu zobaczymy wówczas:

Ustawienia czasu załączenia „ON” (tylko z modułem czasowym
nr ref. 1042/82).
Wyświetlacz przełącza się pomiędzy ‘On *’ a czterema pionowymi
liniami
lub
czterocyfrowym
numerem
pokazującym
zaprogramowany czas włączenia (On). Zamiast gwiazdki po prawo
od symbolu ‘On’ na wyświetlaczu widoczna jest cyfra lub litera
wskazująca programowany właśnie przedział czasu:
Jest to:

Programowanie kodów otwarcia drzwi (256), przypisywanie ich
do jednej lub więcej stref czasowych

1 pierwszy przedział czasu dla otwierania drzwi kodem
2 drugi przedział czasu dla otwierania drzwi kodem

Jeśli
nie
zainstalowano
modułu
czasowego,
zaprogramowane kody zawsze funkcjonują.

3 trzeci przedział czasu dla otwierania drzwi kodem
P przedział czasu dla klucza listonosza
A przedział
przyciskiem

czasu
.

dla

Wpisanie lub modyfikację
przyciskiem
.

bezpośredniego

czasu

„ON”

Naciśnięcie przycisku
powoduje przejście do programowania
kolejnego przedziału czasu, lub, jeśli zostały zaprogramowane już
wszystkie przedziały czasu, przejście do trybu „Programowanie 256
kodów otwarcia drzwi oraz przypisanie kodów do stref czasowych”

otwierania

należy

drzwi

potwierdzić

wszystkie

Jeżeli natomiast moduł czasowy jest zainstalowany, należy dla
każdego kodu zdefiniować, czy jest ZAWSZE AKTYWNY, lub,
w którym przedziale czasowym jest aktywny.
Wyświetlacz pokazuje zachętę do wprowadzenia numeru kodu
(1- 256), który chcemy zmienić lub dodać:

Przykład: Pierwszy przedział czasu dla otwierania drzwi kodem.
Alternatywnie, zamiast wprowadzania numeru kodu, przez
naciskanie ponad 3 sekundy przycisku
można wymusić
automatyczne
poszukiwanie
pierwszego
wolnego
kodu,
pokazywanego następnie po cyfrze A. W tym momencie można
potwierdzić wybór tego numeru kodu przyciskiem
.

W tej fazie programowania naciśnięcie przycisku
powoduje
skasowanie wprowadzonych danych, natomiast naciśnięcie
przycisku
umożliwia skasowanie wyświetlanego czasu „ON”,
zamiast którego wyświetla się pokazany poniżej symbol,
wskazujący na nie zaprogramowanie odpowiedniego przedziału
czasu.

Jeśli wszystkie kody są już zaprogramowane, automatyczne
wyszukiwanie nie przyniesie rezultatu i system w dalszym ciągu
wyświetlał będzie:

Dodatkowo słyszalny będzie pojedynczy dźwięk.
Po potwierdzeniu wyboru numeru kodu przyciskiem
jest pusty, wyświetlacz pokaże:
Ustawienia czasu wyłączenia
czasowym nr ref. 1042/82).

„OFF”

(tylko

z

, jeśli kod ten

modułem

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

lub, jeśli wybrany numer kodu był już wcześniej zaprogramowany,
pokaże ten kod i usłyszymy 3 dźwięki potwierdzenia:

Czas „OFF” musi być zawsze PÓŹNIEJSZY, niż czas „ON”.
Ustawienia aktywności przedziału czasowego

W tym momencie możliwe jest:

Wyświetlacz pokazuje znak zachęty do wprowadzenia dni tygodnia,
w których dany przedział czasowy ma funkcjonować. Definiuje się
je przyciskami 1...7 wg pokazanej poniżej zasady zgodnie
z wcześniejszą tabelą przypisującą przyciski dniom tygodnia.

•

wpisanie lub modyfikacja kodu przyciskami numerycznymi,

•

potwierdzenie istniejącego kodu przez naciśnięcie

•

skasowanie kodu przy użyciu

,

.

Po potwierdzeniu wpisanego kodu mogą wystąpić 2 przypadki:
1)

Przykład:
Jeśli chcemy aktywować przedział czasowy tylko w dni powszednie,
wpisujemy:

12345

16

Wpisany kod nie jest prawidłowy, ponieważ w pamięci istnieje
już inny identyczny kod (w pamięci podstawowej 8-kodowej lub
dodatkowej 256-kodowej). W tym przypadku wyświetlacz
pokaże przez kilka sekund następujący komunikat
sygnalizujący błąd: ErrA i zostanie wyemitowany dźwięk
potwierdzenia.

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

Po tym czasie zostanie wyświetlony poprzedni kod w celu
modyfikacji.
2)

Kod jest prawidłowy, ponieważ w pamięci nie istnieje
identyczny.

Jeśli moduł czasowy nie jest zainstalowany, zostanie wyświetlony
symbol zachęty do wprowadzenia kolejnego numeru kodu:

Jeśli wybrano prawidłowy kod nie istniejącego mieszkania, np.
‘0108’ podczas gdy tylko 6 lokali podłączonych jest do
1 dystrybutora, lub np. ‘0803’, gdy dekoder ‘08’ nie istnieje w
systemie, Err3 NIE jest wyświetlany.
Inaczej jest w systemach wyposażonych w pamięć transformacji
kodów. Wówczas Err3 jest wyświetlany ZAWSZE, gdy wybrano kod
LOGICZNY, który nie został zaprogramowany. Kod Err3 jest
wyświetlany zawsze, gdy wywołano numer nieistniejącego lokatora.
Nieprawidłowy kod otwierania drzwi.

Jeśli zainstalowany jest moduł czasowy, możliwe jest zdefiniowanie
programowanego właśnie kodu jako ZAWSZE AKTYWNY, lub
przypisanie do tego kodu jednego lub więcej (do trzech)
przedziałów czasowych.

Wprowadzono nieprawidłowy (nie zaprogramowany) kod otwarcia
drzwi.

NR REF. 1042/12

PROGRAMOWANIE

MODUŁ WYWOŁANIA

MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12

Wyświetlacz pokaże po przejściu do tej fazy programowania:
Kod otwarcia drzwi poza przedziałem czasu.

oraz wygeneruje 3 dźwięki potwierdzenia.
By zdefiniować kod jako ZAWSZE AKTYWNY, należy nacisnąć ‘0’
i potwierdzić przyciskiem
.
By zdefiniować aktywność kodu w jednym lub więcej przedziałach
czasowych, należy wpisać po kolei numery przedziałów czasowych
i potwierdzić przyciskiem
.
Przykład Uaktywnienie programowanego kodu w przedziale 1 oraz
3 następuje poprzez wpisanie:
‘1’ ‘3’

Kod otwarcia drzwi jest prawidłowy, lecz nie jest aktywny w danym
czasie. Błąd ten występuje tylko, jeśli moduł czasowy jest
zainstalowany w przypadku próby otwarcia drzwi kodem, który nie
jest w danym czasie aktywny.

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PROGRAMOWANIA I
INSTALACJI SYSTEMU
Błąd wpisywania hasła.
Podczas wchodzenia do procedury programowania należy wpisać
sekwencję
,
,
oraz 6-cyfrowe hasło. Jeśli jeden z 2
przycisków(
lub ) zostanie naciśnięty przez pomyłkę podczas
wpisywania 6-cyfrowego hasła, wyświetlony zostanie następujący
komunikat:

W tym momencie można programować kolejne kody, lub wyjść
z procedury programowania naciskając przycisk
ponad
3 sekundy.

Jeśli wraz z modułem wywołania zainstalowany jest wyświetlacz
nr ref. 1042/15 mogą na nim pojawiać się komunikaty
o występujących w systemie błędach.

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS POPRAWNEJ
PRACY SYSTEMU
Zbyt wolne wprowadzanie kodu.

Nieprawidłowe lub niedozwolone hasło.

Komunikat ten może pojawić się w dwóch przypadkach:
1)

Podczas wchodzenia do procedury programowania pokazuje,
że wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.

2)

W fazie programowania, podczas wprowadzania nowego
hasła informuje o próbie zaprogramowania niedozwolonej
sekwencji (zwykle ‘123123’) jako hasła.

Zbyt długi czas otwarcia drzwi.
Wskazuje na zbyt długi czas pomiędzy wprowadzeniem kolejnych
cyfr kodu wywołania lub otwierania drzwi.

