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MATIBUSSE
SPIS TREŚCI

SYSTEM MATIBUSSE
WSTĘP
Podstawowe cechy systemu MATIBUSSE
PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU
Instalacja domofonowa wyłącznie z 1 wejściem
Instalacja domofonowa z 2 wejściami
Instalacja domofonowa (MASTER / SLAVE)
Instalacja videodomofonowa wyłącznie z 1 wejściem
Instalacja videodomofonowa z 3 wejściami równorzędnymi
Instalacja videodomofonowa (MASTER / SLAVE)
PARAMETRY DOTYCZĄCE INSTALACJI SYSTEMU MATIBUSSE
Przewody
Przekroje przewodów dla wersji domofonowej
WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU MATIBUSSE
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WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/100..100D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/101…101D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/105..105D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/106..106D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/102..102D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/107..107D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1752/141..141D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1752/146..146D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1752/142..142D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1752/147..147D
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa urządzenia
DANE TECHNICZNE
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Opis złącz i zacisków pod przewody
Podstawowe funkcje realizowane przez klawiaturę
Wyświetlanie numeru fabrycznego zasilacza
Wyświetlanie numeru fabrycznego panela
Wyświetlanie ID zasilacza
Wyświetlanie ID panela
Wyświetlanie wersji oprogramowania zasilacza
Wyświetlanie wersji oprogramowania panela
Chwilowe przełączenie kodów fizyczne – logiczne
Reset zasilacza
Awaryjne wejście w tryb programowania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ustawienia fabryczne kodów logicznych
Konfiguracja modułu komunikacji
Sygnalizacja otwierania dowolnych drzwi lub załączenia przekaźnika
Dzwonienie do unifonów przy użyciu modułu klawiatury
Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych
Otwieranie drzwi przy użyciu kodów indywidualnych
Załączanie wyjścia przekaźnika NC-C-NO przy użyciu kodów ogólnych
Załączanie wyjścia przekaźnika NC-C-NO przy użyciu kodów indywidualnych
Otwarcie drzwi lub załączenie wyjścia przekaźnika NC-C-NO przy użyciu pastylki
Wykorzystanie wejścia EXI
Wykorzystanie wejścia PH
Wykorzystanie wyjścia R
PROGRAMOWANIE
Wejście w tryb programowania
Opis funkcji programowania
0.Konfiguracja styku linii LUx
1. Ustawienia globalne
2. Ustawiania czasów
3. Kasowanie danych
4. Przywracanie danych
5. Kody wywołania i otwarcie drzwi
6. Funkcje serwisowe
7. Funkcje zaawansowane
8. Funkcje MASTER / SLAVE
9. Funkcje usprawniające
KOMUNIKATY O BŁĘDACH
REGULACJA MODUŁU KLAWIATURY
REGULACJA MODUŁU INFORMACYJNEGO
REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU VIDEO
MONTAŻ PANELA 1052/100..100D I 1052/105..105D
Montaż natynkowy
Montaż podtynkowy
MONTAŻ PANELA 1052/101..101D I 1052/106..106D
Zakładanie etykiet z nazwiskami
Montaż natynkowy
Montaż podtynkowy
MONTAŻ PANELA 1052/102..102D I 1052/107..107D
Zakładanie etykiet z nazwiskami
Montaż natynkowy
Montaż podtynkowy
MONTAŻ PANELA 1752/141..141D I 1752/146..146D
Montaż natynkowy
Montaż podtynkowy
MONTAŻ PANELA 1752/142..142D I 1752/147..147D
Zakładanie etykiet z nazwiskami
Montaż natynkowy
Montaż podtynkowy

MODUŁ RFID NR REF. 1052/MKD
INFORMACJE OGÓLNE
Opis złącz i zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
Budowa urządzenia
PROGRAMOWANIE
Regulacja
Schemat połączeń z panelem
Zakładanie etykiet z nazwiskami
Montaż frontu w panelu nr ref. 1052/101
Montaż frontu w panelu nr ref. 1052/102
Montaż frontu w panelu nr ref. 1752/142
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MATIBUSSE
SPIS TREŚCI
CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/100-S..101-S
INFORMACJE OGÓLNE
BUDOWA URZĄDZENIA
DANE TECHNICZNE

CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/105-S..105-S
INFORMACJE OGÓLNE
BUDOWA URZĄDZENIA
DANE TECHNICZNE

MONTAŻ PANELA 1052/100-S..106-S
MONTAŻ RAMKI, PUSZKI I PŁYTY CZOŁOWEJ
ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

CYFROWY MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1052/104
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje realizowane przez klawiaturę
Budowa urządzenia
Opis złącz i zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI
PRĄD ZACZEPU
KONFIGURACJA GŁOŚNIKA
MONTAŻ PANELA
Montaż podtynkowy
Montaż natynkowy
Wykonywanie połączeń elektrycznych

CZYTNIK PASTYLEK DALLAS NR REF. 1052/70 DLA PANELA SINTHESI
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
MONTAŻ

MODUŁ KAMERY DO PANELA SINTHESI NR REF. 1752/40
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INFORMACJE OGÓLNE
Opis złącz i zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
Kąt widzenia kamery
MONTAŻ
Zakładanie etykiet z nazwiskami
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PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122
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INFORMACJE OGÓLNE
Opis złącz i zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
KONFIGURACJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Wywołanie panela alarmowego z poziomu centrali portierskiej
MONTAŻ
Wykonywanie połączeń elektrycznych
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WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
UNIFON PODSTAWOWY NR REF. 1131/620
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
PROGRAMOWANIE
Regulacja głośności sygnału wywołania
MONTAŻ
Montaż ścienny

UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM NR REF. 1131/621
INFORMACJE OGÓLNE
MONTAŻ

UNIFON PODSTAWOWY NR REF. 1132/620
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje

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

70
70
70
70
70
70
70
71
71

72
72
72

73
73
73

5

MATIBUSSE
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Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
PROGRAMOWANIE
Regulacja głośności sygnału wywołania
MONTAŻ

UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM NR REF. 1132/621
INFORMACJE OGÓLNE
MONTAŻ

UNIFON UTOPIA NR REF. 1134/622
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
PROGRAMOWANIE
Regulacja głośności sygnału wywołania
MONTAŻ
Montaż ścienny
Montaż dodatkowego przycisku

UNIFON SIGNO NR REF. 1140/621
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
PROGRAMOWANIE
Regulacja głośności sygnału wywołania
MONTAŻ
Montaż ścienny

UNIFON UTOPIA NR REF. 1134/522
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
PROGRAMOWANIE
WSPÓŁPRACA DWÓCH UNIFONÓW NA JEDNYM ADRESIE WYWOŁANIA
Regulacja głośności sygnału wywołania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez podejmowania rozmowy
Dzwonek do drzwi
MONTAŻ
Montaż ścienny
Montaż dodatkowego przycisku

UNIFON SIGNO NR REF. 1140/522
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Podłączenie do systemu
Opis zacisków pod przewody
Opis złącz
PROGRAMOWANIE
WSPÓŁPRACA DWÓCH UNIFONÓW NA JEDNYM ADRESIE WYWOŁANIA
Regulacja głośności sygnału wywołania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez podejmowania rozmowy
MONTAŻ
Montaż ścienny

UNIFON UTOPIA NR REF. 1134/722
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
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MATIBUSSE
SPIS TREŚCI
Opis zacisków pod przewody
Regulacja głośności sygnału wywołania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez podejmowania rozmowy
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
MONTAŻ
Montaż ścienny
Montaż dodatkowego przycisku

UNIFON SIGNO NR REF. 1140/722
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowe funkcje
Opis zacisków pod przewody
Opis złącz
Regulacja głośności sygnału wywołania
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez podejmowania rozmowy
MONTAŻ
Montaż ścienny
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

VIDEOMONITOR WINFLAT PLUS NR REF. 1855/11A
INFORMACJE OGÓLNE
Regulacja
Podłączenie do systemu
MONTAŻ

UCHWYT MOCUJĄCY VIDEO NR REF. 1855/952
INFORMACJE OGÓLNE
Opis zacisków pod przewody
Budowa
Załączenie terminancji
DANE TECHNICZNE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela wraz z załączeniem wizji
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez konieczności podejmowania rozmowy
Dzwonek do drzwi wraz z nawiązaniem połączenia pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
Dzwonek do drzwi
MONTAŻ
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

VIDEOMONITOR SIGNO NR REF. 1790/40..41..42
INFORMACJE OGÓLNE
Regulacja głośności sygnału wywołania
Podłączenie do systemu
BUDOWA
DANE TECHNICZNE
MONTAŻ

UCHWYT MOCUJĄCY VIDEO NR REF. 1740/952
INFORMACJE OGÓLNE
Opis zacisków pod przewody
Budowa
Załączenie terminancji
DANE TECHNICZNE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela wraz z załączeniem wizji
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez konieczności podejmowania rozmowy
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MONTAŻ
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
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MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY NEXO NR REF. 1708/400

100

INFORMACJE OGÓLNE
DANE TECHNICZNE
Budowa
REGULACJA
Regulacja jasności oraz koloru
Regulacja poziomu głośności
PROGRAMOWANIE
Konfiguracja
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela wraz z załączeniem wizji
Załączenie OC1 i OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez konieczności podejmowania rozmowy
INSTALACJA
Montaż monitora
Demontaż monitora
Wymagania do okablowania

100
100
100
101
101
101
101
101
103
103
103
103
103
104
104
104
104

ZASILACZE, PRZEKAŹNIKI, DYSTRYBUTORY, DEKODER, DIGITALIZER
ZASILACZ „MASTER” NR REF. 1052/31R

105

INFORMACJE OGÓLNE
Ustawienia fabryczne kodów logicznych
Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
Budowa
Opis zacisków pod przewody
Diagnozowanie
Konfiguracja modułu komunikacji
DANE TECHNICZNE
Wartości prądów w instalacji
MONTAŻ

105
105
105
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ZASILACZ „MASTER/SLAVE” NR REF. 1052/33R

107

INFORMACJE OGÓLNE
Ustawienia fabryczne kodów logicznych
Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
Budowa
Opis zacisków pod przewody
Diagnozowanie
Konfiguracja modułu komunikacji
DANE TECHNICZNE
Wartości prądów w instalacji
MONTAŻ
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ZASILACZ DODATKOWY NR REF. 1052/20
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INFORMACJE OGÓLNE
Opis zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
MONTAŻ
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20R
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INFORMACJE OGÓLNE
Budowa
Opis zacisków pod przewody
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Programowanie trybu pracy
Tryb pracy normal
Tryb pracy riser
Wzmacniacz video
Sygnalizacja
DANE TECHNICZNE
MONTAŻ
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20D
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INFORMACJE OGÓLNE
Obudowa

113
113
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Opis zacisków pod przewody
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zwory P1, P2, P3, TER i AMP
Wzmacniacz video
DANE TECHNICZNE
SPOSÓB WYKONANIA POŁĄCZEŃ
MONTAŻ

DYSDEK NR REF. 1052/54RM
INFORMACJE OGÓLNE
DANE TECHNICZNE
Opis zacisków pod przewody
Budowa
REGULACJA
PROGRAMOWANIE
Uwaga
Konfiguracja
Przykładowa konfiguracja dysdeka
Diagnozowanie usterek
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela wraz z załączeniem wizji
Załączenie OC1 i OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez konieczności podejmowania rozmowy
Dzwonek do drzwi wraz z nawiązaniem połączenia pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
Wykrywanie zwarcia
MONTAŻ
Wymagania do okablowania
Połączenia pomiędzy dysdekami
Połączenia pomiędzy dysdekiem a odbiornikiem

DYSDEK NR REF. 1052/54R
INFORMACJE OGÓLNE
DANE TECHNICZNE
Opis zacisków pod przewody
Budowa
REGULACJA
PROGRAMOWANIE
Uwaga
Konfiguracja
Przykładowa konfiguracja dysdeka
Diagnozowanie usterek
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wywołanie centrali portierskiej
Połączenie zwrotne do panela wraz z załączeniem wizji
Załączenie OC1
Załączenie OC2
Otwarcie elektrozaczepu bez konieczności podejmowania rozmowy
Dzwonek do drzwi wraz z nawiązaniem połączenia pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
Wykrywanie zwarcia na wyjściach
MONTAŻ
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Połączenia pomiędzy dysdekami
Połączenia pomiędzy dysdekiem a odbiornikiem

DIGITALIZER NR REF. 1052/7R
INFORMACJE OGÓLNE
Budowa
Opis zacisków pod przewody
DANE TECHNICZNE
PROGRAMOWANIE
Zmiana ID digitalizera
Ustalenie grupy digitalizerów
Programowanie przycisków
Programowanie pastylki
Programowanie przycisku wywołania centrali portierskiej
Ustawienia trybu Audio-Video
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dzwonienie do unifonu
Otwarcie drzwi przy użyciu pastylki
Wykorzystanie wyjścia R
Wykorzystanie wejścia EXI
Wykorzystanie wejścia PH
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KONFIGURACJA I REGULACJA
MONTAŻ

134
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CENTRALA PORTIERSKA
CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1052/40R

136

INFORMACJE OGÓLNE
Budowa
DANE TECHNICZNE
KONFIGURACJA
Edycja nazw paneli
Opcje wyjść
Ustawienia zegara
Zmiana hasła
Dźwięki klawiatury
Tryb dzień / noc
Język centrali
Wersja centrali
Ustawienia fabryczne
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Opis klawiszy funkcyjnych
Wywołanie centrali portierskiej z poziomu klawiatury
Wywołanie klawiatury z poziomu centrali portierskiej
Wywołanie centrali portierskiej z poziomu unifonu
Wywołanie unifonu z poziomu centrali portierskiej
Kojarzenie połączeń
Tryb dzień / noc
Rejestracja zdarzeń
Książka telefoniczna
Zamiana funkcji elektrozaczepu z funkcją przekaźnika NO-C-NC
Otwarcie przez portiera wybranych drzwi
REGULACJA
MONTAŻ
KOMUNIKATY O BŁĘDACH

136
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AKCESORIA
PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA Z PC NR REF. 1052/60
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INFORMACJE OGÓLNE
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CZYTNIK KLUCZY DALLAS Z USB NR REF. 1052/70USB

145

INFORMACJE OGÓLNE
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DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA (WERSJA PODSTAWOWA)
SYSTEM DOMOFONOWY z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA (WERSJA ROZBUDOWANA)
SYSTEM DOMOFONOWY Z 3 RÓWNORZĘDNYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA
SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER/ SLAVE (1 GŁÓWNE I 3 DODATKOWE WEJŚCIA)
SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER/ SLAVE (2 GŁÓWNE I 3 DODATKOWE WEJŚCIA ORAZ
CENTRALA PORTIERSKA)
SYSTEM DOMOFONOWY z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA ORAZ CENTRALĄ PORTIERSKĄ
SYSTEM DOMOFONOWY Z MODUŁEM WYWOŁANIA NR REF. 1052/104
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 3 WEJŚCIAMI RÓWNORZĘDNYMI
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ 3 WEJŚCIAMI DODATKOWYMI CZ.1
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ 3 WEJŚCIAMI DODATKOWYMI CZ.2
SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA DYSDEKU NR REF. 1052/54RM
SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA DYSDEKU NR REF. 1052/54RM (PODŁĄCZENIE DZWONKÓW
LOKALNYCH)
SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA DYSDEKU NR REF. 1052/54R (WERSJA Z PANELEM
PIĘTROWYM)
SYSTEM INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ Z UŻYCIEM DYSDEKA 1052/54R ORAZ PANELA NR REF 1052/104
I MODUŁU NR REF. 1752/40
SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA DYSDEKU NR REF. 1052/54R
SYSTEM INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z UŻYCIEM DYSDEKA 1052/54R I PANELA ALARMOWEGO NR REF 1052/1122
SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 WEJŚCIEM (DIGITALIZER)
SYSTEM DOMOFONOWY Z 3 RÓWNORZĘDNYMI WEJŚCIAMI (DIGITALIZER)
SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER / SLAVE (2 WEJŚCIA DODATKOWE I 1 WEJŚCIE
GŁÓWNE – DIGITALIZER)
SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER/SLAVE Z ZASILACZEM 1752/20D
TABELA USTAWIEŃ ZWOREK W UNIFONACH
TABELA USTAWIEŃ ID ORAZ GRUP DIGITALIZERÓW
SŁÓWNIK POJĘĆ
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MATIBUS INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE KONFIGURACJE

WSTĘP
MATIBUSSE jest cyfrowym systemem przeznaczonym do budowy
małych jak i dużych instalacji domofonowych.

W poniższym typie instalacji można podłączyć do systemu 1 panel
wywołania. Maksymalna ilość użytkowników wynosi 510
(wykorzystanie 2 pionów w zasilaczu)

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU MATIBUSSE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instalacja 2-żyłowa, zarówno w pionie jak i do unifonu,
niezależnie od ilości użytkowników (w wersji audio),
Sekretność prowadzonych rozmów,
Obsługa 510 użytkowników, 254 w wersji video (w obrębie
jednego zasilacza).
Możliwość tworzenia układów z wejściami głównymi
i dodatkowymi,
Wbudowana w panel funkcja zamka kodowego,
Wbudowany w panel przekaźnik służący np. do sterowania
napędem bramy,
Ogólne kody otwierania drzwi (64) w tym mogą wystąpić
indywidualne dla każdej z klawiatur,
Indywidualne kody otwierania drzwi powiązane z kodami
wywołania użytkowników (510),
Indywidualne kody wywołania użytkowników.
Maksymalna liczba klawiatur 239,
Unifony z wbudowanym dekoderem programowanym poprzez
odpowiednie ustawienie zworek „jumperów”,
Możliwość równoległego połączenia 2 unifonów,
Sygnalizacja niezamkniętych drzwi wejściowych,
Dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar prądu w linii
unifonów,
Możliwość współpracy z centralą portierską,
Możliwość
podłączenia
panela
analogowego
za
pośrednictwem digitalizera,
Obsługa pastylek oraz kart RFID,
Możliwość prostego zaktualizowania oprogramowania.

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU
INSTALACJA DOMOFONOWA WYŁĄCZNIE Z 1
WEJŚCIEM

MATIBUS se

Wybierz nu mer lokalu
i poczekaj n a połączenie
lub zatwierdź pr zyciskiem ... #
Błędy kasu j p rzyciskiem......

*

Aby otworzyć drzwi
wciśnij.......... ............ ........... #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź p rzyciskie m........ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

ELEKTROZACZEP

INSTALACJA DOMOFONOWA Z 2 WEJŚCIAMI
W tym typie instalacji można podłączyć do systemu od 1 do 240
(teoretycznie) paneli wywołania. Maksymalna ilość użytkowników
wynosi 510 (wykorzystanie 2 pionów w zasilaczu.

W tym typie instalacji można podłączyć do systemu 1 panel
wywołania. Maksymalna ilość użytkowników wynosi 255
(wykorzystanie 1 pionu w zasilaczu)

MATIBU S se

MAT IBU S se

W ybierz numer lokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatw ierdź przyciskiem... #
Błędy kasuj przyciskiem......

*

A by otworzyć drzwi
w ciśn ij ............. .................... #
o raz
w prow adź kod otwarcia
i zatw ie rdź p rzyciskiem........ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Wybierz numer lokalu
i p oczekaj na połączenie
lub zat wierdź przyciskiem... #
Błędy kasuj przycis kiem......

*

Aby otw orzyć drzw i
wciśnij................................. #
oraz
wpr ow adź kod otw arcia
i zatw ierdź przyciskiem........ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

MAT IBUS se

Wybierz n umer lokalu
i po cze ka j na połączenie
lub zatwierdź pr zyciskiem... #
B łędy kasuj przycis kiem......

*

Aby otworzyć drzwi
wciśnij......... ........................ #
oraz
wp rowadź kod otwarcia
i zatwierd ź przycis kiem........ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

ELEKTROZACZEP
ELEKTROZACZEP
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MATIBUS INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA DOMOFONOWA (MASTE/SLAVE)
W tym typie instalacji można podłączyć do pojedynczego zasilacza
od 1 do 240 (teoretycznie) paneli wywołania. Maksymalna ilość
użytkowników wynosi w zależności od ilości zasilaczy: 510* ilość
zasilaczy (przy wykorzystaniu po 2 pionów w każdym zasilaczu).

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA WYŁĄCZNIE Z 3
WEJŚCIEMI RÓWNORZĘDNYMI
W tym typie instalacji można podłączyć do systemu 3 panele
wywołania. Maksymalna ilość użytkowników wynosi 254
(wykorzystanie 2 pionów w zasilaczu).

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3

Błędy kasuj przyciskiem......

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem... #

8

9

*

0

#

6

9

3

#

5

8

2

0

4

#

1

9

0

7

8

*

*

7

*

A by otw orzyć drzwi
wciśni j #
wprowadź kod ot warcia
i zat wierdź przyci skiem #

*

6

B łędy kasuj przyciskiem......

3

5

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

2

4

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

1

6

9

Bł ędy kasuj
przyci skiem

3

#

7

ELEKTROZACZEP

A by zadzwonić
wybi erznu mer l okalu
i po czekaj n a połą czenie
lu b zatw i erdź przyciski em #

5

6

2

3

5

8

2

4

*

Ab yo tw orzyć drzwi
wciśni j #
wprowa dź kod otw arcia
i zat wierdź przyci skiem #

ELEKTROZACZEP

1

0

Bł ędy kasuj
przyci skiem

4

Ab yz adzwonić
wybie rz nu me r loka lu
i poc zekaj n ap ołą czenie
lu bz atw i erdź przyciskie m #

1

9
#

7

6

8
0

*

3

5

7

*

7
Aby otworzyć drzwi
wciśnij................................. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

*

2

4

*

*

1

*

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

Bł ędy kasuj
przyci skiem

Ab yo tw orzyć drzwi
wciśni j #
wprowa dź kod otw arcia
i zat wierdź przyci skiem #

B łędy kasuj przyciskiem......

Aby otworzyć drzwi
wciśnij................................. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

Ab yz adzwonić
wybie rz nu me r loka lu
i poc zekaj n ap ołą czenie
lu bz atw i erdź prz yciskie m #

ELEKTROZACZEP

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA WYŁĄCZNIE Z 1
WEJŚCIEM
W tym typie instalacji można podłączyć do systemu 1 panel
wywołania. Maksymalna ilość użytkowników wynosi 127
(wykorzystanie 1 pionu w zasilaczu).

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA (MASTER/SLAVE)
W tym typie instalacji można podłączyć do pojedynczego zasilacza
od 1 do 240 (teoretycznie) paneli wywołania. Maksymalna ilość
użytkowników wynosi w zależności od ilości zasilaczy: 254* ilość
zasilaczy (przy wykorzystaniu po 2 pionów w każdym zasilaczu).

Błę dy kasuj przyciskiem......

*

*

7

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3

Błę dy kasuj przyciskiem......

*

6

9

3

#

5

2
B łędy kasuj przyciskiem......

*

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łą czenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

Aby otworzyć drzwi
wciśnij................................. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwierd źprzyciskiem........ #

6

9

3

#

5

8

2

0

4

7

1

*

#

8

9

0

0

6

8

*

4

3

5

7

1

2

4

7

12

1

*

*

A by otworzy ć drzwi
w ciśnij. ..... ....... ....... ..... ..... ... #
oraz
w prowadź kod otwarcia
i zatwierdź przy cis kiem.... .... #

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierdź przyciskiem... #

Aby otworzy ćdrzwi
wciśnij................................. #
oraz
wprowad źkod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

Błędy kas uj prz yc isk ie m..... .

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierdź przyciskiem... #

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad źkod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

Wy bierz numer lo kalu
i poc zekaj na połączenie
lub z atwierdź przy cisk ie m... #
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PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
PRZEWODY

PARAMETRY
DOTYCZACE
SYSTEMU MATIBUSSE

INSTALACJI

Dobrze zaprojektowana instalacja videodomofonowa to podstawa
jej niezawodnego działania oraz bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.
Do wykonania okablowania należy użyć jak najlepszych materiałów
i sprawdzonych technologicznie elementów. Przykładowo można
wskazać
producentów gwarantujących
wymaganą
jakość
zastosowanych kabli: Technokabel, Molex Premise Networks,
Belden Generic BT, Legrand, Alcatel, MegaLine, Draka Comteq.
Wykonanie okablowania w budynkach definiuje norma PN-EN
50174-2:2010 o nazwie „Technika informatyczna Instalacja
okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnątrz budynków”. W szczególności dane dotyczące
wzajemnych odległości między różnymi systemami kablowymi
zapisane zostały na stronach 24 - 27 tej normy. Zasady
rozdzielania kabli sygnałowych i kabli energetycznych wynikają
generalnie z dwóch powodów: z powodu bezpieczeństwa i z
powodu zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).

PRZEWODY
Pojedynczy
zacisk
umożliwia
podłączenie
przewodu
2
o maksymalnym przekroju 1.5 mm (f 1.38 mm) Jeżeli zachodzi
potrzeba zastosowania przewodu o większej średnicy, należy
stosować złącza pośrednie. Używając przewodów typu linka, należy
zwrócić uwagę na to żeby odizolowany koniec linki został
tulejkowny lub zalutowany.
Wszystkie przewody powinny być odpowiednio ułożone,
umocowane oraz oznakowane.
Najistotniejszym wnioskiem wynikającym z normy
"PN-EN 50174-2:2010 jest wymóg, aby odległość pomiędzy
nieekranowymi
kablami
sygnałowymi
a
przewodami
energoelektrycznymi (do ~400V) wynosiła min. 200 mm,
z reguły tej wyłącza się końcowe 15 mb linii w rejonie węzłów
systemu.
Każda linia transmisyjna to nie „dwa przewody" lecz odcinek linii
długiej, gdzie podstawowe znaczenie ma impedancja a w drugiej
kolejności oporność pętli.
O ile dla transmisji przebiegów akustycznych, długości torów
warunkują tylko oporność pętli, to dla sygnałów video i strumienia
cyfrowego istotniejsza jest impedancja. Przy transmisji prądów
zmiennych z widmem ponad 4 MHz’a, - 80 metrowy tor liniowy to
pełna długość fali. Wynika stąd wniosek, że obok przekroju
przewodu bardzo istotna jest wielkość tłumienia i poziom
indukowanych zakłóceń w określonym paśmie.
Minimalne wymagania związane z stosowaniem skrętki UTP 5E
należy rozumieć następująco:
1. Zastosowana skrętka komputerowa nieekranowana UTP
powinna spełniać normę EN-50171 dotycząca klasy D (kategoria
5e).
2. Skrętka zbudowana jest z 4 par żył miedzianych („100 % miedzi
w miedzi”) skręconych ze sobą. Każda z par posiada inną
długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych,
zwanych przesłuchami. Przekrój żył: S=0,205 mm2, f 0,511mm
(24 AWG), 84.22 Ω/km, w powłoce PVC lub LSZH (tworzywo
bezhalogenowe).
W skrętce UTP 5E najmniejsze tłumienie ma para zielona, potem
pomarańczowa, potem niebieska a najgorsza jest para brązowa.
Nie dotyczy to tłumienia wąskiego pasma akustycznego lecz pasma
do ~10 MHz, występującego w instalacji MATIBUSSE.
W przypadku budowy instalacji videodomofonowej na „zastanym”
okablowaniu, pracę należy rozpocząć od zmierzenia rzeczywistych
parametrów torów kablowych. Pomiar powinien objąć podstawowe
parametry elektryczne jak i parametry transmisyjne za pomocą
testera + miernika sieci LAN do pomiaru kabli miedzianych.
Linia pionu (LU1, LU2) nie może znaleźć się poza obszarem
budynku.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
PRZEKROJE PRZEWODÓW
PRZEKROJE PRZEWODÓW ORAZ MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI
W klasycznych instalacjach MATIBUSSE (z) zaleca się stosowanie przewodu typu YTDY.
Przekroje (średnice) przewodów w zależności od odległości klasyczna komunikacja (MATIBUS_SE) i klasyczne odbiorniki.
Przekrój (średnica) przy odległości [m]
2
Funkcja
Linia
mm (mm)
25 [m]
50 [m]
100 [m]
200 [m]
(1)
(1)
(2)
Zasilanie panela / digitalizera
12 V AC
0.5 (0.8)
0.5 (0.8)
1 (1.13)
Linia danych (tryb komunikacji
0.5
0.5
1
(2)
DD+, DG+
1.5
MATIBUSSE)
(0.8)
(0.8)
(1.13)
(2)
Linia audio
LD, LG
0.5 (0.8)
0.5 (0.8)
1 (1.13)
1.5
(2)
Masa DD+ DG+, LD, LG
0L
0.5 (0.8)
0.5 (0.8)
1 (1.13)
1.5
Linia elektrozaczepu
CL+ CL0.5 (0.8)
1 (1.13)
GR1..GR3
Przewody wywołania i foniczne
G1..G8
0.5
1
1
1.5
panel analogowy - digitalizer
441, GL1, GL2,
(0.8)
(1.13)
(1.13)
AC1, AC2
(2)
Masa linii unifonów
0L
0.5 (0.8)
0.75 (0.98)
1 (1.13)
1.5
Linia pionu unifonów (unifony
0.5
0.5
1
LU1, LU2
klasyczne np. 1132/620)
(0.8)
(0.8)
(1.13)

300 [m]
(2)
(2)

2.5

(2)

2.5
(2)
2.5
1.5
2.5
-

Przypisy do tabeli
1. Zaleca się rozdzielenie linii zasilania od linii sygnałowych (jako oddzielny kabel).
2. Tylko przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza np. 1052/20.
Długości przewodów dla magistral systemu MATIBUSSE przy komunikacji RS485 oraz unifonach cyfrowych i dysdekach.
Odległość
20m
45m
50m
60m
150m
200m
250m
270m
300m
Magistrala
Video VA, VB

1 para

Dane (RS485)
DG+, DG-, DD+,
DDAudio LG, LD, 0L

1 para
1 para

1 para
1 para
1 para

1 para

1 para

1 para
1 para

1 para
1 para

1 para

1 para
1 para

Pion

1 para
1 para

1 para
1 para
1 para

(1)

1 para

1 para
2 pary

(1)

1 para

1 para
2 pary

(1)

1 para

1 para
3 pary

KAT 5

Linia pionu –
unifonu 1134/522
Linia pionu –
dysdek** + NEXO
Linia pionu –
dysdek** + Monitor
słuchawkowy

1 para

1 para

1 para

1 para

-

-

-

-

-

-

OK

OK

-

-

-

-

-

-

-

-

OK

OK

OK

OK

-

-

-

-

-

-

1 para

1 para

1 para

1 para

1 para

-

-

-

-

-

OK

OK

-

-

-

-

-

-

-

-

OK

OK

OK

OK

OK

OK

-

-

-

-

-

-

-

-

Pion

KAT 6

Linia pionu –
unifony 1134/522
Linia pionu –
dysdek** + NEXO
Linia pionu –
dysdek** + Monitor
słuchawkowy

2

Pion

YDY 2x1,5mm

Linia pionu –
unifony 1134/522

1.

KAT 5
1 para

450m

OK

OK

OK

-

-

-

Tylko przy zastosowaniu wzmacniacza nr ref.1795/250.

Sugerowane kolory przewodów w magistrali
Linia VIDEO (VA, VB) – kolor pomarańczowy, pomarańczowo-biały
Linia DANE (DG+, DG-, DD+, DD-) – kolor zielony, zielono biały
Linia AUDIO (LG, LD, 0L) – dowolne
Linia PIONU (LU1, LU2, 0L ) – kolor zielony, zielono biały
Przy skręcaniu żył ze sobą wpierw należy użyć:
1 para przewód zielony zielono-biały,
2 pary mają składać się z przewodów: zielony zielono-biały oraz pomarańczowy pomarańczowo-biały,
3 pary mają składać się z przewodów: zielony zielono-biały, pomarańczowy pomarańczowo-biały, niebieski niebiesko-biały
W przypadku potrzeby skręcania par ze sobą, należy wykonać to tak, by przewód o pełnym kolorze jednej pary był skręcony z przewodem
o pełnym kolorze drugiej pary.
** Bez względu na odległość zaleca się stosowanie w pionie skrętki kat 6.
Maksymalna liczba dysdeków w pionie 25 sztuk.
UWAGA!!! W przypadku zamontowania większej liczby dysdeków niż 10 zaleca się użycie skrętki 6 kategorii, oraz dodatkową skrętkę
zwiększającą przekrój linii zasilania R1 i R2, połączoną pomiędzy zasilaczem wideo każdym dysdekiem.
Maksymalna odległość odbiornika od dysdeka 30m (dla monitora NEXO – 20m).
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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

MATIBUSSE
WYKAZ URZĄDZEŃ

WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU MATIBUSSE
Wyposażenie zewnętrzne
Nr ref. 1052/100
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem LED, wersja bez daszka.
Nr ref. 1052/100D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem LED, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1052/101
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED oraz modułem informacyjnym,
wersja bez daszka.
Nr ref. 1052/101D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED oraz modułem informacyjnym,
wersja z daszkiem.
Nr ref. 1052/102
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED oraz dwoma modułami informacyjnymi,
wersja bez daszka.
Nr ref. 1052/102D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED oraz dwoma modułami informacyjnymi,
wersja z daszkiem.
Nr ref. 1052/105
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek, bez daszka.
Nr ref. 1052/105D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek, z daszkiem.
Nr ref. 1052/106
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modułem
informacyjnym, wersja bez daszka.
Nr ref. 1052/106D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modułem
informacyjnym, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1052/107
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz dwoma
modułami informacyjnymi, wersja bez daszka.
Nr ref. 1052/107D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz dwoma
modułami informacyjnymi, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1752/141
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, oraz modułem kamery kolorowej, wersja
bez daszka.
Nr ref. 1752/141D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, oraz modułem kamery kolorowej, wersja
z daszkiem.
Nr ref. 1752/142
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, modułem kamery kolorowej oraz
modułem informacyjnym wersja bez daszka.
Nr ref. 1752/142D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, modułem kamery kolorowej oraz
modułem informacyjnym, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1752/146
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modułem
kamery kolorowej, wersja bez daszka.
Nr ref. 1752/146D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modułem
kamery kolorowej, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1752/147
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek, modułem kamery
kolorowej oraz modułem informacyjnym, wersja bez daszka.
Nr ref. 1752/147D
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną, wyświetlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modułem
kamery kolorowej oraz modułem informacyjnym, wersja z daszkiem.
Nr ref. 1052/MKD
Moduł kontroli dostępu.
Nr ref. 1052/104
Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem LED, wersja w obudowie SINTHESI.
Nr ref. 1752/40
Moduł kamery kolorowej do panela SINTHESI.
Nr ref. 1052/70
Czytnik pastylek DALLAS do panela SINTHESI.
Wyposażenie wewnętrzne
Nr ref. 1131/620
Unifon podstawowy model „URMET”.
Nr ref. 1131/621
Unifon z dodatkowym przyciskiem zwiernym model „URMET”.
Nr ref. 1130/120
Uchwyt skośny do unifonów model „URMET”.
Nr ref. 1132/620
Unifon podstawowy model „SCAITEL”.
Nr ref. 1132/621
Unifon z dodatkowym przyciskiem model „SCAITEL”.
Nr ref. 1134/622
Unifon „UTOPIA”.
Nr ref. 1140/621
Unifon „SIGNO”.
Nr ref. 1134/522
Unifon zaawansowany „UTOPIA”.
Nr ref. 1140/522
Unifon zaawansowany „SIGNO”.
Nr ref. 1134/722
Unifon „UTOPIA” ze złączem RJ 45.
Nr ref. 1140/722
Unifon „SIGNO” ze złączem RJ 45.
Nr ref. 1855/11A
Videomonitor “WINSPOT”.
Nr ref. 1855/952
Uchwyt mocujący video.
Nr ref. 1740/40..42
Videomonitor “SIGNO”.
Nr ref. 1740/952
Uchwyt mocujący video.
Nr ref. 1708/400
Monitor głośnomówiący „NEXO”.
Zasilacze, przekaźniki, dystrybutory, digitalizery
Nr ref. 1052/31R
Zasilacz systemowy „MASTER”.
Nr ref. 1052/33R
Zasilacz systemowy „MASTER/SLAVE”.
Nr ref. 1052/20
Zasilacz dodatkowy.
Nr ref. 1752/20R
Zasilacz video.
Nr ref. 1052/54RM
Dystrybutoro-Dekoder (Dysdek) (wersja bez obsługi panela piętrowego).
Nr ref. 1052/54R
Dystrybutoro-Dekoder (Dysdek).
Nr ref. 1052/7R
Digitalizer.
Centrala portierska
Nr ref. 1052/40R
Centrala portierska.
Akcesoria
Nr ref. 1052/60
Przewód do podłączenia z PC.
Nr ref. 1052/70USB
Czytnik kluczy Dallas z USB.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/100..100D
CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/101..101D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/100..100D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/101..101D

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/100..100D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:
1052/100
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/100D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP2.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/101..101D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1052/101
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/101D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/100..100D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/101..101D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podświetlany
moduł informacyjny Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE
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Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 110 x 23mm (nr ref.
1052/100)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 110 x 23-35mm
(nr ref. 1052/100D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

175 x 135 x 23.6mm
(z ramką 525/RP2)

Waga:

0,8 kg

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za
pomocą
wbudowanego
układu trójpoziomowej regulacji
prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 163 x 23mm (nr ref.
1052/101, nr ref. 1052/106)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1052/101D, nr ref. 1052/106D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

175 x 188 x 23.6mm
(z ramką 525/RP3)

Waga:

1,05 kg

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

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/105..105D
CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/106..106D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/105..105D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/106..106D

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/105..105D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:
1052/105
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/105D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP2.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/106..106D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1052/106
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/106D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/105..105D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Atutem panela jest również podświetlany
na czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/106..106D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podświetlany
moduł informacyjny Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.
Atutem panela jest również podświetlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 110 x 23mm (nr ref.
1052/100, nr ref. 1052/105)

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za
pomocą
wbudowanego
układu trójpoziomowej regulacji
prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 163 x 23mm (nr ref.
1052/101, nr ref. 1052/106)

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 110 x 23-35mm (nr ref.
1052/100D, nr ref.1052/105D)

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

175 x 135 x 23.6mm
(z ramką 525/RP2)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1052/101D, nr ref. 1052/106D)

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

Waga:

0,8 kg

175 x 188 x 23.6mm
(z ramką 525/RP3)

Waga:

1,05 kg

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/102..102D
CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/107..107D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/102..102D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/107..107D

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/102..102D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:
1052/102
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/102D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP4.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/107..107D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1052/107
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1052/107D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/102..102D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podwójny
podświetlany moduł informacyjny. Umożliwia on umieszczenie np.
listy lokatorów. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/107..107D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podwójny
podświetlany moduł informacyjny. Umożliwia on umieszczenie np.
listy lokatorów. Atutem panela jest również podświetlany na
czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE
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Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 218 x 23mm (nr ref.
1052/102, nr ref. 1052/107)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 218 x 23-35mm (nr ref.
1052/102D, nr ref.1052/107D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramką 525/RP4)

Waga:

1.2 kg

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za
pomocą
wbudowanego
układu trójpoziomowej regulacji
prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 218 x 23mm (nr ref.
1052/102, nr ref. 1052/107)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 218 x 23-35mm (nr ref.
1052/102D, nr ref.1052/107D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramką 525/RP4)

Waga:

1.25 kg

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

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/141..141D
CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/146..146D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1752/141..141D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1752/146..146D

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141..141D przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSSE. Składa się on z dwóch modułów:
modułu klawiatury oraz modułu video.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1752/141
- w obudowie natynkowej bez daszka
1752/141D
- w obudowie natynkowej z daszkiem
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP3.

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141..141D przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSSE. Składa się on z dwóch modułów:
modułu klawiatury oraz modułu video.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1752/146
- w obudowie natynkowej bez daszka
1752/146D
- w obudowie natynkowej z daszkiem
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/141..141D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Ponadto panel wyposażony jest w kamerę
kolorową wraz z układem podświetlającym (białe LED). W panelu
zastosowano układ kontroli temperatury, załączający grzejnik, gdy
temperatura spadnie poniżej 10ºC a wyłączający go przy
temperaturze 25ºC, zapewnia to właściwą temperaturę pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego. Panel
przystosowany jest do pracy z monitorami głośnomówiącymi.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/146..146D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Ponadto panel wyposażony jest w kamerę
kolorową wraz z układem podświetlającym (białe LED). W panelu
zastosowano układ kontroli temperatury, załączający grzejnik, gdy
temperatura spadnie poniżej 10ºC a wyłączający go przy
temperaturze 25ºC, zapewnia to właściwą temperaturę pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Atutem panela jest również podświetlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.
Panel przystosowany jest do pracy z monitorami głośnomówiącymi.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Moduł klawiatury
Moduł klawiatury

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego układu
trójpoziomowej regulacji prądu
Umax=12V
-NO–C–NC
o
dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego układu
trójpoziomowej
regulacji
prądu
Umax=12V
-NO–C–NC
o
dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Moduł kamery
Napięcie linii R2..GND

+18 V DC

Moduł kamery

Napięcie linii A B

+6,5Vpp

Napięcie linii R2..GND

+18 V DC

Napięcie linii A B

+6,5Vpp

Całość urządzenia
Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Całość urządzenia

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 163 x 23mm (nr ref. 1752/141, nr
ref. 1752/146)

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 163 x 23mm (nr ref. 1752/141, nr
ref. 1752/146)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 163 x 23-35mm (nr
1752/141D, nr ref. 1752/146D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

175 x 188 x 23.6mm (z ramką 525/RP3)

Waga:

1.3 kg

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 163 x 23-35mm (nr
1752/141D, nr ref. 1752/146D)

ref.

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

175 x 188 x 23.6mm (z ramką 525/RP3)

Waga:

1.2 kg

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

ref.
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/142..142D
CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/147..147D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1752/142..142D

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1752/147..147D

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/142..142D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:
1752/142
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1752/142D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP4.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/147..147D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.
1752/147
- w obudowie natynkowej bez daszka,
1752/147D
- w obudowie natynkowej z daszkiem.
Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych można montować
podtynkowo wykorzystując dedykowaną do tego celu ramkę
podtynkową nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/142..142D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Ponadto panel wyposażony jest w kamerę
kolorową wraz z układem podświetlającym (białe LED). W panelu
zastosowano układ kontroli temperatury, załączający grzejnik, gdy
temperatura spadnie poniżej 10ºC a wyłączający go przy
temperaturze 25ºC, zapewnia to właściwą temperaturę pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego. Panel
przystosowany jest do pracy z monitorami głośnomówiącymi.
Dodatkowo panel posiada podświetlany moduł informacyjny.
Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1752/147..147D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Ponadto panel wyposażony jest w kamerę
kolorową wraz z układem podświetlającym (białe LED). W panelu
zastosowano układ kontroli temperatury, załączający grzejnik, gdy
temperatura spadnie poniżej 10ºC a wyłączający go przy
temperaturze 25ºC, zapewnia to właściwą temperaturę pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Atutem panela jest również podświetlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.
Panel przystosowany jest do pracy z monitorami głośnomówiącymi.
Dodatkowo panel posiada podświetlany moduł informacyjny.
Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Moduł klawiatury
Moduł klawiatury

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego układu
trójpoziomowej
regulacji
prądu
Umax=12V
-NO–C–NC
o
dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego układu
trójpoziomowej
regulacji
prądu
Umax=12V
-NO–C–NC
o
dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Moduł kamery
Napięcie linii R2..GND

+18 V DC

Napięcie linii A B

+6,5Vpp

Moduł kamery
Napięcie linii R2..GND
Napięcie linii A B

Całość urządzenia
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-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 218 x 23mm (nr ref. 1752/142, nr
ref. 1752/147)
152 x 218 x 23-35mm (nr
1752/142D, nr ref.1752/147D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramką 525/RP4)

Waga:

1.5 kg

+6,5Vpp

Całość urządzenia

Temperatura pracy:

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

+18 V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

152 x 218 x 23mm (nr ref. 1752/142, nr
ref. 1752/147)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

152 x 218 x 23-35mm (nr
1752/142D, nr ref.1752/147D)

Wymiary (dł. x szer.x gł.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramką 525/RP4)

Waga:

1.6 kg

ref.

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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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/10X..10XD
OPIS ZŁĄCZ / PODSTAWOWE FUNKCJE
OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

WYŚWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO ZASILACZA

MODUŁ KLAWIATURY
NC
C
NO
+V
GND
AC2
AC1
R
EXI
PH
GND
LG
D(D+)

DCL+
CL-

Styk przekaźnika normalnie zamknięty.
Przełączany styk przekaźnika.
Styk przekaźnika normalnie otwarty.
Zasilanie + 15…+20 V DC.
Masa.
Zasilanie ~12 V AC.
Zasilanie ~12 V AC.
Wyjście sterujące do wersji video.
Kontrolowany styk wejściowy.
Lokalne otwieranie drzwi.
Masa.
Linia fonii.
Linia danych (D w przypadku modułu komunikacji
MATIBUSSE lub linia D+ w przypadku modułu komunikacji
RS485).
Linia danych D- dla modułu komunikacji RS485.
Wyjście do elektrozaczepu (+).
Wyjście do elektrozaczepu (-).

X8

Gniazdo do podłączenia czytnika DALLAS.

Plus zasilania modułu podświetlenia + 15…+20 V DC.
Masa zasilania modułu podświetlenia.

MODUŁ VIDEO
R
VA
VB
R2
GND
G
G1
G2
LG
SKR
AVDD
AGND

Załączenie kamery (następuje przez podanie linii do
masy)
Sygnał video (linia A pary skrętnej).
Sygnał video (linia B pary skrętnej).
Zasilanie video +18V DC
Masa video.
Nie używany.
Nie używany.
Nie używany.
Linia fonii *.
Linia fonii sygnałów informacyjnych **.
Zasilanie audio +18V DC
Masa audio.

* Linię fonii należy podłączyć do modułu video. W tym rodzaju
panela linii LG nie należy podłączać do modułu klawiatury.
** Linia łącząca wyjście głośnika z modułu klawiatury z modułem
kamery. Drugi przewód (masę głośnika z modułu klawiatury) należy
połączyć z zaciskiem AGND.

PODSTAWOWE
KLAWIATURĘ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

FUNKCJE

REALIZOWANE

WYŚWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO PANELA
Aby wyświetlić nr fabryczny panela należy z klawiatury prowadzić
następującą sekwencję: 0*2# wówczas na wyświetlaczu pojawi
się młodsza część numeru fabrycznego, kolejne wciśnięcie
przycisku # spowoduje wyświetlenie starszej części numeru
fabrycznego.

WYŚWIETLANIE ID ZASILACZA
Aby wyświetlić ID zasilacza należy z klawiatury podłączonej do
wejścia dodatkowego danego zasilacza wprowadzić następującą
sekwencję: 0*3#.

WYŚWIETLANIE ID KLAWIATURY

MODUŁ PODŚWIETLENIA (1052/101…101D I 1052/106…106D)
VDD
GND

Aby wyświetlić nr fabryczny zasilacza należy z klawiatury
podłączonej do wejścia dodatkowego danego zasilacza wprowadzić
następującą sekwencję: 0*1#. Wówczas na wyświetlaczu pojawi
się młodsza część numeru fabrycznego, kolejne wciśnięcie
przycisku # spowoduje wyświetlenie starszej części numeru
fabrycznego.

PRZEZ

Dzwonienie do każdego z unifonów.
Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz
indywidualnych.
Załączenie wyjścia przekaźnika NC-C-NO przy użyciu
kodów ogólnych oraz indywidualnych.
Możliwość podłączenia czujnika niezamkniętych drzwi
wejściowych.
Możliwość wykorzystania wyjścia, które dedykowane jest
do obsługi video.
Możliwość wykorzystania wejścia PH które pełni rolę
lokalnego przycisku otwierania drzwi.
Otwarcie drzwi lub załączenie wyjścia przekaźnika NC-CNO przy użyciu pastylki (wersje nr ref. 1052/105..105D,
nr ref. 1052/106..106D oraz nr ref. 1052/107..107D).
Przesyłanie obrazu osoby dzwoniącej (wersje nr ref.
1752/14xD).
Możliwość konfiguracji systemu.
Wyświetlanie informacji o stanie systemu.

Aby wyświetlić ID panela należy z klawiatury
następującą sekwencję: 0*4#.

WYŚWIETLANIE
ZASILACZA

WERSJI

wprowadzić

OPROGAMOWANIA

Aby wyświetlić numer wersji oprogramowania zasilacza, należy z
panela przyłączonego do jego wejścia dodatkowego wprowadzić
następującą sekwencję: 0*5#.

WYŚWIETLANIE WERSJI OPROGAMOWANIA PANELA
Aby wyświetlić numer wersji oprogramowania
wprowadzić następującą sekwencję: 0*6#.

zasilacza,

CHWILOWE PRZEŁĄCZNENIE KODÓW FIZYCZNE LOGICZNE
Aby w danym zasilaczu chwilowo zmienić kody na fizyczne należy z
klawiatury podłączonej do wejścia dodatkowego danego zasilacza
wprowadzić następującą sekwencję: 0*50606#. Kody fizyczne
będą obowiązywać do momentu resetu systemu lub po ponownym
wpisaniu powyższej sekwencji.

RESET ZASILACZA
Aby wykonać reset wybranego zasilacza należy na klawiaturze
stanowiącej wejście dodatkowe (podłączonej do kanału
dodatkowego) wprowadzić następującą sekwencję: 0*666#. W
przypadku układu wielowejściowego, wpisanie powyższej sekwencji
na klawiaturze podłączonej do kanału głównego spowoduje reset
zasilacza pełniącego rolę MASTERa.

AWARYJNE WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Jeżeli nie znamy hasła, a chcemy wejść w menu programowania
należy wcisnąć przycisk SW1 (rysunek 1 – dalsza część instrukcji)
znajdujący się na płytce drukowanej klawiatury, a następnie w ciągu
2 s wcisnąć przycisk * .

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/10X..10XD
INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USTAWIENIA FABRYCZNE KODÓW LOGICZNYCH
Standardowo zasilacz ma zaprogramowane pierwsze 25 kodów
logicznych z każdego kanału. Liczbę kodów można zwiększyć
odpowiednio zmieniając parametry w menu programowania panela
(punkty 704 i 705). W celu automatycznego zwiększenia ilości
obsługiwanych
kodów
logicznych
należy
odpowiednio
zmodyfikować parametry 704 i 705, a następnie wygenerować kody
poprzez wejście w opcję 404 menu programowania. Fabrycznie
kanał 1 obsługuje kody logiczne z zakresu 1-25, natomiast kanał 2
obsługiwany jest przez kody logiczne z zakresu 26-50. Przy takim
ustawieniu system obsługuje 255 unifonów, jednak automatycznie
jest w stanie wygenerować 50 kodów logicznych. Pomimo
ustawionych parametrów 704 i 705, istnieje możliwość manualnego
wygenerowania kodów logicznych dla 255 unifonów.
W linii LU1 kody logiczne (fabryczne ustawienie 25) odpowiadają
ustawieniu zworek w unifonach (adresowi fizycznemu). W
przypadku linii LU2 kody logiczne zaczynają się od 26 i
odpowiadają ustawieniu zworek w unifonie plus wartość parametru
704 w menu programowania zasilacza. Dla przykładu unifon o
adresie fizycznym “1” w pionie LU2 wywołamy wpisując kod
logiczny 26, unifon o kodzie fizycznym “2” wywołamy wpisując kod
logiczny 27 itd.

KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI
W przypadku instalacji składających się wyłącznie z urządzeń
posiadających wbudowany moduł komunikacji RS485 (zaciski D+
D-), zalecane jest stosowanie trybu komunikacji RS485.
W przypadku instalacji mieszanych (zawierających zasilacze nr ref.
1052/33 oraz nr ref. 1052/33R) rolę MASTERa musi pełnić zasilacz
1052/33R. Należy pamiętać by tryb komunikacji w kanale głównym
ustawiony był na ulepszony (punkt 904). Tryb komunikacji w kanale
dodatkowym powinien być ustawiony w zależności od typu
klawiatury podłączonej do tego kanału. W przypadku paneli
z rodziny 1052/1x lub digitalizera nr ref. 1052/7 należy użyć trybu
normalnego, lub ulepszonego. W przypadku paneli z rodziny
1052/10x lub digitalizera nr ref. 1052/7R należy użyć trybu RS485.

SYGNALIZACJA OTWIERANIA DOWOLNYCH DRZWI
LUB ZAŁĄCZENIA PRZEKAŹNIKA NC-C-NO
Moment
otwarcia
drzwi
oraz
załączenia
przekaźnika,
sygnalizowany jest czterema obracającymi się kreskami na
wyświetlaczu panela. Dotyczy to panela który realizuje otwarcie w
danym momencie.

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY UŻYCIU MODUŁU
KLAWIATURY
Do każdego z unifonów pracujących w systemie można się
dodzwonić przy użyciu klawiatury wprowadzając odpowiedni kod
wywołania. W systemie z zasilaczem MASTER/SLAVE do każdego
unifonu przypadają dwa kody wywołania (główny oraz dodatkowy)
Kod wywołania składa się z 1 do 4 cyfr z zakresu 1…9999. Kody
wywołania (kody logiczne) są przypisane do odpowiednich kodów
fizycznych unifonów za pomocą relokacji kodów. Każdy unifon
posiada unikalny kod fizyczny wynikający z numeru pionu do
którego został podłączony, oraz z nastawy adresu w samym
unifonie. Dopuszcza się pracę dwóch unifonów nr ref. 1131/62x, nr
ref. 1132/62x, nr ref. 1134/62x oraz nr ref. 1140/62x równolegle
(ten sam adres i ten sam pion).
Po wprowadzeniu kodu możemy poczekać 3 sekundy, a połączenie
zostanie zainicjowane automatycznie lub nacisnąć przycisk #, po
którym nastąpi natychmiastowe wywołanie wybranego użytkownika.
Naciśnięcie przycisku * kasuje wprowadzony pomyłkowo kod,
umożliwiając jego powtórne wpisanie.
Wywołany unifon zadzwoni przez zadeklarowaną w ustawieniach
długość sygnału wywołania - od 1 do 30 sekund. Do połączenia
głosowego może nastąpić, jeżeli nie upłynie zaprogramowany czas
na podniesienie słuchawki unifonu Pickuptime sygnalizowany
(opcja załączana) jest powtarzającym się podwójnym sygnałem
wywołania - od 1 do 30 sekund.
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Po podniesieniu słuchawki możliwe jest prowadzenie rozmowy.
Przez cały czas trwania rozmowy możliwe jest otwarcie drzwi
poprzez wciśnięcie w unifonie przycisku otwarcia drzwi. Naciśnięcie
przycisku spowoduje
dodatkowo
wygenerowanie sygnału
potwierdzającego otwarcie drzwi. Czas otwarcia elektrozaczepu jest
programowalny w zakresie od 1 do 30 sekund.
Każda rozmowa może trwać maksymalnie przez zaprogramowany
czas rozmowy od 30 do 120 sekund. Po upływie tego czasu
zostanie wygenerowany dźwięk ostrzegający o przerwaniu
połączenia, po czym połączenie zostanie przerwane.

OTWIERANIE DRZWI (WYJŚCIE CL+ CL–) PRZY UŻYCIU
KODÓW OGÓLNYCH
Panel umożliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury
jednego z 64 ogólnych, 4 – cyfrowych kodów otwarcia. Aby to
zrealizować należy:
·
Wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury ogólny kod otwarcia.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.
Funkcja otwierania drzwi kodami ogólnymi może zostać wyłączona
z poziomu MENU programowania.

OTWIERANIE DRZWI (WYJŚCIE CL+ CL–) PRZY UŻYCIU
KODÓW INDYWIDUALNYCH
Panel umożliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury
jednego z indywidualnych kodów otwarcia drzwi. Indywidualny kod
otwarcia składa się z 4 – cyfrowego kodu otwarcia drzwi
poprzedzonego kodem wywołania (od 1 do 4 cyfr), do którego kod
ten został przypisany. Indywidualne kody otwarcia mogą mieć
zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania z wejścia
dodatkowego otwarcie drzwi kodem indywidualnym odbywa się
następująco:
·
Wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury indywidualny kod otwarcia – od 5 do
8 cyfr.
·
zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.
W przypadku korzystania z wejścia głównego otwarcie drzwi kodem
indywidualnym odbywa się następująco:
·
Wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury kod logiczny danego lokalu
(widzianego z wejścia głównego).
·
Wprowadzić z klawiatury ostatnie 4 cyfry indywidualnego
kodu otwarcia.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.
Funkcja otwierania drzwi indywidualnymi kodami może zostać
wyłączona z poziomu MENU programowania.
Otwarcie drzwi indywidualnym kodem sygnalizowane jest
charakterystycznym, krótkim sygnałem dźwiękowym w unifonie, do
którego dany kod jest przypisany. Istnieje możliwość globalnego
wyłączenia opisanej funkcji potwierdzenia.

ZAŁĄCZENIE WYJŚCIA PRZEKAŹNIKA NC-C-NO PRZY
UŻYCIU KODÓW OGÓLNYCH
Panel umożliwia załączenie dowolnego urządzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjścia przekaźnika
NC-C-NO. Załączenie wyjścia NC-C-NO przy użyciu ogólnych
kodów realizuje się poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego z
64 ogólnych, 4 – cyfrowych kodów otwarcia. Aby to zrealizować
należy:
·
Dwukrotnie wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury ogólny kod otwarcia.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.
Funkcja wysterowania wyjścia NC-C-NO kodami ogólnymi może
zostać wyłączona z poziomu MENU programowania.
Czas załączenia wyjścia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAŁĄCZENIE WYJŚCIA PRZEKAŹNIKA NC-C-NO PRZY
UŻYCIU KODÓW INDYWIDUALNYCH
Panel umożliwia załączenie dowolnego urządzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjścia przekaźnika
NC-C-NO.
Załączenie
wyjścia
NC-C-NO
przy
użyciu
indywidualnych kodów realizuje się poprzez wprowadzenie z
klawiatury jednego z indywidualnych kodów otwarcia drzwi.
Indywidualny kod otwarcia składa się z 4 – cyfrowego kodu
otwarcia drzwi poprzedzonego kodem wywołania (od 1 do 4 cyfr),
do którego kod ten został przypisany. Indywidualne kody otwarcia
mogą mieć zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania z
wejścia
dodatkowego
załączenie
przekaźnika
kodem
indywidualnym odbywa się następująco:
·
Dwukrotnie wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury indywidualny kod otwarcia – od
5 do 8 cyfr.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.

WYKORZYSTANIE WYJŚCIA R
Panel z klawiaturą posiada zacisk R, na którym jest wyjście w
postaci układu otwartego kolektora OC. Wyjście to jest aktywne
(zwarte do masy) od chwili wywołania do czasu zakończenia
rozmowy dowolnego użytkownika. Dedykowane przeznaczenie
wyjścia R to obsługa wersji video, ale sposób jego wykorzystania
możemy dostosować do swoich potrzeb.

W przypadku korzystania z wejścia głównego załączenie
przekaźnika kodem indywidualnym odbywa się następująco:
·
Dwukrotnie wcisnąć przycisk #.
·
Wprowadzić z klawiatury kod logiczny danego lokalu
(widzianego z wejścia głównego).
·
Wprowadzić z klawiatury ostatnie 4 cyfry indywidualnego
kodu otwarcia.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem #.
Funkcja wysterowania przekaźnika NC-C-NO indywidualnymi
kodami może zostać wyłączona z poziomu MENU programowania.
Funkcja
wysterowania
wyjścia
przekaźnika
NC-C-NO
indywidualnym kodem sygnalizowane jest charakterystycznym,
krótkim sygnałem dźwiękowym w unifonie, do którego dany kod jest
przypisany. Istnieje możliwość globalnego wyłączenia opisanej
funkcji potwierdzenia.
Czas załączenia wyjścia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.

OTWARCIE DRZWI LUB ZAŁĄCZENIE WYJŚCIA
PRZEKAŹNIKA NC-C-NO PRZY UŻYCIU PASTYLKI
Panel z klawiaturą posiada wbudowany czytnik pastylek. Istnieje
możliwość otwarcia drzwi lub załączenia wyjścia przekaźnika NC-CNO przy pomocy pastylki w zależności od ustawień systemu
(zamieniona funkcja elektrozaczepu z funkcją NC-C-NO). Aby
otworzyć drzwi, należy przyłożyć pastylkę do czytnika. W przypadku
prawidłowego rozpoznania pastylki zmieni się kolor podświetlenia
czytnika z czerwonego na zielony, w głośniku słyszalny będzie
sygnał potwierdzenia oraz nastąpi załączenie elektrozaczepu.
Otwarcie drzwi pastylką sygnalizowane jest charakterystycznym,
krótkim sygnałem dźwiękowym w unifonie, do którego dana
pastylka jest przypisana.

WYKORZYSTANIE WEJŚCIA EXI
Panel z klawiaturą posiada zacisk EXI, który spełnia funkcję
kontrolowanego styku. Fabrycznie zacisk EXI połączony jest zworą
z zaciskiem GND. Jeżeli w miejsce opisanej zwory włączymy
dowolny czujnik, np. kontaktron panel będzie reagował na każde
zdarzenie związane z przerwaniem obwodu pomiędzy zaciskami
EXI i GND, czego wynikiem będzie załączenie w zasilaczu
odpowiedniego wyjścia EO do wyjścia +20V. Opisaną funkcję
można wykorzystać np. do sygnalizacji stanu niezamkniętych drzwi
wejściowych.

WYKORZYSTANIE WEJŚCIA PH
Panel z klawiaturą posiada zacisk PH, który realizuje funkcję
lokalnego przycisku otwierania drzwi. Zwarcie zacisku PH z
zaciskiem GND powoduje załączenie elektrozaczepu na czas
zaprogramowany dla otwarcia z poziomu unifonu i klawiatury.
Reasumując, aby zrealizować funkcję otwarcia drzwi od wewnątrz
wystarczy wcisnąć przycisk zwierny włączony pomiędzy zaciski PH
i GND.
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PROGRAMOWANIE
W systemie MATIBUSSE w celu uproszczenia instalacji, panele
wywołania z klawiaturą numeryczną dostarczane są w wersji
posiadającej wstępnie zaprogramowane:
·

Kody wywołania z zakresu od 1 do 25 na pion,

·

Wszystkim kodom wywołania są przypisane losowo
praktycznie niepowtarzalne, indywidualne kody otwarcia.

·

Długość otwierania elektrozaczepu równą 3 s.

·

Długość sygnału wywołania 5 s.

·

Czas na podniesienie słuchawki unifonu 20 s.

·

Maksymalny czas rozmowy 120 s.

Dzięki wstępnym ustawieniom uruchomienie systemu MATIBUSSE
wymaga jedynie połączenia urządzeń według odpowiedniego
schematu oraz zaprogramowania unifonów poprzez odpowiednie
ustawienie zworek (jumperów).
Zasilacz pełniący funkcję MASTER programowany jest poprzez
klawiaturę podłączoną do kanału głównego lub dodatkowego.
Zasilacz pełniący funkcję SLAVE programowany jest poprzez
klawiaturę podłączoną do wejścia dodatkowego.

OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA
Po wejściu w tryb programowania możemy w szybki sposób wybrać
dowolną lokalizacje w MENU programowania. W tym celu po
wejściu w tryb programowania wprowadzamy z klawiatury 3cyfrową liczbę przypisaną do interesującego nas miejsca w MENU i
zatwierdzamy ją przyciskiem #.
Po wejściu w wybraną lokalizację MENU na wyświetlaczu pojawi
się aktualny parametr, jaki jest przypisany do realizowanej funkcji.
Mamy wówczas do wyboru:
Wrócić do MENU wciskając przycisk * .
Zatwierdzić dotychczasowy parametr wciskając przycisk #.
Wprowadzić nową wartość parametru i zatwierdzić go
wciskając przycisk #.
Przy programowaniu kodów wywołania i otwarcia drzwi należy
oprócz wciśnięcia przycisku # przytrzymać go przez około
1 sekundę
·
·
·

WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Wejście w tryb programowania możliwe jest poprzez wykonanie
następującej sekwencji:
·

Wcisnąć dwukrotnie przycisk 0.

·

Wprowadzić z klawiatury 8-cyfrowe hasło dostępu.

·
Zatwierdzić wprowadzone hasło przyciskiem #.
Fabryczne hasło to: 21082004
Po wprowadzeniu prawidłowego hasła na wyświetlaczu LED pojawi
się komunikat:

P 1 0 1
MENU programowania jest trójpoziomowe. Miejsce w MENU
zarówno na pierwszym, drugim jak i na trzecim poziomie, możemy
definiować cyfrą z zakresu od 1 do 9, dlatego każde miejsce w
MENU opisane jest 3-cyfrową liczbą. Wybrany krok programowania
sygnalizowany jest na wyświetlaczu poniższym komunikatem.

P X X X
Gdzie XXX jest to 3-cyfrowa liczba informująca nas, w którym
punkcie MENU się znajdujemy.
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Konfiguracja styku linii LUx

P

5

Przywracanie ustawień fabrycznych

Długość impulsu adresowego
Czas przerwy po adresie
Minimalna długość impulsu otwarcia
Maksymalna długość impulsu otwarcia
Różnica prądu linii potrzebna do otwarcia
Poziom prądu rozmowy
Poziom prądu dzwonienia
Tryb pracy kanału LU1
Tryb pracy kanału LU2

P

6

Czas impulsu z unifonu
Ustawienia globalne
Zmiana hasła instalatora
Zmiana numeru ID panela
Potwierdzenia kodu wywołania
Potwierdzenie otwarcia drzwi w unifonie
Głośność dźwięków klawiatury

P

7

Wybór typu kodów wywołania
Tryb korzystania z ogólnych kodów otwarcia
Tryb korzystania z indywidualnych kodów otwarcia
Zamiana funkcji przekaźnika NO-C-NC z funkcją
elektrozaczepu
Napięcie linii unifonów
Zarządzeniem wejściem PH klawiatury
Zarządzeniem wejściem EXI klawiatury

Ustawienia czasów
Czas otwarcia elektrozaczepu
Długość sygnału wywołania
Czas na podniesienie słuchawki po wywołaniu
Maksymalny czas rozmowy
Czas załączenia przekaźnika NC-C-NO
Czas pomiędzy naciśnięciami klawiszy
Kasowanie danych

Usunięcie ogólnych kodów otwarcia
Usunięcie logicznych kodów wywołania MASTER

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Przywracanie logicznych kodów wywołania kanału
1 oraz kanału 2. Górny zakres określony poprzez
p. 704 i 705
Przywracanie indywidualnych kodów otwarcia

P

8

Kody wywołania i indywidualne kody otwarcia
Programowanie logicznych kodów wywołania
Zmiana/programowanie logicznych kodów
wywołania
Zmiana/programowanie indywidualnych kodów otw
Zmiana/programowanie ogólnych kodów otw.
Przypisywanie pastylki lub kluczy RFID do
użytkownika
Kasowanie pastylki i kluczy RFID
Identyfikacja pastylki i klucza RFID
Automatyczne adresowanie Dysdeków
Programowanie
nastaw
indywidualnych
w dysdekach
Zmiana kodu logicznego w trakcie rozmowy lub
podglądu.
Funkcje serwisowe
Wyświetlenie numeru seryjnego zasilacza
Wyświetlanie numeru seryjnego klawiatury
Pomiar prądu w pionie nr 1
Pomiar prądu w pionie nr 2
Wyświetlanie wersji oprogramowania zasilacza
Wyświetlanie wersji oprogramowania klawiatury
Funkcje zaawansowane
Regulacja jasności podświetlenia panela
Włączanie obsługi centrali portierskiej
Programowanie numeru panela stanowiącego
połączenie logiczne wejścia EXI z E0 zasilacza dla
kanału dodatkowego
Programowanie numeru klawiatury dla wejścia EI
w zasilaczu dla kanału dodatkowego
Górny zakres adresów unifonów dla kanału A (dla
CP i kodów logicznych) *
Górny zakres adresów unifonów dla kanału B (dla
CP i kodów logicznych) *
Częstotliwość kluczowania elektrozaczepu
Czas prądu stałego przy starcie elektrozaczepu
Zarządzanie przyciskami unifonu
Tryb pracy elektrozaczepu
Tryb pracy centrali portierskiej
Tryb wyjścia OC1 oraz EO
Wyłączenie działania otwarcia podczas głośnego
mówienia
Typ zasilacza
Sprzężenie działania EI, OC1, OC2 w zasilaczach
w systemie
Adres klawiatury do podglądu wizji / połączenia
zwrotnego z panelem
Funkcje MASTER/SLAVE
Zmiana numeru ID zasilacza MASTER/SLAVE
Programowanie logicznych kodów wywołania dla
linii głównej
Relokacja kanału MASTER po kodach logicznych.
Programowanie numeru panela stanowiącego
logiczne wejścia EXI z E0 zasilacza dla kanału
głównego
Programowanie numeru klawiatury dla wejścia EI
w zasilaczu dla kanału głównego

Przywracanie ogólnych kodów otwarcia
Przywracanie wszystkich danych
Przywracanie nastaw fabrycznych (p0) p1, p2 oraz
p7
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Ominięcie testowania linii unifonu na potrzeby
wykrycia jego obecności.
Wyświetlanie prądu linii unifonu podczas rozmowy
Parametr serwisowy
Tryb komunikacji w linii głównej
Tryb komunikacji w linii dodatkowej
Emisja wywołania podczas pickuptime
Automatyzacja zarządzania MASTERem
Reset zasilacza
Uaktualnienie oprogramowania w klawiaturze

instrukcji

obsługi

„Ustawienia

fabryczne

kodów
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0. KONFIGURACJA STYKU LINII LUx
Parametry te należy modyfikować w przypadku, gdy wystąpią
problemy z prawidłowym działaniem systemu np. brak możliwości
dodzwonienia się do danego unifonu, nieprawidłowe działanie
otwarcia drzwi – tylko w ostateczności po uprzednim
wyeliminowaniu wszystkich innych przyczyn.
UWAGA. Zmiana parametrów grupy „0” odnosi skutek tylko gdy
linia pracuje z unifonami klasycznymi (parametr 010 lub 011
ustawiony na „0”). W przypadku unifonów 1134/522 lub uchwytów
1202/952R zmiana parametrów nie ma wpływu na działanie
urządzenia.
000 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

P 0 0 0
Funkcja przywraca ustawienia fabryczne grupy „0” za wyjątkiem
parametrów 010 i 011. Parametry 010 i 011 przywracane są w
punkcie 409. Aby aktywować funkcję należy wcisnąć przycisk #.
Przez czas trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest
komunikat:

- - - 001 CZAS STOPU

P 0 0 1
W tym kroku istnieje możliwość zmiany długości czasu stopu.
Wartość parametru można pozostawić bez zmian - krótko
przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 – 9999.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150
002 CZAS PRZERWY PO STOPIE

P 0 0 2
W tym kroku istnieje możliwość zmiany długości czasu przerwy po
stopie. Wartość parametru można pozostawić bez zmian – krótko
przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 – 9999.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150
003 DŁUGOŚĆ IMPULSÓW ADRESOWYCH

P 0 0 3

Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1950
004 CZAS PRZERWY PO ADRESIE (CZAS NA ZAŁĄCZENIE
UNIFONU)

P 0 0 4
W tym kroku istnieje możliwość zmiany długości czasu przerwy po
adresie (czasu na załączenie unifonu). Wartość parametru można
pozostawić bez zmian – krótko przyciskając przycisk * lub zmienić
poprzez wprowadzenie parametru z zakresu 500 – 9999.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150
005 MINIMALNA DŁUGOŚĆ IMPULSU OTWARCIA

P 0 0 5
W tym kroku istnieje możliwość zmiany minimalnej długości impulsu
otwarcia (impulsu przy którym system wykrywa otwarcie drzwi).
Parametr należy modyfikować w momencie, gdy występują
problemy związane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przy braku otwarcia należy parametr obniżyć. Przy zbyt częstym
otwarciu np. podczas mówienia należy go zwiększyć. Przed
wykonaniem jeden z obu czynności należy upewnić się czy
właściwie jest ustawiony parametr 712.
Wartość parametru można pozostawić bez zmian – krótko
przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 – 255.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 23
006 MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ IMPULSU OTWARCIA

P 0 0 6
W tym kroku istnieje możliwość zmiany maksymalnej długości
impulsu otwarcia (impulsu przy którym system wykrywa otwarcie
drzwi).
Parametr należy modyfikować w momencie, gdy występują
problemy związane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przed wykonaniem czynności należy upewnić się czy właściwie jest
ustawiony parametr 712.
Wartość parametru można pozostawić bez zmian – krótko
przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 – 255.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 78

W tym kroku istnieje możliwość zmiany długości impulsów
adresowych. Parametr należy zwiększyć w momencie gdy
występują problemy z wywołaniem unifonu (po wybraniu adresu
wywoływany jest unifon o niższym adresie). Przed modyfikacją
parametru należy sprawdzić parametry 502 lub 503. Wartość
parametru można pozostawić bez zmian – krótko przyciskając
przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
1500 – 2200.
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007 RÓŻNICA PRĄDU LINII POTRZEBNA DO OTWARCIA

P 0 0 7
W tym kroku istnieje możliwość ustawienia różnicy prądu linii
potrzebnej do otwarcia drzwi. Parametr należy modyfikować w
momencie, gdy występują problemy związane z otwarciem
elektrozaczepu z poziomu unifonu. Przy braku otwarcia należy
parametr obniżyć. Wartość parametru można pozostawić bez zmian
– krótko przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 – 255.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 120
008 POZIOM PRĄDU ROZMOWY

P 0 0 8
W tym kroku istnieje możliwość zmiany poziomu prądu załączenia
rozmowy. Parametr należy modyfikować w momencie, gdy
występują problemy związane z odłożeniem słuchawki w unifonie
(rozmowa nie jest rozłączona po odłożeniu słuchawki).
Gdy wartość parametru jest za mała wówczas odłożenie słuchawki
nie rozłącza rozmowy.
Gdy wartość parametru jest za duża, wówczas system rozłączy
rozmowę zaraz po podniesieniu słuchawki. W w/w sytuacjach,
przed modyfikacją parametru należy sprawdzić parametry 202, 203,
204. Wartość parametru można pozostawić bez zmian – krótko
przyciskając przycisk * lub zmienić poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 – 255.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 84
009 POZIOM PRĄDU DZWONIENIA

P 0 0 9
W tym kroku istnieje możliwość zmiany poziomu prądu dzwonienia.
Parametr należy zmniejszyć w momencie, gdy po wybraniu unifonu,
unifon zadzwoni i po chwili wyświetli się OFF. Za niska wartość
parametru spowoduje że po wywołaniu unifonu, unifon się na chwilę
załączy po czym nastąpi rozłączenie (dzwonek nie zdąży zostać
wygenerowany). Wartość parametru można pozostawić bez zmian
– krótko przyciskając przycisk
parametru z zakresu 1 – 255.