Wpisany czas
(30 sekund).

otwarcia

drzwi

przekraczający

dopuszczalny

Nieprawidłowy kod wywołania.
Wywołanie nieistniejącego lokatora.
Błąd ten występuje również w następstwie wpisania kodu otwarcia
drzwi, który już istnieje.
W prostych systemach kod ten jest wyświetlany, jeśli wybrano
nieprawidłowy kod, tzn. niespełniający reguł dla kodów typu PPCC,
czyli gdy „PP” jest z przedziału 32(64) - 99, lub „CC” 17 - 99.

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

INFORMACJE OGÓLNE
WYMIANA KOŚCI PAMIĘCI

WYŚWIETLACZ LED
NR REF. 1042/15

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia modułu wyświetlacza i
konieczności zainstalowania nowego, zalecane jest wymontowanie
układu scalonego U3, w pamięci którego przechowywane są kody
otwierania drzwi i przełożenie go do nowo zainstalowanego modułu
wyświetlacza.

WYŚWIETLACZ LED

NR REF. 1042/15

WYŚWIETLACZ LED NR REF. 1042/15

W tym celu należy:

INFORMACJE OGÓLNE

1)

Wyłączyć zasilanie modułu wywołania.

2)

Odłączyć uszkodzony moduł wyświetlacza.

3)

Zdjąć tył obudowy modułu wyświetlacza

4)

Wyjąć układ scalony U3.

5)

Zdjąć tył obudowy nowego wyświetlacza i zamontować w nim
układ scalony U3, zwracając uwagę na kolejność nóżek.

6)

Włożyć moduł czasowy do nowego modułu wyświetlacza
(w ciągu 24 h od wyjęcia go z modułu).

7)

Założyć obudowę.

8)

Podłączyć nowy moduł do wyświetlacza i modułu wywołania.

Moduł 4-cyfrowego wyświetlacza LED nr ref. 1042/15
przeznaczony jest wyłącznie do instalacji w systemie EASY2WIRE.
Wykonany jest na bazie panela typu KOMBI „Mod.825” (1 moduł)
i przeznaczony jest do rozszerzenia funkcjonalności modułu
wywołania nr ref. 1042/12.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1)

Wyświetlanie kodów wywołania lokatorów wpisywanych przy
pomocy klawiatury modułu.

2)

Dodatkowe oświetlenie klawiatury modułu wywołania

3)

Możliwość
z 8 do 264.

4)

Możliwość podłączenia modułu czasowego nr ref. 1042/82.

rozszerzenia

liczby

kodów

otwarcia

drzwi

INSTALACJA

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:

13-15,75 V DC

Pobór prądu:

< 200 mA przy
15,75V

Temperatura pracy:

-10°C ÷ +50°C

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Moduł wyświetlacza nr ref. 1042/15 podłączany jest do modułu
wywołania nr ref. 1042/12 przy pomocy dostarczonej wraz
z wyświetlaczem taśmy połączeniowej. Taśmę tę należy podłączyć
do odpowiedniego złącza (8) znajdującego się na tylnej płycie
modułu wywołania.
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NR REF. 826/58

ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW NR REF. 826/58
INFORMACJE OGÓLNE

ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW
NR REF. 826/58

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZWONIENIE DO UNIFONÓW

SZUKANIE NAZWISK
s lub t

Przy użyciu przycisków „s” lub „t” wybieramy dowolnego
użytkownika systemu. Aby zadzwonić należy zatwierdzić wybrane
nazwisko przyciskiem „C”. Wówczas na wyświetlaczu przez chwilę
pojawi się komunikat:
DZWONIENIE

INFORMACJE OGÓLNE
Elektroniczny spis lokatorów nr ref. 826/58 jest dodatkowym
modułem, który podłączony do modułu wywołania nr ref. 1042/12
umożliwia skomunikowanie się z użytkownikiem po wybraniu jego
nazwiska z listy lokatorów.

SPIS LOKATORÓW

Prawidłowo funkcjonujący elektroniczny spis lokatorów wyświetla:

Po puszczeniu przycisku „C” (lub po 0,5 sekundy, jeśli przycisk
naciśnięto krótko), ponownie zostanie wyświetlone nazwisko
lokatora. Pozostanie ono widoczne na wyświetlaczu przez okres
około 15 sekund umożliwiając dzwoniącemu powtórne wywołanie
lokatora. Jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk wyświetlacz ponownie pokaże komunikat:

PODSTAWOWE FUNKCJE
1)

Wyświetlanie nazwisk lokatorów (lub dowolnego opisu
użytkownika składającego się maksymalnie z 16 znaków).

2)

Możliwość wprowadzenia do pamięci modułu 400 nazwisk.

3)

Możliwość przypisania tego samego numeru lokalu kilku
nazwiskom.

SZUKANIE NAZWISK
s lub t

Jeśli po wybraniu nazwiska w ciągu 2 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk na wyświetlaczu pojawi się następujący
przesuwający się komunikat:

JEŚLI POPRAWNIE
TO -C -

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Ta sytuacja trwa ok. 50 sekund, po których ponownie na
wyświetlaczu pojawi się napis powitalny.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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NR REF. 826/58
SPIS LOKATORÓW

ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW NR REF. 826/58
PROGRAMOWANIE

PROGRAMOWANIE
Wprowadzanie nazwisk do elektronicznego spisu lokatorów odbywa
się przy użyciu służącej do tego celu 48-przyciskowej klawiatury
nr ref. 825/56. Klawiaturę tę podłącza się do spisu przy użyciu
złącza znajdującego się z tyłu modułu ze spisem.

Nazwisko (o długości maks. 16 znaków) należy wpisywać
używając, jeśli to konieczne przycisku „sp” do wstawienia pustego
miejsca oraz przycisku „s” w celu dokonania poprawek.
Wpisane nazwisko należy zatwierdzić przyciskiem „”.
Na wyświetlaczu pojawi się zachęta do podania kodu wywołania
odpowiadającego wpisanemu nazwisku:

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Podłączenie klawiatury powoduje automatyczne wejście w tryb
programowania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat menu
głównego z poziomu, którego należy dokonywać wszystkich
ustawień.

W = WSTAWIANIE
U = USUWANIE

UWAGA:
OPUSZCZENIE TRYBU PROGRAMOWANIA MOŻLIWE
JEST W DOWOLNYM MOMENCIE PO NACIŚNIĘCIU
PRZYCISKU „C” W SPISIE LOKATORÓW.

JAN KOWALSKI
Numer:

Należy wpisać kod składający się z 4 lub mniejszej ilości cyfr
(zależnie od ustawionego wcześniej rodzaju kodów wywołania)
używając przycisków numerycznych oraz, jeśli to konieczne
przycisku „s” w celu dokonania poprawek. Jeśli przycisk ten
zostanie naciśnięty, gdy miejsce na kod jest puste, nastąpi powrót
do fazy wpisywania nazwiska. Wpisany kod zatwierdzamy
przyciskiem „ ”.
W systemie EASY2WIRE istnieje możliwość przypisania kilku
nazwisk do tego samego kodu wywołania. w przypadku
wprowadzenia identycznego kodu wywołania przy kolejnym
nazwisku system wyświetli następujący komunikat:

WYBÓR RODZAJU INSTALACJI
Ponieważ elektroniczny spis lokatorów przystosowany jest do pracy
zarówno w systemie EASY2WIRE jak i cyfrowym systemie Mod.
826 należy ustawić odpowiedni typ instalacji.
Aby ustawić spis do pracy w systemie EASY2WIRE należy, będąc
w menu głównym naciskać przycisk „T” znajdujący się na
klawiaturze. Na wyświetlaczu pojawiają się dwa komunikaty:
1)

NAZWISKO ISTNIEJE
POTWIERDŹ (T/N)

Jeśli wpisane identycznego kodu jest zamierzone należy
potwierdzić go przyciskiem „T”. Jeśli zaś omyłkowo został
wprowadzony taki sam kod należy usunąć go naciskając przycisk
„N”.