* lub zmienić poprzez wprowadzenie

Uchwyty nr. ref 1202/952R nie są kompatybilne z uchwytami nr ref.
1202/952.
Mamy do wyboru:
0 Unifony zwykłe do systemu MATIBUSSE.
1 Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1134/522, nr ref.
1202/952R.
3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

011 TRYB PRACY KANAŁU LU2 **

P 0 1 1
W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o trybie pracy
kanału LU2. Parametr należy ustawić na „1” tylko w momencie, gdy
zasilacz będzie współpracował z unifonami zaawansowanymi nr
ref. 1134/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Należy pamiętać
że unifony nr ref. 1134/522 nie są kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie mogą być zamontowane z nimi w obrębie tej samej linii LU2).
Mamy do wyboru:
0 Unifony zwykłe do systemu MATIBUSSE.
1 Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1134/522, nr ref.
1202/952R.
3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

go

012 CZAS IMPULSU Z UNIFONU

P 0 1 2
W tym kroku istnieje możliwość ustawienia długości czasu
potrzebnego do wykrycia załączenia przycisku funkcyjnego.
Wartość parametru można pozostawić bez zmian – krótko
przyciskając przycisk * lub zmodyfikować poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 0 – 100.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100
Uwaga. W unifonach klasycznych (wymagających ustawienia
parametru 010 lub 011 na 0) przycisk funkcyjny nie działa w
momencie, gdy linia unifonów jest w stanie rozmowy.

Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 180
010 TRYB PRACY KANAŁU LU1 **

P 0 1 0
W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o trybie pracy
kanału LU1. Parametr należy ustawić na „1” tylko w momencie, gdy
zasilacz będzie współpracował z unifonami zaawansowanymi nr
ref. 1134/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Należy pamiętać
że unifony nr ref. 1134/522 nie są kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie mogą być zamontowane z nimi w obrębie tej samej linii LU1).
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PROGRAMOWANIE
1. USTAWIENIA GLOBALNE
101 ZMIANA HASŁA INSTALATORA

105 GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKÓW KLAWIATURY

P 1 0 5

P 1 0 1
W celu zmiany hasła należy wcisnąć przycisk #. Spowoduje to
wygaszenie wyświetlacza. Możemy wówczas wprowadzić dowolny
8-cyfrowy kod dostępu. Wprowadzanie cyfr sygnalizowane jest
pojawiającymi się na wyświetlaczu pionowymi kreskami. Po
wprowadzeniu 8-ej cyfry kodu wyświetlacz pokaże:

II II II II

102 ZMIANA NUMERU ID PANELA

P 1 0 2
W celu zmiany ID panela należy wcisnąć przycisk #. Spowoduje to
wyświetlenie aktualnego numeru ID. Możemy wówczas wprowadzić
nowy numer ID z zakresu 1 - 239 i zatwierdzić go przyciskiem #. Po
zmianie parametru nastąpi automatyczne wyjście z menu
programowania.
Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
układów wielowejściowych.
Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239.
103 POTWIERDZANIE KODU WYWOŁANIA

P 1 0 3

należy

zatwierdzić

go

P 1 0 4

należy

zatwierdzić

go

P 1 0 6
W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o tym, jakiego
typu kodu będziemy wykorzystywali do wywoływania użytkowników.
Mamy do wyboru:
0 Kody logiczne.
1 Kody fizyczne.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0
Kod fizyczny Jest to kod w formacie CFFF, gdzie C jest to numer
pionu (1 lub 2), do którego fizycznie jest podłączony unifon, FFF
jest to adres unifonu odpowiadający binarnej wartości ustawionej
zworkami w unifonie.
Przykład 1
Jeżeli unifon jest podłączony do pionu nr 1 i ma ustawiony
zworkami adres 4 to żeby go wywołać należy wprowadzić z
klawiatury kod 14, co zostanie wyświetlone w poniższy sposób:

4

Przykład 2
Jeżeli unifon jest podłączony do pionu nr 2 i ma ustawiony
zworkami adres 15 to żeby go wywołać należy wprowadzić z
klawiatury kod 215, co zostanie wyświetlone w poniższy sposób:

2

1 5

107 TRYB KORZYSTANIA Z OGÓLNYCH KODÓW OTWARCIA

W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o tym, czy w
unifonie ma być dźwiękowe potwierdzenie otwarcia drzwi
indywidualnym kodem, który jest przypisany do tego unifonu. Mamy
do wyboru:
0 Wyłączenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i załączenia
wyjścia NC-C-NO.
1 Włączenie funkcji potwierdzenia tylko otwarcia drzwi.
2 Włączenie funkcji potwierdzenia tylko załączenia wyjścia NC-CNO.
3 Włączenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i załączenia
wyjścia NC-C-NO.
parametr

należy

Kod logiczny Jest to dowolny 4 – cyfrowy kod z pełnego zakresu
od 1 do 9999, który można przypisać do dowolnego kodu
fizycznego. Kod logiczny może być przypisany tylko do jednego
kodu fizycznego.

104 POTWIERDZANIE OTWARCIA DRZWI W UNIFONIE

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

parametr

1

W tym kroku ustawiamy parametr odpowiedzialny za jeden z dwóch
sposobów wywołania:
0 Bez
konieczności potwierdzania
wprowadzonego
kodu
przyciskiem #.
1 Z potwierdzaniem wprowadzonego kodu przyciskiem #.
parametr

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

106 WYBÓR TYPU KODÓW WYWOŁANIA

Aby zapisać wprowadzone hasło należy zatwierdzić je wciskając
przycisk #.
Ustawienie fabryczne 21082004

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

W tym kroku możemy regulować głośność sygnałów generowanych
przez klawiaturę. Mamy do wyboru:
0 Wyłączenie dźwięków klawiatury.
7 Załączenie dźwięków klawiatury – najwyższy poziom.

zatwierdzić

go

P 1 0 7
W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o tym, w jakim
zakresie będziemy mogli korzystać z ogólnych kodów otwarcia.
Możemy wybrać:
0 Nieaktywne ogólne kody otwarcia.
1 Załączanie ogólnymi kodami wyjścia CL+ CL- w panelu.
2 Załączanie ogólnymi kodami wyjścia NC-C-NO w panelu.
3 Załączanie ogólnymi kodami wyjścia NC-C-NO oraz CL+ CL-.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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108 TRYB KORZYSTANIA
OTWARCIA

Z

INDYWIDUALNYCH

KODÓW

Ustawienie fabryczne 0
112 ZARZĄDZANIE WEJŚCIEM EXI KLAWIATURY

P 1 0 8

P 1 1 2

W tym kroku ustawiamy parametr, który decyduje o tym, w jakim
zakresie będziemy mogli korzystać z indywidualnych kodów
otwarcia.
Możemy wybrać:
0 Nieaktywne indywidualne kody otwarcia.
1 Załączanie indywid. kodami wyjścia CL+ CL-.
2 Załączanie indywid. kodami wyjścia NC-C-NO w panelu.
3 Załączanie indywid. kodami wyjścia NC-C-NO oraz CL+ CL-.

W tym kroku możemy zmienić funkcję zacisku EXI w klawiaturze.
Mamy do wyboru:
0 Wejście EXI wywołuje centralę portierską (poprzez zwarcie
zacisku EXI do masy).
1 Stan normalnej pracy.

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

parametr

należy

zatwierdzić

go

parametr

należy

zatwierdzić

P 1 0 9
W tym kroku możemy zamienić funkcję otwarcia drzwi z funkcją
EXO. Mamy do wyboru:
0 Stan normalnej pracy.
1 Zamiana funkcji.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0 (Parametr zapisywany w zasilaczu)

go

110 NAPIĘCIE LINII UNIFONÓW

P 1 1 0
W tym kroku możemy zamienić napięcie linii unifonów. Ustawienie
parametru ważne jest w przypadku instalacji z unifonami 7V. Nie
należy zasilać unifonów 7V z linii 12V.
Mamy do wyboru:
0 Napięcie linii 12 V (unifony nr ref. 1132/520, nr ref. 1132/521, nr
ref. 1131/620-12, nr ref. 1131/621-12, nr ref. 1132/520-12, nr ref.
1132/521-12).
1 Napięcie linii 7 V (unifony nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr
ref. 1132/620, nr ref. 1132/621).
UWAGA DOTYCZĄCA UNIFONÓW nr ref. 1134/522 Gdy liczba
unifonów nr ref. 1134/522 w pionie przekracza 15 zaleca się by
parametr 110 ustawić na 0 (instalacja 12V).
parametr

należy

zatwierdzić

go

111 ZARZĄDZANIE WEJŚCIEM PH KLAWIATURY

P 1 1 1

P 1 1 3
Krok umożliwia wybór typu panela. W przypadku, gdy opcja 113 w
danym panelu ustawiona jest na „1”, wówczas panel wysyła
dodatkową informację do zasilacza by załączył OC1 na czas
rozmowy (OC1 zwierane jest do masy). Warunkiem załączenia
OC1 w zasilaczu przy wywołaniu z panela jest:
·
opcja 113 ustawiona na „1” w panelu z którego
wykonujemy połączenie,
i
·
połączenie ma się odbywać z unifonem podłączonym do
zasilacza w którym ustawiono opcję 711 na „1”.
Opcja ta wykorzystywana jest do wysterowania np. innego
monitora, czy urządzenia w momencie wywołania z konkretnego
panela lub kilku wybranych paneli.
Opcja ma znaczenie również w przypadku systemu z uchwytami nr
ref. 1202/952R. Wówczas w każdym panelu posiadającym kamerę
należy ustawić parametr 113 na „1”. Nie wykonanie tej czynności
spowoduje nie wyświetlanie się obrazu na monitorach
umieszczonych na uchwytach nr ref. 1202/952R.
Mamy do wyboru:
0 Panel standardowy (tylko audio).
1 Panel video.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

parametr

należy

zatwierdzić

go

114 SPOSÓB WIZUALIZACJI OTWARCIA DRZWI

P 1 1 4
W tym kroku możemy zmienić sposób wizualizacji na panelu
otwarcia drzwi (obracające się kreski lub napis OPEП). Mamy do
wyboru:
0 Przy otwarciu wyświetlane będą obracające się kreski.
1 Przy otwarciu wyświetlany będzie napis „OPEП”.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

parametr

należy

zatwierdzić

W tym kroku możemy zmienić funkcję zacisku PH w klawiaturze.
Mamy do wyboru:
0 Stan normalnej pracy. PH stanowi bezpośrednie otwarcie
(przycisk listonosza).
1 Wejście PH wywołuje centralę portierską (poprzez zwarcie
zacisku PH do masy).
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.

30

go

113 TYP KLAWIATURY

109 ZAMIANA FUNKCJI PRZEKAŹNIKA NO-C-NC Z FUNKCJĄ
ELEKTROZACZEPU

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1
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Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość czasu załączenia wyjścia przekaźnika NC-C-NO wyrażona
w sekundach. Możemy czas ten zatwierdzić przyciskiem # lub
zmienić wprowadzając wartość z zakresu 1 – 30 sekund.

2. USTAWIENIA CZASÓW
201 CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU

P 2 0 1
Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość czasu otwarcia elektrozaczepu wyrażona w sekundach.
Możemy czas ten zatwierdzić przyciskiem # lub zmienić
wprowadzając wartość z zakresu 1 – 30 sekund.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3
202 DŁUGOŚĆ SYGNAŁU WYWOŁANIA

P 2 0 2
Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość długości sygnału wywołania wyrażona w sekundach.
Możemy czas ten zatwierdzić przyciskiem # lub zmienić
wprowadzając wartość z zakresu 1 – 30 sekund.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 5

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

parametr

należy

zatwierdzić

go

206 CZAS MIĘDZY NACIŚNIĘCIAMI KLAWISZY

P 2 0 6
Parametr wpływa na maksymalną wartość czasu pomiędzy
naciśnięciami klawiszy w panelu. Przekroczenie tego czasu (np.
przy wpisywaniu kodów) sygnalizowane jest błędem.
Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość czasu bezczynności pomiędzy naciśnięciami klawiszy
wyrażona w sekundach. Możemy czas ten zatwierdzić przyciskiem
# lub zmienić wprowadzając wartość z zakresu 1 – 30 sekund.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

parametr

należy

zatwierdzić

go

3. KASOWANIE DANYCH
301 USUNIĘCIE LOGICZNYCH KODÓW WYWOŁANIA SLAVE

203 CZAS NA PODNIESIENIE SŁUCHAW KI PO WYWOŁANIU

P 2 0 3

P 3 0 1

W tym kroku możemy ustawić czas, jaki ma użytkownik na
podniesienie słuchawki po wywołaniu, aby zostało nawiązane
połączenie głosowe.
Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość tego czasu (PICK-UP time) wyrażona w sekundach.
Możemy czas ten zatwierdzić przyciskiem # lub zmienić
wprowadzając wartość z zakresu 1 – 30 sekund.

Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 20

parametr

należy

zatwierdzić

- - - 302 USUNIĘCIE INDYWIDUALNYCH KODÓW OTWARCIA

go

P 3 0 2

204 MAKSYMALNY CZAS ROZMOWY

Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

P 2 0 4
W tym kroku możemy ustawić maksymalny czas rozmowy, po
którym nastąpi jej automatyczne przerwanie.
Po naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość tego czasu wyrażona w sekundach. Możemy czas ten
zatwierdzić przyciskiem # lub zmienić wprowadzając wartość z
zakresu 30 – 120 sekund.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 120

parametr

należy

205 CZAS
ZAŁĄCZENIA
KLAWIATURACH

PRZEKAŹNIKA

zatwierdzić

go

NC-C-NO

W

- - - 303 USUNIĘCIE OGÓLNYCH KODÓW OTWARCIA

P 3 0 3
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - -

P 2 0 5
http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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304 USUNIĘCIE LOGICZNYCH KODÓW WYWOŁANIA MASTER

P 3 0 4
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 305 USUNIĘCIE ZASPISANYCH PASTYLEK I KLUCZY RFID

P 3 0 5
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 306 USUNIĘCIE WPISÓW DIGITALIZERÓW

P 3 0 6
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 309 USUNIĘCIE WSZYSTKICH DANYCH

P 3 0 9
Niniejsza funkcja kasowania danych dotyczy:
·
Ogólnych kodów otwarcia.
·
Indywidualnych kodów otwarcia.
·
Logicznych kodów wywołania master.
·
Logicznych kodów wywołania slave.
·
Zapisanych pastylek.
·
Wpisów digitalizerów.
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 4. PRZYWRACANIE DANYCH
401 PRZYWRACANIE LOGICZNYCH KODÓW WYWOŁANIA
KAN. 1 I KAN. 2. GÓRNY ZAKRES OKREŚLONY PRZEZ P.704 I
P.705

P 4 0 1

- - - 402 PRZYWRACANIE INDYWIDUALNYCH KODÓW OTWARCIA

P 4 0 2
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 403 PRZYWRACANIE OGÓLNYCH KODÓW OTWARCIA

P 4 0 3
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 404 PRZYWRACANIE WSZYSTKICH DANYCH

P 4 0 4
Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
·
Ogólnych kodów otwarcia.
·
Indywidualnych kodów otwarcia.
·
Kodów wywołania.
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - 409 PRZYWRACANIE NASTAW FABRYCZNYCH (P0), P1 P2
ORAZ P7

P 4 0 9
Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
·
Przywrócenia parametrów 010 i 011 (P0).
·
Przywrócenia ustawień globalnych (P1).
·
Przywrócenia czasów (P2).
·
Przywrócenia ustawień zaawansowanych (P7).
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest komunikat:

- - - -

Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyświetlany jest komunikat:
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5. KODY WYWOŁANIA I OTWARCIA DZRWI
501 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODÓW WYWOŁANIA

502 ZMIANA / PROGRAMOWANIE KODÓW WYWOŁANIA

P 5 0 2

P 5 0 1
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

LLLL
Numer pionu (1 lub 2).
Kod fizyczny (wartość odpowiadająca ustawieniu zworek
w unifonie z zakresu 1-255).
Wówczas możemy przypisać kod wywołania (kod logiczny)
każdemu, możliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).
Aby to wykonać należy:
·
Wprowadzić z klawiatury numer pionu do którego
podłączony jest programowany unifon.
·
Wprowadzić kod fizyczny unifonu.
·
Zatwierdzić wprowadzone wartości przyciskiem #.
Jeżeli wybrany kod fizyczny nie miał przypisanego żadnego kodu
wywołania wyświetlacz pokaże:

L L L L
Jeśli kod fizyczny miał wcześniej zaprogramowany jakiś kod
wywołania zostanie on pokazany na wyświetlaczu.
Następnie należy:
·
Pozostawić dotychczasowy lub wprowadzić nowy kod
wywołania z zakresu 1-9999.
·
Zatwierdzić wprowadzoną wartości przytrzymując przycisk #.
Jeżeli tylko wciśniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywołania. Możemy go zatwierdzić
przytrzymując przycisk # lub kontynuować wyszukiwanie na
krótko wciskając ponownie przycisk #.
Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego
sygnalizowany jest na wyświetlaczu poniższym komunikatem:

- - - W każdym momencie możemy przerwać wyszukiwanie wciskając
przycisk * .
Dany kod logiczny może być przypisany tylko i wyłącznie do
jednego kodu fizycznego.
Próba zaprogramowania kodu fizycznego istniejącym kodem
logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym
sygnałem dźwiękowym oraz migającym kodem fizycznym, do
którego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.
Możemy wówczas:
·
przytrzymać przycisk #, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,
lub
·

wcisnąć przycisk * , aby wrócić do miejsca, w którym ponownie
możemy zaproponować kod logiczny do zaprogramowania.

Ustawienie fabryczne Dla pionu nr 1 kody od 1 do 25
Dla pionu nr 2 kody od 26 do 50

na wyświetlaczu pojawi się następujący

L L L L

C F F F
C
FFF

#

Kod wywołania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

W tym kroku możemy przeprogramować (zmienić) dowolny kod
logiczny unifonu nie znając jego kodu fizycznego, czyli adresu
wynikającego z ustawień zworek w unifonie.
Po wprowadzeniu kodu wywołania, który chcemy zmienić i
zatwierdzeniu go przyciskiem # wyświetlacz pokaże przez chwilę
kod fizyczny, do którego przypisany jest dany kod logiczny, a
następnie na wyświetlaczu pojawi się migający napis LLLL, będący
zachętą do wprowadzenia nowego kodu wywołania. Po
wprowadzeniu nowego kodu wywołania i przytrzymaniu przycisku #
nowy kod zostanie zaprogramowany.
Próba zamiany kodu logicznego istniejącym kodem logicznym
sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym sygnałem
dźwiękowym oraz migającym kodem fizycznym, do którego
aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.
Następnie należy zatwierdzić wprowadzoną wartości przytrzymując
przycisk # lub pozostawić kod bez zmian poprzez wciśnięcie
klawisza *.
503 ZMIANA / PROGRAMOWANIE INDYWIDUALNYCH KODÓW
OTWARCIA

P 5 0 3
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

L L L L
LLLL

– kod wywołania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

W tym kroku możemy przypisać indywidualny 4-cyfrowy kod
otwarcia każdemu kodowi wywołania. Aby to wykonać należy:
·
Wprowadzić z klawiatury kod logiczny (wywołania), dla którego
chcemy zaprogramować kod otwarcia.
·
Zatwierdzić wprowadzony kod wciskając przycisk #.
Jeżeli wybrany kod logiczny nie miał przypisanego żadnego kodu
otwarcia wyświetlacz pokaże:

o o o o
Jeśli kod logiczny miał wcześniej przyporządkowany jakiś kod
otwarcia zostanie on pokazany na wyświetlaczu.
Następnie należy:
· Wprowadzić 4-cyfrowy kod otwarcia lub pozostawić
dotychczasową wartość.
· Zatwierdzić wyświetlany kod przytrzymując przycisk # lub
skasować go przytrzymując przycisk *.
Możliwe jest przypisanie takiego samego kodu otwarcia różnym
kodom wywołania.
Ustawienie fabryczne Niepowtarzalna tabela kodów dla
każdego numeru ID zasilacza
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504 ZMIANA
OTWARCIA

/

PROGRAMOWANIE

OGÓLNYCH

KODÓW

P 5 0 4
Możliwe jest zaprogramowanie 64 ogólnych kodów otwarcia z
możliwością przypisania poszczególnych do konkretnych klawiatur.
Maksymalna liczba kodów jest stała dla danego zasilacza co w
praktyce oznacza ze wszystkie klawiatury które są przez niego
obsługiwane dzielą je pomiędzy siebie.
Aby przypisać kod do danej klawiatury, konieczne jest
programowanie kodów z jej poziomu. Nie ma możliwości
przypisania kodu do innej klawiatury niżeli ta z której dokonujemy
programowania. Dowolny kod może być skasowany z dowolnej
klawiatury. Dany kod można przypisać do wszystkich klawiatur lub
tylko do pojedynczej (przy zapisie do pojedynczych klawiatur kody
nie powinny się powtarzać).
Podczas przeglądania kodów są one wyświetlane kolejno cyklicznie
do ostatniego zajętego. Naciśnięcie klawisza # powoduje
wyświetlenie kolejnego kodu. Kod w postaci „oooo” oznacza wolne
miejsce, tam wpisujemy następny. Brak symbolu „oooo” na liście
oznacza całkowite zapełnienie pamięci.

Aby to wykonać należy:
· Wprowadzić kod logiczny unifonu do którego chcemy
przyporządkować daną pastylkę. Wycofanie z opcji następuje
·

poprzez naciśnięcie klawisza * .
Potwierdzić kod poprzez naciśnięcie klawisza #. Na
wyświetlaczu powinny pojawić się cztery poziome kreski. W
przypadku wpisania niezaprogramowanego kodu logicznego na
ekranie panela pojawi się komunikat o błędzie, oraz zostanie
wygenerowany sygnał błędu. Wycofanie z opcji następuje
poprzez naciśnięcia klawisza * .

- - - ·
·

Przystawić pastylkę do czytnika.
W przypadku powodzenia operacji, w głośniku panela zostanie
wygenerowany
podwójny
sygnał
dźwiękowy
(sygnał
potwierdzenia). W przypadku niepowodzenia na ekranie panela
wyświetli się komunikat błędu Er12 oraz zostanie
wygenerowany sygnał błędu. Błąd może wystąpić w przypadku,
gdy dana pastylka była już wcześniej przypisana do tego lub
innego kodu.

Podczas przeglądania kodów możemy napotkać zapis w
następujących formatach:
a
Zwykła liczba 4-cyfrowa, oznacza kod ogólny dla wszystkich
klawiatur,
b
Liczba 4-cyfrowa z kropką z prawej oznacza kod przypisany
do klawiatury z której programujemy,
c
Liczba 4-cyfrowa mrugająca oznacza kod przypisany do
klawiatury innej niż ta za pomocą której programujemy.

506 KASOWANIE PASTYLKI I KLUCZY RFID

Po wciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się pierwszy 4cyfrowy, ogólny kod otwarcia. Możemy wówczas:
·
Przeglądać zaprogramowane kody. Zatwierdzenie kodu
następuje poprzez wciśnięcie klawisza #.
·
Przypisać dany kod do klawiatury poprzez naciśnięcie # (nie
przytrzymanie). Sygnalizowane jest to zapaleniem kropki z
prawej strony wyświetlacza. Podczas wprowadzania kodu
zatwierdzić wyświetlony kod przyciskiem #.
·
Przypisać dany kod do wszystkich klawiatur poprzez
dwukrotne naciśnięcie # (nie przytrzymanie). Sygnalizowane
jest to brakiem kropki z prawej strony wyświetlacza. Podczas
wprowadzania kodu zatwierdzić wyświetlony kod przyciskiem
#.
·
Skasować wyświetlony kod wciskając i przytrzymując przez

Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

ok. 1 s przycisk * .
Nie ma możliwości zmiany właściciela istniejącego kodu
(klawiatury), trzeba go wprowadzić ponownie. Przytrzymanie #
oznacza zapisanie nowego/zmienionego kodu.
Ustawienie fabryczne Jeden ogólny kod otwarcia - 1234.
505 PRZYPORZĄDKOWANIE PASTYLKI LUB KLUCZA RFID
DO UŻYTKOWNIKA
Przyporządkowanie polega na przypisaniu danej pastylki do danego
użytkownika (kodu logicznego).

P 5 0 5
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

Opcja umożliwia usunięcie np. zgubionej pastylki. Obecność w
kroku sygnalizowana jest na wyświetlaczu:

P 5 0 6
na wyświetlaczu pojawi się następujący

L L L L
Teraz możemy usunąć daną pastylkę. Aby to wykonać należy:
· Wprowadzić kod logiczny unifonu do którego była przypisana
dana pastylka. Wycofanie z opcji następuje poprzez naciśnięcie
klawisza * .
· Potwierdzić kod poprzez naciśnięcie klawisza #. Na
wyświetlaczu powinny pojawić się cztery ostatnie znaki numeru
seryjnego pastylki. W momencie gdy do danego lokalu będzie
przypisana więcej niż jedna pastylka wówczas przeglądanie
pastylek odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie klawisza #.
Usunięcie danej pastylki odbywa się w momencie wyświetlania
się jej numeru poprzez przytrzymanie klawisza #. W przypadku
wpisania niezaprogramowanego kodu logicznego na ekranie
panela pojawi się komunikat o błędzie Er04, oraz zostanie
wygenerowany sygnał błędu. W przypadku wpisana kodu
logicznego do którego nie było przyporządkowanych żadnych
pastylek wówczas na ekranie pojawi się komunikat o błędzie
Er08, oraz zostanie wygenerowany sygnał błędu. Wycofanie z
opcji następuje poprzez naciśnięcia klawisza * (następuje
powrót do edycji). Po usunięciu pastylki na ekranie pojawi się
ponownie:

L L L L

na wyświetlaczu pojawi się następujący

L L L L

#

·

Usunąć kolejną pastylkę, lub wyjść z opcji poprzez naciśnięcie
klawisza * .

Teraz możemy przypisać kod wywołania (kod logiczny) do pastylki.
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507 IDENTYFIKACJA PASTYLKI I KLUCZA RFID
Opcja umożliwia identyfikacje pastylki.
sygnalizowana jest na wyświetlaczu:

Obecność

w

kroku

P 5 0 7
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

- - - Aby sprawdzić do jakiego kodu pastylka jest przyporządkowana
należy:
· Przystawić pastylkę do czytnika.
· W przypadku, gdy dana pastylka nie jest zapisana w systemie
wówczas generowany jest sygnał błędu. Gdy pastylka znajduje
się w systemie wówczas na wyświetlaczu panela wyświetlany
jest numer lokalu do jakiego jest ona przyporządkowana
·

Wciśnięcie klawisza * powoduje wyjście z opcji.

508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKÓW
Opcja umożliwia automatyczne adresowanie dysdeków. Odbiorniki
(unifony lub monitory) podłączone do dysdeka są programowane
automatycznie (bez użycia jumperów).

P 5 0 8
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

C F F F
By zaadresować dysdeki należy
· Podłączyć urządzenia do instalacji.
· Po wejściu do punktu 508, wpisać numer pionu 1 lub 2 do
którego podłączone są dysdeki oraz przesunięcie. Np. chcemy
by adresy urządzeń w pierwszym dysdeku zaczynały się od 1
wówczas po wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1
przesunięcie adresu: 0. Odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
1, 2, 3, 4. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.

Gdy chcemy by kody fizyczne urządzeń podłączonych do
pierwszego dysdeka zaczynały się np. od 5. Wówczas po
wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1 przesunięcie
adresu: 4. Uwaga wpisana liczba musi być podzielna przez 4 !!
W tym przypadku odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
5, 6, 7, 8. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.
· Wcisnąć przycisk #. Załączy się podświetlenie kamery
i jednocześnie zasilacz zacznie sam wykrywać po kolei dysdeki
(wyświetla liczbę aktualnie wykrytych dysdeków). Po wykryciu
ostatniego dysdeka nastąpi przerwa około 2s. Następnie
wygenerowane zostanie podwójny sygnał potwierdzenia
i nastąpi powrót do menu programowania.
W przypadku gdy liczba dysdeków w pionie przekracza 6, należy
pamiętać o zwiększeniu wartości w punktach 704 lub 705
w zależności od pionu.
Po wykonaniu tego punktu należy przejść do punktu 509.
UWAGA
Niezbędnym warunkiem umożliwiającym zaadresowanie dysdeka
jest sprawny tor video.
W przypadku instalacji wyłącznie audio, na czas adresowania
dysdeka należy podać napięcie + 18V DC poprzez rezystory 1k na
linie A B.
509 PROGRAMOWANIE
W DYSDEKACH

NASTAW

INDYWIDUALNYCH

Każdy odbiornik podłączony do dysdeka nr ref. 1052/54R można
skonfigurować z osobna lub globalnie. Konfiguracje dysdeków
przeprowadza się jednorazowo po zamontowaniu urządzeń
i podłączeniu odbiorników.
Konfiguracja odbywa następująco:
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Na wyświetlaczu klawiatury wyświetla się

C F F F
Gdzie:
C
Numer pionu (1 lub 2).
FFF
Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).
· W celu konfiguracji pojedynczego odbiornika należy
wprowadzić numer pionu oraz kod fizyczny unifonu, a następnie
zatwierdzić go klawiszem #.
· W celu konfiguracji globalnej należy wprowadzić numer pionu,
a w miejsce kodu fizycznego wpisać parametr 0. Wówczas
dany parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
użytkowników w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
właściwego kodu fizycznego na wyświetlaczu wyświetli się:

P r

Sposób adresowania przedstawia rysunek poniżej:

0

·

Należy wpisać numer programu i zatwierdzić klawiszem #.
Następnie należy podać wartość parametru i zatwierdzić
klawiszem #.
Pr 1 – Ton dzwonka (1–4)
Pr 2 – Głośność dzwonka (1-9)
1
Najniższa.
9
Najwyższa.
Pr 3 – Typ urządzenia (1-4)
1
Unifon słuchawkowy.
2
Monitor słuchawkowy.
3
Monitor głośnomówiący nr ref. 1708/400 (NEXO).
4
Panel alarmowy nr ref. 1052/1122.
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Po zatwierdzeniu parametru nastąpi powrót do ekranu:

·

Wpisać wartość parametru 2:

C F F F
Przykład 1:
Chcemy zmienić głośność oraz typ odbiornika o adresie fizycznym
2 podłączonego do dysdeka w pionie nr 1
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1
·
·

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

C F F F
0

·

2

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F
0

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

٭

UWAGA !
Aktualna wartość parametru nie jest wyświetlana po wejściu
do danego ustawienia indywidualnego

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
36

2

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

·

3

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1

·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 3 (monitor NEXO):

C F F F

·
·

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·
·

0

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

Zatwierdzić klawiszem #
Wpisać wartość parametru 9 (maksymalna głośność):

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

Wpisać 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0)

1

9

·

٭

Przykład 2:
Chcemy zmienić typ wszystkich odbiorników (na NEXO)
podłączonych do dysdeków w pionie nr 1.
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

Przyjmijmy, że na początku zmieniamy głośność dzwonka np.
na 9, więc wpierw należy wpisać 2 (numer programu):

P r
·
·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r
·

2

2

3

Po wykonaniu powyższego punktu należy zresetować (wyłączyć i
po chwili ponownie włączyć zasilanie) systemu.

Zatwierdzić klawiszem #
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510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY LUB
PODGLĄDU
Opcja umożliwia relokację kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy załączonym podglądzie.

P 5 1 0
By wykonać relokację należy:
·
·
·

Wejść do menu programowania zasilacza.
Wpisać 510 i zatwierdzić klawiszem #
Na ekranie pojawi się migająca kropka.

.
·
·
·
·

Wywołać lokal którego kod logiczny chcemy zmienić, lub
wywołać z danego lokalu podgląd.
Po nawiązaniu połączenia wpisać nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywołanie danego odbiornika).
W celu zatwierdzenia należy wcisnąć klawisz #
Na wyświetlaczu wyświetli się

0
·

Rozłączyć połączenie. Na ekranie wyświetli się migająca
kropka.

.
·
·

W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika należy
nawiązać z nim połączenie.
Wyjście z opcji odbywa się poprzez wykonanie resetu zasilacza

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi się młodsza część numeru seryjnego, np. dla zasilacza o
numerze seryjnym 14220 wyświetlacz pokaże:

L 2 2 0
Kolejne wciśnięcie przycisku # spowoduje wyświetlenie starszej
części numeru seryjnego, np. dla zasilacza o numerze seryjnym
14220 wyświetlacz pokaże:

H

1 4

602 WYŚWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO KLAWIATURY

P 6 0 2
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać numer seryjny panela. Po
zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi się numer seryjny panela np. dla panela o numerze seryjnym
2390 wyświetlacz pokaże:

2 3 9 0
Jeżeli numer seryjny panela jest więcej niż 4 cyfrowy wówczas
wyświetlany jest w dwóch częściach, ponieważ może on mieć od 1
do 5 cyfr, a wyświetlacz jest 4-cyfrowy.
Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi się młodsza część numeru seryjnego, np. dla panela o
numerze seryjnym 12220 wyświetlacz pokaże:

L 2 2 0

0*666#
Funkcja ta działa zarówno dla relokacji w wejściu dodatkowym jak i
głównym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu lub
programowego restartu zasilacza.
Zmiana kodu zapisywana jest na stałe.
6. FUNKCJE SERWISOWE
601 WYŚWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO ZASILACZA

P 6 0 1
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać numer seryjny zasilacza
obsługującego system. Na podstawie tego numeru generowane są
indywidualne kody otwarcia drzwi. Dlatego numer ten jest
szczególnie przydatny w celu odtworzenia w formie papierowej listy
indywidualnych kodów otwarcia.
Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi się numer seryjny zasilacza np. dla zasilacza o numerze
seryjnym 4220 wyświetlacz pokaże:

4 2 2 0
Jeżeli numer seryjny zasilacza jest więcej niż 4 cyfrowy wówczas
wyświetlany jest w dwóch częściach, ponieważ może on mieć od 1
do 5 cyfr, a wyświetlacz jest 4-cyfrowy.

Kolejne wciśnięcie przycisku # spowoduje wyświetlenie starszej
części numeru seryjnego, np. dla panela o numerze seryjnym
14220 wyświetlacz pokaże:

H

1 2

603 POMIAR PRĄDU W PIONIE NR 1

P 6 0 3
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać orientacyjną wartość
aktualnie płynącego prądu w linii pionu nr 1. Miernik wyskalowany
jest w mA.
604 POMIAR PRĄDU W PIONIE NR 2

P 6 0 4
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać orientacyjną wartość
aktualnie płynącego prądu w linii pionu nr 2. Miernik wyskalowany
jest w mA.
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605 WYŚWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA ZASILACZA

P 6 0 5
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać wersję oprogramowania
zasilacza (firmware) obsługującego system.
Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi się wersja firmware zasilacza, np. dla firmware o wersji 2297
wyświetlacz pokaże:

P 6 0 6
Wchodząc w tę funkcję możemy poznać wersję oprogramowania
klawiatury.
Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyświetlaczu
pojawi wersja firmware panela, np. dla firmware o wersji 903
wyświetlacz pokaże:

go

Krok ten pozwala na zmianę jasności podświetlenia klawiszy
panela. Opcja dotyczy panela z którego nastąpiło wejście do
MENU. Przy każdorazowym wejściu w tę opcję na ekranie panela
pojawi się:

0
Wartość parametru można pozostawić bez zmian - przytrzymując
przycisk # lub zmienić poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
0 – 255. Nowo wpisany parametr należy zatwierdzić poprzez
przytrzymanie klawisza #.
Jasność podświetlenia ulega zmianie już w trakcie wpisywania
parametru.
0
Zgaszone podświetlenie.
255
Maksymalna jasność podświetlenia.
Należy pamiętać, że po każdym wejściu w opcję 7.00 wartość
parametru będzie wyświetlana jako 0, jednak wartością rzeczywistą
będzie ostatnio zapisana wartość.
zatwierdzić

701 WŁĄCZANIE OBSŁUGI CENTRALI PORTIERSKIEJ

parametr

należy

zatwierdzić

go

P 7 0 3

P 7 0 0

38

zatwierdzić

703 PROGRAMOWANIE NUMERU KLAWIATURY DLA WEJŚCIA
EI ZASILACZA DLA KANAŁU DODATKOWEGO

7. FUNKCJE ZAAWANSOWANE
700 REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA PANELA

P 7 0 1

należy

W tym kroku możemy zaprogramować numer klawiatury, w której
załączenie wejścia EXI ma załączyć wyjście EO w zasilaczu który
obsługuję tę klawiaturę.
Mamy do wyboru:
1 – 239 Numer wybranej klawiatury,
0
Wszystkie klawiatury,
255
Żadna klawiatura.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

9 0 3

należy

parametr

P 7 0 2

606 WYŚWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA PANELA

parametr

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

702 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELA STANOWIĄCEGO
POŁĄCZENIE LOGICZNE WEJŚCIA EXI Z EO ZASILACZA DLA
KANAŁU DODATKOWEGO

2 2 9 7

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 255

W tym kroku możemy włączyć lub wyłączyć obsługę centrali
portierskiej. Mamy do wyboru:
0 Wyłączenie obsługi centrali portierskiej.
1 Załączenie obsługi centrali portierskiej.
W przypadku systemu MASTER/SLAVE składającego się z kilku
zasilaczy i centrali portierskiej, obsługa centrali portierskiej powinna
zostać włączona w każdym zasilaczu.

go

W tym kroku możemy zaprogramować numer klawiatury, która ma
załączyć wyjście przekaźnikowe NC-C-NO, jeżeli załączymy
wejście EI w zasilaczu który tę klawiaturę obsługuję. Mamy do
wyboru:
1 – 239 Numer wybranej klawiatury.
0
Wszystkie klawiatury.
255
Żadna klawiatura.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

go

704 GÓRNY ZAKRES UNIFONÓW DLA KANAŁU LU1 (DLA CP I
KODÓW LOGICZNYCH)

P 7 0 4
W tym kroku istnieje możliwość ustawienia:
·
Górnego zakresu adresów unifonów obsługiwanych przez
centralę portierską,
·
Ilości kodów logicznych wygenerowanych w sposób
automatyczny w pionie nr 1.
Opcja 704 nie ma zastosowania przy generowaniu kodów
logicznych w sposób ręczny.
W przypadku, gdy chcemy w sposób automatyczny zwiększyć
liczbę obsługiwanych kodów logicznych, należy po modyfikacji
parametru 704 wejść w opcję 404. Wówczas zostanie
wygenerowana w sposób automatyczny taka liczba kodów
logicznych, jaka została podana w parametrze 704.
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Dla przykładu zmieniając parametr na 30 w opcji 704, a następnie
automatycznie generując kody logiczne poprzez 4.04, w pionie nr. 1
dostępne będą kody logiczne z zakresu od 1 do 30. Natomiast w
pionie nr. 2 kody logiczne będą zaczynać się od 31. W pionie nr. 2
dla kodu logicznego 31 będzie odpowiadało fizyczne ustawienie
zworek w unifonie na wartość „1”.
Mamy do wyboru:
1 – 255 -Wybrany zakres adresów unifonów.
Należy pamiętać by wartość parametru odpowiadała
najwyższemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu w
pionie nr. 1.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

parametr

należy

zatwierdzić

go

705 GÓRNY ZAKRES UNIFONÓW DLA KANAŁU LU2 (DLA CP I
KODÓW LOGICZNYCH)

P 7 0 5
W tym kroku istnieje możliwość ustawienia:
·
Górnego zakresu adresów unifonów obsługiwanych przez
centralę portierską,
·
Ilości kodów logicznych wygenerowanych w sposób
automatyczny w pionie nr 2.
Opcja 705 nie ma zastosowania przy generowaniu kodów
logicznych w sposób ręczny.
W przypadku, gdy chcemy w sposób automatyczny zwiększyć
liczbę obsługiwanych kodów logicznych, należy po modyfikacji
parametru 705 wejść w opcję 404. Wówczas zostanie
wygenerowana w sposób automatyczny taka liczba kodów
logicznych, jaka została podana w parametrze 705.
Dla przykładu w obu opcjach 704 i 705 zmieniając parametr na 30,
a następnie automatycznie generując kody logiczne poprzez 404. w
pionie nr. 1 dostępne będą kody logiczne z zakresu od 1 do 30.
Natomiast w pionie nr. 2 dostępne będą kody logiczne z zakresu od
31 do 60. W pionie nr. 2 dla kodu logicznego 31 będzie
odpowiadało fizyczne ustawienie zworek w unifonie na wartość „1”.
Mamy do wyboru:
1 – 255 Wybrany zakres adresów unifonów.
Należy pamiętać by wartość parametru odpowiadała
najwyższemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu w
pionie nr. 2.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

parametr

należy

zatwierdzić

go

706 CZĘSTOTLIWOŚĆ KLUCZOWANIA ELEKTROZACZEPU

P 7 0 6
W tym kroku ustawiamy częstotliwość kluczowania elektrozaczepu,
który podłączany jest w klawiaturze pod zaciski CL+ CL-. Wyjście to
może obsługiwać elektrozaczepy na napięcie stałe i przemienne.
Parametr, który ustawiamy w tym kroku określa częstotliwość
napięcia, które pojawia się na wyjściu CL+ CL-.
Tabela poniżej przedstawia wpływ parametru na częstotliwość
kluczowania elektrozaczepu:
Parametr
0
1
2
3
4
5
6
7

Częstotliwość
Prąd stały
500Hz
250Hz
166Hz
125Hz
100Hz
83Hz
71Hz

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

62Hz
55Hz
50Hz
45Hz
41Hz
38Hz
35Hz
33Hz
31Hz
29Hz
27Hz
26Hz
25Hz

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 15
707 CZAS
PRĄDU
ELEKTROZACZEPU

parametr

należy

STAŁEGO

zatwierdzić

PRZY

go

STARCIE

P 7 0 7
Przy starcie elektrozaczepu wpierw płynie prąd stały a dopiero po
ściśle określonej chwili czasu zaczyna płynąć prąd zmienny. Po
naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość czasu prądu stałego wyrażona w milisekundach. Wartość
tego czasu można zatwierdzić przytrzymując przycisk # lub zmienić
wprowadzając wartość z zakresu 0 – 250 milisekund.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 200
708 ZARZĄDZANIE PRZYCISKAMI UNIFONU

P 7 0 8
Unifony nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621 posiadają dodatkowy
przycisk (lub dodatkowe przyciski) umożliwiający wywołanie centrali
portierskiej lub załączenie OC w zasilaczu. Realizowane jest to
poprzez włączenie odpowiedniej rezystancji równolegle z linią.
Zasilacz rozpoznaje dwa progi rezystancji 180Ω i 68Ω
Krok ten umożliwia wybranie jednej z dwóch opcji:
0 180Ω wywołuje centralę a 68Ω załącza OC.
1 180Ω załącza OC a 68Ω wywołuje centralę.
W wersji oprogramowania wyższej niż 1745 mamy do wybory 4
opcje:
0 180Ω wywołuje centralę a 68Ω załącza OC.
1 Oba przyciski wywołują centralę.
2 Oba przyciski załączają OC.
3 180Ω załącza OC a 68Ω wywołuje centralę.
W przypadku pracy linii LU1 lub LU2 z unifonami nr ref. 1134/522
lub uchwytami nr ref. 1202/952R parametr nie obowiązuje.
W przypadku unifonów nr ref. 1134/522 oraz uchwytów nr ref.
1202/952R przy wersji oprogramowania 2475 lub wyższej, działanie
przycisków wygląda następująco:
Odłożona słuchawka lub w trakcie rozmowy:
·
Wciskając przycisk funkcyjny nr. 1 załącza się OC1.
·
Wciskając przycisk funkcyjny nr. 2 załącza się OC2.
Słuchawka podniesiona:
· Wciskając przycisk funkcyjny nr 1 następuje wywołanie centrali
portierskiej.
· Wciskając przycisk funkcyjny nr 2 załącza się podgląd wizji
(w przypadku uchwytów) wraz w podsłuchem fonii (uchwyty
i unifony) - konfigurowane w punkcie 715.
W przypadku pracy z dysdekami nr ref. 1052/54R i nr ref.
1052/54RM działanie przycisków funkcyjnych zależne jest od typu
odbiornika – szczegóły w instrukcji do w/w modułów.
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W przypadku pracy z unifonami nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621
dodatkowy przycisk aktywny jest tylko w momencie gdy linia nie jest
w stanie rozmowy.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0
709 TRYB PRACY ELEKTROZACZEPU

2 Wystawienie sygnału (pojawienie się napięcia +20VDC) na
zacisku EO zasilacza na czas rozmowy z magistrali głównej lokalu
podpiętego do danego zasilacza. Napięcie na zacisku EO pojawi
się także w przypadku wywołania Centrali Portierskiej z panela
wpiętego w magistralę dodatkową. Wyjście OC1 pracuje normalnie.
Parametr ‘2” wykorzystuje się w instalacjach audio/wideo, w których
wykorzystywany jest zasilacz 1752/20D.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

P 7 0 9
W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do
wyboru:
0 Normalny.
1 Rewersyjny (tylko DC bez kluczowania). Przy pracy rewersyjnej,
ustawiona wartość prądu nie że być większa niż 150 mA. W trybie
rewersyjnym do wyjść CL+ CL- nie należy bezpośrednio podłączać
zwory elektromagnetycznej. Podłączenie zwory spowoduje
uszkodzenie panela.
Parametr 709 należy ustawić dla każdej z klawiatur oddzielnie.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

go

710 TRYB PRACY CENTRALI PORTIERSKIEJ

należy

712 WYŁĄCZENIE
DZIAŁANIA
PRZYCISKU
PODCZAS GŁOŚNEGO MÓWIENIA

zatwierdzić

go

OTWARCIA

P 7 1 2
Efektem
docelowym
działania
funkcji
jest
wykluczenie
przypadkowych otwarć podczas prowadzenia konwersacji. Po
naciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się aktualna
wartość parametru. Wartość parametru wyrażona jest w %. Po
wejściu w opcję parametr można pozostawić bez lub zmienić
wprowadzając wartość z zakresu 0 – 100 Mamy do wyboru:
0
Funkcja nieaktywna - system działa „normalnie”.
1 – 100 Im większa wartość parametru tym trudniej o uzyskanie
przypadkowego otwarcia zaczepu przy głośnej konwersacji. Należy
pamiętać że ze wzrostem parametru utrudniamy normalne otwarcie.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 50

P 7 1 0

parametr

parametr

należy

zatwierdzić

go

W tym kroku ustawiamy tryb pracy centrali portierskiej. Jeśli
parametr zostanie ustawiony na „1” wówczas po wywołaniu centrali
z panela (w którym opcja 113 została ustawiona na „1”) załączą się
cztery pierwsze wyjścia przekaźnikowe centrali (co umożliwia
wysterowanie np. monitora). Dodatkowo w momencie podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej załącza się wyjście R panela z
którego następuje wywołanie. Mamy do wyboru:
0 Normalny tryb pracy,
1 Centrala z video.

713 TYP ZASILACZA

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

Mamy do wyboru:
0 Zasilacz typu MASTER nr ref. 1052/31A oraz nr ref. 1052/31R.
1 Zasilacz typu MASTER/SLAVE nr ref. 1052/33 oraz nr ref.
1052/33R.

parametr

należy

zatwierdzić

go

P 7 1 3
Ustawienie tego parametru wymagane jest do prawidłowego
działania zasilacza w systemie MASTER / SLAVE oraz
prawidłowego działania programu MBse MINI.

711 TRYB WYJŚCIA OC1 oraz EO

P 7 1 1
W tym kroku ustawiamy tryb wyjścia OC1 oraz EO danego
zasilacza. Podczas wywołania z panela video (w którym ustawiono
parametr 113 na „1” ), następuje wystawienie przez zasilacz
potencjału masy na zacisku OC1 lub napięcia +20VDC na zacisku
EO. Warunkiem załączenia OC1 lub EO w danym zasilaczu jest:
· Połączenie ma się odbywać z odbiornikiem podłączonym do
zasilacza w którym ustawiono opcję 711 na „1” lub „2”,
i
· W panelu z którego wykonujemy połączenie opcja 113
ustawiona na „1”.
oraz w przypadku Centrali Portierskiej współpracującej z systemem
telewizji przemysłowej
· W zasilaczu parametr 710 ustawiony na „1”
Mamy do wyboru:
0 Normalny tryb pracy. Na OC1 podawany jest potencjał masy w
momencie wciśnięcia przycisku w odbiorniku podłączonym do linii
LU1. Wyjście EO pracuje normalnie.
1 Podanie masy na zacisk OC1 w momencie rozmowy. Wyjście
EO pracuje normalnie.
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Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

parametr

714 SPRZĘŻENIE
DZIAŁANIA
W ZASILACZACH W SYSTEMIE

należy

WEJŚĆ

EI,

zatwierdzić

OC1,

go

OC2

P 7 1 4
Opcja umożliwia zrównoleglenie (sprzężenie) funkcji EI, OC1 oraz
OC2 (w zasilaczach znajdujących się w obrębie jednego systemu).
Istnieje możliwość sprzężenia wszystkich funkcji lub jednej. W
różnych zasilaczach funkcje mogą być sprzężone w różny sposób
np. w zasilaczach znajdujących się w klatkach nr 1 i 2 możemy
sprzężyć wyjście OC1 a w klatkach 4 i 5 wejście EI.
Mamy do wyboru:
0 Wszystkie wejścia/wyjścia działają niezależnie.
1 Wszystkie wejścia EI działają równolegle.
2 Wszystkie wyjścia OC1 działają równolegle.
4 Wszystkie wyjścia OC2 działają równolegle.
Uwaga: Parametry można sumować. Np: chcemy by było
zrównoleglone EI oraz OC1. Wówczas w punkcie 714 menu
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programowania wszystkich zasilaczy należy wpisać sumę
parametrów (1 + 2)= 3.

·
·

Po wpisaniu parametru 3 działanie będzie następujące:
Wciśnięcie w odbiorniku (podłączonego do pionu zasilacza gdzie
opcja 714 została ustawiona na 3) przycisku funkcyjnego
załączającego OC1 spowoduje załączone OC1 we wszystkich
zasilaczach w których parametr 714 jest liczbą: 2, 3, 6 i 7.
Podanie masy na EI w zasilaczu w którym parametr 714 ustawiony
jest na 3 powoduje załączenie przekaźnika we wszystkich
klawiaturach (lub jednej wybranej w zależności od ustawienia
parametru 703 lub 805). Załączenie przekaźnika odbędzie się w
klawiaturach podłączonych do zasilaczy w których parametr 714
ustawiony jest na 1, 3, 5, 7.
PRZYKŁAD 1
Otwarcie jednej bramy przy wejściu głównym z dowolnego unifonu
w systemie.
Zakładamy że instalacja składa się z trzech zasilaczy MASTERSLAVE. Wejście główne ma przypisane ID=33. Dodatkowo znajdują
się trzy wejścia dodatkowe 9 do każdej klatki oddzielne) We
wszystkich zasilaczach odbiornikami mogą być unifony 1134/522
lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy sterować
przekaźnikiem tylko w jednej klawiaturze).
W menu programowania zasilacza nr 1:
·
Parametr 714 ustawiamy na 6,
·
W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
głównej – w naszym przypadku 33,
·
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 1.),
·
Zworką łączymy OC1, OC2 oraz EI.
W menu programowania zasilacza nr 2:
·
Parametr 714 ustawiamy na 6,
·
Parametr 805 ustawiamy na 255,
·
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 2.),
W menu programowania zasilacza nr 3:
·
Parametr 714 ustawiamy na 6,
·
Parametr 805 ustawiamy na 255,
·
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 3.),
Efekt:
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie który znajduje się
w dowolnym miejscu systemu (w dowolnej klatce) spowoduje
otwarcie bramy w wejściu głównym.
Powyższą funkcję można zrealizować wpisując w punkcie 805
każdego zasilacza ID panela głównego. W przypadku tylko jednej
klawiatury głównej wpisanie ID można pominąć – fabrycznie
załączane są przekaźniki we wszystkich klawiaturach podłączonych
do magistrali głównej. Należy pamiętać by we wszystkich
zasilaczach w systemie zworką połączyć EI z OC1 oraz OC2 (w
zależności od typu unifonów i od pionu – dla unifonów
klasycznych).
PRZYKŁAD 2
Niezależne otwarcie dwóch bram przy wejściach głównych z
dowolnego unifonu w systemie.
Zakładamy że instalacja składa się z trzech zasilaczy MASTERSLAVE. Wejście główne nr 1 znajduje się przy zasilaczu nr 1.
Wejście główne nr 2 przy zasilaczu nr 3. ID wejścia głównego nr 1
np. 47. ID wejścia głównego nr 2 to np. 73. We wszystkich
zasilaczach odbiornikami są unifony 1134/522 (urządzenia
wymagające cyfrowej komunikacji 010 lub 011 ustawione na „1”)
W menu programowania zasilacza nr 1:
·
Parametr 714 ustawiamy na 6,
·
W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 (będącej bliżej zasilacza) – w naszym przypadku 47,
·
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 1.),
·
Zworką łączymy OC1, OC2 oraz EI.
W menu programowania zasilacza nr 2:
· Parametr 714 ustawiamy na 6,

W
·
·
·
·

Parametr 805 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w obu wejściach głównych jednocześnie),
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 2.),
menu programowania zasilacza nr 3:
Parametr 714 ustawiamy na 6,
W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 2 (będącej bliżej zasilacza) – w naszym przypadku 73,
Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym zasilacza nr 3.),
Zworką łączymy OC1, OC2 oraz EI.

Efekt:
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy bliżej zasilacza nr 1 (podpiętej do klawiatury o ID =
47). Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy bliżej zasilacza nr 3 (podpiętej do klawiatury o ID =
73).
PRZYKŁAD 3
Otwarcie jednej bramy przy wybranym wejściu dodatkowym z
dowolnego unifonu w systemie.
Załączenie ma odbywać się przyciskiem funkcyjnym nr 1
Zakładamy że instalacja składa się z trzech zasilaczy MASTERSLAVE. Wejście dodatkowe nr 1 (ID panela np. 12) podłączone jest
do zasilacza nr 1. Wejście dodatkowe nr 2 (ID panela np. 13)
podłączone jest do zasilacza nr 2. Wejście dodatkowe nr 3 (ID
panela np. 14) podłączone jest do zasilacza nr 3. Brak wejść
głównych. Zasilacze połączone ze sobą magistralą główną.
We wszystkich zasilaczach odbiornikami mogą być unifony
1134/522 lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy
sterować przekaźnikiem tylko w jednej klawiaturze).
W menu programowania zasilacza nr 1:
· Parametr 714 ustawiamy na 6,
· W punkcie 703 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 – w naszym przypadku 12,
· Zworką łączymy OC1, OC2 oraz EI .
W menu programowania zasilacza nr 2:
· Parametr 714 ustawiamy na 6,
· Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym).
W menu programowania zasilacza nr 3:
· Parametr 714 ustawiamy na 6,
· Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie załączał się
przekaźnik w wejściu dodatkowym).
Efekt:
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 1 w którymkolwiek unifonie
znajdującym się w systemie (bez względu na klatkę) spowoduje
zadziałanie przekaźnika w klawiaturze nr 1 (podłączonej do
zasilacza nr 1).
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

go

715 ADRES KLAWIATURY DO PODGLĄDU WIZJI / POŁĄCZENIA
ZWROTNEGO Z PANELEM

P 7 1 5
Parametr dotyczy tylko unifonów nr ref. 1134/522, uchwytów nr ref.
1202/952R oraz dystrybutoro-dekodera nr ref. 1052/54R.
Opcja umożliwia zestawienie połączenia pomiędzy unifonem
(wideomonitorem) a panelem o wybranym w opcji numerze ID.
Panel może znajdować się w wejściu głównym lub dodatkowym.
Nawiązanie połączenia do panela należy wykonać w następujący
sposób:
· Podnieść słuchawkę.
· Wcisnąć przycisk podglądu wizji (w uchwycie) lub przycisk
funkcyjny w unifonie.
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Rozłączenie połączenia następuje w sposób identyczny jak dla
normalnego połączenia pomiędzy panelem a unifonem. Czas
rozmowy może wynieść max. 2 min.
Należy pamiętać że opcja konfigurowana jest w każdym zasilaczu z
osobna. Umożliwia to skonfigurowanie systemu w ten sposób by
unifony podłączone do zasilacza np. o ID równym 20 mogły łączyć
się z panelem głównym o ID równym np. 200, a unifony podłączone
do zasilacza o ID równym np. 50 mogły połączyć się z panelem w
wejściu głównym o ID równym 150.
Mamy do wyboru:
1 – 240 Adres klawiatury w magistrali dodatkowej (wejście
dodatkowe). W przypadku wejścia dodatkowego należy wpisać
bezpośrednio numer ID klawiatury.
1001-1240
Adres klawiatury w magistrali głównej (wejście
główne). W przypadku wejścia głównego należy wpisać
czterocyfrowy numer ID z prefiksem „1”. Czyli dla klawiatury w
wejściu głównym o ID równym „20” należy wpisać parametr 1020.
Pozostałe
Funkcja wyłączona
Uwaga! Nie ma możliwości zestawienia połączenia z wejściem
dodatkowym innego zasilacza.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0 (Funkcja wyłączona)

zatwierdzić

go

802 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODÓW WYWOŁANIA
DLA LINII GŁÓWNEJ

P 8 0 2
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

C F F F
C
Numer pionu (1 lub 2),
FFF
Kod fizyczny (wartość odpowiadająca ustawieniu zworek
w unifonie z zakresu 1-255).
Wówczas możemy przypisać kod wywołania (kod logiczny)
każdemu, możliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).
Aby to wykonać należy:
· Wprowadzić z klawiatury numer pionu do którego podłączony
jest programowany unifon.
· Wprowadzić kod fizyczny unifonu.
· Zatwierdzić wprowadzone wartości przyciskiem #.
Jeżeli wybrany kod fizyczny nie miał przypisanego żadnego kodu
wywołania wyświetlacz pokaże:

8. FUNKCJE MASTER/SLAVE
801 ZMIANA NUMERU ID ZASILACZA (USTAWIENIE MASTER
SLAVE)

L L L L

P 8 0 1

Jeśli kod fizyczny miał wcześniej zaprogramowany jakiś kod
wywołania zostanie on pokazany na wyświetlaczu.
Następnie należy:
· Pozostawić dotychczasowy lub wprowadzić nowy kod
wywołania z zakresu 1-9999.
· Zatwierdzić wprowadzoną wartości przytrzymując przycisk #.
Jeżeli tylko wciśniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywołania. Możemy go zatwierdzić
przytrzymując przycisk # lub kontynuować wyszukiwanie na
krótko wciskając ponownie przycisk #.
Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego
sygnalizowany jest na wyświetlaczu poniższym komunikatem:

Opcja umożliwia podejrzenie, zmianę numeru ID oraz ustalenie ID
zasilacza który będzie pełnił rolę MASTERa. Aby wejść w opcję
należy wcisnąć przycisk #. Spowoduje to wyświetlenie aktualnego
numeru ID zasilacza. Numer ID może być wyświetlany w dwojaki
sposób:
· z kropkami na spodzie wyświetlacza wówczas zasilacz pełni
rolę MASTERa,
· bez kropek na dole wyświetlacza wówczas zasilacz pełni rolę
SLAVEa.
Wprowadzenie numeru ID oraz pojedyncze naciśnięcie (nie
przytrzymanie) klawisza # powoduje zaświecenie się kropek na
spodzie wyświetlacza – wówczas dany zasilacz będzie pełnił rolę
MASTERa. Kolejne naciśnięcie klawisza # powoduje zgaśnięcie
kropek na spodzie wyświetlacza – wówczas dany zasilacz będzie
pełnił rolę SLAVEa.
Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
układów wielowejściowych. By układ wielowejściowy mógł
prawidłowo pracować tylko jeden z zasilaczy powinien pełnić rolę
MASTERa.
System MATIBUSSE automatycznie wybiera zasilacz który będzie
pełnił funkcję MASTERa. MASTEREm staje się ten zasilacz, który
został załączony jako pierwszy.
W przypadku systemu, gdzie MASTER został wcześniej
zdefiniowany (np. automatycznie), próba ustawienia innego
zasilacza jako MASTER powoduje wyłączenie tej funkcji w
zasilaczu dotychczasowym.
Zapisanie danej konfiguracji następuje w momencie przytrzymania
klawisza #.
Zmiany ustawienia tej funkcji dokonuje się za pomocą klawiatury
stanowiącej wejście dodatkowe zasilacza MASTER/SLAVE.
Gdy z wejścia głównego wyłączymy funkcję MASTER, nastąpi
automatycznie wyjście z menu programowania.
Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239, MASTER.
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- - - W każdym momencie możemy przerwać wyszukiwanie wciskając
przycisk *.
Dany kod logiczny może być przypisany tylko i wyłącznie do
jednego kodu fizycznego
Próba zaprogramowania kodu fizycznego istniejącym kodem
logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym
sygnałem dźwiękowym oraz migającym kodem fizycznym, do
którego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny
Możemy wówczas:
· przytrzymać
przycisk
#, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,
lub
· wcisnąć przycisk * , aby cofnąć się z powrotem do miejsca,
w którym ponownie możemy zaproponować kod logiczny do
zaprogramowania.
Ustawienie fabryczne Brak zaprogramowanych kodów logicznych
w linii głównej.
W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejścia głównego
należy programować klawiaturą stanowiącą wejście dodatkowe
danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mieć możliwość
zadzwonienia z wejścia głównego do lokalu obsługiwanego przez
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dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE, należy w klawiaturze
podłączonej
do
wejścia
dodatkowego
tego
zasilacza
zaprogramować kody dla linii głównej. Należy również pamiętać że
zaprogramowane w ten sposób kody logiczne będą obowiązywać
również w momencie wywołania unifonu z centrali portierskiej.
803 RELOKACJA KANAŁU MASTER PO KODACH LOGICZNYCH

Funkcja umożliwia przypisanie każdemu zaprogramowanemu
kodowi logicznemu w kanale dodatkowym dowolny kod logiczny w
kanale głównym.
Po wciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:

L L L L
istniejący

kod

Zapytanie o wartość parametru sygnalizowana jest świeceniem
kropek na dole wyświetlacza.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

P 8 0 3

Następnie należy wpisać
dodatkowego np. 1234.

Mamy do wyboru:
1 – 239 Numer wybranej klawiatury.
0
Wszystkie klawiatury.
255
Żadna klawiatura.

parametr

należy

zatwierdzić

go

805 PROGRAMOWANIE NUMERU KLAWIATURY DLA WEJŚCIA
EI ZASILACZA DLA KANAŁU GŁÓWNEGO

P 8 0 5
W tym kroku możemy zaprogramować numer klawiatury, która ma
załączyć wyjście przekaźnikowe NC-C-NO, jeżeli załączymy
wejście EI w zasilaczu który tę klawiaturę obsługuję.

logiczny

kanału

1 2 3 4
W przypadku wciśnięcia klawisza * nastąpi skasowanie kodu który
został przyporządkowany do aktualnie wpisanego kodu.
W przypadku gdy do wpisanego kodu nie był przyporządkowany
żaden inny kod logiczny wówczas po wciśnięciu przycisku # na
wyświetlaczu pojawi się:

L. L. L. L.
Teraz należy wpisać kod logiczny dla kanału głównego i zatwierdzić
przyciskiem #.
W przeciwnym przypadku pojawi się już istniejący kod, który można
nadpisać wpisując nowy i zatwierdzić go klawiszem # lub skasować
przy pomocy klawisza *.
W momencie gdy dane przypisanie będzie już istnieć to ponowne
wpisanie kodu w kanale dodatkowym spowoduje że stary kod w
kanale głównym zostanie nadpisany przez nowy kod.
W zasilaczu pracującym jako SLAVE zmiany relokacji dokonuje się
przy klawiaturze stanowiącej wejście dodatkowe.
W zasilaczu pracującym jako MASTER zmiany relokacji dokonuje
się przy klawiaturze stanowiącej wejście dodatkowe lub główne.
W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejścia głównego
należy programować klawiaturą stanowiącą wejście dodatkowe
danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mieć możliwość
zadzwonienia z wejścia głównego do lokalu obsługiwanego przez
dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE, należy w klawiaturze
podłączonej
do
wejścia
dodatkowego
tego
zasilacza
zaprogramować kody dla linii głównej. Należy również pamiętać że
zaprogramowane w ten sposób kody logiczne będą obowiązywać
również w momencie wywołania unifonu z centrali portierskiej.

Mamy do wyboru:
1 – 239 Numer wybranej klawiatury.
0
Wszystkie klawiatury.
255
Żadna klawiatura.
W trakcie wpisywania parametru na wyświetlaczu będą świecić się
kropki.
Zapytanie o wartość parametru sygnalizowana jest świeceniem
kropek na dole wyświetlacza.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

go

9. FUNKCJE USPRAWNIAJĄCE
901 OMINIĘCIE TESTOWANIA LINII UNIFONU NA POTRZEBY
WYKRYCIA JEGO OBECOŚCI

P 9 0 1
W celu zmiany opcji należy wcisnąć przycisk #. Spowoduje to
wyświetlenie aktualnego ustawienia. Możemy wówczas wprowadzić
nowe i zatwierdzić go przyciskiem #.
Ustawienie tego parametru blokuje wyświetlanie napisu OFF w
przypadku braku unifonu.
Możemy wybrać:
0 Włączone testowanie unifonu.
1 Ominięte testowanie unifonu.
Aby zapisać wprowadzony parametr należy zatwierdzić go
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

804 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELA STANOWIĄCEGO
POŁĄCZENIE LOGICZNE WEJŚCIA EXI Z EO ZASILACZA DLA
KANAŁU GŁÓWNEGO

P 8 0 4
W tym kroku możemy zaprogramować numer klawiatury, w której
załączenie wejścia EXI ma załączyć wyjście EO w zasilaczu który
obsługuję tę klawiaturę.
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902 WYŚWIETLANIE
ROZMOWY

PRĄDU

LINII

UNIFONU

PODCZAS

P 9 0 2
W celu zmiany opcji należy wcisnąć przycisk #. Spowoduje to
wyświetlenie aktualnego ustawienia. Możemy wówczas wprowadzić
nowe i zatwierdzić go przyciskiem #.
Ustawienie tego parametru powoduje że w trakcie połączenia z
danym unifonem na wyświetlaczu panela zamiast numeru lokalu
wyświetla się aktualny prąd w linii do której przyłączony jest
wybrany unifon.
Możemy wybrać:
0 Wyświetlanie numeru lokalu w trakcie połączenia.
1 Wyświetlanie prądu w linii w trakcie połączenia.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

parametr

należy

zatwierdzić

go

903 PARAMETR SERWISOWY

P 9 0 3
Ustawienie fabryczne

Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

parametr

należy

zatwierdzić

go

906 EMISJA WYWOŁANIA PODCZAS PICKUPTIME

P 9 0 6
W tym kroku istnieje możliwość załączenia dodatkowego sygnału
wywołania w unifonie podczas oczekiwania na podniesienie
słuchawki (pickuptime). Mamy do wyboru:
0 Wyłączony.
1 Załączony.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

0

parametr

należy

zatwierdzić

go

907 AUTOMATYZACJA ZARZĄDZANIEA MASTEREM

904 TRYB KOMUNIKACJI W LINII GŁÓWNEJ

P 9 0 7

P 9 0 4
W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturą w linii
głównej zasilacza.
Możemy wybrać:
0 Tryb normalny.
1 Tryb ulepszony (o podwyższonej czułości i mocy).
2 Tryb RS485.
W trybie ulepszonym następuje zwiększenie mocy nadajnika oraz
zwiększenie czułości odbiornika w zasilaczu. Tryb ten
rekomendowany jest do trudnych warunków instalacyjnych np.
instalacjach których linie narażone są na znaczne zakłócenia.
Tryb RS485 preferowany jest do rozległych instalacji (gdzie
odległości pomiędzy zasilaczami oraz panelami są znaczne).
Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest zastosowanie dwóch
przewodów w linii danych (D+ i D-) – linia typu skrętka. Należy
również pamiętać by we wszystkich zasilaczach tryb komunikacji
był jednakowo ustawiony.
Opcja ta dotyczy zasilacza MASTER/SLAVE.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

rekomendowany jest do trudnych warunków instalacyjnych np.
instalacjach których linie narażone są na znaczne zakłócenia.
Tryb RS485 preferowany jest do rozległych instalacji (gdzie
odległość pomiędzy zasilaczem a panelem lub panelami jest
znaczna). Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest
zastosowanie dwóch przewodów w linii danych (D+ i D-) – linia typu
skrętka.
Opcja ta dotyczy zasilaczy MASTER/SLAVE oraz MASTER.

parametr

należy

zatwierdzić

W tym kroku istnieje możliwość załączenia
automatycznego zarządzania MASTERem.
Możemy wybrać:
0 Automatyczne zarządzanie wyłączone.
1 Automatyczne zarządzanie włączone.

i

wyłączenia

Przy wyłączonym zarządzeniu, należy manualnie wybrać zasilacz
który będzie pełnił funkcję MASTERa.
Przy włączonym zarządzaniu system automatycznie wybiera
zasilacz który będzie pełnił funkcję MASTERa.
Aby zapisać wprowadzony
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

parametr

należy

zatwierdzić

go

908 RESET ZASILACZA

P 9 0 8

go
Aby aktywować tę funkcję należy wcisnąć przycisk #. Wówczas na
parę sekund klawiatura przestanie reagować, po czym nastąpi
wyjście z menu (pojawienie się kropki na wyświetlaczu).

905 TRYB KOMUNIKACJI W LINII DODATKOWEJ
909 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA W KLAWIATURZE

P 9 0 5
W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturą w linii
dodatkowej.
Możemy wybrać:
0 Tryb normalny.
1 Tryb ulepszony (o podwyższonej czułości i mocy).
2 Tryb RS485.
W trybie ulepszonym następuje zwiększenie mocy nadajnika oraz
zwiększenie czułości odbiornika w zasilaczu. Tryb ten
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P 9 0 9
Opcja umożliwia aktualizację oprogramowania w klawiaturze. Po
wybraniu opcji i wciśnięciu klawisza # nastąpi odliczanie. Po
zakończeniu odliczania wygenerowany zostanie podwójny sygnał
oznaczający udaną aktualizację lub sygnał błędu oznaczający nie
udaną aktualizację. Po zakończeniu procesu klawiatura pozostanie
w menu programowania. Uwaga !! Przerwanie procesu
aktualizacji
np.
poprzez
odłączenie
zasilania
może
spowodować
uszkodzenie
klawiatury.

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

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/10X..10XD
KOMUNIKATY O BŁĘDACH

KOMUNIKATY O BŁĘDACH
Panel z klawiatura wykrywa oraz identyfikuje liczne błędy
występujące w systemie. Informacja o błędach wyświetlana jest na
wyświetlaczu wraz z właściwym kodem błędu, na podstawie
którego możemy określić rodzaj nieprawidłowości.
W poniższej tabeli zostały zestawione kody błędów wraz z opisami.

E

r

0

1

Zwarcie w pionie numer 1.

E

r

0

2

Zwarcie w pionie numer 2.

E

r

0

3

Zbyt wolne wprowadzanie kodu
wywołania.

E

r

0

4

Brak takiego kodu logicznego w
systemie.

E

r

0

5

Brak takiego kodu otwarcia.

E

r

0

6

Audio zajęte.

E

r

0

7

Błędny kod instalatora.

E

r

0

8

Lokal nie posiada pastylki.

E

r

0

9

Nieprawidłowy format kodu fizycznego.

E

r

1

0

Przekroczony czas „bezczynności” w
trybie programowania.

E

r

1

1

Kilka lokali o tym samym kodzie w
systemie.

E

r

1

2

Pastylka aktualnie przypisana.

E

r

1

3

Brak wolnej pamięci eeprom.

E

r

1

4

Centrala portierska zajęta.

E

r

1

5

Zasilacz znajduje się już w trybie
programowania.

-

Migające
cztery
poziome
kreski
oznaczają brak komunikacji klawiatury
z zasilaczem (np. uszkodzona linia D).
Kreski migają od momentu próby
wysłania
dowolnej
informacji
z klawiatury do zasilacza np. wciśnięcie
dowolnego przycisku, przy braku
komunikacji. Po odzyskaniu komunikacji
i próbie wysłania dowolnej informacji do
zasilacza (np. wciśnięcie dowolnego
klawisza) kreski znikają.

-

-

-

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/10X..10XD
REGULACJA

REGULACJA MODUŁU KLAWIATURY

REGULACJA MODUŁU INFORMACYJNEGO

Płytka panela jest wstępnie wyregulowana w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry P1, P2, P3 umożliwiają regulację
panela, jednak należy tę czynność wykonywać tylko w przypadku
gdy jest ona rzeczywiście niezbędna.