KASOWANIE NAZWISK UŻYTKOWNIKÓW
VARIABLE
LENGTH CODE

By usunąć nazwisko lokatora z elektronicznego spisu należy
nacisnąć przycisk „U” na klawiaturze.
Wyświetlacz pokaże:

lub
2)
FIXED LENGTH
CODE

SZUKANIE NAZWISK

Wybranie odpowiedniej wersji uzależnione jest od ustawionego
wcześniej w trybie programowania modułu nr ref. 1042/12 sposobu
wybierania kodów wydołania (krok 4). Należy wybrać wersję, (1)
jeśli uaktywniona jest funkcja obcinania zbędnych zer lub wersję,
(2) jeśli wprowadzany kod zawsze składa się z 4 cyfr (bez zer na
początku).

Przy użyciu przycisków „s” lub „t” spisu lokatorów wybieramy
nazwisko użytkownika, które chcemy wykasować. Każde nazwisko
wyświetlane jest wraz z kodem wywołania. Naciśnięcie przycisku
„ ”. powoduje pojawienie się następującego komunikatu:

Ustawienie potwierdzić przyciskiem „”.

s lub t

POTWIERDZENIE
T=TAK N=NIE

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

WYBÓR RODZAJU JĘZYKA
Aby wybrać odpowiedni język, w jakim wyświetlane będą wszystkie
pojawiające się na wyświetlaczu komunikaty należy naciskać
przycisk „L”, znajdujący się na klawiaturze tak długo, aż żądany
język nie zostanie wybrany. Ustawienie potwierdzić przyciskiem „”.

POLISH

Naciśnięcie przycisku „T” powoduje potwierdzenie usunięcia
nazwiska ze spisu. Naciśnięcie przycisku „N” powoduje
pozostawienie nazwiska na liście lokatorów.
Jeśli w ciągu 2 sekund po wyborze nazwiska nie zostanie
naciśnięty żaden z przycisków wyświetlony zostanie następujący
przesuwający się komunikat:

ABY ANULOWAĆ -S -

WPROWADZANIE NAZWISK UŻYTKOWNIKÓW
By wprowadzić nowe nazwisko do elektronicznego spisu należy
nacisnąć przycisk „W” na klawiaturze.
Od tego momentu wyświetlacz stanie się całkowicie pusty.
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Naciśnięcie przycisku „ ” powoduje ponowne wyświetlenie
wcześniejszego komunikatu.
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NR REF. 826/58

ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW NR REF. 826/58
KOMUNIKATY O BŁĘDACH

W przypadku konieczności usunięcia wszystkich nazwisk
z elektronicznego spisu lokatorów należy nacisnąć jednocześnie
i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przyciski „Z” i „0” (zero)
klawiatury służącej do programowania. Wówczas na wyświetlaczu
pokaże się następujący komunikat:

WYMAZAĆ WSZYSTKO

gdzie:
„xxxx” wskazuje adres,
„yy” określa dane zapisane,
„zz” pokazuje dane odczytane.

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS DODAWANIA LUB
USUWANIA NAZWISK
Brak zapisanych nazwisk w pamięci EEPROM.

T=TAK N=NIE

Poniższy komunikat wyświetlany jest podczas próby wykasowania
nazwisk z pamięci, jeśli żadne nazwiska nie zostały wcześniej
zapisane.

Naciśnięcie przycisku „N” spowoduje zaniechanie operacji i powrót
do menu głównego. Naciśnięcie przycisku „T” rozpocznie proces
usuwania nazwisk, stan ten sygnalizowany jest następującym
komunikatem:

MEMORY

CZEKAJ
XX %

Gdzie „XX” oznacza postęp procesu kasowania wyrażony w %.
Usuwanie wszystkich nazwisk może potrwać do minuty, po tym
czasie nastąpi powrót do głównego menu.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

EMPTY

SPIS LOKATORÓW

KASOWANIE WSZYSTKICH NAZWISK
UŻYTKOWNIKÓW

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA
WYŚWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA
W celu wyświetlenia numeru wersji oprogramowania należy
nacisnąć przycisk „V” klawiatury. Informacja dotyczące wersji i daty
jej powstania jest wyświetlana przez ok. 3 sekund.

V 3.0 01/01/99

W przypadku nieprawidłowego działania systemu na wyświetlaczu
spisu lokatorów nr ref. 826/58 mogą pojawiać się komunikaty
o występujących w systemie błędach.

Powrót do głównego menu jest automatyczny

BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS FAZY
URUCHAMIANIA SYSTEMU

TEST WYŚWIETLACZA

Przy pierwszym włączeniu spisu z nową pamięcią EEPROM
następuje jej sprawdzenie. Wszystkie komunikaty pojawiające się
na wyświetlaczu wyświetlane są w języku angielskim.

Aby przeprowadzić test wyświetlacza należy nacisnąć jednocześnie
przyciski „D” i „T” przez co najmniej 3 sekundy. Wyświetlacz pokaże
trwający przez okres ok. 1sekundy komunikat:

INITIALIZING…

<TEST WYŚWIETL.>

zz %

Uszkodzenie pamięci EEPROM.
Jeśli pamięć EEPROM nie została włożona prawidłowo, lub nie ma
jej w module, widoczny jest następujący komunikat

ERROR !
EEPROM MISSING

Jeśli wykryta zostanie rozbieżność pomiędzy danymi wpisywanymi,
a odczytywanymi, (co wskazuje na uszkodzenie EEPROMU),
wyświetli się napis:

Następnie zaś widoczny będzie obraz testowy:

…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….…
……………….....................................

Wzór ten umożliwia sprawdzenie prawidłowego wyświetlania
wszystkich znaków wyświetlacza.
Należy przyjrzeć mu się dokładnie w poszukiwaniu niedziałających
punktów.
Powrót do głównego menu możliwy jest po naciśnięciu dowolnego
przycisku na klawiaturze lub przycisku „C” w spisie.

ERROR !
A: xxxx W:yy R:zz

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

Powyższy komunikat wskazuje, że EEPROM jest w trakcie
testowania. Liczba „zz” określa procentowo postęp operacji.

INFORMACJE OGÓLNE
BUDOWA URZĄDZENIA

MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM
NR REF. 1042/30

MODUŁ WYWOŁANIA

NR REF. 1042/30

MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM NR REF. 1042/30

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł wywołania nr ref. 1042/30 przeznaczony jest wyłącznie do
instalacji w systemie EASY2WIRE. Posiada on wbudowany
przetwornik A/C (digitalizer) umożliwiający stosowanie tradycyjnych
panel przyciskowych typu KOMBI „Mod. 825”.
Na płycie czołowej modułu wywołania znajdują się 4 tradycyjne
przyciski wywołania oraz dodatkowy przycisk wywołania jednego
z użytkowników np. portiera.
Dokładając dodatkowe moduły przycisków wywołania można
stworzyć
system
domofonowy
obsługujący
maksymalnie
32 użytkowników.
W celu ułatwienia połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami
przycisków można zastosować specjalne taśmy łączeniowe
nr ref. 1042/52.

(1)

Aluminiowa płyta czołowa, wielkości 2 modułów typu KOMBI.

(2)

Przyciski wywołania 1, 2, 3 ,4 z podświetlanymi etykietami.

(3)

Diody sygnalizujące stan pracy systemu.

(4)

Etykieta z opisem pracy systemu.

(5)

Przycisk bezpośredniego wywołania jednego z użytkowników.

(6)

Złącze z zaciskami pod przewody.

(7)

Złącze z zaciskami pod przewody.

(8)

Złącze do podłączenia dodatkowych przycisków wywołania.

(9)

Złącze do podłączenia dodatkowych przycisków wywołania.

(10) Złącze do podłączenia dodatkowych przycisków wywołania
poprzez adapter nr ref. 1042/52.
(11) Złącze do podłączenia klawiatury do programowania
nr ref. 1032/65.
(12) Listwa zaciskowa do podłączenia zasilania oświetlenia etykiet
z nazwiskami.
(13) Potencjometr regulacji czułości mikrofonu.
(14) Potencjometr regulacji głośności w panelu.

PODSTAWOWE FUNKCJE

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

1)

MS

Zacisk MASTER / SLAVE.

D

Komunikacja pomiędzy panelami.

Dzwonienie do wszystkich unifonów przypisanych do danego
modułu.

2)

Sygnalizacja stanu systemu za pomocą diod LED.

3)

Programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund).

4)

Dodatkowy przycisk
z użytkowników.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

5)

bezpośredniego

Możliwość rozbudowy
nr ref. 825/70

o

moduł

wywołania
kamery

TV

jednego
CCD

GND

Masa.