W tylnej części modułu informacyjnego znajduje się potencjometr
regulacji jasności.

Oznaczenie
P1
P2
P3
P1

Funkcja
Moduł klawiatury
Regulacja głośności w panelu. Rośnie przy
obracaniu w prawo.
Regulacja czułości mikrofonu. Rośnie przy
obracaniu w prawo.
Regulacja efektu lokalnego.
Moduł podświetlenia
Zmiana jasności podświetlenia modułu
informacyjnego.

P1

Moduł podświetlenia
Regulacja jasności podświetlenia

Rysunek 2 – położenie potencjometru regulacji głośności.

Na płytce panela znajduje się zwora J1. Umożliwia ona
trójpoziomową
regulację
prądu
elektrozaczepu.
Prądy
elektrozaczepu w zależności od położenia zworki przedstawia
tabela poniżej.

P1

Położenie
zworki

Wartość prądu
Prąd elektrozaczepu około 150mA (praca
z zaczepem rewersyjnym). *
Prąd elektrozaczepu około 300mA
Rys. 2

Prąd elektrozaczepu około 600mA

REGULACJA GŁOŚNOŚCI MODUŁU VIDEO
* Uwaga !! Przeczytać punkt 709 menu programowania.
Zwora J2. Umożliwia wybór modułu komunikacji (MATIBUSSE –
tradycyjny lub RS485). Tradycyjny moduł komunikacji stosowany
jest w systemach opartych o zasilacze nr ref. 1052/33 i nr ref.
1052/31A. Moduł komunikacji RS485 stosowany jest w systemach
z zasilaczami nr ref. 1052/33R i nr ref. 1052/31R (więcej w
podpunkcie „KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI” instrukcji
obsługi.
Położenie
zworki

Potencjometr P1 umożliwia regulację jednocześnie
mikrofonu oraz głośności w głośniku panela.
Oznaczenie
P1

Funkcja
Regulacja głośności (głośnik i mikrofon).

Rysunek 3 – położenie potencjometru P1.

Moduł komunikacji
Moduł komunikacji RS485.

Tradycyjny moduł komunikacji (MATIBUSSE)
Rysunek 1 – położenie potencjometrów panela.
Rysunek 2 – położenie potencjometru modułu podświetlania.

P1
P1
P2
P3

Rys. 3

Z2
J1
J2

SW1

Z1
X6

Rys. 1
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czułości

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/10X..10XD
MONTAŻ

MONTAŻ
PANELA
I 1052/105..105D

1052/100..100D

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu nie należy montować go naprzeciw silnych źródeł światła
(oświetlenie słoneczne, silne lamp, itp.)
Obudowa podtynkowa powinna być montowana w taki sposób, aby
nie wystawała ze ściany. Montaż paneli nr ref. 1052/100..100D i nr
ref. 1052/105..105D przebiega w następującej kolejności:

MONTAŻ
PANELA
I 1052/106..106D

1052/101..101D

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu nie należy montować go naprzeciw silnych źródeł światła
(oświetlenie słoneczne, silne lamp, itp.)
Obudowa podtynkowa nr ref. 1052/101..101D i nr ref.
1052/106..106D powinna być montowana w taki sposób, aby nie
wystawała ze ściany. Montaż panela nr ref. 1052/101..101D i nr
ref. 1052/106..106D przebiega w następującej kolejności:

MONTAŻ NATYNKOWY
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową.
2. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych.
3. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 3).
4. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 3).
5. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
6. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
7. Nałożyć płytę czołową obudowy.
8. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową.

MONTAŻ PODTYNKOWY
Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP2 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedokładności wykonania otworu.
Aby zamontować panel zewnętrzny w wersji podtynkowej należy
wykonać opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową.
2. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych.
3. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
4. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 3).
5. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 3).
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
7. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
8. Nałożyć płytę czołową obudowy.
9. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową.

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI
Aby założyć etykietę na nazwiska należy wykonać następujące
czynności:
1. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową dociskającą
płytę czołową modułu informacyjnego.
2. Odłączyć przewody zasilające moduł podświetlenia lub
odłączyć kostkę od modułu klawiatury.
3. Odkręcić 4 nakrętki M3 dociskające blachę dociskową do
frontu modułu informacyjnego. Położenie nakrętek – rysunek
4. Uwaga - pod nakrętkami znajdują się podkładki.
4. Zdjąć podkładki.
5. Delikatnie zdemontować blachę dociskową.
6. Umieścić kartkę z właściwym opisem we wnęce pleksi.
7. Nałożyć blachę dociskową na pleksi. Należy pamiętać by
wypustki pozycjonujące pleksi znalazły się w otworach
pozycjonujących blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujące
znajdują się na dwóch przeciwległych końcach pleksi. Należy
też pamiętać o właściwym umieszczeniu blachy dociskowej.
Otwór w dolnej części blachy dociskowej powinien znaleźć się
nad otworem na śrubę montażową. Położenie otworów
pozycjonujących – rysunek 4.
8. Nałożyć podkładki i delikatnie dokręcić 4 nakrętkami blachę
dociskową do frontu.
9. Przykręcić płytę czołową modułu informacyjnego.
10. Podłączyć kostkę lub przewody zasilające moduł informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus – czerwony przewód zacisk VDD
panela, minus przewód czarny lub niebieski GND panela.

Otwór
pozycjonujący
Nakrętki

- Zasilania + Zasilania

Nakrętki
Otwór
pozycjonujący
Rys. 4
Uwaga !! Blacha dociskowa modułu informacyjnego oraz płytki
z diodami LED stanowią jedną, nie demontowalną całość.

Rys. 3

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/10X..10XD
MONTAŻ
MONTAŻ NATYNKOWY

MONTAŻ PODTYNKOWY

Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Zdemontować płytę czołową modułu podświetlenia.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 5).
5. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 5).
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
7. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
8. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury oraz modułu
podświetlenia.
9. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
10. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu
podświetlenia.

Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedokładności wykonania otworu.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Zdemontować płytę czołową modułu podświetlenia.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
5. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 6).
6. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 6).
7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
8. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
9. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury oraz modułu
podświetlenia.
10. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
11. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu
podświetlenia.

Rys. 5
Rys. 6
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/10X..10XD
MONTAŻ

MONTAŻ
PANELA
I 1052/107..107D

1052/102..102D

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu nie należy montować go naprzeciw silnych źródeł światła
(oświetlenie słoneczne, silne lamp, itp.)
Obudowa podtynkowa nr ref. 1052/102..102D i nr ref.
1052/106..106D powinna być montowana w taki sposób, aby nie
wystawała ze ściany. Montaż panela nr ref. 1052/102..102D i nr
ref. 1052/107..107D przebiega w następującej kolejności:

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI
Aby założyć etykietę na nazwiska należy wykonać następujące
czynności:
1. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową dociskającą
płytę czołową modułu informacyjnego.
2. Odłączyć przewody zasilające moduł podświetlenia lub
odłączyć kostkę od modułu klawiatury.
3. Odkręcić 4 nakrętki M3 dociskające blachę dociskową do
frontu modułu informacyjnego. Położenie nakrętek – rysunek
4. Uwaga - pod nakrętkami znajdują się podkładki.
4. Zdjąć podkładki.
5. Delikatnie zdemontować blachę dociskową.
6. Umieścić kartkę z właściwym opisem we wnęce pleksi.
7. Nałożyć blachę dociskową na pleksi. Należy pamiętać by
wypustki pozycjonujące pleksi znalazły się w otworach
pozycjonujących blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujące
znajdują się na dwóch przeciwległych końcach pleksi. Należy
też pamiętać o właściwym umieszczeniu blachy dociskowej.
Otwór w dolnej części blachy dociskowej powinien znaleźć się
nad otworem na śrubę montażową. Położenie otworów
pozycjonujących – rysunek 4.
8. Nałożyć podkładki i delikatnie dokręcić 4 nakrętkami blachę
dociskową do frontu.
9. Przykręcić płytę czołową modułu informacyjnego.
10. Podłączyć kostkę lub przewody zasilające moduł informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus – czerwony przewód zacisk VDD
panela, minus przewód czarny lub niebieski GND panela.

MONTAŻ NATYNKOWY
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Zdemontować płyty czołowe modułów podświetlenia.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 8).
5. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 8).
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
7. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
8. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury oraz modułu
podświetlenia.
9. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
10. Zamknąć i przykręcić oba moduły podświetlenia.

Rys. 8

Otwór
pozycjonujący
Nakrętki

- Zasilania + Zasilania

Nakrętki
Otwór
pozycjonujący
Rys. 7
Uwaga !! Blacha dociskowa modułu informacyjnego oraz płytki
z diodami LED stanowią jedną, nie demontowalną całość.
Tą samą czynność należy wykonać dla obu modułów.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/10X..10XD
MONTAŻ
MONTAŻ PODTYNKOWY
Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedokładności wykonania otworu.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Zdemontować płytę czołową modułu podświetlenia.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
5. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 9).
6. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 9).
7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
8. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
9. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury oraz modułu
podświetlenia.
10. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
11. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu
podświetlenia.

Rys. 9
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/10X..10XD
MONTAŻ

MONTAŻ
PANELA
I 1752/146..146D

1752/141..141D

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie należy montować
panela naprzeciw silnych źródeł światła (oświetlenie słoneczne,
silne lamp, itp.).
Obudowa podtynkowa nr ref. 1752/141..141D i nr ref.
1052/146..146D powinna być montowana w taki sposób, aby nie
wystawała ze ściany. Montaż panela nr ref. 1752/141..141D i nr
ref. 1752/146..146D przebiega w następującej kolejności:

MONTAŻ NATYNKOWY
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Delikatnie odłączyć wtyczkę głośnika od modułu klawiatury.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Zdemontować płytę czołową modułu video (odłączając
czerwony wtyk MM). Czynność należy wykonać delikatnie by
nie uszkodzić wtyczki.
5. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 4).
6. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 4).
7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych. W module video montaż przewodów odbywa się
poprzez wsunięcie (wpierw końcówkę należy odizolować a
następnie wsunąć).
8. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda modułu klawiatury oraz
modułu video w ten sposób by opisy na kostkach zaciskowych
pokryły się z opisami na gnieździe.
9. Podłączyć czerwony wtyk MM do złącza znajdującego się na
wsporniku pod modułem video.
10. Nałożyć płytę czołową modułu video.
11. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury.
12. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu video.
13. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.

MONTAŻ PODTYNKOWY
Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedokładności wykonania otworu.
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Delikatnie odłączyć wtyczkę głośnika od modułu klawiatury.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Zdemontować płytę czołową modułu video (odłączając
czerwony wtyk MM). Czynność należy wykonać delikatnie by
nie uszkodzić wtyczki.
5. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
6. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 5).
7. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 5).
8. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych. W module video montaż przewodów odbywa się
poprzez wsunięcie (wpierw końcówkę należy odizolować a
następnie wsunąć).
9. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda modułu klawiatury oraz
modułu video w ten sposób by opisy na kostkach zaciskowych
pokryły się z opisami na gnieździe.
10. Podłączyć czerwony wtyk MM do złącza znajdującego się na
wsporniku pod modułem video.
11. Nałożyć płytę czołową modułu video.
12. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury.
13. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu video.
14. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.

Rys. 5

Rys. 4
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PANEL NR REF. 1752/101..101DR I 1752/106..106D
MONTAŻ

MONTAŻ
PANELA
I 1752/147..147D

1752/142..142D

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie należy montować
panela naprzeciw silnych źródeł światła (oświetlenie słoneczne,
silne lamp, itp.).
Obudowa podtynkowa nr ref. 1752/142..142D i nr ref.
1052/147..147D powinna być montowana w taki sposób, aby nie
wystawała ze ściany. Montaż panela nr ref. 1752/142..142D i nr
ref. 1752/147..147D przebiega w następującej kolejności:

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI
Aby założyć etykietę na nazwiska należy wykonać następujące
czynności:
1. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową dociskającą
płytę czołową modułu informacyjnego.
2. Odłączyć przewody zasilające moduł podświetlenia lub
odłączyć kostkę od modułu klawiatury.
3. Odkręcić 4 nakrętki M3 dociskające blachę dociskową do
frontu modułu informacyjnego. Położenie nakrętek – rysunek
4. Uwaga - pod nakrętkami znajdują się podkładki.
4. Zdjąć podkładki.
5. Delikatnie zdemontować blachę dociskową.
6. Umieścić kartkę z właściwym opisem we wnęce pleksi.
7. Nałożyć blachę dociskową na pleksi. Należy pamiętać by
wypustki pozycjonujące pleksi znalazły się w otworach
pozycjonujących blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujące
znajdują się na dwóch przeciwległych końcach pleksi. Należy
też pamiętać o właściwym umieszczeniu blachy dociskowej.
Otwór w dolnej części blachy dociskowej powinien znaleźć się
nad otworem na śrubę montażową. Położenie otworów
pozycjonujących – rysunek 6.
8. Nałożyć podkładki i delikatnie dokręcić 4 nakrętkami blachę
dociskową do frontu.
9. Przykręcić płytę czołową modułu informacyjnego.
10. Podłączyć kostkę lub przewody zasilające moduł informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus – czerwony przewód zacisk VDD
panela, minus przewód czarny lub niebieski GND panela.

MONTAŻ NATYNKOWY
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Delikatnie odłączyć wtyczkę głośnika od modułu klawiatury.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Zdemontować płytę czołową modułu video (odłączając
czerwony wtyk MM). Czynność należy wykonać delikatnie by
nie uszkodzić wtyczki.
5. Zdemontować płytę czołową modułu podświetlenia.
6. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 7).
7. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 7).
8. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych. W module video montaż przewodów odbywa się
poprzez wsunięcie (wpierw końcówkę należy odizolować a
następnie wsunąć).
9. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda modułu klawiatury oraz
modułu video w ten sposób by opisy na kostkach zaciskowych
pokryły się z opisami na gnieździe.
10. Podłączyć czerwony wtyk MM do złącza znajdującego się na
wsporniku pod modułem video. Wtyczkę należy tak nałożyć,
by bolec we wtyczce zwrócony był w prawą stronę (w stronę
modułu klawiatury).
11. Nałożyć płytę czołową modułu video.
12. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury.
13. Nałożyć płytę czołową modułu podświetlenia.
14. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu video.
15. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
16. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu
podświetlenia.

Otwór
pozycjonujący
Nakrętki

- Zasilania + Zasilania
Rys. 7

Nakrętki
Otwór
pozycjonujący
Rys. 6
Uwaga !! Blacha dociskowa modułu informacyjnego oraz płytki
z diodami LED stanowią jedną, nie demontowalną całość.

52

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

PANEL NR REF. 1752/101..101DR I 1752/106..106D
MONTAŻ
MONTAŻ PODTYNKOWY
Przy montażu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP4 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedokładności wykonania otworu.
Aby zamontować panel zewnętrzny natynkowo należy wykonać
opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową modułu klawiatury.
2. Delikatnie odłączyć wtyczkę głośnika od modułu klawiatury.
3. Odłączyć kostki zaciskowe ze złącz sygnałowych w module
klawiatury.
4. Zdemontować płytę czołową modułu video (odłączając
czerwony wtyk MM). Czynność należy wykonać delikatnie by
nie uszkodzić wtyczki.
5. Zdemontować płytę czołową modułu podświetlenia.
6. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
7. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór B w tylnej
części panela (rys. 8).
8. Przykręcić panel do podłoża wykorzystując 4 otwory A
znajdujące się w tylnej części panela (rys. 8).
9. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych. W module video montaż przewodów odbywa się
poprzez wsunięcie (wpierw końcówkę należy odizolować a
następnie wsunąć).
10. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda modułu klawiatury oraz
modułu video w ten sposób by opisy na kostkach zaciskowych
pokryły się z opisami na gnieździe.
11. Podłączyć czerwony wtyk MM do złącza znajdującego się na
wsporniku pod modułem video. Wtyczkę należy tak nałożyć,
by bolec we wtyczce zwrócony był w prawą stronę (w stronę
modułu klawiatury).
12. Nałożyć płytę czołową modułu video.
13. Nałożyć płytę czołową modułu klawiatury.
14. Nałożyć płytę czołową modułu podświetlenia.
15. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu video.
16. Zamknąć i przykręcić dwoma wkrętami płytę czołową modułu
klawiatury.
17. Zamknąć i przykręcić wkrętem płytę czołową modułu
podświetlenia.

Rys. 8
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MODUŁ RFID NR REF 1052/MKD
INFORMACJE OGÓLNE / PROGRAMOWANIE / REGULACJA

MODUŁ RFID NR REF. 1052/MKD

programowania zasilacza (punkt 505). Dane o zapamiętywanych
kluczach przechowywane są w zasilaczu.
Istnieje możliwość zarządzenia kluczami RFID z poziomu
komputera przy wykorzystaniu aplikacji MBse MINI. W tym
przypadku zalecamy zastosowanie kluczy RFID z 13 cyfrowym
numerem seryjnym.

REGULACJA
W tylnej części modułu znajduje się potencjometr regulacji jasności
podświetlenia P1.

SCHEMAT POŁACZENIA Z PANELEM

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł nr ref. 1052/MKD jest modułem kontroli dostępu
przeznaczonym do systemu MATIBUSse. Obsługuje on breloczki
oraz karty RFID standardu UNIQE 125 kHz. Front modułu
informacyjnego wykonany jest z blachy nierdzewnej. Umożliwia on
umieszczenie np. listy lokatorów. Podświetlany jest na kolor
czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor zmienia się na zielony.
Dodatkowym atutem jest regulacja jasności podświetlenia.
Zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową.

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
~
~

Zasilanie DC (polaryzacja dowolna).
Zasilanie DC (polaryzacja dowolna).

DO ZASILACZA NR REF. 1052/31R LUB NR REF. 1052/33R

M ATIBUS se

Wyb ie rz n um er lo kalu
i po czeka j na p ołącz enie
lub zatwie rdź p rzycisk ie m.. . #
Błędy kasuj p rzycisk ie m.. ....

*

Aby otwor zyć d rzwi
wciśn ij....... ...... ...... ....... ...... . #
o raz
wp rowa dź ko d ot warcia
i zat wierd ź pr zyciskiem ...... .. #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

TAŚMA 10 ŻYŁOWA

Z1

R
~
~

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

Styki zwierne przekaźnika

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy:

-20°C ¸ +45°C

Zasilanie:

12 + 17 V DC

Standard pracy

UNIQE 125 kHz

Waga:

0.14 kg

BUDOWA

P1

ZAKŁADANIE ETYKIET
INFORMACYJNY)

Z

NAZWISKAMI

(MODUŁ

Aby założyć etykietę na nazwiska należy wykonać następujące
czynności:
1. Odkręcić 4 nakrętki M3 dociskające PCB do frontu panela.
Uwaga - pod nakrętkami znajdują się podkładki.
2. Zdjąć podkładki.
3. Delikatnie zdemontować PCB.
4. Umieścić kartkę z właściwym opisem we wnęce pleksi.
5. Nałożyć PCB na pleksi. Należy pamiętać by wypustki
pozycjonujące pleksi znalazły się w otworach pozycjonujących
PCB. Wypustki pozycjonujące znajdują się na dwóch
przeciwległych końcach PCB. Należy również pamiętać o
właściwym umieszczeniu PCB. Wycięcie w dolnej części PCB
powinno znaleźć się nad otworem na śrubę montażową.

Z1

PROGRAMOWANIE
Urządzenie podłącza się do panela poprzez złącze Z1 oraz
przewód 10 żyłowy (będący w komplecie). Dodatkowo należy
podłączyć zasilanie DC do modułu (+V oraz GND z panela –
polaryzacja dowolna). Należy pamiętać by nie wpinać urządzenia
przy załączonym napięciu zasilania. Po podłączeniu modułu i
włączeniu zasilania, zostanie on wykryty przez system. W tym
trybie pracy, klucze programuje się poprzez wejście do menu
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6.

Nałożyć podkładki i delikatnie dokręcić 4 nakrętkami PCB do
frontu.
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MODUŁ RFID NR REF 1052/MKD
MONTAŻ

MONTAŻ FRONTU W PANELU NP. 1052/101D
(Z MODUŁEM INFORMACYJNYM)

Aby zamontować moduł należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1. Wyłączyć zasilanie klawiatury.
2. Zdemontować oba moduły informacyjne poprzez odkręcenie
śrub patentowych.
3. Zdemontować moduł klawiatury poprzez odkręcenie śrub
patentowych.
4. Odłączyć moduły informacyjne od modułu klawiatury.
5. Podłączyć do zacisków ~ zasilanie DC (najlepiej z zacisków
+V GND panela – polaryzacja dowolna).
6. Podłączyć drugi moduł informacyjny
7. Podłączyć do gniazda Z1 modułu RFID jedną końcówkę 10
żyłowego przewodu, natomiast drugą końcówkę do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Należy pamiętać że
wtyczkę da się umieścić tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokryć się z otworem w PCB klawiatury
przy gnieździe).
8. Umieścić w obudowie moduł klawiatury. Następnie przykręcić
go śrubami patentowymi.
9. Umieścić w obudowie moduł informacyjny. Następnie
przykręcić go śrubą patentową.
10. Umieścić w obudowie moduł RFID. Następnie przykręcić go
śrubą patentową.
11. Włączyć zasilanie klawiatury.

MONTAŻ
FRONTU
W
1752/142..142D
(VIDEO
INFORMACYJNYM)

Aby zamontować moduł należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1. Wyłączyć zasilanie klawiatury.
2. Zdemontować moduł informacyjny poprzez odkręcenie śruby
patentowej.
3. Zdemontować moduł klawiatury poprzez odkręcenie śrub
patentowych.
4. Odłączyć moduł informacyjny od modułu klawiatury.
5. Podłączyć do zacisków ~ zasilanie DC (najlepiej z zacisków
+V GND panela – polaryzacja dowolna).
6. Podłączyć do gniazda Z1 modułu RFID jedną końcówkę 10
żyłowego przewodu, natomiast drugą końcówkę do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Należy pamiętać że
wtyczkę da się umieścić tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokryć się z otworem w PCB klawiatury
przy gnieździe).
7. Umieścić w obudowie moduł klawiatury. Następnie przykręcić
go śrubami patentowymi.
8. Umieścić w obudowie moduł RFID. Następnie przykręcić go
śrubą patentową.
9. Włączyć zasilanie klawiatury.

MONTAŻ FRONTU W PANELU NP. 1052/102
(Z MODUŁEM INFORMACYJNYM)

PANELU
NP.
Z
MODUŁEM

Aby zamontować moduł należy wykonać opisane poniżej
czynności.
1. Wyłączyć zasilanie klawiatury.
2. Zdemontować oba moduł informacyjny poprzez odkręcenie
śruby patentowej.
3. Zdemontować moduł klawiatury poprzez odkręcenie śrub
patentowych.
4. Odłączyć moduł informacyjny od modułu klawiatury.
5. Podłączyć do zacisków ~ zasilanie DC (najlepiej z zacisków
+V GND panela – polaryzacja dowolna).
6. Podłączyć do gniazda Z1 modułu RFID jedną końcówkę 10
żyłowego przewodu, natomiast drugą końcówkę do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Należy pamiętać że
wtyczkę da się umieścić tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokryć się z otworem w PCB klawiatury
przy gnieździe).
7. Umieścić w obudowie moduł klawiatury. Następnie przykręcić
go śrubami patentowymi.
8. Umieścić w obudowie moduł RFID. Następnie przykręcić go
śrubą patentową.
9. Włączyć zasilanie klawiatury.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze
znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.
Wszystkie połączenia należy wykonać wykorzystując dołączone
schematy (przy odłączonym napięciu zasilającym).

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/100-S..101-S
INFORMACJE OGÓLNE

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/100-S

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/101-S

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/100-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel występuje w obudowie podtynkowej.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/101-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSSE.
Panel występuje w obudowie podtynkowej.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/100-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/101-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podświetlany
moduł informacyjny Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC
przedniej

230 x 130 x 23 [mm]

Wymiary
obudowy
171 x 130 x 46 [mm]
podtynkowej (wys x szer x gł)
Waga:

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za
pomocą
wbudowanego
układu trójpoziomowej regulacji
prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

-20°C ¸ +50°C

Temperatura pracy:
Wymiary
płyty
(wys x szer x gł)

DANE TECHNICZNE

1,2 kg

Wymiary płyty przedniej
235 x 183,8 x 23 [mm]
(wys x szer x gł)
Wymiary
obudowy
podtynkowej
171 x 184 x 46 [mm]
(wys x szer x gł)
Waga:
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1,65 kg
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PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/105-S..106-S
INFORMACJE OGÓLNE

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/105-S

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/106-S

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/105-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSSE.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/106-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSSE.

BUDOWA URZĄDZENIA

BUDOWA URZĄDZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/105-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Atutem panela jest również podświetlany
na czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/106-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczególną uwagę zasługuje metalowa
podświetlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podświetlany
moduł informacyjny Umożliwia on umieszczenie np. listy lokatorów.
Atutem panela jest również podświetlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC
przedniej

230 x 130 x 23

Wymiary
obudowy
171 x 130 x 46
podtynkowej (wys x szer x gł)
Waga:

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za
pomocą
wbudowanego
układu trójpoziomowej regulacji
prądu U max=12V
-NO–C–NC o dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

-20°C ¸ +50°C

Temperatura pracy:
Wymiary
płyty
(wys x szer x gł)

DANE TECHNICZNE

1,2 kg

Wymiary płyty przedniej
235 x 183,8 x 23 [mm]
(wys x szer x gł)
Wymiary
obudowy
podtynkowej
171 x 184 x 46 [mm]
(wys x szer x gł)
Waga:

1,65 kg

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF 1052/100-S..106-S
MONTAŻ

MONTAŻ PANELA 1052/100-S..106-S

ZAKŁADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu nie należy montować go naprzeciw silnych źródeł światła
(oświetlenie słoneczne, silne lamp, itp.)
Obudowa podtynkowa powinna być montowana w taki sposób, aby
nie wystawała ze ściany. Montaż paneli nr ref. 1052/100-S..106-S
przebiega w następującej kolejności:

Aby założyć etykietę na nazwiska należy wykonać następujące
czynności:
11. Odkręcić przy pomocy klucza śrubę patentową dociskającą
płytę czołową panela.
12. Odłączyć przewody zasilające moduł podświetlenia.
13. Odkręcić 4 nakrętki M3 dociskające blachę dociskową do
frontu modułu informacyjnego. Położenie nakrętek – rys. 5.
Uwaga - pod nakrętkami znajdują się podkładki.
14. Zdjąć podkładki.
15. Delikatnie zdemontować blachę dociskową.
16. Umieścić kartkę z właściwym opisem we wnęce pleksi.
17. Nałożyć blachę dociskową na pleksi. Należy pamiętać by
wypustki pozycjonujące pleksi znalazły się w otworach
pozycjonujących blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujące
znajdują się na dwóch przeciwległych końcach pleksi. Należy
też pamiętać o właściwym umieszczeniu blachy dociskowej.
Otwór w dolnej części blachy dociskowej powinien znaleźć się
nad otworem na śrubę montażową. Położenie otworów
pozycjonujących – rys. 5.
18. Nałożyć podkładki i delikatnie dokręcić 4 nakrętkami blachę
dociskową do frontu.
19. Przykręcić płytę czołową panela do puszki.
20. Podłączyć przewody zasilające moduł informacyjny do kostki
zaciskowej. Plus – czerwony przewód zacisk VDD panela,
minus przewód czarny lub niebieski GND panela.

MONTAŻ RAMKI, PUSZKI I PŁYTY CZOŁOWEJ
Aby zamontować panel należy wykonać opisane poniżej czynności.
1. Zdemontować płytę czołową panela .
2. Umieścić ramkę podtynkową w murze (otworze).
3. Przykręcić ramkę do podłoża wykorzystując otwory oznaczone
na rysunku literą A (rys.3, rys.4). Średnica otworu
wynosi 5mm.
4. Przełożyć przewody podłączeniowe poprzez otwór/otwory B
w tylnej części puszki (rys. 3, rys.4).
5. Umieścić puszkę w ramce przykręcając ją śrubami
w miejscach oznaczonych literą C.
6. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w kostkach
zaciskowych.
7. Wsunąć kostki zaciskowe w gniazda w ten sposób by opisy na
kostkach zaciskowych pokryły się z opisami na gnieździe.
8. Nałożyć płytę czołową panela.
9. Zamknąć i przykręcić czterema wkrętami płytę czołową.
10. Zmienić kod instalatora.

C

C
A

B
C

C
`

Rys. 3 1052/100-S i 1052/105-S

C

A
B

C

C

B

Rys. 5

A

Uwaga !! Blacha dociskowa modułu informacyjnego oraz płytki
z diodami LED stanowią jedną, niedemontowalną całość.

C

Rys. 4 1052/101-S i 1052/106-S
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/104
INFORMACJE OGÓLNE

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ
NR REF. 1052/104

BUDOWA URZĄDZENIA
Panel wykonany jest na bazie modelu Sinthesi (2 moduły)
z elektronicznym wyświetlaczem LED.
1
Aluminiowa płyta czołowa wielkości 2 modułów typu Sinthesi.
2
Głośnik.
3
Potencjometr regulacji czułości mikrofonu.
4
Mikrofon.
5
Potencjometr regulacji wzmocnienia głośnika.
6
Przycisk umożliwiający wejście w tryb programowania bez
znajomości hasła dostępu.
7
Wyświetlacz.
8
Podświetlona "na czerwono" klawiatura numeryczna.
9
Złącza z zaciskami pod przewody.
10 Gniazdo do podłączenia czytnika pastylek.

INFORMACJE OGÓLNE
Cyfrowy panel z klawiaturą nr ref. 1052/104 przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSSE. Wykonany jest on na bazie
panela typu SINTHESI. Przy rozbudowaniu o moduł nr ref. 1752/40
istnieje
możliwość
zastosowania
panela
w
systemie
videodomofonowym.
Panel może być montowany zarówno w obudowie natynkowej jak i
podtynkowej.
Obudowy podtynkowe wraz z akcesoriami:
Nr ref. 1145/52
Puszka podtynkowa na dwa moduły.
Nr ref. 1145/53
Puszka podtynkowa na trzy moduły (do wersji
video).
Nr ref. 1145/62
Ramka frontowa na dwa moduły.
Nr ref. 1145/63
Ramka frontowa na trzy moduły (do wersji
video).
Nr ref. 1145/612 Ramka płaska z daszkiem na dwa moduły.
Nr ref. 1145/613 Ramka płaska z daszkiem na trzy moduły.
Nr ref. 1145/712 Ramka płaska bez daszka na dwa moduły.
Nr ref. 1145/713 Ramka płaska bez daszka na trzy moduły.
Obudowy natynkowe:
Nr ref. 1145/312 Obudowa natynkowa na dwa moduły.
Nr ref. 1145/313 Obudowa natynkowa trzy moduły.
Dokładne opisy powyższych elementów dostępne są na stronie
www.miwiurmet.com.pl

PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ
KLAWIATURĘ
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dzwonienie do każdego z unifonów.
Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz
indywidualnych.
Załączenie wyjścia przekaźnika NC-C-NO przy użyciu kodów
ogólnych oraz indywidualnych.
Możliwość podłączenia czujnika niezamkniętych drzwi
wejściowych.
Możliwość wykorzystania wyjścia, które dedykowane jest do
obsługi wideo.
Możliwość wykorzystania wejścia PH które pełni rolę lokalnego
przycisku otwierania drzwi.
Otwarcie drzwi lub załączenie wyjścia przekaźnika NC-C-NO
przy użyciu pastylki.
Możliwość konfiguracji systemu.
Wyświetlanie informacji o stanie systemu.

Rys. 1 Front panela

Rys. 2 Tył panela

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
LG
0L
D(D+)

DR

Linia fonii.
Masa.
Linia danych (D w przypadku modułu komunikacji
MATIBUSSE lub linia D+ w przypadku modułu komunikacji
RS485).
Linia danych D- dla modułu komunikacji RS485.
Wyjście sterujące do wersji video.

SP_I
SP_O

Zacisk wejściowy głośnika wewnętrznego.*
Zacisk wyjściowy głośnika (do podłączenia głośnika
zewnętrznego).*
GND
Masa.
NO
Styk przekaźnika normalnie otwarty.
C
Przełączany styk przekaźnika.
NC
Styk przekaźnika normalnie zamknięty.
PH
Lokalne otwieranie drzwi.
GND
Masa.
EXI
Kontrolowany styk wejściowy.
AC1
Zasilanie ~12 V AC.
AC2
Zasilanie ~12 V AC.
+V
Zasilanie + 15…+20 V DC.
-V
Masa zasilania.
CLM
Sterowanie prądem elektrozaczepu.
CLS
Sterowanie prądem elektrozaczepu.
CLH
Sterowanie prądem elektrozaczepu.
CLWyjście do elektrozaczepu (-).
CL+
Wyjście do elektrozaczepu (+).
iButton Gniazdo czytnika pastylek.
* Uwaga
PRZECZYTAĆ KONFIGURACJA GŁOŚNOŚCI

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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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/104
DANE TECHNICZNE/ REGULACJA / PRĄD ZACZEPU

DANE TECHNICZNE

PRĄD ZACZEPU

Napięcie zasilania

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą układu trójpoziomowej
regulacji prądu U max=12V
-NO–C–NC
o
dopuszczalnej
obciążalności: 1A/24V DC

Temperatura pracy:

-20°C ¸ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.)

Dwa moduły sinthesi

Zaciski CLS, CLM i CLH służą do ustawienia prądu zaczepu.
Możliwa jest trójpoziomowa regulacja prądu elektrozaczepu. Prądy
elektrozaczepu w zależności od zwarcia zacisków przedstawia
tabela poniżej.
Położenie zworki
(na zaciskach)

Wartość prądu

Wymiary dla wersji video
Trzy moduły sinthesi
(dł. x szer. x gł.)
Waga:

0.45 kg

Prąd elektrozaczepu około 150mA
(praca z zaczepem rewersyjnym) *

Menu programowania dla panela nr ref. 1052/104 jest identyczne
jak dla pozostałych typów paneli. Różnicę stanowi przycisk X który
odpowiada przyciskowi * oraz przycisk B który odpowiada
przyciskowi #.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Panel jest wstępnie wyregulowany w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry znajdujące się na płycie umożliwiają
regulację urządzenia, jednak czynność tą należy wykonywać tylko
w przypadku gdy jest ona rzeczywiście niezbędna.
Oznaczenie

Prąd elektrozaczepu około 300mA

Funkcja
Regulacja głośności jednocześnie panela i
mikrofonu.

Rysunek 1 – położenie potencjometrów.
Prąd elektrozaczepu około 600mA

* Uwaga !! Przeczytać punkt 709 menu programowania.

KONFIGURACJA GŁOŚNIKA
Podczas pracy panela w wyłącznie w trybie audio zaciski SP_I oraz
SP_O powinny być ze sobą połączone zworą. W trybie pracy z
modułem video należy zworę zdemontować i podłączyć głośnik z
modułu video. Do tego celu należy wykorzystać zaciski SP_O oraz
GND.
Opis

Rys. 1

KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI
Położenie
zworki

Praca panela z
modułem video.
Należy zaciski GND
oraz SP_O
podłączyć z
zaciskami GL GL
modułu video.

Moduł komunikacji
Moduł komunikacji RS485.
Tradycyjny moduł komunikacji (MATIBUSSE)

Zwora J1. Umożliwia wybór modułu komunikacji (MATIBUSSE –
tradycyjny lub RS485). Tradycyjny moduł komunikacji stosowany
jest w systemach opartych o zasilacze nr ref. 1052/33 i nr ref.
1052/31A. Moduł komunikacji RS485 stosowany jest w systemach
z zasilaczami nr ref. 1052/33R i nr ref. 1052/31R (więcej w
podpunkcie „KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI” instrukcji
obsługi.
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Praca panela
wyłącznie z audio.
Należy zworą
połaczyć zaciski
SP_O z SP_I
(ustawienie
fabryczne)

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

Zaciski głośnika

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/104
MONTAŻ

MONTAŻ
Moduł 1052/104 montujemy w sposób przewidziany dla paneli
Sinthesi.
Zworka pomiędzy stykami GND i EXI symuluje zamknięcie drzwi.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiędzy ww. stykami, usuwając
wcześniej zworkę.

MONTAŻ PODTYNKOWY
Moduł wywołania nr ref. 1052/104 może być montowany
samodzielnie lub z modułem kamery video (kolor) nr ref. 1752/40.
Ważne:
Zaleca się montaż modułu wywołania na wysokości ok. 1,55 m od
podłoża do jego górnej krawędzi.
W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na wyświetlaczu
modułu, modułu nie należy montować naprzeciw silnych źródeł
światła (oświetlenie słoneczne, silne lampy, itp.).
Następnie należy umocować moduł 1052/104. W tym celu trzeba
wcisnąć go do uchwytu, aż do zapięcia się zatrzasków.

Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 (nie będąca na wyposażeniu
standardowym modułu) powinna być instalowana w taki sposób,
aby nie wystawała ze ściany. Zanim puszka instalacyjna zostanie
osadzona w ścianie należy wykonać otwory dla wprowadzenia
przewodów w najwygodniejszych miejscach.
Odkręcić górną śrubę uchwytu i otworzyć panel. Wykonać
połączenia do płyty z zaciskami według odpowiedniego schematu
połączeniowego.

W celu zamocowania uchwytu modułu należy 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.

Zamknąć panel. Delikatnie wkręcić obie śruby uchwytu modułów,
ale nie dokręcać do końca – nie dociągać! Ostatnim etapem
montażu jest montaż ramki frontowej. Należy wsunąć obie
końcówki na górna i dolną część ramki frontowej, a następnie
umieścić ramkę na uchwycie modułu.

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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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/104
MONTAŻ
Montaż ramki płaskiej z daszkiem

MONTAŻ NATYNKOWY

W przypadku nierówności po wykonaniu otworu pod obudowę
podtynkową, można zamontować ramkę płaską lub ramkę płaską z
daszkiem. W tym celu należy po osadzeniu w ścianie puszki
instalacyjnej przyłożyć 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 montaż zakładając moduły i ramkę
frontową, jak zostało to opisane wcześniej. Ramka płaska (lub
płaska z daszkiem) będzie całkowicie przymocowana po
przykręceniu ramki frontowej.

Aby zamontować moduł wywołania nr ref. 1052/104 w wersji
natynkowej należy zastosować obudowę natynkową z daszkiem nr
ref. 1145/312. Obudowy natynkowe dostarczane są w komplecie
wraz z uchwytem modułów oraz ramką frontową, nie jest
wymagana również puszka podtynkowa. Sposób postępowania:
Przymocować obudowę do ściany przy pomocy śrub, tak, aby
najwyższa część panela znajdowała się na wysokości 1,55¸1,60 m
od podłoża. Wykonać otwór w dolnej części obudowy dla
przeprowadzenia przewodów.

Montaż ramki płaskiej

Kontynuować montaż wciskając moduł wywołana.
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ NR REF. 1052/104
MONTAŻ
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze
znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.
Wszystkie połączenia należy wykonać wykorzystując dołączone
schematy (przy odłączonym napięciu zasilającym).

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

Podnieść osłony śrub ramki. Dokręcić dwie śruby A mocujące
ramkę do panela.

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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CZYTNIK PASTYLEK DALLAS NR REF. 1052/70
INFORMACJE OGÓLNE / MONTAŻ / DANE TECHNICZNE

CZYTNIK PASTYLEK DALLAS
NR REF. 1052/70

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:

5V DC

Waga:

0.1 kg

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
·

Moduł nr ref. 1052/70 umożliwia rozszerzenie funkcji panela nr
ref. 1052/104 o funkcję obsługi pastylek DALLAS.

·

MONTAŻ
Instalacja modułu nr ref. 1052/70 przebiega w następujący sposób:
1.

Wcisnąć moduł nr ref. 1052/70 do uchwytu, aż do momentu
zatrzaśnięcia się zatrzasków.

2. Podłączyć wtyczkę modułu nr ref. 1052/70 do złącza iBUTTON
w panelu nr ref. 1052/104.
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MODUŁ VIDEO NR REF. 1052/70
INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE

MODUŁ KAMERY DO PANELA SINHESI
SYSTEMU MATIBUSSE NR REF. 1752/40

KĄT WIDZENIA KAMERY
W module kamery istnieje możliwość zmiany ustawienia pola
widzenia kamery. Ustawień tych dokonuje się przy użyciu
specjalnego pokrętła znajdującego się z tyłu modułu.
Kąt widzenia kamery zmienia się w zakresie :
0
o
- pionowo od + 10 do – 15
0
o
- pionowo od + 10 do – 10

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł nr ref. 1752/40 jest modułem kamery kolorowej
przeznaczonym do systemu MATIBUSSE. Moduł poza kamerą
zawiera także symetryzator umożliwiający przesłanie sygnału video
skrętką. Dodatkowo moduł zawiera głośnik który należy podłączyć
w przypadku pracy modułu z panelem nr ref. 1052/104.
Moduł istnieje w dwóch wersjach:
Nr ref. 1752/40
Moduł kamery kolorowej z głośnikiem.
Nr ref. 1752/41
Moduł
kamery
kolorowej
z
głośnikiem
i przyciskiem dodatkowym.
Dokładne opisy powyższych elementów dostępne są na stronie
www.miwiurmet.com.pl

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
R2
T
A
B
+TC
R1
GL
GL

Zasilanie video +18V DC
Załączenie kamery (następuje przez podanie linii do
masy).
Sygnał video (linia A pary skrętnej).
Sygnał video (linia B pary skrętnej).
Załączenie kamery (+).
Masa video.
Zacisk głośnika.
Zacisk głośnika.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik

CCD 1/3”

Oświetlenie

diody światła białego

Obiektyw

f = 4 mm F = 3,5

Migawka
Minimalne
światła

stała
natężenie

10 Lux

Napięcie zasilania

14 - 18 Vdc max

Pobór prądu

180 mA

Kat widzenia

regulowany

Temperatura pracy

-5° + 50° C

Wymiary: wys. x szer.

90 x 125 mm

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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MODUŁ VIDEO NR REF. 1052/70
MONTAŻ

MONTAŻ
ZAKŁADANIE
1752/41)

ETYKIETY

Z

NAZWISKIEM

(MODUŁ

Etykiety na nazwiska są podwójne. Jedna z nich pokryta jest
warstwą materiału w kolorze grafitowym. W materiale tym można
wygrawerować nazwisko lub dowolny opis. Druga z etykiet
wykonana jest z kartonu w kolorze białym, stanowi ona podkład dla
etykiety z wygrawerowanym nazwiskiem. Jeżeli nie chcemy
grawerować etykiet wykorzystujemy tylko białą etykietę.

Aby założyć etykietę na nazwisko należy wykonać następujące
czynności :
· Oddzielić przednią część płyty od płyty czołowej panela
odchylając zaczep w kierunku od płyty i jednocześnie
pociągając przednią część płyty.
· Założyć etykietę w oknie szyldu.
· Ponownie połączyć obie części płyty czołowej dociskając
przednią część płyty.

66

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

PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122
INFORMACJE OGÓLNE

PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122

KONFIGURACJA
By panel alarmowy pracował poprawnie należy odpowiednio
skonfigurować dysdeka do którego jest podłączony. Konfiguracja
odbywa się analogicznie do normalnej konfiguracji dysdeka za
wyjątkiem punktu 509. Przy konfiguracji wyjścia do którego
podłączony jest panel alarmowy należy w podpunkcie Pr3 ustawić
parametr 4.
Przykład:
Chcemy skonfigurować dysdeka by współpracował z panelem
alarmowym podłączonym wg. schematu ze strony 154 niniejszego
katalogu (dysdek podłączony jest do pionu nr 1.) Obsługa centrali
portierskiej włączona. Obsługa dysdeka w zasilaczu włączona.
Panel podłączony jest do kanału C dysdeka.
W celu konfiguracji należy:
·
Zaadresować dysdeki (punkt 508).
·
Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
·
Na wyświetlaczu klawiatury wyświetla się

C F F F

INFORMACJE OGÓLNE
Panel wywołania nr ref. 1052/1122 zaprojektowany jest w linii
stylistycznej Mikra. W zależności od potrzeb panel można
zamontować natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu
odpowiednich akcesorii montażowych - puszka z ramką nr ref.
1122/60). Atutem panela są małe wymiary oraz podświetlany na
zielono przycisk w którym można umieścić etykietę. Panel
dedykowany jest do instalacji w których znajdują się dysdeki nr ref.
1052/54RM, nr ref. 1052/54R oraz centrala portierska nr ref.
1052/40R. Urządzenie po odpowiednim skonfigurowaniu pełni rolę
panela przywoławczego (alarmowego) centralę portierską.
Panel nie posiada funkcji obsługi elektrozaczepu.
·

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

Gdzie:
C Numer pionu (1 lub 2).
FFF
Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).
·
Wprowadzić 13 (pion nr 1, kod fizyczny odbiornika: 3)
·
Zatwierdzić klawiszem #.
·
Na wyświetlaczu wyświetli się:

P R
·

Wpisać numer programu 3 i zatwierdzić klawiszem #.

P R
·

3

Podać wartość parametru 4 i zatwierdzić klawiszem #.

RD
Plus zasilania.
R1/6
Masa zasilania.
1
Głośnik panela.
9

0

4

·
2
Mikrofon panela.
Wywołanie CP.

·

C F F F

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy:

-10°C ÷ +50°C

Wymiary (dł. x szer. x gł.):

99 x 185 x 20 mm

Zasilanie:

18V DC

Klasa szczelności:

IP 44

Waga:

0,5 kg

Po zatwierdzeniu parametru nastąpi powrót do ekranu:

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

٭

Uwaga !
Aktualna wartość parametru nie jest wyświetlana po wejściu do
danego ustawienia indywidualnego
Po wykonaniu powyższego punktu należy zresetować system
(wyłączyć i po chwili ponownie włączyć zasilanie).
Jednocześnie z panelem alarmowym w obrębie jednego dysdeka
mogą pracować inne urządzenia (podłączone do innych kanałów).
W instalacji może znajdować się więcej niż jeden panel alarmowy.

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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PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122
INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻ
·

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłączyć przewody do listwy zaciskowej.

WYWOŁNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
Wciśnięcie przycisku w panelu alarmowym spowoduje wywołanie
centrali portierskiej.
W momencie gdy centrala jest zajęta, lub trwa rozmowa w pionie
generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnał
zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub nie
odpowiada generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

WYWOŁNIE PANELA ALARMOWEGO
CENTRALI PORTIERSKIEJ
·

Z

POZIOMU

Istnieje możliwość wywołania panela alarmowego z poziomu
centrali portierskiej. Podczas wywołania panel zadzwoni przez
czas ok. 1 s, a następnie automatycznie nastąpi załączenie
fonii. Wywołanie odbywa się poprzez wpisanie numeru panela
alarmowego w CP.

MONTAŻ PANELA
W celu zamontowania panela należy:
· Otworzyć panel wywołania. W celu otwarcia należy wpierw
odkręcić śrubę patentową „C” znajdująca się na dolnej ściance
panela.

Rys. 3 Podłączenie przewodów.

·

Umieścić etykietę z nazwiskiem.

Rys. 1 Otwarcie panela.

·

Zamontować panel na wysokości 1,55-1,60m.
Rys. 4 Montaż okna opisowego.

Rys. 5 Uzupełnienie etykiety z nazwiskiem.

·

Zamknąć panel wywołania.

Wkręcić śrubę patentową

Rys. 2 Mocowanie panela.
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PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122
MONTAŻ

Rys. 6 Zamknięcie panela.

W celu montażu panela podtynkowo konieczne jest zastosowanie
obudowy podtynkowej nr ref. 1122/60, która nie wchodzi w skład
zestawu.
W skład panela dodatkowo wchodzi:

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze
znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.
Wszystkie połączenia należy wykonać wykorzystując dołączone
schematy (przy odłączonym napięciu zasilającym).

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

69

UNIFON NR REF. 1131/620
INFORMACJE OGÓLNE / PROGRAMOWANIE

UNIFON MODEL URMET
NR REF. 1131/620

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym założona pierwsza zworka
(od prawej) to numer 1. Używamy tylko pierwszych 8 zworek (licząc
od prawej), pozostałe dwie służą do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym, zgodnie z opisem na płytce
unifonu. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 510 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

Kod wywołania unifonu
1

25

12

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·

240

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.
129

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1131/620 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/621, nr ref. 1132/620 oraz nr ref.
1132/621.
Uwaga unifon nr ref. 1131/620 powinien pracować w instalacji 7V
(parametr 110 ustawiony na wartość 1). W przypadku instalacji
mieszanej, w której znajdują się unifony nr ref. 1132/620, nr ref.
1132/520 oraz nr ref. 1131/520 parametr 110 powinien ustawiony
być na 1 (instalacja 7 V).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Unifon nr ref. 1131/620 umożliwia trójstopniową regulację głośności
sygnału wywołania. W tabeli poniżej zamieszone jest możliwe
ustawienie zworki J2 oraz odpowiadającemu ustawieniu stan
sygnału wywołania.
Ustawienie zwory J2.

Sygnał wywołania
głośności.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+L
-L

Stan sygnału wywołania.

Linia unifonów.
Masa linii unifonów.

Sygnał
wywołania
głośności.

PROGRAMOWANIE

o

maksymalnej

o

średniej

Sygnał wywołania o niskiej głośności.

Brak zworki - wyłączony sygnał
wywołania. Podczas wywołania świeci
się tylko dioda LED.
Zwora J1 stanowi zworę serwisową.
Zaciski T1 oraz T2 (w zależności od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) mogą służyć do sterowania wyjściami
OC1, OC2 lub wywołania centrali portierskiej. Naciśnięcie przycisku
w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjścia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjścia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem EI wówczas istnieje
możliwość sterowania bramy za pomocą unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.
T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.
Waga urządzenia 0.35 kg
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UNIFON NR REF. 1131/620
MONTAŻ

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,50 m od
podłoża (rys. 1).

rys. 3
5. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
6. Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4) tak by nie
zatrzasnąć przewodów..

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
użyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

rys. 4

rys. 2
2. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
3. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
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UNIFON NR REF. 1131/621
INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM
NR REF. 1131/621

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1131/621 różni się od unifonu nr ref. 1131/620
zastosowaniem dodatkowego przycisku zwiernego. Istnieje
możliwość montażu w unifonie dodatkowo jeszcze 3 takich
przycisków (przyciski nr ref. 1131/100).
Wspomniane przyciski mogą służyć do sterowania otwarciem
bramy, załączania dodatkowych przekaźników, załączania
oświetlenia itp.
Dodatkowy przycisk wewnątrz unifonu jest połączony z zaciskami
T2 i -L i służy on do sterowania wyjściami OC1 lub OC2, w
zależności od pionu w którym znajduje się dany unifon. Naciśnięcie
przycisku w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie
wyjścia OC1, natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie
wyjścia OC2. Gdy wyjścia OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem
EI wówczas istnieje możliwość sterowania bramy za pomocą
unifonu bez stosowania dodatkowego okablowania.
T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Waga urządzenia 0.35 kg.

72

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

UNIFON NR REF. 1132/620
INFORMACJE OGÓLNE / PROGRAMOWANIE

UNIFON MODEL SCAITEL
NR REF. 1132/620

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym założona pierwsza zworka
(od góry) to numer 1. Używamy tylko pierwszych 8 zworek (licząc
od góry PCB), pozostałe dwie służą do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyżej. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 510 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

Kod wywołania unifonu
1

25

12

INFORMACJE OGÓLNE
240

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.

129

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1132/620 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621 oraz nr ref.
1132/621.
Uwaga unifon nr ref. 1132/620 powinien pracować w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartość 1). W przypadku instalacji
mieszanej, w której znajdują się unifony nr ref. 1132/620, nr ref.
1132/520 oraz nr ref. 1131/520 parametr 110 powinien ustawiony
być na 1 (instalacja 7 V).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Unifon nr ref. 1132/620 umożliwia trójstopniową regulację głośności
sygnału wywołania. W tabeli poniżej zamieszone jest możliwe
ustawienie zworki J2 oraz odpowiadającemu ustawieniu stan
sygnału wywołania.
Ustawienie zwory J2.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+L
-L
T:68
T:180

Stan sygnału wywołania.
Brak zworki - wyłączony sygnał
wywołania. Podczas wywołania świeci
się tylko dioda LED.
Sygnał wywołania
głośności.

Linia unifonów.
Masa linii unifonów.
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 68R (zwierany
do masy (L-)).
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 180R (zwierany
do masy (L-).

Sygnał
wywołania
głośności.

o

maksymalnej

o

średniej

Sygnał wywołania o niskiej głośności.

PROGRAMOWANIE
Zworka J1 stanowi zworkę serwisową.
Zaciski T2:180 oraz T1:68 (w zależności od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) mogą służyć do sterowania wyjściami
OC1, OC2 lub wywołania centrali portierskiej. Naciśnięcie przycisku
w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjścia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjścia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem EI wówczas istnieje
możliwość sterowania bramy za pomocą unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.
T1:68 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2:180 jest
zaciskiem rezystora 180R.
Waga urządzenia 0.35 kg
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UNIFON NR REF. 1132/620
MONTAŻ

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,50 m od
podłoża (rys. 1).

rys. 3
5. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
6. Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4) ak by nie
zatrzasnąć przewodów..

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1

Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).
rys. 4

rys. 2
2. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
3. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
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UNIFON NR REF. 1132/621
INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON MODEL SCAITEL
NR REF. 1132/621

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1132/621 różni się od unifonu nr ref. 1132/620
zastosowaniem dodatkowego przycisku zwiernego.
Wspomniane przyciski mogą służyć do sterowania otwarciem
bramy, załączania dodatkowych przekaźników, załączania
oświetlenia itp.
Zaciski T2:180 oraz T1:68 (w zależności od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) mogą służyć do sterowania wyjściami
OC1, OC2 lub wywołania centrali portierskiej. Naciśnięcie przycisku
w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjścia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjścia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem EI wówczas istnieje
możliwość sterowania bramy za pomocą unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.
T1:68 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2:180 jest
zaciskiem rezystora 180R.

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.
Waga urządzenia 0.35 kg
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UNIFON NR REF. 1134/622
INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/622

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym założona pierwsza zworka
(od góry) to numer 1. Używamy tylko pierwszych 8 zworek (licząc
od góry PCB), pozostałe dwie służą do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyżej. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 510 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

Kod wywołania unifonu
1

25

12

INFORMACJE OGÓLNE
240

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.

129

Dodatkowo unifon posiada wbudowaną diodę LED sygnalizującą
wywołanie.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1134/622 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr ref.
1132/620 oraz nr ref. 1132/621.

U góry unifonu znajduje się 3-pozycyjna dźwignia regulacji
głośności sygnału wywołania.

Uwaga unifon nr ref. 1134/622 powinien pracować w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartość 1).

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
LU
0L
T1
T2

Linia unifonów.
Masa linii unifonów.
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 68R (zwierany
do masy (0L)).
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 180R (zwierany
do masy (0L)).

PROGRAMOWANIE

Zworka J1 stanowi zworkę serwisową.
Zaciski T2 oraz T1 (w zależności od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) mogą służyć do sterowania wyjściami
OC1, OC2 lub wywołania centrali portierskiej. Naciśnięcie przycisku
w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjścia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjścia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem EI wówczas istnieje
możliwość sterowania bramy za pomocą unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.
T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.
Fabrycznie do przycisku funkcyjnego nr 1 podłączony jest zacisk
T2. Do przycisku funkcyjnego nr 2 podłączony jest zacisk T1.
Waga urządzenia 0.3 kg
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UNIFON NR REF. 1134/622
MONTAŻ

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,50 m od
podłoża (rys. 1).

rys. 3
6. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
7. Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4) pamiętając by
wierzchołek diody LED znalazł się w otworze na niego
przeznaczonym.

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1

Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

rys. 4

rys. 2
2. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
W razie konieczności zdemontować głośnik poprzez delikatne
obrócenie go w lewo. Należy przy tym uważać by nie urwać
przewodów głośnikowych.
3. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).

kołków

4. Ponownie zamontować głośnik (jeśli został zdemontowany).
Montaż głośnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekręceniu w prawo.
5. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.
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UNIFON NR REF. 1134/622
MONTAŻ
MONTAŻ DODATKOWEGO PRZYCISKU

4.

Założyć nakładkę przycisku (rys. 10).

Aby zamontować dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonów
nr ref. 1134/622 należy wykonać opisane poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 7).

(rys. 10)
5.

2.

rys. 7
Zdemontować odpowiednie zaślepki
czołowej unifonu (rys. 8).

przycisków

Ponownie złożyć górną i dolną podstawę unifonu.

z płyty

(rys. 8)
3.

Wcisnąć przycisk funkcyjny w podstawę unifonu (rys. 9).

(rys. 9)
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UNIFON NR REF. 1140/621
INFORMACJE OGÓLNE / PROGRAMOWANIE

UNIFON MODEL SIGNO NR REF. 1140/621

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym założona pierwsza zworka
(od góry) to numer 1. Używamy tylko pierwszych 8 zworek (licząc
od góry PCB), pozostałe dwie służą do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyżej. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 510 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

Kod wywołania unifonu
1

25

INFORMACJE OGÓLNE

12

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.

240

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1140/621 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr ref.
1132/620, nr ref. 1132/621 oraz nr ref. 1134/622.
Uwaga unifon nr ref. 1140/621 powinien pracować w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartość 1).

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
LU
0L
T1
T2

Linia unifonów.
Masa linii unifonów.
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 68R (zwierany
do masy (0L)).
Zacisk podłączenia przycisku wywołania 180R (zwierany
do masy (0L)).

PROGRAMOWANIE

129

Zworka J1 stanowi zworkę serwisową.
Zaciski T2 oraz T1 (w zależności od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) mogą służyć do sterowania wyjściami
OC1, OC2 lub wywołania centrali portierskiej. Naciśnięcie przycisku
w unifonie będącym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjścia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjścia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 połączone są z wejściem EI wówczas istnieje
możliwość sterowania bramy za pomocą unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.
T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.
Fabrycznie do przycisku funkcyjnego nr 1 podłączony jest zacisk
T2.
Waga urządzenia 0.3 kg

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Pod wieszakiem do słuchawki znajduje się 3-pozycyjna dźwignia
regulacji głośności sygnału wywołania.
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UNIFON NR REF. 1140/621
MONTAŻ

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od
podłoża.
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
użyciu ostrza wkrętaka (Rys. 1).

Rys. 3

Rys. 1
2. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).

kołków

3. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
4. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

Rys. 2
5. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
unifonu.
6. Połączyć ponownie obie części obudowy (Rys. 3).
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UNIFON „UTOPIA” NR REF. 1134/522
MONTAŻ

UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/522

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
LU
0L
3D
T2
T1
0L
+W
-W

Linia unifonów.
Masa linii unifonów.
Dzwonek lokalny.
Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego nr 2.
Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego nr 1.
Masa przycisków funkcyjnych.
„+” wtórnika wywołania (kolektor transoptora)
„-” wtórnika wywołania (emiter transoptora)

Masy 0L są ze sobą połączone wewnątrz urządzenia.

OPIS ZŁĄCZ
X2
X3
X4
D1

Złącze serwisowe.
Złącze adresowe.
Złącze słuchawki.
Dioda LED.

PROGRAMOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1134/522 jest zaawansowanym urządzeniem
dedykowanym do pracy w systemie MATIBUSSE z centralą
portierską.
Instalacja jest prosta i szybka, ponieważ wszystkie przewody pionu
domofonowego podłącza się do złącza znajdującego się wewnątrz
unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy).
Unifon nr ref. 1134/522 dostępny jest w kolorze białym.
Wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski
funkcyjne. Ma on możliwość dodania dodatkowego przycisku
funkcyjnego nr ref. 1134/100 (w sumie może być ich aż 3). Trzeci
przycisk wymaga dodatkowych przewodów. Przyciski te są
niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych
dodatkowych funkcji, np.:
· Wywołania centrali portierskiej,
· Zestawienia połączenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.
· Załączenia wyjścia OC w zasilaczu,
· Inne funkcje (co wymaga podłączenia dodatkowych żył do
unifonów).
Unifon może być instalowany w wersji nabiurkowej przy użyciu
zestawu nr ref. 1134/50.

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.
Wywołanie centrali portierskiej, załączenie OC, wykonanie
połączenia zwrotnego.
·
Informowanie użytkownika o stanie centrali portierskiej przy
próbie jej wywołania z unifonu.
·
Wtórnik
wywołania
rozmowy
w
postaci
wyjścia
transoptorowego
Dodatkowo unifon posiada wbudowaną diodę LED sygnalizującą
wywołanie oraz trójstopniowy układ regulacji głośności.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
W przypadku standardowej instalacji 2 żyłowej unifony nr ref.
1134/522 podłączamy do wspólnego pionu LU1 lub LU2.
UWAGA !!
Unifony nr ref. 1134/522 nie są kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie mogą być zamontowane z nimi w obrębie tej samej linii LU).
Unifony nr ref. 1134/522 współpracują tylko z zasilaczami nr ref.
1052/31R i nr ref. 1052/33R.
Do prawidłowego działania unifonu nr ref. 1134/522 wymagane jest
ustawienie w kroku P010 lub P011 menu programowania zasilacza
parametru na „1”.
Adres unifonu nie może być równy „0”.

Unifon programujemy przy pomocy zworek. Przy ich pomocy
ustawiamy numer unifonu od 1 do 127 (złącze X3). Przy czym
założona pierwsza zworka (od góry) to numer 64. Numer unifonu
ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyżej. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 254 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

Kod wywołania unifonu
1

12

25

70
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UNIFON „UTOPIA” NR REF. 1134/522
MONTAŻ
WSPÓŁPRACA DWÓCH UNIFONÓW NA JEDNYM
ADRESIE WYWOŁANIA
Aby dwa unifony były wywoływane tym samym adresem logicznym
należy:
· W Menu Programowania w kroku P010 lub P011 ustawić
parametr „2”
· W pierwszym unifonie ustawić dowolny adres fizyczny
· W drugim unifonie ustawić adres o 64 większy.
Np. jeśli pierwszy unifon ma adres fizyczny 5 (i taki sam adres
logiczny/wywołania) to drugi unifon musi mieć adres fizyczny 69.
Wówczas wywołując adres 5 zadzwonią obydwa unifony,
a rozmowa będzie dostępna w tym unifonie, w którym słuchawka
zostanie podniesiona pierwsza.
UWAGA !!!
W przypadku współpracy dwóch unifonów na jednym adresie
wywołania nie ma potwierdzenia otwarcia drzwi w unifonie,
oraz nie działa współpraca z Centralą Portierską!

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
U góry unifonu znajduje się 3-pozycyjna dźwignia regulacji
głośności sygnału wywołania.

ZAŁĄCZENIE OC1
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy słuchawka jest
odłożona lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC1.

ZAŁĄCZENIE OC2
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy słuchawka jest odłożona
lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZPU
PODEJMOWANIA ROZMOWY

BEZ

KONECZNOSCI

Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania
z panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

DZWONEK DO DRZWI
Zwarcie zacisków 3D i GND uruchamia sygnał dźwiękowy
w unifonie. Funkcja ta jest aktywna również podczas trwania
rozmowy.

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,50 m od
podłoża (rys. 1).

INSTRUKCJA OBŁSUGI
WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
unifon należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki
i wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
połączenie, w słuchawce generowany jest sygnał o długości około
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnał oczekiwania). W przypadki zajętości
centrali, generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnał zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub
nie odpowiada generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE ZWROTNE DO PANELA
Funkcja umożliwia zestawienie połączenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel może znajdować
się w wejściu głównym jak i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do którego podłączony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy słuchawka jest podniesiona. Połączenie
zostanie automatycznie rozłączone po czasie ustawionym
w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
· Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w pionie.
· Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
· Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
Przerwanie połączenia może nastapić w wyniku :
· Odłożenia słuchawki w unifonie.
· Wciśnięcia przycisku * w panelu.

rys. 1
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1

Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

rys. 2
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2. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
W razie konieczności zdemontować głośnik poprzez delikatne
obrócenie go w lewo. Należy przy tym uważać by nie urwać
przewodów głośni
3. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Ponownie zamontować głośnik (jeśli został zdemontowany).
Montaż głośnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekręceniu w prawo.
5. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

6.
7.

2.

Zdemontować odpowiednie zaślepki
czołowej unifonu (rys. 8).

przycisków

z płyty

3.

(rys. 8)
Wcisnąć przycisk funkcyjny w podstawę unifonu (rys. 9).

4.

(rys. 9)
Założyć nakładkę przycisku (rys. 10).

5.

(rys. 10)
Ponownie złożyć górną i dolną podstawę unifonu.

rys. 3
Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4) pamiętając by
wierzchołek diody LED znalazł się w otworze na niego
przeznaczonym.

rys. 4

MONTAŻ DODATKOWEGO PRZYCISKU
Aby zamontować dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonów
nr ref. 1134/522 należy wykonać opisane poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 7).

rys. 7
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DANE TECHNICZNE / PROGRAMOWANIE

UNIFON MODEL SIGNO NR REF. 1140/522

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
LU
Linia unifonów.
0L
Masa linii unifonów.
3D
Dzwonek lokalny.
T2
Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego nr 2.
T1
Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego nr 1.
0L
Masa przycisków funkcyjnych.
+W
„+” wtórnika wywołania (kolektor transoptora)
-W
„-” wtórnika wywołania (emiter transoptora)
Masy 0L są ze sobą połączone wewnątrz urządzenia.

OPIS ZŁĄCZ
X6 Złącze serwisowe.
X4 Złącze adresowe.
X5 Złącze słuchawki.

PROGRAMOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1140/522 jest zaawansowanym urządzeniem
dedykowanym do pracy w systemie MATIBUSSE z centralą
portierską.
Instalacja jest prosta i szybka, ponieważ wszystkie przewody pionu
domofonowego podłącza się do złącza znajdującego się wewnątrz
unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy).
Unifon nr ref. 1140/522 dostępny jest w kolorze białym.
Wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski
funkcyjne. Ma on możliwość dodania dodatkowego przycisku
funkcyjnego (w sumie może być ich aż 3). Przyciski te są
niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych
dodatkowych funkcji, np.:
· Wywołania centrali portierskiej.
· Zestawienia połączenia zwrotnego z jednym wybranym
panelem.
· Załączenia wyjścia OC w zasilaczu.
· Inne funkcje (co wymaga podłączenia dodatkowych żył do
unifonów).

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.
Wywołanie centrali portierskiej, załączenie OC, wykonanie
połączenia zwrotnego.
Informowanie użytkownika o stanie centrali portierskiej przy
próbie jej wywołania z unifonu.
Wtórnik wywołania rozmowy w postaci wyjścia transoptorowego

·
·

Dodatkowo unifon posiada trójstopniowy układ regulacji głośności.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU

Unifon programujemy przy pomocy zworek. Przy ich pomocy
ustawiamy numer unifonu od 1 do 127 (złącze X4). Przy czym
założona pierwsza zworka (od góry) to numer 1. Numer unifonu
ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyżej. Każda założona zworka zwiększa w/w numer o liczbę
odpowiadającą zworce.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz może obsłużyć do 254 użytkowników.
Kod logiczny unifonu równy jest wartości ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonów ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiście istnieje
możliwość dowolnej modyfikacji kodów logicznych.
Ustawienie zworek

W przypadku standardowej instalacji 2 żyłowej unifony nr ref.
1140/522 podłączamy do wspólnego pionu LU1 lub LU2.
UWAGA !!
Unifony nr ref. 1140/522 nie są kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie mogą być zamontowane z nimi w obrębie tej samej linii LU).
Unifony nr ref. 1140/522 współpracują tylko z zasilaczami nr ref.
1052/31R i nr ref. 1052/33R.
Do prawidłowego działania unifonu nr ref. 1140/522 wymagane jest
ustawienie w kroku 010 lub 011 menu programowania zasilacza
parametru na „1”.
Adres unifonu nie może być równy „0”.

Kod wywołania unifonu
1

12

25

70
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INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻ
WSPÓŁPRACA DWÓCH UNIFONÓW NA JEDNYM
ADRESIE WYWOŁANIA
Aby dwa unifony były wywoływane tym samym adresem logicznym
należy:
· W Menu Programowania w kroku P010 lub P011 ustawić
parametr „2”
· W pierwszym unifonie ustawić dowolny adres fizyczny
· W drugim unifonie ustawić adres o 64 większy.
Np. jeśli pierwszy unifon ma adres fizyczny 5 (i taki sam adres
logiczny/wywołania) to drugi unifon musi mieć adres fizyczny 69.
Wówczas wywołując adres 5 zadzwonią obydwa unifony,
a rozmowa będzie dostępna w tym unifonie, w którym słuchawka
zostanie podniesiona pierwsza.
UWAGA !!!
W przypadku współpracy dwóch unifonów na jednym adresie
wywołania nie ma potwierdzenia otwarcia drzwi w unifonie,
oraz nie działa współpraca z Centralą Portierską!

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Pod wieszakiem do słuchawki znajduje się 3-pozycyjna dźwignia
regulacji głośności sygnału wywołania.

ZAŁĄCZENIE OC1
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy słuchawka jest
odłożona lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC1.

ZAŁĄCZENIE OC2
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy słuchawka jest odłożona
lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w trakcie wywołania z panela,
urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi (brak
takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie automatycznie
spowoduje rozłączenie z panelem.

MONTAŻ
SIGNO może być montowany na ścianie lub ustawiony na biurku
przy wykorzystaniu podstawy skośnej.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od
podłoża.
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.

INSTRUKCJA OBŁSUGI

1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
użyciu ostrza wkrętaka (Rys. 1).

WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
unifon należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki
i wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
połączenie, w słuchawce generowany jest sygnał o długości około
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnał oczekiwania). W przypadki zajętości
centrali, generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnał zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub
nie odpowiada generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE ZWROTNE DO PANELA

Rys. 1
2. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).
3. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
4 Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

Funkcja umożliwia zestawienie połączenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel może znajdować
się w wejściu głównym jak i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do którego podłączony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy słuchawka jest podniesiona. Połączenie
zostanie automatycznie rozłączone po czasie ustawionym
w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
· Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w pionie.
· Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
· Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
· Odłożenia słuchawki w unifonie.
·

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

Rys. 2
5. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
unifonu.
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6 Połączyć ponownie obie części obudowy (Rys. 3).

Rys. 3
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INFORMACJE OGÓLNE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/722

INSTRUKCJA OBŁSUGI
WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
unifon należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki
i wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
połączenie, w słuchawce generowany jest sygnał o długości około
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnał oczekiwania). W przypadki zajętości
centrali, generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnał zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub
nie odpowiada, generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE ZWROTNE DO PANELA

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1134/722 jest urządzeniem dedykowanym do pracy w
systemie MATIBUSSE. Współpracuje on bezpośrednio z dysdekiem
nr ref. 1052/54RM oraz nr ref. 1052/54R. Łączony jest z
dysdekiem za pomocą skrętki kat 5e zakończonej obustronnie
wtykami RJ45.
Unifon nr ref. 1134/722 dostępny jest w kolorze białym.
Wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski
funkcyjne. Ma on możliwość dodania dodatkowego przycisku
funkcyjnego (w sumie może być ich aż 3). Przyciski te są
niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych
dodatkowych funkcji, np.:
· Wywołania centrali portierskiej.
· Zestawienia połączenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.
· Załączenia wyjścia OC w zasilaczu.
· Inne funkcje (co wymaga podłączenia dodatkowych żył do
unifonów).

Funkcja umożliwia zestawienie połączenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel może znajdować
się w wejściu głównym jak i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do którego podłączony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy słuchawka jest podniesiona. Połączenie
zostanie automatycznie rozłączone po czasie ustawionym
w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem
w pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w unifonie.
·

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1

PODSTAWOWE FUNKCJE

Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy słuchawka jest
odłożona lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC1.

·
·
·

ZAŁĄCZENIE OC2

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.
Wywołanie centrali portierskiej, załączenie OC, wykonanie
połączenia zwrotnego.
·
Informowanie użytkownika o stanie centrali portierskiej przy
próbie jej wywołania z unifonu.
Dodatkowo unifon posiada trójstopniowy układ regulacji głośności.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
IN
OUT

Wejście RJ45.
Wyjście RJ45.

Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy słuchawka jest odłożona
lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania
z panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
U góry unifonu znajduje się 3-pozycyjna dźwignia regulacji
głośności sygnału wywołania.
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WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Unifony z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E, każdy
przewód o średnicy f 0,511mm, 4 pary przewodów. Wtyczki RJ 45
na końcach przewodów należy zakuć w standardzie T-568. Wykaz
kolorów i odpowiadających im pinów standardu T-568 – rysunek
poniżej.

Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1 Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
użyciu ostrza wkrętaka (rys. 2).

rys. 2

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały*
Pomarańczowy*

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony*

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

2. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
W razie konieczności zdemontować głośnik poprzez delikatne
obrócenie go w lewo. Należy przy tym uważać by nie urwać
przewodów głośnikowych.
3. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Ponownie zamontować głośnik (jeśli został zdemontowany).
Montaż głośnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekręceniu w prawo.
5. Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

Maksymalna odległość pomiędzy uchwytem a dysdekiem
wynosi 30 m.
* Linie nie używane w przypadku unifonu UTOPIA

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.
rys. 3

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,50 m od
podłoża (rys. 1).

rys. 1

88

6.
7.

Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków
złącza unifonu.
Połączyć ponownie obie części obudowy (rys.4) pamiętając by
wierzchołek diody LED znalazł się w otworze na niego
przeznaczonym.

rys.4

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

UNIFON „UTOPIA” NR REF. 1134/722
MONTAŻ
MONTAŻ DODATKOWEGO PRZYCISKU
Aby zamontować dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonów
nr ref. 1134/722 należy wykonać opisane poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski
przy użyciu ostrza wkrętaka (rys. 7).

5.