0L

Masa linii danych.

+L

Zasilanie linii danych.

P

Przycisk listonosza.

R

Podłączenie kamery.

SN

Wyzwolenie zasilania dla systemu video.

0

Masa.

+20

Zasilanie.

+T

Podłączenie zasilacza rezerwowego.

SE1

Podłączenie elektrozaczepu.

SE2

Podłączenie elektrozaczepu.

C1 – C7 Podlączenie dodatkowych paneli przyciskowych.
T1 – T4 Podlączenie dodatkowych paneli przyciskowych.
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DANE TECHNICZNE

PROGRAMOWANIE

Napięcie zasilania:
Oświetlenie etykiet z nazwiskami *:

20 V DC
12 V AC 0,2 A

Sterowanie zamka elektrycznego:
Rozładowywana pojemność
Prąd podtrzymujący
Czas włączenia wyjścia SN:
Czas włączenia wyjścia R:
Napięcie magistrali linii 0L +L:
Temperatura pracy:

4,4 mF / 14 V
0,2 A max.
1 s nom.
3’10” nom.

Zaprogramowanie moduł wywołania nr ref. 1042/30 możliwe jest
tylko przy użyciu służącej do tego celu klawiatury nr ref. 1032/65.

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Aby uruchomić klawiaturę i skomunikować się w systemie
z programowanym modułem należy podłączyć klawiaturę do
gniazda (11) znajdującego się na tylnej płycie modułu wywołania
nr ref. 1042/30. System automatycznie przejdzie w stan
programowania, co zostanie potwierdzone 3 dźwiękami.
Stan diod świecących:

7 V DC nom.
-10°C ÷ +50°C

(*) Do zasilenia oświetlenia etykiet z nazwiskami należy użyć
dodatkowego transformatora nr ref. 9000/230 (jeden transformator
jest w stanie zasilić 6 żarówek).

WOLNY

<

F

PROSZĘ CZEKAĆ

<

-

PROSZĘ MÓWIĆ

<

-

LINIA ZAJĘTA

<

-

BŁĄD

<

-

NR REF. 1042/30

PROGRAMOWANIE

MODUŁ WYWOŁANIA

MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM NR REF. 1042/30

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„-” - dioda zgaszona,

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UŻYCIU
PRZYCISKÓW
Do każdego z unifonów pracujących w systemie możemy się
dodzwonić przy użyciu przycisków panela zewnętrznego.
Wywołanie użytkownika możliwe jest, gdy świeci dioda „WOLNY”.
Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wywołania, moduł
automatycznie rozpocznie wywołanie użytkownika. Stan ten
sygnalizowany jest miganiem diody „PROSZĘ CZEKAĆ”.
Wywołany unifon zadzwoni 5 razy przez czas ok. 20 sekund.
Po upływie tego czasu nastąpi automatyczne przerwanie
wywołania. Po podniesieniu słuchawki przez lokatora zapali się
dioda „PROSZĘ MÓWIĆ”, wówczas możliwa jest rozmowa.
W trakcie trwania rozmowy użytkownik może nacisnąć przycisk
otwierania drzwi zwalniając w ten sposób elektrozaczep.
Naciśnięcie przycisku spowoduje dodatkowo wygenerowanie
sygnału potwierdzającego otwarcie drzwi.
Każda rozmowa może trwać maksymalnie 2 minuty. Przed
upływem tego czasu zostanie wygenerowany dźwięk ostrzegający
o przerwaniu połączenia.

STAN ZAJĘCIA LINII
Jeśli w systemie pracuje kilka modułów wywołania to w czasie
prowadzenia rozmowy przez jeden z nich, pozostałe są w stanie
zajętości. Stan ten sygnalizowany jest świeceniem diody „LINIA
ZAJETA”.

USTAWIENIE CZASU OTWIERANIA DRZWI
Jest to ustawienie długości czasu podawania napięcia na
elektrozaczep. Jeśli zwalnianie elektrozaczepu ma mieć charakter
impulsowy (elektrozaczep z pamięcią) ustawiamy wartość 0. Jeśli
wykorzystujemy zwykłe elektrozaczepy ustawiamy wartość
z przedziału 1-30 sekund.
Aby ustawić wymagany czas należy nacisnąć przycisk „T” oraz
wprowadzić z klawiatury dwie cyfry określające długość czasu
otwarcia drzwi potwierdzając tę czynność naciśnięciem przycisku
„”. Domyślna wartość 0 s ustawiona jest fabrycznie.
Przykład: Czas otwarcia drzwi 5s.
Wprowadzić z klawiatury cyfry 0 i 5, następnie naciśnij przycisk „”.

PRZYPISYWANIE KODÓW PRZYCISKOM WYWOŁANIA
Aby rozpocząć procedurę przypisywania przyciskom wywołania
odpowiednich kodów należy:
1)

Nacisnąć przycisk „P” na klawiaturze. Wówczas wszystkie
diody będą pulsować przez okres 5 sekund.

2)

Nacisnąć wybrany przycisk w panelu wywołania.

3)

Nacisnąć przycisk „C” na klawiaturze.

4)

Wprowadzić odpowiedni kod wywołania w formacie „PPCC”
(patrz
rozdział
„PROGRAMOWANIE.
DYSTRYBUTOR
PIĘTROWY NR REF. 1042/38” str. 27).

5)

Potwierdzić wprowadzony kod przyciskiem „” .

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Stan zajętości nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
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NR REF. 1042/30

MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM NR REF. 1042/30
PROGRAMOWANIE
Ustawienia fabryczne kodów wywołania dla kolejnych przycisków
znajdujących się w panelu.

MODUŁ WYWOŁANIA

Numer
przycisku

Kod fizyczny
(ustawiany przełącznikami DIP)

1

00 01

2

00 02

3

00 03

4

00 04

5

00 05

6

00 06

7

00 07

8

00 08

9

01 01

10

01 02

11

01 03

12

01 04

13

01 05

14

01 06

15

01 07

16

01 08

17

02 01

18

02 02

19

02 03

20

02 04

21

02 05

22

02 06

23

02 07

24

02 08

25

03 01

26

03 02

27

03 03

28

03 04

29

03 05

30

03 06

31

03 07

32

03 08

KASOWANIE WSZYSTKICH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ W PAMIĘCI
Aby usunąć wszystkie dane zapisane w pamięci modułu (kody
wywołania oraz czasy otwarcia drzwi) należy:
1)

Nacisnąć jednocześnie przyciski „Z” i „0” na klawiaturze przez
okres 3 sekund. Wówczas dioda PROSZĘ CZEKAĆ będzie
pulsować przez okres 5 sekund.

2)

Zatwierdzić usunięcie wszystkich danych przyciskiem „” .

PRZYPISANIE KODU PRZYCISKOWI PORTIERA
Procedura jest identyczna jak w przypadku innych przycisków.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

KASOWANIE PRZYPISANEGO KODU WYWOŁANIA
Aby usunąć kod przypisany do danego przycisku wywołania należy:
1)

Nacisnąć przycisk P na klawiaturze. Wówczas wszystkie diody
będą pulsować przez okres 5 sekund.

2)

Nacisnąć wybrany przycisk w panelu wywołania.

3)

Nacisnąć przycisk C na klawiaturze.

4)

Potwierdzić wprowadzony kod przyciskiem „”.
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KLAWIATURA ALFABETYCZNA NR REF. 1032/61

KAMERA TV CCD
NR REF. 825/70

KLAWIATURA ALFABETYCZNA
NR REF. 1032/61

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Moduł kamery video nr ref. 825/70 zawiera:

Moduł wywołania nr ref. 1042/12 może być opcjonalnie
wyposażony w klawiaturę alfabetyczną nr ref. 1032/61.

•

Kamerę CCD z układem optycznym i migawką. Kamera nie
posiada regulacji ogniskowej. Możliwa jest regulacja
ustawienia kamery w pionie i w poziomie.

•

Diody LED emitujące promienie podczerwone umożliwiające
obserwację w nocy bez dodatkowego oświetlenia.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
T

Zasilanie kamery.

R1

Masa.
Zasilanie.

A/V3

Sygnał video.

B/V5

Sygnał video.