2.

rys. 7
Zdemontować odpowiednie zaślepki
czołowej unifonu (rys. 8).

przycisków

(rys. 10)
Ponownie złożyć górną i dolną podstawę unifonu.

z płyty

3.

(rys. 8)
Wcisnąć przycisk funkcyjny w podstawę unifonu (rys. 9).

4.

(rys. 9)
Założyć nakładkę przycisku (rys. 10).

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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UNIFON „SIGNO” NR REF. 1140/722
INFORMACJE OGÓLNE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIFON MODEL SIGNO NR REF. 1140/722

INSTRUKCJA OBŁSUGI
WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna, w
menu programowania zasilacza do którego podłączony jest unifon
należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki i
wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
połączenie, w słuchawce generowany jest sygnał o długości około
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnał oczekiwania). W przypadki zajętości
centrali, generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnał zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub
nie odpowiada, generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE ZWROTNE DO PANELA

INFORMACJE OGÓLNE
Unifon nr ref. 1140/722 jest urządzeniem dedykowanym do pracy w
systemie MATIBUSSE. Współpracuje on bezpośrednio z dysdekiem
nr ref. 1052/54RM oraz nr ref. 1052/54R. Łączony jest z dysdekiem
za pomocą skrętki kat 5e zakończonej obustronnie wtykami RJ45.
Unifon nr ref. 1140/722 dostępny jest w kolorze białym.
Wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski
funkcyjne. Ma on możliwość dodania dodatkowego przycisku
funkcyjnego (w sumie może być ich aż 3). Przyciski te są
niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych
dodatkowych funkcji, np.:
· Wywołania centrali portierskiej.
· Zestawienia połączenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.
· Załączenia wyjścia OC w zasilaczu.
· Inne funkcje (co wymaga podłączenia dodatkowych żył do
unifonów).

PODSTAWOWE FUNKCJE
·
·
·

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.
Wywołanie centrali portierskiej, załączenie OC, wykonanie
połączenia zwrotnego.
·
Informowanie użytkownika o stanie centrali portierskiej przy
próbie jej wywołania z unifonu.
Dodatkowo unifon posiada trójstopniowy układ regulacji głośności.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
IN
OUT

Wejście RJ45.
Wyjście RJ45.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA

Funkcja umożliwia zestawienie połączenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel może znajdować
się w wejściu głównym jak i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do którego podłączony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy słuchawka jest podniesiona. Połączenie
zostanie automatycznie rozłączone po czasie ustawionym w
punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w
pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w unifonie.
·

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy słuchawka jest
odłożona lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC1.

ZAŁĄCZENIE OC2
Wciśnięcie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy słuchawka jest odłożona
lub w trakcie rozmowy powoduje załączenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania
z panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

Pod wieszakiem do słuchawki znajduje się 3-pozycyjna dźwignia
regulacji głośności sygnału wywołania.
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UNIFON „SIGNO” NR REF. 1140/722
MONTAŻ

MONTAŻ

WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

Unifon SIGNO może być montowany na ścianie lub ustawiony na
biurku przy wykorzystaniu podstawy skośnej.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

Unifony z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E, każdy
przewód o średnicy f 0,511mm, 4 pary przewodów. Wtyczki RJ 45
na końcach przewodów należy zakuć w standardzie T-568. Wykaz
kolorów i odpowiadających im pinów standardu T-568 – rysunek
poniżej.

MONTAŻ ŚCIENNY
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokości, aby
najwyższa część aparatu znajdowała się na wysokości 1,55 m od
podłoża.
Aby zamontować unifon w wersji wiszącej należy wykonać opisane
poniżej czynności.
1. Rozłożyć obudowę unifonu zwalniając plastikowe zatrzaski przy
użyciu ostrza wkrętaka (Rys. 1).

Rys. 1
2. Przymocować unifon do ściany przy użyciu 2 kołków
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).
3. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej części unifonu.
4 Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich
końcówki.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały*
Pomarańczowy*

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony*

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Maksymalna odległość pomiędzy uchwytem
wynosi 30 m.
* Linie nie używane w przypadku unifonu SIGNO

a

dysdekiem

Rys. 2
5. Podłączyć końcówki przewodów do właściwych zacisków złącza
unifonu.
6. Połączyć ponownie obie części obudowy (Rys. 3).

Rys. 3
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VIDEOMONITOR WINFLATPLUS NR REF. 1855/11A
INFORMACJE OGÓLNE / REGULACJA / MONTAŻ

VIDEOMONITOR WINSPOT
NR REF. 1855/11A

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

INFORMACJE OGÓLNE
Videomonitor 1855/11A jest monitorem kolorowym. Jego płaski,
4 calowy ekran oraz niewielka grubość umożliwiają łatwy i szybki
montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w ścianie.
Videomonitor WINSPOT jest dostępny w kolorze białym
i wyposażony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe
zwierne przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np. do:
·

Załączenia światła na klatce schodowej.

·

Wywołania podglądu wizji z kamery zewnętrznej.

·

Funkcji dzwonka do drzwi.

·

Otwierania dodatkowego zamka elektrycznego.

REGULACJA
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik wewnętrzny, posiada
trzy poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną,
ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
WINSPOT nr ref. 1855/11A dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu.
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UCHWYT NR REF. 1855/952
INFORMACJE OGÓLNE / PROGRAMOWANIE
ZAŁĄCZENIE TERMINANCJI

UCHWYT MOCUJĄCY VIDEO
NR REF. 1855/952

Zworka TER powinna być nałożona w każdym uchwycie, jeżeli
pracuje on pojedynczo (jeden adres, jeden uchwyt).
DO DYSDEKA
IN

UTP KAT 5E

OUT

TERMINANCJA ZAŁOŻONA

Jeżeli do wybranego kanału dysdeka podłączone są jednocześnie
dwa uchwyty (dwa uchwyty pracują równolegle, na jednym adresie)
wówczas zworka TER powinna być zdjęta w uchwycie znajdującym
się bliżej dysdeka. Natomiast w drugim uchwycie (stanowiącym
koniec linii) zworka powinna być nałożona.
DO DYSDEKA
IN

UTP KAT 5E
DO UCHWYTU

OUT

UTP KAT 5E

TERMINANCJA WYŁĄCZONA

INFORMACJE OGÓLNE
Uchwyt video nr ref. 1855/952 jest urządzeniem dedykowanym do
pracy w systemie MATIBUSSE w wersji video. Współpracuje on
bezpośrednio z dysdekiem nr ref. 1052/54RM oraz nr ref.
1052/54R. Łączony jest z dysdekiem za pomocą skrętki kat 5e
zakończonej obustronnie wtykami RJ45.
Dzięki niemu możliwe jest zaadaptowanie videomonitora np. nr ref.
1855/11A do systemu MATIBUSSE.

IN

OUT

TERMINANCJA ZAŁOŻONA

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
IN
OUT

UTP KAT 5E

Wejście RJ45.
Wyjście RJ45.

DANE TECHNICZNE

BUDOWA

Napięcie zasilania

18 V DC

Temperatura pracy

0°C ¸ +50°C

IN

Wymiary:
Długość

187 mm

Szerokość

187 mm
150 g

OUT

Waga:

Oznacze
nie

Opis

IN

Wejście

OUT

Wyjście

TER

Terminancja

Pozycja
przełącznika
(zwory)

Funkcja

Do podłączenia
kolejnego uchwytu.
Terminancja
wyłączona
Terminancja
włączona

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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UCHWYT NR REF. 1855/952
INSTRUKCJA OBSŁUGI / DANE TECHNICZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYWOŁNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
videomonitor należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki

◊

i wciśnięciu przycisku funkcyjnego . W momencie gdy centrala
jest zajęta, lub trwa rozmowa w pionie generowany jest sygnał
o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnał zajętości). W przypadku,
gdy centrala jest nie włączona lub nie odpowiada generowany jest
pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE
ZWROTNE
Z ZAŁĄCZENIEM WIZJI

DO

PANELA

Uchwyt nr ref. 1855/952 montowany jest natynkowo za pomocą
4 kołków. W przypadku, gdy przewody ukryte są w ścianie,
wówczas prowadzi się je pod uchwytem mocującym. Natomiast gdy
przewody prowadzone są na zewnątrz, należy doprowadzić je do
uchwytu mocującego z prawej strony od dołu.
Następnie należy wykonać opisane poniżej czynności:

1. Skrócić przewód do wymaganej długości, odizolować
oraz zakuć końcówkę RJ45.
2. Przykręcić uchwyt mocujący do ściany na wskazanej
wysokości przy użyciu czterech kołków mocujących (rys.
1).
3. Podłączyć do wejścia IN wtyczkę RJ45.
4. Wyjąć zaczep A podważając go końcówką wkrętaka.
5. Zawiesić videomonitor na uchwycie mocującym (rys. 2).
6. Zamontować zaczep A z powrotem wciskając go we właściwe
miejsce.

WRAZ

Funkcja
umożliwia
zestawienie
połączenia
z
poziomu
videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel może znajdować się w wejściu głównym jak
i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do którego podłączony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego

О

videomonitora w momencie gdy słuchawka jest podniesiona.
Połączenie zostanie automatycznie rozłączone po czasie
ustawionym w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym videomonitorem lub unifonem
w pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
·
Trwa połączenie pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
w obrębie dysdeka.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w videomonitorze.
·

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

Rys. 1 Montaż uchwytu.

ZAŁĄCZENIE OC1 I OC2
Tryb czuwania:
·
aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk ◊ (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
Tryb rozmowy:
·
załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku ◊,
·
załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.
W trybie czuwania, od momentu wciśnięcia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wciśnięcie kolejnego przycisku wynosi 2
sekundy. Samo wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dźwiękowy sygnał
błędu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania z
panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

Rys. 2 Sposób montażu videomonitora.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAŻ
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UCHWYT NR REF. 1855/952
MONTAŻ
WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Uchwyty z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E, każdy
przewód o średnicy f 0,511mm, 4 pary przewodów. Wtyczki RJ 45
na końcach przewodów należy zakuć w standardzie T-568. Wykaz
kolorów i odpowiadających im pinów standardu T-568 – rysunek
poniżej.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Maksymalna odległość pomiędzy uchwytem a dysdekiem to 30 m.
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UCHWYT NR REF. 1855/952
MONTAŻ

VIDEOMONITOR SIGNO
NR REF. 1740/40..41..42

INFORMACJE OGÓLNE
Signo to kompaktowy, nowoczesny monitor o idealnie gładkiej i
lśniącej powierzchni. Zaprojektowany przez pracownię Citterio. Jest
to najcieńszy w swojej klasie monitor. Klasyczna linia oraz subtelne
wykończenie świetnie sprawdzają się nawet w najbardziej
wymagających wnętrzach.
Monitor wyposażony jest w podświetlany przycisk otwarcia oraz
3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywołania interkomowe, autopodgląd, sterowanie napędem bramowym, oświetleniem itp.).
Monitor wyposażony w dedykowany głośnik do obsługi wywołań,
umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się
trzypozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego
wyciszenia.
Słuchawka monitora wykorzystuje pętle indukto-foniczną, jest
przystosowana dla osób niedosłyszących, noszących aparat
słuchowy z funkcją „T”.
Montaż natynkowy oraz uchwyt, do którego podłączane są
wszystkie przewody, zapewnia szybką i łatwą instalację.
Wideomonitory są dostępne w następujących kolorach obudowy:
· Biała
ref. 1740/40
· Antracyt ref. 1740/41
· Złoty
ref. 1740/42

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Na prawej bocznej ściance monitora znajduje się 3-pozycyjna
dźwignia regulacji głośności sygnału wywołania.

BUDOWA

1.
2.
3.
4.
5.

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

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie jałowym
Pobór mocy
Odchylanie pionowe
Odchylanie poziome
Sygnał wideo
Wymiary
Ekran
Rozdzielczość
Wymiary ekranu
Typ systemu
Opóźnienie załączenia obrazu
Rodzaj mikrofonu
Głośnik słuchawki
Temperatura otoczenia
Wilgotność

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

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
SIGNO nr ref. 1740/40..42 dostarczany jest bez uchwytu
mocującego, który musi być zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu.
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UCHWYT NR REF. 1740/952
INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE
ZAŁĄCZENIE TERMINANCJI

UCHWYT MOCUJĄCY VIDEO
NR REF. 1740/952

Zworka TER powinna być nałożona w każdym uchwycie, jeżeli
pracuje on pojedynczo (jeden adres, jeden uchwyt).

DO DYSDEKA
IN

UTP KAT 5E

OUT

TERMINANCJA ZAŁOŻONA

Jeżeli do wybranego kanału dysdeka podłączone są jednocześnie
dwa uchwyty (dwa uchwyty pracują równolegle, na jednym adresie)
wówczas zworka TER powinna być zdjęta w uchwycie znajdującym
się bliżej dysdeka. Natomiast w drugim uchwycie (stanowiącym
koniec linii) zworka powinna być nałożona.
DO DYSDEKA
IN

UTP KAT 5E
DO UCHWYTU

INFORMACJE OGÓLNE

OUT

Uchwyt video nr ref. 1740/952 jest urządzeniem dedykowanym do
pracy w systemie MATIBUSSE w wersji video. Współpracuje on
bezpośrednio z dysdekiem nr ref. 1052/54RM oraz nr ref.
1052/54R. Łączony jest z dysdekiem za pomocą skrętki kat 5e
zakończonej obustronnie wtykami RJ45.
Dzięki niemu możliwe jest zaadaptowanie videomonitora np. nr ref.
1740/40 do systemu MATIBUSSE.

UTP KAT 5E

TERMINANCJA WYŁĄCZONA

IN

UTP KAT 5E

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
IN
OUT

OUT

Wejście RJ45.
Wyjście RJ45.

TERMINANCJA ZAŁOŻONA

BUDOWA

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

18 V DC

Temperatura pracy

0°C ¸ +50°C

Wymiary:
Długość

194 mm

Szerokość

183 mm

Waga:

Oznacze
nie

Opis

IN

Wejście

OUT

Wyjście

TER

Terminancja

Pozycja
przełącznika
(zwory)

150 g

Funkcja

Do podłączenia
kolejnego uchwytu
(opcjonalnie).
Terminancja
wyłączona
Terminancja
włączona

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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UCHWYT NR REF. 1740/952
INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYWOŁNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
videomonitor należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki
i wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1 (oznaczony jedną kropką).
W momencie gdy centrala jest zajęta, lub trwa rozmowa w pionie
generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnał
zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub nie
odpowiada generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE
ZWROTNE
Z ZAŁĄCZENIEM WIZJI

DO

PANELA

WRAZ

Funkcja
umożliwia
zestawienie
połączenia
z
poziomu
videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel może znajdować się w wejściu głównym jak
i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do którego podłączony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
nr 2 (oznaczony dwiema kropkami) videomonitora w momencie gdy
słuchawka jest podniesiona. Połączenie zostanie automatycznie
rozłączone po czasie ustawionym w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym videomonitorem lub unifonem
w pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
·
Trwa połączenie pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
w obrębie dysdeka.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w videomonitorze.
·
Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1 I OC2
W trybie czuwania:
·
Aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk funkcyjny nr 1 (usłyszymy podwójny sygnał
dźwiękowy),
·
Aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk funkcyjny nr 2 (usłyszymy podwójny sygnał
dźwiękowy).
W trybie rozmowy:
·
Załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
funkcyjnego nr 1,
·
Załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
funkcyjnego nr 2.
W trybie czuwania, od momentu wciśnięcia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wciśnięcie kolejnego przycisku wynosi
2 sekundy. Samo wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dźwiękowy sygnał
błędu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania
z panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.
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MONTAŻ

MONTAŻ

WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

1. Sprawdź czy kanały kablowe pokrywają się z otworem w
uchwycie na przeprowadzenie przewodów.
2. Przykręć uchwyt do ściany za pomocą dostarczonych śrub oraz
kołków rozporowych – rys. 1.
3. Usuń ochronny kartonik.
4. Połącz przewód zakończony wtyczką RJ45 z gniazdem
opisanym jako IN.
5. Wysuń zasuwkę α.
6. Zawieś monitor na uchwycie zgodnie z rysunkiem nr 2.
7. Zablokuj monitor wsuwając wsuwkę α.

Uchwyty z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E, każdy
przewód o średnicy f 0,511mm, 4 pary przewodów. Wtyczki RJ 45
na końcach przewodów należy zakuć w standardzie T-568. Wykaz
kolorów i odpowiadających im pinów standardu T-568 – rysunek
poniżej.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Maksymalna odległość pomiędzy uchwytem a dysdekiem to 30 m.

Rys. 1. Montaż uchwytu

Rys. 2 Montaż monitora na uchwycie.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.
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MONITOR NEXO NR REF. 1708/400
INFORMACJE OGÓLNE

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY NEXO
NR REF. 1708/400

BUDOWA
Widok od przodu

Widok od tyłu

INFORMACJE OGÓLNE
Videomontor głośnomówiący nr ref. 1708/400 przeznaczony jest do
pracy w systemie MATIBUSSE. Monitor bezpośrednio współpracuje
z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.
Atutem urządzenia jest 7 calowy kolorowy wyświetlacz. Dodatkowo
posiada menu ekranowe (OSD) – które umożliwia regulację
jasności oraz koloru. Monitor posiada dodatkowo dwa
potencjometry regulacji głośności: pierwszy od sygnału wywołania,
drugi od głośności audio monitora.
Dodatkowo monitor umożliwia:
·
Wywołanie centrali portierskiej.
·
Załączenie podglądu.
·
Załączenie OC1 oraz OC2.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Maksymalny pobór prądu:
Pobór prądu w stanie
spoczynku:
Pobór mocy podczas
pracy:
Długość
przekątnej
matrycy:
Wymiary matrycy: (dł. x
sz.)
Rozdzielczość matrycy
Temperatura pracy:
Max wilgotność:
Wymiary matrycy: (dł. x
sz. x wys.):
Maksymalna odległość od
dysdeka:

100

18 - 20 V DC
450 mA
0 mA
<8 W
7’’
155 x 87 mm
320H x 208V linii
0°C ¸ +50°C
< 80 %
200 x 136 x 24,5 mm
20 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Matryca LCD 7’’
Dodatkowy przycisk
Dodatkowy przycisk
Przycisk otwarcia drzwi
Przycisk odebrania/ rozłączenia połączenia
Mikrofon
Przycisk : używany do zmniejszenia koloru lub jasności
Przycisk wejścia do menu
Przycisk : używany do zwiększenia koloru lub jasności
Potencjometr regulacji głośności rozmowy
Potencjometr regulacji głośności wywołania
Gniazdo RJ45 (do podłączenia systemu)
Przycisk blokady
Głośnik wywołania
Głośnik rozmowy

UWAGA DO MONTAŻU
Monitor NEXO nr ref. 1708/400 współpracuje wyłącznie z panelami
przystosowanymi do współpracy z monitorami głośnomówiącymi nr
ref. 1052/104 wraz z kamerą kolorową nr ref. 1752/40.
W przypadku zastosowanie innych rodzajów paneli prosimy
o kontakt z działem technicznym.
Dodatkowo wymagane jest użycie dysdeka nr ref. 1052/54RM lub
nr ref. 1052/54R. Należy zwrócić uwagę by maksymalna odległość
monitora od dysdeka wynosiła nie więcej niż 20 m.
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MONITOR NEXO NR REF. 1202/952R
REGULACJA / PROGRAMOWANIE

REGULACJA
REGULACJA JASNOŚCI ORAZ KOLORU

Po zaprogramowaniu wszystkich monitorów (odbiorników) należy
wyjść z menu programowania zasilacza i wykonać reset dysdeków
poprzez odłączenie i ponowne załączenie zasilania.
Wszystkich czynności związanych z programowaniem dysdeków
należy dokonywać z wejścia dodatkowego zasilacza do którego
podłączone są dane dysdeki.

KONFIGURACJA
By prawidłowo skonfigurować monitor należy wpierw zaadresować
dysdeki. By to wykonać należy wejść do menu programowania
zasilacza, a następnie dokonać zmian w punktach poniżej.
508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKÓW
Opcja umożliwia automatyczne adresowanie dysdeków. Odbiorniki
(unifony lub monitory) podłączone do dysdeka są programowane
automatycznie (bez użycia jumperów).

B1 Zwiększenie poziomu.
B2 Przycisk wejścia do menu.
B3 Zmniejszenie poziomu.
W celu regulacji jasności i kolorów należy:
·
Załączyć podgląd wizji lub zadzwonić na monitor.
·
Wcisnąć przycisk Menu w celu wejścia w regulację
jasności, a następnie przyciskami
regulować.
·
Wcisnąć przycisk Menu w celu do wejścia w regulację
kolorów, a następnie przyciskami
regulować.
·
Wcisnąć trzeci raz przycisk Menu w celu wyjścia z
ustawień.

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

P 5 0 8
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

C F F F
By zaadresować dysdeki należy
· Podłączyć urządzenia do instalacji.
· Po wejściu do punktu 508, wpisać numer pionu 1 lub 2 do
którego podłączone są dysdeki oraz przesunięcie. Np. chcemy
by adresy urządzeń w pierwszym dysdeku zaczynały się
od 1 wówczas po wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np:
1 przesunięcie: 0. Odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
1, 2, 3, 4. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.
Sposób adresowania przedstawia rysunek poniżej:

P1 Regulacja głośności sygnału wywołania.
P2 Regulacja poziomu dźwięku głośnika.

PROGRAMOWANIE
UWAGA
Po zainstalowaniu dysdeka nr ref. 1052/54R(M), należy w kroku
010 lub 011 (w zależności od pionu) menu programowania
zasilacza, zmienić wartość parametru na „3”. Zmiany te należy
wykonać w menu zasilacza do którego dołączony jest dany dysdek.
W przeciwnym wypadku dysdek nie będzie współpracował
z zasilaczem.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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MONITOR NEXO NR REF. 1708/400
PROGRAMOWANIE
·

Gdy chcemy by kody fizyczne urządzeń podłączonych do
pierwszego dysdeka zaczynały się np. od 5. Wówczas po
wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1 przesunięcie:
4. Uwaga wpisana liczba musi być podzielna przez 4 !! W tym
przypadku odbiorniki podłączone do dysdeka znajdującego się
najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne 5, 6, 7, 8.
Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka otrzymają adresy
fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.
· Wcisnąć przycisk #. Nastąpi załączenie podświetlenia kamery i
zasilacz zacznie sam wykrywać po kolei dysdeki (wyświetla
liczbę aktualnie wykrytych dysdeków). Po wykryciu ostatniego
dysdeka nastąpi przerwa około 2s. Następnie wygenerowane
zostanie podwójny sygnał potwierdzenia i nastąpi powrót do
menu programowania.
W przypadku gdy liczba dysdeków w pionie przekracza 6, należy
pamiętać o zwiększeniu wartości w punktach 704 lub 705 w
zależności od pionu.
Po wykonaniu tego punktu należy przejść do punktu 509.
509 PROGRAMOWANIE
W DYSDEKACH

NASTAW

510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY LUB
PODGLĄDU

P 5 0 8
Opcja umożliwia relokację kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy załączonym podglądzie.

P 5 1 0
By wykonać relokację należy:
·
·
·

INDYWIDUALNYCH

P 5 0 9
Każdy odbiornik podłączony do dysdeka nr ref. 1052/54R(M)
można skonfigurować z osobna lub globalnie.
Konfiguracja odbywa następująco:
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Na wyświetlaczu klawiatury wyświetla się

.
·
·
·
·

P r
·

·

0

Wywołać lokal którego kod logiczny chcemy zmienić, lub
wywołać z danego lokalu podgląd.
Po nawiązaniu połączenia wpisać nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywołanie danego odbiornika).
W celu zatwierdzenia należy wcisnąć klawisz #
Na wyświetlaczu wyświetli się:

0

C F F F
Gdzie:
C Numer pionu (1 lub 2).
FFF
Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).
· W celu konfiguracji pojedynczego użytkownika należy
wprowadzić numer pionu oraz kod fizyczny unifonu, a następnie
zatwierdzić go klawiszem #.
· W celu konfiguracji globalnej należy wprowadzić numer pionu, a
w miejsce kodu fizycznego wpisać parametr: 0. Wówczas dany
parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
użytkowników w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
właściwego kodu fizycznego na wyświetlaczu wyświetli się:

Wejść do menu programowania zasilacza.
Wpisać 510 i zatwierdzić klawiszem #
Na ekranie pojawi się migająca kropka.

·

Rozłączyć połączenie. Na ekranie wyświetli się migająca
kropka.

.
·
·

W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika należy
nawiązać z nim połączenie.
Wyjście z opcji odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza ٭

Funkcja ta działa zarówno dla relokacji w wejściu dodatkowym jak
i głównym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu

Należy wpisać numer programu i zatwierdzić klawiszem #.
Następnie należy podać wartość parametru i zatwierdzić
klawiszem #.
Pr 1 Ton dzwonka (1–4)
Pr 2 Głośność dzwonka (1-9)
Pr 3 Typ urządzenia (w przypadku monitora NEXO musi być
ustawiony na 3)
Po zatwierdzeniu parametru nastąpi powrót do ekranu:

C F F F
Uwaga !
Aktualna wartość parametru nie jest wyświetlana po wejściu
do danego ustawienia indywidualnego
Po wykonaniu powyższego punktu należy zresetować system
(wyłączyć i po chwili ponownie włączyć zasilanie).
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MONITOR NEXO NR REF. 1708/400
PROGRAMOWANIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przykład:
Chcemy zaprogramować monitor NEXO podłączony do wejścia nr 2
dysdeka (pierwszy dysdek licząc od zasilacza) który podłączony
jest podłączony do pionu nr 1 zasilacza.
· Wejść do punktu 010 i ustawić parametr na 3 (praca z
dysdekami).
· Wejść do punktu 508 menu programowania zasilacza. Na
ekranie pojawi się:

C F F F
·
·
·
·
·
·

Wpisać 10 (pion pierwszy przesunięcie adresu wynosi 0).
Zatwierdzić klawiszem #
Załączy się kamera w panelu a na wyświetlaczu będą odliczały
się kolejno podłączone dysdeki.
Po odliczeniu zostanie wygenerowane podwójne piknięcie oraz
nastąpi powrót do menu programowania.
Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 12 (pion nr 1, adres urządzenia: 2)

1
·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r
·

0

Zmienić typ urządzenia, więc wpisujemy 3:

P r
·
·

2

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wpisać wartość parametru 3 (praca z videomonitorem NEXO):

3
·
·

By monitor stwierdził aktywacje dowolnego przycisku musi być on
wciśnięty przez czas min. 0,5 s.

WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna,
w menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
videomonitor należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po wciśnięciu przycisku funkcyjnego
. W momencie gdy centrala jest zajęta, lub trwa rozmowa
w pionie generowany jest sygnał o długości 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnał zajętości). W przypadku, gdy centrala jest nie włączona lub
pion jest zajęty, generowany jest pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE
ZWROTNE
Z ZAŁĄCZENIEM WIZJI

DO

PANELA

WRAZ

Funkcja
umożliwia
zestawienie
połączenia
z
poziomu
videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel może znajdować się w wejściu głównym jak
i dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do którego podłączony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
videomonitora.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym videomonitorem w pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora w pionie.
·
Trwa połączenie pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
w obrębie dysdeka.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Wciśnięcia przycisku .
·
Minięciu czasu rozmowy.
·
Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1 I OC2
W trybie czuwania:
·
Aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk portiera
(usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
Aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
W trybie rozmowy:
·
Załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
portiera ,
·
Załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F
·

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaprogramować kolejne urządzenie lub wyjść z opcji wciskając
klawisz ٭

Po zaprogramowaniu wszystkich monitorów należy wyjść z menu
programowania zasilacza i wykonać reset dysdeków poprzez
odłączenie i ponowne załączenie zasilania.

W trybie czuwania, od momentu wciśnięcia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wciśnięcie kolejnego przycisku wynosi 2
sekundy. Samo wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dźwiękowy sygnał
błędu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi
w momencie wywołania z
panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi,
a następnie automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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MONITOR NEXO NR REF. 1708/400
MONTAŻ

MONTAŻ

DEMONTAŻ MONITORA

Videomonitor NEXO montowany jest podtynkowo w puszce o Ø 60
mm za pomocą odpowiedniego uchwytu (znajdującego się
w komplecie). Do dysdeka podłączany jest za pomocą przewodu
typu skrętka zakończonego po obu stronach złączem RJ45.

W celu zdemontowania videomonitora należy :
· Wcisnąć przycisk blokady i odchylić monitor, a następnie
pociągnąć w dół.

MONTAŻ MONITORA
·

·

Przykręcić puszkę do uchwytu.

Przykręcić uchwyt do ściany zachowując minimalne odległości
z rys. poniżej.

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wewnątrz budynków.
Powinno być montowane w miejscach suchych, przewiewnych oraz
niezapylonych.

WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Połączenia pomiędzy dysdekiem a odbiornikiem należy wykonać za
pomocą skrętki UTP 5E. Każda żyła o średnicy f 0,511mm, 4 pary
przewodów. Wtyczki RJ 45 na końcach przewodów należy zakuć w
standardzie T-568. Wykaz kolorów i odpowiadających im pinów
standardu T-568 – rysunek poniżej.

·

Podłączyć wtyczkę RJ 45 do gniada monitora.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy
Zielono-biały
Niebieski
Niebiesko-biały
Zielony
Brązowo-biały
Brązowy

W tabeli poniżej znajduje się opis kolorów przewodów oraz
odpowiadających im zacisków.

·

Umieścić videomonitor na uchwycie.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Maksymalna
odległość
pomiędzy
monitorem
NEXO
a dysdekiem wynosi 20 m.
Oprzewodowanie systemu należy odseparować od przebiegających
w pobliżu instalacji elektrycznych, Zasady rozdzielania kabli
sygnałowych i kabli energetycznych wynikają generalnie z dwóch
powodów: z powodu bezpieczeństwa i z powodu zakłóceń
elektromagnetycznych (EMI).
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ZASILACZ NR REF. 1052/31R
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ SYSTEMOWY „MASTER”
NR REF. 1052/31R

zewnętrznej pamięci przez co wymiana oprogramowania nie
wymazuje żadnych nastaw typu czasy itd.

BUDOWA

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0
~230
+20
0L
DD+

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz systemowy nr ref. 1052/31R jest zasilaczem MASTER
systemu MATIBUSSE .
Umożliwia on:
·
Obsługę dwóch pionów, w których może znajdować się
maksymalnie po 255 unifonów (łącznie 510 unifonów).
·
Obsługa programowa max. 240 klawiatur.
·
Zapamiętywanie ustawień systemu.
·
Zapamiętanie max. 64 kodów ogólnych.
·
Zapamiętanie max. 510 kodów indywidualnych.
·
Zakres kodów fizycznych 1…255 (na pion).
·
Zakres kodów logicznych 1…9999.
·
Energetycznie obsłużenie 1 klawiatury.
·
Zawiera diody LED wskazujące stan systemu.
·
Możliwość prostej aktualizacji oprogramowania.

DDLD
AC1
AC2
OC2
OC1
EO
EI
0L
LU2
0L
LU1

Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V AC.
Napięcie zasilające +20 V DC.
Masa.
Linia danych kanału dodatkowego (DD w przypadku
modułu komunikacji MATIBUSSE lub linia DD+
w przypadku modułu komunikacji RS485).
Linia danych kanału dodatkowego DD- dla modułu
komunikacji RS485.
Linia fonii kanału dodatkowego.
Wyjście zasilania 12 V AC.
Wyjście zasilania 12 V AC.
Wyjście typu otwarty kolektor.
Wyjście typu otwarty kolektor.
Wyjście sygnalizujące stan otwarcia drzwi.
Wejście sterujące elektrozaczepem lub przekaźnikiem.
Masa.
Linia unifonów (pion II).
Masa.
Linia unifonów (pion I).

USTAWIENIA FABRYCZNE KODÓW LOGICZNYCH

DIAGNOZOWANIE

Standardowo zasilacz ma zaprogramowane pierwsze 25 kodów
logicznych z każdego kanału. Liczbę kodów można zwiększyć
odpowiednio zmieniając parametry w menu programowania panela
(punkty 704 i 705). W celu automatycznego zwiększenia ilości
obsługiwanych
kodów
logicznych
należy
odpowiednio
zmodyfikować parametry 704 i 705 a następnie wygenerować kody
poprzez wejście w opcję 404 menu programowania. Fabrycznie
kanał 1 obsługuje kody logiczne z zakresu 1-25, natomiast kanał 2
obsługiwany jest przez kody logiczne z zakresu 26-50. Przy takim
ustawieniu system obsługuje 255 unifonów, jednak automatycznie
jest w stanie wygenerować 50 kodów logicznych. Pomimo
ustawionych parametrów 704 i 705, manualnie można
wygenerować kody logiczne dla 255 unifonów.
W linii LU1 kody logiczne (fabryczne ustawienie 25) odpowiadają
ustawieniu zworek w unifonach (adresowi fizycznemu). W
przypadku linii LU2 kody logiczne zaczynają się od 26 i
odpowiadają ustawieniu zworek w unifonie plus wartość parametru
704 w menu programowania zasilacza. Dla przykładu unifon o
adresie fizycznym “1” w pionie LU2 wywołamy wpisując kod
logiczny 26, unifon o kodzie fizycznym “2” wywołamy wpisując kod
logiczny 27 itd.

Dwie diody LED wskazują na stan pracy zasilacza. Świecenie diody
zielonej oznacza obecność napięcia stałego na zasilaczu oraz
prawidłową pracę mikroprocesora. Świecenie z przerwami diody
zielonej oznacza odbiór paczki danych
Pojedyncze mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa –
oznacza zwarcie w kanale pierwszym unifonów.
Podwójne mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa –
oznacza zwarcie w kanale drugim unifonów.
Potrójne mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa – oznacza
zwarcie w obu kanałach unifonów.

KONFIGURACJA
OPROGRAMOWANIA

I

KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI
W przypadku instalacji składających się wyłącznie z urządzeń
posiadających wbudowany moduł komunikacji RS485 (zaciski D+
D-), zalecane jest stosowanie trybu komunikacji RS485.
W przypadku instalacji mieszanych (zawierających np. zasilacz nr
ref. 1052/31R oraz panel np. nr ref. 1052/10), należy użyć trybu
normalnego, lub ulepszonego.

AKTUALIZACJA

W górnej krawędzi etykiety zasilacza znajduje się złącze
MBseSTUDIO. Umożliwia ono połączenie urządzenia z
komputerem. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania „MBse
MINI” można dokonać konfiguracji oraz rekonfiguracji systemu.
Gniazdo to umożliwia również zmianę wersji oprogramowania.
Zmiana wersji oprogramowania dokonywana jest programem „MIWI
UPGRADE”. Wszystkie dane konfiguracyjne są przechowywane w

http://www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl
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ZASILACZ NR REF. 1052/31R
DANE TECHNICZNE / MONTAŻ

DANE TECHNICZNE

MONTAŻ

Zasilanie:

230 V AC

Moc:

20VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście 0L, +20

20 V/0,4A.DC

Wyjście AC1, AC2

12V/0,8A AC

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Zabezpieczenia

termiczne

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Waga:

Zasilacz montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do
podłoża przy użyciu dwóch wkrętów lub śrub o wymiarach
minimalnych f4/50mm. Sposób montażu zasilacza przedstawiony
jest na rysunku 1a i 1b. Aby zamontować zasilacz na szynie DIN
należy przy użyciu wkrętaka płaskiego odciągnąć zawleczkę
blokująca, umieścić zasilacz na szynie DIN a następnie zwolnić
zawleczkę. Po zamontowaniu zasilacza na szynie istnieje
możliwość zabezpieczenia go przed demontażem poprzez
zespolenie zawleczki z obudową przy pomocy śruby z nakrętką o
wymiarach f4/36mm. Sposób zabezpieczenia przedstawia rysunek
2.

0,85kg

Długość odpowiada 10 modułom DIN.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.

WARTOŚCI PRĄDÓW W INSTALACJI
Uwaga !
Podane poniżej wartości prądów dotyczą unifonów: nr. ref.
1131/520, nr. ref. 1131/521, nr. ref. 1131/620, nr. ref. 1131/621,
nr. ref. 1132/520, nr. ref. 1132/521, nr. ref. 1132/520-12, nr. ref.
1132/521-12, nr. ref. 1132/620, nr. ref. 1132/621.

Lp.

Zdarzenie

Wartość
prądu w linii
unifonów

1

Stan jałowy

1-6 mA

2

Rozmowa z unifonu (cisza w
80 – 90 mA
słuchawce)

3

Rozmowa z uchwytu video (cisza
100 - 120 mA
w słuchawce)

4

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
60 - 72 mA
180 R (napięcie linii 7 V)

5

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
30 – 40 mA
180 R (napięcie linii 12 V)

6

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
85 – 95 mA
68 R (napięcie linii 7 V)

7

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
140 – 160 mA
68 R (napięcie linii 12 V)

Rys. 1a Sposób montażu zasilacza na szynie.

Rys. 1b Sposób montażu zasilacza na szynie.