Wyposażenie modułu wywołania w klawiaturę numeryczną wymaga
zastosowania większej obudowy:
•

Wersja podtynkowa

-nr ref. 825/23

•

Wersja natynkowa

-nr ref. 825/53

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

R2

Stosujemy
ją,
gdy
istnieje
konieczność
przypisywania
użytkownikom kodów wywołania zawierających znaki alfabetyczne.

KAMERA TV / KLAWIATURA ALFABETYCZNA

NR REF. 825/70
NRREF. 1032/61

KAMERA TV NR REF. 825/70

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

DEKODER 8-WYJŚCIOWY
NR REF. 1042/38

BUDOWA URZĄDZENIA

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

NR REF. 1042/38

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1042/38

INFORMACJE OGÓLNE
Dystrybutor piętrowy nr ref. 1042/38 umożliwia podłączenie
8 unifonów nr ref. 1142.

(1)

Obudowa zewnętrzna.

(2)

4-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa służąca do
podłączenia unifonów 7 i 8.

(3)

Przełącznik wyboru zakresu adresów 1-8 lub 9-16.

(4)

Przełącznik wyboru piętra.

(5)

6-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa służąca do
podłączenia unifonów 4, 5 i 6.

(6)

6-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa służąca do
podłączenia unifonów 1, 2 i 3.

(7)

Podstawa obudowy.

(8)

5-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa służąca do
podłączenia lini wejścia/wyjścia pionu.

(9)

Etykieta z miejscem na wpisanie zaprogramowanych kodów.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
BUS

Wejście/Wyjście magistrali.

+

Linia danych.

0

Masa.

01 – 08 Wyjścia do unifonów
+

Linia danych.

0

Masa.

DANE TECHNICZNE
Napięcie na linii pionu 0L, +L:

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Temperatura pracy:

7 V DC
-5°C ÷ +45°C

Wymiary:
Długość

142 mm

Szerokość

108 mm

Grubość

26
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PROGRAMOWANIE

MONTAŻ

Każde mieszkanie jest identyfikowane w instalacji przez 4-cyfrowy
kod w formacie „PPCC”, zależnym od fizycznego usytuowania
dystrybutora i unifonu.

Dekoder montowany jest natynkowo. Istnieją dwa możliwe sposoby
doprowadzenia przewodów do dystrybutora: w murze lub w
korytkach.

Dystrybutor programuje się poprzez odpowiednie ustawienie
5-częściowych przełączników DIP oraz 1 zworki. Przełącznik DIP
określa wartość „PP” zależną od usytuowania dystrybutora.
Wartość „PP” wynosi od 00-31. Zworka określa wartość „CC”
zależną od położenia unifonu na piętrzę. Wartość „CC” wynosi:
01-08 – dla pierwszego dystrybutora piętrowego
09-16 – dla drugiego dystrybutora piętrowego
Sposób ustawienia przełącznika DIP i zworki dla poszczególnych
dystrybutorów pokazany jest w poniższej tabeli.

NR REF. 1042/38

PROGRAMOWANIE

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1042/38

Wyjmowane listwy zaciskowe pod przewody ułatwiają ewentualną
wymianę dekodera.

Domyślnie
wszystkie
w następujący sposób:

dystrybutory

zaprogramowane

są

Zworka „CC” ustawiona jest w pozycji 1 (unifony 1-8).

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Przełącznik DIP 00 (parter).

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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NR REF. 1042/38-P
DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1042/38-P
INFORMACJE OGÓLNE
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

DEKODER 8-WYJŚCIOWY
NR REF. 1042/38-P

OUT

Wyjście magistrali.

+

Linia danych.

0

Masa.

IN

Wejście magistrali.

+

Linia danych.

0

Masa.

ZAS

Zewnętrzne zasilanie

+V

Zasilanie

0V

Masa.

01 – 08 Wyjścia do unifonów

INFORMACJE OGÓLNE
Dystrybutor piętrowy nr ref. 1042/38-P umożliwia podłączenie
8 unifonów nr ref. 1142.
Urządzenie to można stosować zamiennie z dystrybutorem
nr ref. 1042/38, ale tylko w instalacjach, gdzie ich liczba nie
przekracza 12 (maksymalnie 96 użytkowników). W większych
systemach podłączanie kolejnych dystrybutorów nr ref. 1042/38-P
wymaga:
•

zastosowania dodatkowego zasilacza (od +7 do + 30 V DC),

•

poprowadzenia w pionie 2 dodatkowych żył (w sumie 4)

+

Linia danych.

0

Masa.

DANE TECHNICZNE
Napięcie na linii pionu 0L, +L:

7 V DC
-5°C ÷ +45°C

Temperatura pracy:
Wymiary:

106 mm

Długość

6 modułów DIN

BUDOWA URZĄDZENIA

2

Szerokość

99 mm

Grubość

66 mm

PROGRAMOWANIE
Każde mieszkanie jest identyfikowane w instalacji przez 4-cyfrowy
kod w formacie „PPCC”, zależnym od fizycznego usytuowania
dystrybutora i unifonu.

1
7

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

3

4

Dystrybutor programuje się poprzez odpowiednie ustawienie
6-stykowego przełącznika typu DIP-Switch. Pierwsze 5 styków
określa określa wartość „PP” zależną od położenia dystrybutora.
Wartość „PP” jest z zakresu: od 00 do 31. Szósty styk określa
wartość „CC”, która odpowiada numerom poszczególnych wyjść
dystrybutora. W zależności od ustawienia tego styku wartość „CC”
jest z zakresu:
01-08 – zworka w pozycji ON

5

6

09-16 – zworka w pozycji OFF

(1)

Obudowa zewnętrzna.

(2)

8-wyjściowa listwa zaciskowa do podłączenia unifonów

Sposób ustawienia przełącznika DIP dla poszczególnych numerów
dystrybutorów pokazany jest w tabelach na ostatniej stronie.

(3)

6-stykowy mikroprzełącznik (DIP-Switch) do ustawiania
numeru dystrybutora (od 00 do 31) oraz zakresu kodów
wyjściowych (01-08 lub 09-16).

Domyślnie, wszystkie sześć styków
ustawione w pozycji ON, co oznacza:

(4)

Listwa zaciskowa do podłączenia zewnętrznego zasilania
(w systemach zawierających więcej niż 12 dystrybutorów).

•

Dystrybutor o numerze 00,

•

Numery wyjść dystrybutora z zakresu: 01-08.

(5)

Zwora (jumper) ustalający sposób zasilania dystrybutora
(systemowe lub zewnętrzne).

(6)

Listwa zaciskowa do podłączenia magistrali (pionu).

(7)

Etykieta.

28

mikroprzełącznika

jest

Zwora określająca sposób zasilania dystrybutora ustawiona jest
w pozycji nie przewidującej dodatkowego zasilacza.

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

NR REF. 1042/38-P

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1042/38-P

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

PROGRAMOWANIE

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

DEKODER 4-WYJŚCIOWY
NR REF. 1742/34

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

NR REF. 1742/34

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1742/34

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
IN

Wejście magistrali.

R1

Masa.

R2

Zasilanie.

A

Sygnał video.

B

Sygnał video.

+L

Linia danych.

OUT

Wyjście magistrali.

R1

Masa.

R2

Zasilanie.

A

Sygnał video.

B

Sygnał video.

+L

Linia danych.

OUT1 – OUT4
R1

INFORMACJE OGÓLNE
Dystrybutor piętrowy nr ref. 1742/34 umożliwia podłączenie 4
videomonitorów lokatorskich mod. WINFLAT nr ref. 1202/1 wraz
z uchwytem nr ref. 1202/96 (lub unifonów nr ref. 1142).

Wyjścia do videomonitorów.

Masa.

R2

Zasilanie.

A

Sygnał video.

B

Sygnał video.

+L

Linia danych.

DANE TECHNICZNE
Napięcie na linii pionu 0L, +L:

BUDOWA URZĄDZENIA

Temperatura pracy:

7 V DC
-5°C ÷ +45°C

Wymiary:
Długość

142 mm

Szerokość

108 mm

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Grubość

(8)

Etykieta z miejscem na wpisanie zaprogramowanych kodów.

(9)

Obudowa zewnętrzna.

38 mm

(10) 5-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa, służąca do
podłączenia linii wejścia pionu.
(11) 5-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa, służąca do
podłączenia linii wyjścia pionu.
(12) Przełącznik wyboru piętra.
(13) 5-wyjściowa wyjmowana listwa zaciskowa służąca do
podłączenia videomonitorów 2, 4.
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PROGRAMOWANIE

MONTAŻ

Każde mieszkanie jest identyfikowane w instalacji przez 4-cyfrowy
kod,
zależny
od
fizycznego
usytuowania
dystrybutora
i videomonitora.

Dystrybutor montowany jest natynkowo. Istnieją dwa możliwe
sposoby doprowadzenia przewodów do dystrybutora: w murze lub
w korytkach.

Dystrybutor programuje się poprzez odpowiednie ustawienie
6-częściowego przełącznika DIP.określającego wartość zależną od
usytuowania dystrybutora. Wartość ta zawarta jest w przedziale od
00-63.
Sposób ustawienia przełącznika DIP dla
dystrybutorów pokazany jest w poniższej tabeli.

poszczególnych

NR REF. 1742/34

PROGRAMOWANIE

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY

DYSTRYBUTOR PIĘTROWY NR REF. 1742/34

Wyjmowane listwy zaciskowe pod przewody ułatwiają ewentualną
wymianę dekodera.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Domyślnie przełącznik DIP we wszystkich dystrybutorach ustawiony
jest w pozycji „00” (parter):

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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UNIFON NR REF. 1142/31

UNIFON PODSTAWOWY
NR REF. 1142

UNIFON Z WBUDOWANYM DEKODEREM
NR REF. 1142/31

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWOWE FUNKCJE

PODSTAWOWE FUNKCJE

1)

Prowadzenie rozmowy.

2)

Otwarcie drzwi.

Realizowane funkcje są takie same jak w przypadku unifonu
nr ref. 1142.

UNIFONY

NR REF. 1142
NRREF. 1142/31

UNIFON NR REF. 1142

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU

Podłączenie unifonu nr ref. 1142 do systemu jest możliwe tylko we
współpracy z jednym z dekoderów:

Unifon nr ref. 1142/31 posiada wbudowany dekoder. Dlatego
w odróżnieniu od unifonu nr ref. 1142 podłączany jest
bezpośrednio do pionu (magistrali).

•

nr ref. 1042/38

-w wersji domofonowej,

•

nr ref. 1742/34

-w wersji videodomofonowej,

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+

Linia danych.

0

Masa.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+L

Linia danych.

0L

Masa.

PROGRAMOWANIE

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Programowanie unifonu nr ref. 1142/31 jest identyczne jak
dekodera piętrowego nr ref. 1042/38.
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NR REF.1202/1
NRREF. 1202/96

VIDEOMONITOR WINFLAT NR REF 1202/1
UCHWYT DO VIDEOMONITORA NR REF. 1202/96

UCHWYT DO VIDEOMONITORA
NR REF. 1202/96

VIDEOMONITOR / UCHWYT DO VIDEOMONITORA

VIDEOMONITOR WINFLAT
NR REF. 1202/1

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

NFORMACJE OGÓLNE

R2
R1

Masa dla zasilania.

WINFLAT został zaprojektowany przez pracownie projektową
GIUGIARO DESIGN.

+L

Fonia.

Płaski, 4 calowy ekran oraz niewielka grubość całego monitora
umożliwiają łatwy i szybki montaż urządzenia bez konieczności
osadzania go w ścianie.

A

Sygnał video.

B

Sygnał video.

X1, X2

Pierwszy dodatkowy styk zwierny.

Y1, Y2

Drugi dodatkowy styk zwierny.

Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.

Zasilanie videomonitora.

Videomonitor WINFLAT jest dostępny w kolorze białym
i wyposażony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe
zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np. do:
•

zapalania światła na klatce schodowej,

•

otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,

W celu wykorzystania przycisków do realizacji powyższych funkcji
należy zastosować dodatkowe przewody służące do podłączenia
przycisków zwiernych.
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu obrazu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada
trzy poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną,
ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

•

dla instalacji zawierającej dekodery piętrowe – nr ref. 1202/96

•

dla instalacji bez dekoderów piętrowych – nr ref. 1202/97

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

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

WINFLAT nr ref. 1202/1 dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji:
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NR REF. 1202/97

INFORMACJE OGÓLNE

UCHWYT DO VIDEOMONITOR Z
WBUDOWANYM DEKODEREM
NR REF. 1202/97

MONTAŻ
Aby zamontować uchwyt wraz z videomonitorem na ścianie należy
przygotować odpowiednio przewody:
•

jeśli przewody ukryte są w ścianie, wówczas prowadzi się je
pod uchwytem mocującym;

•

jeśli przewody prowadzone są na zewnątrz, należy
doprowadzić je do uchwytu mocującego z prawej strony od
dołu;

Następnie należy wykonać opisane poniżej czynności:
1)

Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

2)

Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej
wysokości przy użyciu czterech kołków mocujących.

3)

Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza uchwytu mocującego.

4)

Wyjąć zaczep A podważając go końcówką wkrętaka.

5)

Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym .

6)

Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
R2

Zasilanie videomonitora.

R1

Masa dla zasilania.

+L

Fonia.

A

Sygnał video.

B

Sygnał video.

X1, X2

Pierwszy dodatkowy styk zwierny.

Y1, Y2

Drugi dodatkowy styk zwierny.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

UCHWYT DO VIDEOMONITORA Z WBUDOWANYM DEKODEREM

UCHWYT DO VIDEOMONITORA NR REF 1202/97
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NR REF.1042/20
NRREF. 1742/20

ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1042/20
ZASILACZ VIDEO NR REF. 1742/20

ZASILACZ VIDEO
NR REF. 1742/20

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Zasilacz systemowy nr ref. 1042/20 używany jest do zasilania
urządzeń systemu EASY2WIRE, dodatkowo wyposażony jest
w zaciski umożliwiające podłączenie zasilacza rezerwowego
nr ref. 1042/21.

Zasilacz video nr ref. 1742/20 używany jest do zasilania systemu
EASY2WIRE w wersji video.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

Zasilanie

Zasilanie

0

Napięcie sieciowe ~0 V.

0

Napięcie sieciowe ~0 V.

230

Napięcie sieciowe ~230 V.

230

Napięcie sieciowe ~230 V.

ZASILACZE

ZASILACZ SYSTEMOWY
NR REF. 1042/20

Podłączenie zasilacza rezerwowego

Zasilanie modułu wywołania

~0

Wyjście napięcia rezerwowego ~0.

0

Masa napięcia zasilającego.

~16

Wyjście napięcia rezerwowego ~16.

+20

Napięcie zasilające +20 V.

R1

Masa zasilania wizji.

Zasilanie modułu wywołania

R2

Zasilanie wizji.

0

Masa napięcia zasilającego.

SN

Zasilanie.

+20

Napięcie zasilające +20 V.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
230 V AC ±10%

Moc:

38 VA

Napięcia wyjściowe:

230 V AC ±10%

Zasilanie:
Moc:

38 VA

Napięcia wyjściowe:

Wyjście 0, +20

20 V DC 0,8 A max.

Wyjście ~0, ~16

16 V AC 0,6 A max

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia (*):

Wył. termiczny PTC

Wymiary:
Długość

126 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm
Długość odpowiada 7 modułom DIN.

(*) W przypadku zaniku napięcia wyjściowego spowodowanego
przeciążeniem lub zwarciem należy wyłączyć zasilacz z sieci, na
conajmniej minutę w celu odblokowania zasilacza.

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

19,3 V DC
0,3 A max.

Wyjście 0, +20
Wyjście R1, R2

19,3 V 1 A max

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia (*):

Wył. termiczny PTC

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm
Długość odpowiada 10 modułom DIN.

(*) W przypadku zaniku napięcia wyjściowego spowodowanego
przeciążeniem lub zwarciem należy wyłączyć zasilacz z sieci, na
conajmniej minutę w celu odblokowania zasilacza.

35

ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI

Zasilanie:

INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ REZERWOWY
NR REF. 1042/21

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

ZASILACZE

NR REF. 142/21

ZASILACZ REZERWOWY NR REF. 1042/21

16 VAC ±20%
0,6 A max.

Napięcia wyjściowe:
Wyjście 0, +T

14,4 VDC 0,8 A
max.

Wyjście +B, +B

13,8 VDC 0,3 A
max

Zalecany akumulator (*):
Temperatura pracy:

12 V 6 Ah
-5°C ÷ +45°C

Wymiary:

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1)

Zasilanie urządzeń systemu EASY2WIRE w przypadku zaniku
napięcia sieciowego.

2)

Wbudowany obwód ładowania akumulatora.

3)

Sygnalizacja stanu pracy przy pomocy diod LED

Długość

305 mm

Szerokość

210 mm

Grubość

80 mm

(*) Typowy akumulator wystarcza na 18 h pracy przy otwieraniu
zamka co 5 minut.
W przypadku odwrotnego podłączenia akumulatora (przewód
czerwony +, czarny -), zadziała samokasujący się bezpiecznik aż
do momentu poprawnego podłączenia akumulatora

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
~0

Napięcie zasilające.

~16

Napięcie zasilające.

Zasilanie modułu wywołania
0

Masa napięcia zasilającego.

+T

Napięcie zasilające.

Podłączenie akumulatora
-B

Masa napięcia zasilającego.

+B

Napięcie zasilające.

SYGNALIZACJA STANU PRACY
Stan pracy zasilacza rezerwowego nr ref. 1042/21 sygnalizowany
jest trzema diodami LED wmontowanymi w obudowę zasilacza.

ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI

Wskazania diod:
Diody wyłączone

– zasilacz niepodłączony.

Świecenie diody zielonej

– wskazuje na obecność zasilania.

Świecenie diody żółtej

– zasilanie systemu z akumulatora.

Świecenie diody czerwonej– odwrotne podłączenie akumulatora.
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ADAPTOR DO MODUŁU KAMERY TV CCD NR REF. 1742/13

PRZEKAŹNIK
NR REF. 788/5

ADAPTOR DO MODUŁU KAMERY TV CCD
NR REF. 1742/13

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Przekaźnik nr ref. 788/5 wykorzystywany jest w systemie
EASY2WIRE w układach wielowejściowych do przełączania
sygnału video. Posiada on dwa zestawy styków przełączalnych
napięciem przemiennym 12 V AC lub stałym 15V DC.

Adaptor nr ref. 1742/13 jest niezbędnym elementem
umożliwiającym przejście z systemu z przewodem koncentrycznym
na system bez przewodu koncentrycznego. Montowany jest on
bezpośrednio w panelu zewnętrznym w module kamery video
nr ref. 825/70.

MONTAŻ

PRZEKAŹNIK / ADAPTER DO KAMERY TV CCD

NR REF.788/5
NRREF. 1742/13

PRZEKAŹNIK 788/5

DANE TECHNICZNE
Wymiary:
Długość

72 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

URZĄDZENIA DODATKOWE

Długość odpowiada 4 modułom DIN.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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NR REF. 1042/52
ZESTAW POŁĄCZENIOWY DO PANELI PRZYCISKOWYCH

ZESTAW POŁĄCZENIOWY NR REF. 1042/52
INFORMACJE OGÓLNE

ZESTAW POŁĄCZENIOWY DO PANELI
PRZYCISKOWYCH NR REF. 1042/52

Podłączenie dodatkowych przycisków przy użyciu zwykłych
przewodów, korzystając z zacisków T1 – T4 oraz C1 – C7,
znajdujących się na tylnej płycie modułu wywołania z digitalizerem
nr ref. 1042/30.

INFORMACJE OGÓLNE
Zastosowanie zestawu połączeniowego nr ref. 1042/52 usprawnia
i upraszcza rozbudowę przyciskowego modułu wywołania
nr ref. 1042/30 o dodatkowe płyty przyciskowe.
W skład zestawu wchodzą:
•

3 płytki montowane w modułach przyciskowych,

•

2 krótkie taśmy połączeniowe,

•

1 długa taśma połączeniowa.

Podłączenie dodatkowych przycisków przy użyciu zestawów
nr ref. 1042/52.

Płytki przeznaczone są do współpracy z następującymi modułami
Kombi:
•

moduł z 1 przyciskiem – nr ref. 825/201,

•

moduł z 2 przyciskami – nr ref. 825/202,

•

moduł z 3 przyciskami – nr ref. 825/203,

•

moduł z 4 przyciskami – nr ref. 825/204.

MONTAŻ
Aby zamontować płytkę zestawu rozszerzającego w podanych
powyżej modułach należy:
Usunąć z każdego modułu śruby służące do podłączenia
przewodów.

2)

Umieścić płytkę w module mocując ją w miejscach zacisków
pod przewody (rys. poniżej).

3)

Używając taśm połączeniowych wykonać połączenia pomiędzy
modułem digitalizera a wszystkimi płytkami.

URZĄDZENIA DODATKOWE

1)

38
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UKŁAD CZASOWY
NR REF. 1042/82

MONTAŻ
Aby zamontować moduł czasowy nr ref. 1042/82 w module
wyświetlacza nr ref. 1042/15 należy:
1)

Wyłączyć zasilanie modułu wywołania.

2)

Zdjąć obudowę modułu wyświetlacza.

3)

Włożyć moduł czasowy w przewidziane prowadnice aż do
zetknięcia z obwodem drukowanym.

4)

Ponownie założyć tylną ściankę obudowy.

5)

Załączyć zasilanie modułu.

NR REF. 1042/82

INFORMACJE OGÓLNE

UKŁAD CZASOWY

UKŁAD CZASOWY NR REF. 1042/82

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł czasowy nr ref. 1042/82 jest to dodatkowa płytka
przeznaczona do zamontowania w module wyświetlacza
nr ref. 1042/15.
Moduł ten zawiera prosty zegar, działający także w przypadku
awarii zasilania. Umożliwia on zarządzanie funkcją otwierania drzwi
w określonych przedziałach czasu. Moduł czasowy jest całkowicie
programowany poprzez moduł wywołania podczas fazy instalacji
(umożliwia ustawienie daty i czasu).

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:
Pobór prądu:
Podtrzymanie ustawionego czasu (*):
Odchyłka zegara:
Temperatura pracy:

5 V DC ±5%
< 0,4 mA przy 5 V
> 24 h
< ± minuta / miesiąc
o
w temp.15 -35 C
-10°C ÷ +50°C

Wymiary:
Długość

31 mm

Szerokość

61 mm

Grubość

30 mm

URZĄDZENIA DODATKOWE

(*) Czas ten liczony jest od zaniku napięcia pod warunkiem, iż
wcześniej system pracował przez czas min. 4 h.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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NR REF.826/56
NRREF. 1032/65

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA NR REF. 1032/65

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA
ELEKTRONICZNEGO SPISU LOKATORÓW
NR REF. 826/56

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA
MODUŁU WYWOŁANIA Z PRZYCISKAMI
NR REF. 1032/65

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Klawiatura alfanumeryczna nr ref. 826/56 umożliwia w prosty
sposób zaprogramowanie nazwisk lub opisów w elektronicznym
spisie lokatorów nr ref. 826/58.

Klawiatura alfanumeryczna nr ref. 1032/65 służy do
zaprogramowania
kodów
wywołania
przypisanych
do
poszczególnych przycisków wywołania przy zastosowaniu
tradycyjnych paneli przyciskowych.

URZĄDZENIA DODATKOWE

KLAWIATURY DO PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA NR REF. 826/56
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UCHWYT SKOŚNY DO VIDEOMONITORA NR REF. 1202/92

UCHWYT SKOŚNY DO UNIFONU
NR REF. 1132/50

UCHWYT SKOŚNY DO VIDEOMONITORA
NR REF. 1202/92

Do zainstalowania unifonu nr ref. 1142 lub nr ref. 1142/31 w wersji
stojącej (np. na biurku), należy zastosować zestaw nr ref. 1132/50.

Do zainstalowania videomonitora nr ref. 1202/1 w wersji stojącej
(np. na biurku), należy zastosować zestaw nr ref. 1205/92.

MONTAŻ

MONTAŻ

Aby zamontować unifon nr ref. 1142 w wersji stojącej należy:

Aby zamontować videomonitor nr ref. 1202/1 w wersji stojącej
należy:

1)

Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki pod podstawa stojaka.

2)

Po umieszczeniu przewodów wewnątrz unifonu przykręcić
podstawę unifonu do zestawu dołączonymi wkrętami.

3)

Podłączyć przewody listwy zaciskowej unifonu.

4)

Ponownie założyć pokrywę unifonu.

5)

Podłączyć
gniazda.

przewody

systemu

do

właściwych

zacisków

1)

Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą
podpórki.

2)

Wybić otwór na przewód podłączeniowy w jednym z trzech
miejsc (a).

3)

Przez wykonany otwór przełożyć przewód i przymocować go
do podstawki przy użyciu dostarczonego zacisku (b).

4)

Przymocować wkrętami płytę dopasowująca do podstawki.

5)

Przymocować wkrętami uchwyt mocujący.

6)

Podłączyć końcówki przewodów do odpowiednich zacisków
w uchwycie mocującym.

7)

Wyjąć zaczep A podważając go końcówką wkrętaka.

8)

Zawiesić monitor na uchwycie mocującym.

9)

Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.
videodomofonowej

do

URZĄDZENIA DODATKOWE

10) Podłączyć przewody instalacji
odpowiednich zacisków gniazdka.

UCHWYTY SKOŚNE

NR REF.1132/50
NRREF. 1202/92

UCHWYT SKOŚNY DO UNIFONU NR REF. 1132/50

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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42

PRZYKŁADOWE SCHEMATY
POŁĄCZENIOWE
EASY2WIRE

43

44

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI

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

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA Z UNIFONAMI Z WBUDOWANYM DEKODEREM
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MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA MIESZANA

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

SYSTEM DOMOFONOWY Z 2 MODUŁAMI WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 8 MODUŁAMI WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI

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

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI I ZASILACZEM REZERWOWYM

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

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 2 MODUŁAMI WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI PIĘTROWYMI
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
INSTALACJA Z DEKODERAMI 1042/38-P
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WYKAZ DEALERÓW FIRMY MIWI-URMET

L.P.

Nazwa Firmy

Ulica

Miejscowość, kod
pocztowy

Telefon

0-22 546-05-46
0-22 546-08-88
0-52 371-76-38
85-758 Bydgoszcz
0-52 323-32-90
0-89 534-94-10
10-527 Olsztyn
0-89 535-21-32
30-565 Kraków
0-12 425-50-55
0-58 551-61-77
0-58 550-35-20
81-805 Sopot
0-58 550-41-77
0-32 255-53-08
40-019 Katowice
0-32 209-14-42
0-22 847-55-05
02-677 Warszawa
0-22 847-71-17
0-22 847-88-18
64-920 Piła
0-67 215-30-81
62-500 Konin
0-63 242-81-05
66-400 Gorzów Wlkp. 0-95
0-85 651-76-46
15-868 Białystok
0-85 651-49-99
75-684 Koszalin
0-94 340-55-55
45-202 Opole
0-77 451-31-41
26-600 Radom
0-48 362-23-29
0-32 422-55-07
44-203 Rybnik
0-32 422-11-84
0-32 456-30-40
44-300 Wodzisław Śl. 0-32 456-15-23
0-34 327-50-18
0-85 732-14-21
15-007 Białystok
0-85 732-39-74
71-475 Szczecin
0-91 454-14-03
0-89 527-36-14
10-566 Olsztyn
0-89 527-35-17
0-52 348-45-67
85-168 Bydgoszcz
0-52 348-41-42
0-12 416-19-11
30-033 Kraków
0-12 633-12-61
60-547 Poznań
0-61 826-10-84
0-61 828 32 20
60-963 Poznań
0-61 826 33 06

1.

AAT-T

Puławska 359

2.

AB

Przemysłowa 8

3.

ALARMEX

Partyzantów 92/9

4.

ALARM SERVICE

Heltmana 40

5.

ALARMY

Al. Niepodległości 818

6.

ALPOL

Krasińskiego 29

7.

ALTRAM

Taśmowa 3

8.
9
10

ANTIS 1
ART-EL
AS ELEKTRONIK

Ludowa 1E
Pl. Zamkowy 10
Drzymały 33a

11.

AVAL

Kozłowa 4

12.
13.
14.

AZART
BOMAP
BOŻENA

Akacjowa 15
Budowlanych 2a
Żeromskiego 118

15.

DOMEL

Żorska 10

16.

DOMINIUM

Pszowska 174a

17.

DOMOCHRON

Towarowa 2b

18.

DUNIFEX

Sopocka 9/4

19.

EFEKT

Nowa Niepodległości 1

20.

ELDOMIX

Ujejskiego 19c 8

21.

ELEKTRON

pl. Inwalidów 8

22.

ELF

Galla 3/11

23

KM SERWIS

Obornicka 322

24.

ELTCRAC

Ruciana 3

30-803 Kraków

0-12 292-48-60

25.

ELTECH

Bajeczna 1

31-566 Kraków

0-12 414-28-14

26.
27.
28.
29.
30.

ELTRONIK
EMITER
ESAL
FAST
FONEX

Waryńskiego 10
Mikołajczyka 50
Chmielna 11
Śliska 52 /7
Armii Krajowej 1/3

33-100 Tarnów
41-200 Sosnowiec
41-200 Sosnowiec
00-826 warszawa
42-200 Częstochowa

0-14 622-30-66
0-32 266-45-39
0-32 266-76-21
0-22 620-19-57
0-34 365-33-82

31.

IMPULS

Traktorzystki 1B

01-114 Warszawa

0-22 837-76-30

32.

JESTOR

Lelewela 7B

42-600 Tarnowskie
Góry

0-32 285-51-12

Jerzy Stolarczyk

33.

MEGA

Towarowa 11

33-100 Tarnów

0-14 622-43-86
0-14 626-46-42

Jacek Marszalik

34.

PAKULSKA

Słowicza 17

02-170 Warszawa

0-22 838 68-11

Gryzelda Pakulska
Jerzy Pakulski

35.

PROTON

Kołobrzeska 37E

80-391 Gdańsk

36.

REGIA

Oś. Barwinek 28

25-150 Kielce

54

02-801 Warszawa

Osoba od kontaktów

0-58 550-23-53
0-58 552-20-29
0-41 361-66-14
600-233369

Leszek Błogowski
Bogdan Kwapiszewski
Iwona Ziółkowska
Tomasz Żuk
Łukasz Gawor
Tadeusz Bołgin
Piotr Bojanek
Aneta Podolak
Urszula
Sochaczewska
Andrzej Wróbel
Jan Kościuch
Klaudia Karmińska
Elżbieta Ruchlicka
Stanisław Bartkowiak
Marian Śniatowski
Cezary Stąpor
Jacek Fritz
Krzysztof Woźniak
Andrzej Janowski
Piotr Wróblewski
Anna Gierdowicz
Dariusz Porazik
Mirosław Czaus
Andrzej Konowalski
Paweł Ujma
Piotr Majchrowicz
Krzysztof Milczyński
Marek Miękina
Mirosław Gabzdyl
Bogusław Dołęgowski
Elżbieta Smach
Andrzej Kowalik
Adam Holona
Jerzy Fredowicz
Krzysztof Kostyra
Krzysztof Borowski
Tadeusz Piłkowski
Artur Piłkowski

Leszek Porowski
Bolesław Jóźwik

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

WYKAZ DEALERÓW FIRMY MIWI-URMET

37.

SAWEL

Kościuszki 7

35-030 Rzeszów

0-17 852-04-40

38.

SECURE

Nałkowskiej 3a

80-250 Gdańsk

0-58 340-00-41

Komorowicka 36

43-300 Bielsko Biała

40.

SKLEP NOWY
ELEKTRONIK
SUBELIH

Weigla 12

53-114 Wrocław

41.

TESAMED

Karmelkowa 66

52-319 Wrocław

42.

VENTA

Karpacka 24

20-868 Lublin

43.
44.

VOLTA
ZENIT

Narocz 13B
Redłowska 39

02-678 Warszawa
81-450 Gdynia

39.

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

0-32 215-75-45
0-32 816-46-63
0-71 346-32-32
0-71 363-45-45
0-71 363-51-58
wewn. 359,378
0-81 745-89-85
0-81 745-89-86
0-22 847-20-28
0-58 622-61-01

Bogdan Pokrywa
Mariusz Boczkowski
Dorota Boczkowska
Henryk Faruga
Krzysztof Janowski
Kazimierz Wielsz
Adam Gliwka
Wanda Jędrzejczyk
Przemysław Janus

55

MIWI-URMET Sp. z o. o
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13
e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl
http:/www.miwiurmet.com.pl
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