Wartości prądów zależą w znacznym stopniu od długości linii
unifonów.
Wartości prądów z punktu 1,4,5,6,7 można podejrzeć w punkcie
603 lub 604 menu programowania (w zależności od pionu).
Wartość prądów z punktu 2 i 3 można podejrzeć zmieniając
parametr w opcji 902 na 1 menu programowania. Wartość prądu w
trakcie rozmowy wyświetlana jest wówczas na wyświetlaczu panela
tylko w trakcie rozmowy.

Rys. 2 Zabezpieczenie zasilacza przed demontażem
Sposób montażu zasilacza poprzez przykręcenie do podłoża
przedstawia rysunek 3.

Rys. 3 Montaż zasilacza na podłożu
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ZASILACZ NR REF. 1052/33R
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ SYSTEMOWY „MASTER/SLAVE”
NR REF. 1052/33R

przypadku wejścia głównego klawiatura przejmuje parametry
zasilacza do którego przyłączony jest unifon z którym
prowadzona jest aktualnie rozmowa. Tymi parametrami są np.
czasy, parametry elektrozaczepu itp. Z wejścia głównego
programowany jest tylko zasilacz pełniący rolę MASTERa.

BUDOWA

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz systemowy nr ref. 1052/33R jest zasilaczem
MASTER/SLAVE systemu MATIBUSSE. Umożliwia on:
·
Obsługę dwóch pionów, w których może znajdować się
maksymalnie po 255 unifonów (łącznie 510 unifonów).
·
Obsługa programowa max. 240 klawiatur w linii dodatkowej.
·
Obsługa programowa max. 240 klawiatur w linii głównej.
·
Obsługa programowa max. 255 zasilaczy.
·
Zapamiętywanie ustawień systemu.
·
Zapamiętanie max. 64 kodów ogólnych.
·
Zapamiętanie max. 510 kodów indywidualnych.
·
Zakres kodów fizycznych 1…255 (na pion).
·
Zakres kodów logicznych 1…9999.
·
Współpraca z centralą portierską.
·
Energetycznie obsłużenie 1 klawiatury.
·
Zawiera diody LED wskazujące stan systemu.
·
Możliwość prostej aktualizacji oprogramowania.

USTAWIENIA FABRYCZNE KODÓW LOGICZNYCH
Standardowo zasilacz ma zaprogramowane pierwsze 25 kodów
logicznych z każdego kanału. Liczbę kodów można zwiększyć
odpowiednio zmieniając parametry w menu programowania panela
(punkty 704 i 705). W celu automatycznego zwiększenia ilości
obsługiwanych
kodów
logicznych
należy
odpowiednio
zmodyfikować parametry 704 i 705, a następnie wygenerować kody
poprzez wejście w opcję 404 menu programowania. Fabrycznie
kanał 1 obsługuje kody logiczne z zakresu 1-25, natomiast kanał 2
obsługiwany jest przez kody logiczne z zakresu 26-50. Przy takim
ustawieniu system obsługuje 255 unifonów, jednak automatycznie
jest w stanie wygenerować 50 kodów logicznych. Pomimo
ustawionych parametrów 704 i 705, manualnie można
wygenerować kody logiczne dla 255 unifonów.
W linii LU1 kody logiczne (fabryczne ustawienie 25) odpowiadają
ustawieniu zworek w unifonach (adresowi fizycznemu). W
przypadku linii LU2 kody logiczne zaczynają się od 26 i
odpowiadają ustawieniu zworek w unifonie plus wartość parametru
704 w menu programowania zasilacza. Dla przykładu unifon o
adresie fizycznym “1” w pionie LU2 wywołamy wpisując kod
logiczny 26, unifon o kodzie fizycznym “2” wywołamy wpisując kod
logiczny 27 itd.

KONFIGURACJA
OPROGRAMOWANIA

I

AKTUALIZACJA

W górnej krawędzi etykiety zasilacza znajduje się złącze
MBseStudio. Umożliwia ono połączenie urządzenia z komputerem.
Za pomocą odpowiedniego oprogramowania „MBse MINI” można
dokonać konfiguracji oraz rekonfiguracji systemu. Gniazdo to
umożliwia również zmianę wersji oprogramowania. Zmiana wersji
oprogramowania dokonywana jest programem „MIWI UPGRADE”.
Wszystkie dane konfiguracyjne są przechowywane w zewnętrznej
pamięci przez co wymiana oprogramowania nie wymazuje żadnych
nastaw typu czasy itd.
W systemie MASTER-SLAVE konfiguracji danego zasilacza
dokonuje się poprzez klawiaturę podłączoną pod jego wejście
dodatkowe. Należy pamiętać że w przypadku zmiany np.
czasów tylko w jednym z zasilaczy, zmiany te będą
obowiązywały tylko w obrębie tego zasilacza (lokalnie). W

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0
~230
DG+

DGLG
0L
DD+

DDLD
OC1
OC2
AC1
AC2
EO
EI
+20
LU2
0L
LU1

Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V AC.
Linia danych kanału głównego (DG w przypadku modułu
komunikacji MATIBUSSE lub linia DG+ w przypadku
modułu komunikacji RS485).
Linia danych kanału głównego DG- dla modułu
komunikacji RS485.
Linia fonii kanału głównego.
Masa.
Linia danych kanału dodatkowego (DD w przypadku
modułu komunikacji MATIBUSSE lub linia DD+
w przypadku modułu komunikacji RS485).
Linia danych kanału dodatkowego DD- dla modułu
komunikacji RS485.
Linia fonii kanału dodatkowego.
Wyjście typu otwarty kolektor.
Wyjście typu otwarty kolektor.
Wyjście zasilania 12 V AC.
Wyjście zasilania 12 V AC.
Wyjście sygnalizujące stan otwarcia drzwi.
Wejście sterujące elektrozaczepem lub przekaźnikiem.
Napięcie zasilające +20 V DC.
Linia unifonów (pion II).
Masa.
Linia unifonów (pion I).

DIAGNOZOWANIE
Dwie diody LED wskazują na stan pracy zasilacza. Świecenie diody
zielonej oznacza obecność napięcia stałego na zasilaczu oraz
prawidłową pracę mikroprocesora. Świecenie z przerwami diody
zielonej oznacza odbiór paczki danych
Pojedyncze mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa –
oznacza zwarcie w kanale pierwszym unifonów.
Podwójne mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa –
oznacza zwarcie w kanale drugim unifonów.
Potrójne mignięcie diody czerwonej a następnie przerwa – oznacza
zwarcie w obu kanałach unifonów.

KONFIGURACJA MODUŁU KOMUNIKACJI
W przypadku instalacji składających się wyłącznie z urządzeń
posiadających wbudowany moduł komunikacji RS485 (zaciski D+
D-), zalecane jest stosowanie trybu komunikacji RS485.
W przypadku instalacji mieszanych (zawierających zasilacze nr ref.
1052/33 oraz nr ref. 1052/33R) rolę MASTERa musi pełnić zasilacz
1052/33R. Należy pamiętać by tryb komunikacji w kanale głównym
ustawiony był na ulepszony (punkt 904). Tryb komunikacji w kanale
dodatkowym powinien być ustawiony w zależności od typu
klawiatury podłączonej do tego kanału. W przypadku paneli z
rodziny 1052/1x lub digitalizera nr ref. 1052/7 należy użyć trybu
normalnego, lub ulepszonego. W przypadku paneli z rodziny
1052/10x lub digitalizera nr ref. 1052/7R należy użyć trybu RS485.
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ZASILACZ NR REF. 1052/33R
DANE TECHNICZNE / MONTAŻ

DANE TECHNICZNE

MONTAŻ

Zasilanie:

230 V AC

Moc:

20VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście 0L, +20

20 V/0,4A.DC

Wyjście AC1, AC2

12V/0,8A AC

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Zabezpieczenia

termiczne

Zasilacz montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do podłoża
przy użyciu dwóch wkrętów lub śrub o wymiarach minimalnych
f4/50mm. Sposób montażu zasilacza przedstawiony jest na
rysunku 1a i 1b. Aby zamontować zasilacz na szynie DIN należy
przy użyciu wkrętaka płaskiego odciągnąć zawleczkę blokująca,
umieścić zasilacz na szynie DIN a następnie zwolnić zawleczkę. Po
zamontowaniu
zasilacza
na
szynie
istnieje
możliwość
zabezpieczenia go przed demontażem poprzez zespolenie
zawleczki z obudową przy pomocy śruby z nakrętką o wymiarach
f4/36mm. Sposób zabezpieczenia przedstawia rysunek 2.

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Waga:

0,85kg

Długość odpowiada 10 modułom DIN.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych

WARTOŚCI PRĄDÓW W INSTALACJI*

Rys. 1a Sposób montażu zasilacza na szynie.

Uwaga !
Podane poniżej wartości prądów dotyczą unifonów: nr. ref.
1131/520, nr. ref. 1131/521, nr. ref. 1131/620, nr. ref. 1131/621,
nr. ref. 1132/520, nr. ref. 1132/521, nr. ref. 1132/520-12, nr. ref.
1132/521-12, nr. ref. 1132/620, nr. ref. 1132/621.

Lp.

Zdarzenie

Wartość
prądu w linii
unifonów

1

Stan jałowy

1-6 mA

2

Rozmowa z unifonu (cisza w
80 – 90 mA
słuchawce)

3

Rozmowa z uchwytu video (cisza
100 - 120 mA
w słuchawce)

4

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
60 - 72 mA
180 R (napięcie linii 7 V)

5

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
30 – 40 mA
180 R (napięcie linii 12 V)

6

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
85 – 95 mA
68 R (napięcie linii 7 V)

7

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego
140 – 160 mA
68 R (napięcie linii 12 V)

Rys. 1b Sposób montażu zasilacza na szynie.

Wartości prądów zależą w znacznym stopniu od długości linii
unifonów.
Wartości prądów z punktu 1,4,5,6,7 można podejrzeć w punkcie
603 lub 604 menu programowania (w zależności od pionu).
Wartość prądów z punktu 2 i 3 można podejrzeć zmieniając
parametr w opcji 902 na 1 menu programowania. Wartość prądu w
trakcie rozmowy wyświetlana jest wówczas na wyświetlaczu panela
tylko w trakcie rozmowy.

Rys. 2 Zabezpieczenie zasilacza przed demontażem
Sposób montażu zasilacza poprzez przykręcenie do podłoża
przedstawia rysunek 3.

Rys. 3 Montaż zasilacza na podłożu
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ZASILACZ DODATKOWY NR REF. 1052/20
INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE

ZASILACZ DODATKOWY NR REF. 1052/20

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz dodatkowy nr ref. 1052/20 jest wykorzystywany
w systemach o strukturze wielowejściowej tylko i wyłącznie do
zasilania modułów wywołania.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0
~230
~115
0
+20
~0
~12

Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V.
Napięcie sieciowe ~ 115 V
Masa napięcia zasilającego wyjściowego DC.
Wyjściowe napięcie zasilające +20 V DC.
Wyjściowe napięcie ~12V AC.
Wyjściowe napięcie ~12V AC.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 V AC
lub
115 V AC

Moc:

20 VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście -20, +20

20 V DC. 0,8 A max.

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Zabezpieczenia:

Bezp. 100mA

Wymiary:
Długość

126 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Waga:

0.7 kg

Długość odpowiada 7 modułom DIN.

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20R
INSTRUKCJA OBSŁUGI / DANE TECHNICZNE

ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20R

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY
Załączenie zasilania sygnalizowane jest ciągłym świeceniem
zielonej diody LED. Ustawienie trybu pracy zasilacza:
· Tryb RISER - naciśniecie i trzymanie przycisku PROG w trybie
bezczynności
powoduje
miganie
czerwonej
diody
z częstotliwością 0,5 Hz. Puszczenie przycisku przy pierwszym
mignięciu, powoduje załączenie pierwszego bloku zacisków AB
jako RISER, analogicznie aż do 4 mignięcia.
· Puszczenie przycisku PROG przy piątym lub wyższym
mignięciu diody LED powoduje wyłączenie trybu RISER
i załączenie trybu NORMAL.
Fabrycznie zasilacz pracuje w trybie NORMAL.

TRYB PRACY NORMAL

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz video nr ref. 1752/20R jest zasilaczem przeznaczonym do
instalacji MATIBUSSE w wersji video. Umożliwia on:
· Automatyczne zestawienie połączenia video pomiędzy dwoma
wybranymi punktami (tryb NORMAL).
· Zestawienie połączenia video pomiędzy jednym z trzech
dowolnych punktów a pionem (tryb RISER).
· Załączenie wzmacniacza video przy konkretnym połączeniu
(zasilacz zapamiętuje, przy których połączeniach wzmacniacz
video ma być załączony).
· Energetyczną obsługę urządzeń video.
· Dodatkowo zawiera dwie diody LED wskazujące stan pracy.

BUDOWA

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0
~230
R2
R1
SET

A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
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Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V AC.
Napięcie zasilające +18,5 V DC.
Masa zasilania.
Zacisk wykorzystywany wyłącznie w trybie RISER.
Po podaniu sygnału video na jedno z trzech wejść
a następnie podaniu masy na zacisk SET następuje
zestawienie połączenia video pomiędzy wyjściem pionu
a źródłem sygnału video.
Pierwsza para zacisków A pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Pierwsza para zacisków B pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Druga para zacisków A pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Druga para zacisków B pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Trzecia para zacisków A pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Trzecia para zacisków B pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Czwarta para zacisków A pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.
Czwarta para zacisków B pary skrętnej stanowiących
wejście/ wyjście.

W trybie pracy NORMAL, początkowo wszystkie pary zacisków AB
ustawione są jako wejścia. Zasilacz monitoruje poszczególne
wejścia i sprawdza czy sygnał video nie pojawił się na którymś z
nich. W momencie gdy na jednej z par zacisków zasilacz wykryje
sygnał video, para ta załączana jest jako wejście, natomiast
pozostałe ustawia jako wyjścia, na których zasilacz oczekuje na
pojawienie
się
obciążenia
(terminancji).
Oczekiwanie
sygnalizowane jest szybkim (z częstotliwością ok. 3Hz) miganiem
czerwonej diody LED. Maksymalny czas oczekiwania na pojawienie
się obciążenia wynosi 5s. Po tym czasie dioda LED przestaje
migać, a dane wejście nie jest obsługiwane przez zasilacz do
momentu zaniku sygnału video. Jeżeli w czasie krótszym niż 5s
pojawi się obciążenie (terminancja) wówczas następuje nawiązanie
połączenia pomiędzy nadajnikiem (kamerą) a odbiornikiem (np.
monitorem lub kolejnym zasilaczem). Nawiązanie połączenia
sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody w dwojaki sposób:
· Świecenie przez około 1s, a następnie mignięcie (normalny tryb
pracy zasilacza - wzmacniacz sygnału wideo wyłączony),
· Świecenie przez około 1s a następnie potrójne mignięcie z
częstotliwością 2Hz (tryb pracy z załączonym wzmacniaczem
sygnału video).
Połączenie trwa do momentu zaniknięcia sygnału video na wejściu
lub obciążenia na wyjściu. Wówczas zasilacz wraca do stanu
oczekiwania (czerwona dioda LED gaśnie).
Maksymalny czas połączenia video to 180s. Po upływie tego czasu
następuje zerwanie połączenia, a wejście na którym wciąż jest
wymuszenie (sygnał z kamery lub obciążenie w postaci terminancji)
zostaje odłączone (nieobsługiwane) do momentu ustąpienia
wymuszenia. Pozostałe wejścia pracują jak dotychczas.

TRYB PRACY RISER
Dowolna, jedna para zacisków AB może być ustawiona w tryb
RISER. Wówczas dla zacisków tych nie będzie istotne wykrywanie
obciążenia, ale podanie potencjału masy na zacisk SET. Tylko
jedna para zacisków może pracować w trybie RISER. Pozostałe
zaciski pracują w trybie NORMAL.
Do zacisków, które pracują w trybie RISER należy podłączyć
obciążenie. Pozostałe zaciski pełnią funkcję wejść/wyjść. Podanie
sygnału video na jedno z wejść oraz podanie potencjału masy na
zacisk SET spowoduje zestawienie połączenia video pomiędzy tym
wejściem a zaciskami ustawionymi w tryb RISER.
Podanie sygnału video na jedną z trzech par zacisków będących
wejściami powoduje, że zasilacz oczekuje na pojawienie się na
zacisku SET poziomu masy dystrybuując jednocześnie sygnał
video na pozostałe wyjścia. Oczekiwanie sygnalizowane jest
szybkim (z częstotliwością około 3Hz) miganiem czerwonej diody
LED. Czas oczekiwania na pojawienie się sygnału SET lub
obciążenia na wyjściach wynosi 5s. Po tym czasie dioda LED
przestaje migać, a dane wejście nie jest obsługiwane przez zasilacz
do momentu zniknięcia sygnału video. Jeżeli w czasie krótszym niż
5s pojawi się sygnał SET lub obciążenie na wyjściu, wówczas
następuje nawiązanie połączenia pomiędzy tymi zaciskami.
Rozłączenie następuje w momencie odłączenia masy od zacisku
SET lub po zaniku sygnału video.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20R
INSTRUKCJA OBSŁUGI / DANE TECHNICZNE
Maksymalny czas połączenia video to 180s. Po upływie tego czasu
następuje zerwanie połączenia, a wejście na którym wciąż jest
wymuszenie (sygnał z kamery) zostaje odłączone do momentu
ustąpienia wymuszenia. W przypadku zacisku SET (po upływie
czasu rozmowy zacisk staje się nieaktywny do momentu
zaniknięcia potencjału masy. Po zaniknięciu masy i ponownym jej
podaniu zacisk jest aktywny

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 V AC

Moc:

20VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście R2, R1

18,5V / 2,5A DC

WZMACNIACZ VIDEO

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Wzmacniacz umożliwia zwiększenie zasięgu transmisji video.
Należy go włączać wyłącznie przy odległościach >200m. Przy
dużych odległościach załączenie wzmacniacza znacznie poprawia
jakość obrazu video. Należy dobrać doświadczalnie węzeł w
instalacji, w którym wzmacniacz ma zostać załączony.
Należy pamiętać że wzmacniacz można włączyć / wyłączyć tylko w
momencie gdy połączenie video jest zestawione. Włączenie
wzmacniacza spowoduje, że każde następne połączenie
zestawione na użytych wcześniej parach zacisków będzie
zestawiane z załączonym wzmacniaczem stgnału. Oznacza to, że
zasilacz video zapamiętuje, dla jakich kombinacji połączeń ma
załączać wzmacniacz sygnału.

Zabezpieczenia

termiczne

Aby włączyć wzmacniacz sygnału video należy:
W czasie zestawionego połączenia video, nacisnąć i przytrzymać
przycisk PROG przez 1 sek. Spowoduje to włączenie
wbudowanego
wzmacniacza
sygnału
video.
Załączenie
wzmacniacza sygnalizowane jest potrójnym mignięciem czerwonej
diody LED z częstotliwością 2Hz. Wyłączenie wzmacniacza odbywa
się w taki sam sposób. Zestawione połączenie bez załączonego
wzmacniacza sygnalizowane jest tylko jednym mignięciem
czerwonej diody LED.
Ustawienie fabryczne zasilacza – dla każdego połączenia
wzmacniacz jest wyłączony

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Waga:

0,85kg

Długość odpowiada 10 modułom DIN.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych i przewiewnych.

WYKONANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze
znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.
Wszystkie połączenia należy wykonywać zgodnie z dołączonym
schematem, przy odłączonym napięciu zasilającym.
Instalacja
elektryczna
w
budynku
powinna
zawierać,
wielobiegunowy łącznik sieciowy mający przynajmniej 3 mm
odstępy między wszystkimi biegunami.
Napięcie zasilające należy załączyć dopiero po wykonaniu
wszystkich
połączeń
oraz
po
przykręceniu
pokrywy
zabezpieczającej zaciski zasilające.

Przy włączonym wzmacniaczu, przy małych odległościach
pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, w odbiorniku zauważalne
będzie przesterowanie sygnału.

SYGNALIZACJA
Zasilacz posiada wbudowane dwie diody LED. Sygnalizują one stan
pracy urządzenia.
Świecenie zielonej diody LED

Załączenie zasilania

Sygnalizacja
pojawienia
się
sygnału video i oczekiwanie na
zestawienie
połączenia
(na
drugie wymuszenie w postaci:
Szybkie (z częstotliwością · Obciążenia (terminancji) na
około 3Hz) miganie czerwonej
wyjściu w przypadku pracy
diody LED.
w trybie NORMAL
· Pojawienie się potencjału
masy
na
zacisku
SET
w przypadku pracy w trybie
RISER).
Świecenie czerwonej diody
Tryb rozmowy
LED
przez
około
1s
wyłączony.
a następnie mignięcie
Świecenie czerwonej diody
LED
przez
około
1s Tryb rozmowy
a następnie potrójne mignięcie włączony.
z częstotliwością 2Hz

–

wzmacniacz

–

wzmacniacz

W
trakcie
bezczynności,
naciśniecie
i
trzymanie
przycisku PROG powoduje Wybór trybu pracy
miganie
czerwonej
diody
z częstotliwością 0,5Hz.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20R
MONTAŻ
Sposób montażu zasilacza poprzez przykręcenie do podłoża
przedstawia rysunek 3.

MONTAŻ
Zasilacz montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do
podłoża przy użyciu dwóch wkrętów lub śrub o wymiarach
minimalnych f4/50mm. Sposób montażu zasilacza przedstawiony
jest na rysunku 1a i 1b. Aby zamontować zasilacz na szynie DIN
należy przy użyciu wkrętaka płaskiego odciągnąć zawleczkę
blokująca, umieścić zasilacz na szynie DIN a następnie zwolnić
zawleczkę. Po zamontowaniu zasilacza na szynie istnieje
możliwość zabezpieczenia go przed demontażem poprzez
zespolenie zawleczki z obudową przy pomocy śruby z nakrętką o
wymiarach f4/36mm. Sposób zabezpieczenia przedstawia
rysunek 2

Rys. 3

Rys. 1a Sposób montażu zasilacza na szynie.

Rys. 1b Sposób montażu zasilacza na szynie.

Rys. 2 Zabezpieczenie zasilacza przed demontażem
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20D
INFORMACJE OGÓLNE / INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZASILACZ WIDEO NR REF. 1752/20D

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZWORY P1, P2, P3, TER i AMP

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz wideo nr ref. 1752/20D jest zasilaczem przeznaczonym do
instalacji MATIBUSSE w wersji wideo. Główne jego cechy to:
·
Zapewnienie wydajności energetycznej dla urządzeń
wideo,
·
Komutowanie
połączeń
z
magistrali
dodatkowej
i głównej do pionu.
·
Możliwość włączenia regulowanego wzmacniacza wideo
do pionu.
·
Możliwość szybkiego podłączenia 3 paneli z klawiaturą w
wejście dodatkowe lub główne.
Dodatkowo zasilacz posiada zieloną diodę LED sygnalizującą stan
podłączenia do sieci zasilającej.

OBUDOWA

W zasilaczu 1752/20D można w prosty sposób przepiąć panel
z
magistrali
dodatkowej
do
głównej
i
na
odwrót.
Aby tego dokonać należy założyć odpowiednią zworę
P1, P2 i P3 odpowiednio dla panela nr 1, 2 i 3.
Wówczas linia danych, linia audio i sygnał wideo zostaną
automatycznie przekierowane na właściwą magistralę.
· Brak zwory oznacza pracę panela w magistrali dodatkowej,
· Założona zwora oznacza pracę w magistrali głównej.
Zwora oznaczona jako TER załącza na stałe terminancję sygnału
wideo w magistrali głównej.
Zwora oznaczona jako AMP, załącza na stałe wzmacniacz sygnału
wideo do obu pionów.

WZMACNIACZ WIDEO
Wzmacniacz umożliwia zwiększenie zasięgu transmisji wideo
w pionie. Przy dużych odległościach załączenie wzmacniacza
znacznie poprawia jakość obrazu video. Załączenie wzmacniacza
odbywa się poprzez założenie zworki AMP.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 VAC

Moc:

60VA

Napięcia wyjściowe R2, R1:

18,3V / 2,5A DC

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Zabezpieczenia

termiczne

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Waga:

0,85kg

Długość odpowiada 10 modułom DIN.

SPOSÓB WYKONANIA POŁĄCZEŃ
OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
~0V
~230V

Napięcie sieciowe ~0V
Napięcie sieciowe ~230V

R2
R1
LU1
LU2
P1
P2
P3

Napięcie zasilania 18,3 VDC
Masa napięcia zasilania
Złącze RJ12 dla pionu LU1
Złącze RJ12 dla pionu LU2
Złącze RJ45 – wejścia panela nr.1
Złącze RJ45 – wejścia panela nr.2
Złącze RJ45 – wejścia panela nr.3

MAG
GL

Złącze RJ45 – wejście/wyjście
magistrali głównej

MAG
GL

Złącze RJ45 – wejście/wyjście
magistrali głównej

WE
DOD

Złącze RJ45 – wejście przewodów
z zasilacza 1052/31R..33R

WE
GŁ

Złącze RJ45 – wejście przewodów
z zasilacza 1052/33R

Wtyczki RJ45 na końcach przewodów należy zakuć
w standardzie T-568. Wykaz kolorów i odpowiadających im pinów
standardu T-568 przedstawia rysunek poniżej.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20D
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Złącze WE GL (RJ45).

Nr.

Kolor

1

Pomarańczowo-biały

Nr.

Kolor

Oznaczenie

Pomarańczowo-biały

-

Nie podłączony

Opis

2

Pomarańczowy

1

3

Zielono-biały

2

Pomarańczowy

-

Nie podłączony

4

Niebieski

3

Zielono-biały

0L

Masa linii fonii

5

Niebiesko-biały

4

Niebieski

DG+

6

Zielony

5

Niebiesko-biały

DG-

7

Brązowo-biały

8

Brązowy

6

Zielony

LG

7

Brązowo-biały

EO

8

Brązowy

-

Do podłączenia pionu (Dysdeków) należy użyć wtyczki RJ12 (6p6c)
zakutej następująco:

Linia danych kanału
głównego DG+
Linia danych kanału
głównego DGLinia fonii kanału
głównego
Przepięcie sygnału
wideo z magistrali
głównej do pionu
Nie podłączony

Żyły z drugiego końca przewodu należy podłączyć do zasilacza
1052/33R.

Nr.

Kolor

1

Zielono-biały

2

Pomarańczowo-biały

3

Niebieski

4

Niebiesko-biały

1

Pomarańczowo-biały

VB

5

Pomarańczowy

2

Pomarańczowy

VA

6

Zielony

3

Zielono-biały

0L

Złącze MAG GL (RJ45).
Nr.

Parę przewodów oznaczonych kolorem brązowym należy podłączyć
do zacisków:
R1 – kolor brązowo – biały
R2 – kolor brązowy.
W poniższych tabelach przedstawiono opis kolorów przewodów
oraz odpowiadających im zacisków:

Złącze LU1 i LU2 (RJ12).
Nr.

Kolor

Oznaczenie

Opis

1

Zielono-biały

0L

Masa Linii Unifonów

2

Pomarańczowo-biały

VB

3

Niebieski

R2

4

Niebiesko-biały

R1

5

Pomarańczowy

VA

6

Zielony

LU

Sygnał video. Linia
B pary skrętnej
Plus zasilania video
(+18V DC)
Masa zasilania
wideo
Sygnał video. Linia
A pary skrętnej
Linia Unifonów

Drugi koniec przewodu zakuty wtyczką RJ45 (według standardu T568) wpinamy do Dysdeka.

Kolor

Oznaczenie

Kolor

Oznaczenie

Opis

1

Pomarańczowo-biały

0L

Masa Linii Unifonów
LU1

2

Pomarańczowy

LU1

3

Zielono-biały

0L

4

Niebieski

DD+

5

Niebiesko-biały

DD-

6

Zielony

LD

7

Brązowo-biały

0L

8

Brązowy

LU2

Linia Unifonów LU1

Masa Linii fonii

Linia danych kanału
głównego DG+
Linia danych kanału
5
Niebiesko-biały
DGdodatkowego DGLinia fonii kanału
6
Zielony
LG
głównego
Masa zasilania
7
Brązowo-biały
R1
wideo
Masa zasilania
8
Brązowy
R1
wideo
Żyły z drugiego końca przewodu należy podłączyć do kolejnego
zasilacza 1752/20D.
4

Niebieski

DG+

Złącze P1, P2 i P3 (RJ45).
Nr.

Kolor

Oznaczenie

Opis
Sygnał video. Linia
B pary skrętnej
Sygnał video. Linia
A pary skrętnej

1

Pomarańczowo-biały

VB

2

Pomarańczowy

VA

3

Zielono-biały

0L

4

Niebieski

DG+

Linia danych DG+

5

Niebiesko-biały

DG-

Linia danych DG-

6

Zielony

LG

Linia fonii

7

Brązowo-biały

R1 / GND

8

Brązowy

R

Złącze WE DOD (RJ45).
Nr.

Opis
Sygnał video. Linia
B pary skrętnej
Sygnał video. Linia
A pary skrętnej

Masa fonii

Masa zasilania
wideo
Załączenie kamery

Żyły z drugiego końca przewodu należy podłączyć do panela
z modułem kamery, np. 1752/141D.

Masa Linii fonii
Linia danych kanału
dodatkowego DG+
Linia danych kanału
dodatkowego DGLinia fonii kanału
dodatkowego
Masa Linii Unifonów
LU2
Linia Unifonów LU2

Żyły z drugiego końca przewodu należy podłączyć do zasilacza
1052/31R lub 1052/33R.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1752/20D
MONTAŻ/WYKONYWANIE POŁĄĆZEŃ ELEKTRYCZNYCH
MONTAŻ
Zasilacz montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do podłoża
przy użyciu dwóch wkrętów lub śrub o wymiarach minimalnych
Ø4/50mm. Sposób montażu zasilacza przedstawiony jest na
rysunku 1a i 1b. Aby zamontować zasilacz na szynie DIN należy
przy użyciu wkrętaka płaskiego odciągnąć zawleczkę blokująca,
umieścić zasilacz na szynie DIN a następnie zwolnić zawleczkę.
Po zamontowaniu zasilacza na szynie istnieje możliwość
zabezpieczenia go przed demontażem poprzez zespolenie
zawleczki z obudową przy pomocy śruby z nakrętką o wymiarach
Ø4/36mm. Sposób zabezpieczenia przedstawia rysunek 2.

Sposób montażu zasilacza poprzez przykręcenie do podłoża
przedstawia rysunek 3.

Rys.3

Rys. 1a Sposób montażu zasilacza na szynie.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Połączenia elektryczne powinny być wykonywane przez osobę ze
znajomością podstawowych zagadnień elektrotechniki.
Wszystkie
połączenia
należy
wykonywać
zgodnie
z dołączonym schematem, przy odłączonym napięciu
zasilającym.
Instalacja
elektryczna
w
budynku
powinna
zawierać,
wielobiegunowy łącznik sieciowy mający przynajmniej
3 mm
odstępy między wszystkimi biegunami.
Napięcie zasilające należy załączyć dopiero po wykonaniu
wszystkich
połączeń
oraz
po
przykręceniu
pokrywy
zabezpieczającej zaciski zasilające.

Rys. 1b Sposób montażu zasilacza na szynie.

Rys. 2 Zabezpieczenie zasilacza przed demontażem
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DYSDEK NR REF. 1052/54RM
INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE / REGULACJA

DYSTRYBUTORO-DEKODER (DYSDEK)
NR REF. 1052/54RM

OUT A
OUT B
OUT C
OUT D

Wyjście nr 1.
Wyjście nr 2.
Wyjście nr 3.
Wyjście nr 4.

RISER
OUT

RM RS

RISER
IN

GND
3DD
3DC
3DB
3DA

BUDOWA

R1
R2

Urządzenie cechuje się niewielkim poborem prądu w stanie
spoczynku. Pozwala to na znaczne zredukowanie zużycia energii
przez całą instalacje (aktywny jest tylko ten Dysdek do którego
dzwonimy).

X1 Złącze serwisowe.
D1 Sygnalizator stanu pracy.

REGULACJA
Regulacji należy dokonać tylko w przypadku, gdy to jest niezbędne.
Oznaczenia potencjometrów:
RM Regulacja czułości mikrofonu u użytkownika w stronę panela
klatkowego (pionu).
RS Regulacja głośności u użytkownika podczas rozmowy
z panelem klatkowym (pionem).

18 - 20 V DC
2 mA
15 mA + prąd odbiornika
141 x 107 x 36.5 mm
Elektroniczne
40 m (20 m dla NEXO)
10
0°C ¸ +50°C

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
R2 Zacisk uniwersalny (pracuje jako wejście lub wyjście) Może
pełnić funkcję wyjścia zasilania video +18V DC (do zasilenia np.
panela klatkowego). Zacisk może też pełnić funkcję wejściowego
zacisku zasilania dysdeka – wówczas napięcie, jakie może
wystąpić na zacisku to 18V.
R1
Masa zasilania video.
GND
Masa przycisków.
3DA
Dzwonek do drzwi dla kanału 1.
3DB
Dzwonek do drzwi dla kanału 2.
3DC
Dzwonek do drzwi dla kanału 3.
3DD
Dzwonek do drzwi dla kanału 4.
RISER_IN
Wejście pionu.
RISER_OUT Wyjście pionu.
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OUT A

Rys. 1.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Prąd linii R1, R2 stan
spoczynku
Prąd linii R1, R2 stan
obciążenia
Wymiary
złożonej
obudowy: (dł x sz x w.)
Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe
i
przeciążeniowe
Maksymalna
odległość
odbiornika od dysdeka
Maksymalna
liczba
dysdeków w pionie
Temperatura pracy

OUT B

OUT C

OUT D

X1

Dystrybutoro-dekoder jest urządzeniem przeznaczonym do
systemu MATIBUSSE . Pełni on trzy funkcje jednocześnie:
· Dystrybutora sygnału video. Urządzenie rozdziela (dystrybuuje)
sygnał video na poszczególne odbiorniki. Dodatkowo zawiera
desymetryzator ze skrętki na przewód koncentryczny.
· Dekodera. Do pojedynczego dysdeka możemy podłączyć max.
4 odbiorniki systemu 4+n mogą to być unifony nr ref. 1134/722,
oraz
nr
ref.
1140/722
oraz
videomonitory
z uchwytami nr ref. 1855/952. Istnieje możliwość podłączenia
unifonów z jednym przyciskiem lub bez przycisku funkcyjnego,
jednak ogranicza to funkcjonalność systemu. Dzięki urządzeniu
istnieje możliwość adaptacji istniejących instalacji 4+n bez
zmiany okablowania do systemu MATIBUSSE.
· Dzwonka lokalnego.

D1

INFORMACJE OGÓLNE
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DYSDEK NR REF. 1052/54RM
PROGRAMOWANIE
·

PROGRAMOWANIE
UWAGA
Po zainstalowaniu dysdeka nr ref. 1052/54R, należy w kroku 010
lub 011 (w zależności od pionu) menu programowania zasilacza,
zmienić wartość parametru na „3”. Zmiany te należy wykonać w
menu zasilacza do którego dołączony jest dany dysdek. W
przeciwnym wypadku dysdek nie będzie współpracował z
zasilaczem.
Dysdek nr ref. 1052/54RM nie może w jednym pionie pracować z
unifonami nr ref. 1134/522 oraz uchwytami nr ref. 1202/952R.

KONFIGURACJA
By prawidłowo skonfigurować dysdeki należy wejść do menu
programowania zasilacza, a następnie dokonać zmian w punktach
poniżej.
508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKÓW
Opcja umożliwia automatyczne adresowanie dysdeków. Odbiorniki
(unifony lub monitory) podłączone do dysdeka są programowane
automatycznie (bez użycia jumperów).

P 5 0 8
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

Gdy chcemy by kody fizyczne urządzeń podłączonych do
pierwszego dysdeka zaczynały się np. od 5. Wówczas po
wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1 przesunięcie
adresu: 4. Uwaga wpisana liczba musi być podzielna przez 4 !!
W tym przypadku odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
5, 6, 7, 8. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.
· Wcisnąć przycisk #. Załączy się podświetlenie kamery
i jednocześnie zasilacz zacznie sam wykrywać po kolei dysdeki
(wyświetla
liczbę
aktualnie
wykrytych
dysdeków).
Po wykryciu ostatniego dysdeka nastąpi przerwa około 2s.
Następnie
wygenerowane
zostanie
podwójny
sygnał
potwierdzenia i nastąpi powrót do menu programowania.
W przypadku gdy liczba dysdeków w pionie przekracza 6, należy
pamiętać o zwiększeniu wartości w punktach 704 lub 705
w zależności od pionu.
Po wykonaniu tego punktu należy przejść do punktu 509.
UWAGA !!
Niezbędnym warunkiem umożliwiającym zaadresowanie
dysdeka jest sprawny tor video.
W przypadku instalacji wyłącznie audio, na czas adresowania
dysdeka należy podać napięcie + 18V DC poprzez rezystory 1k na
linie A B. Przykładowy schemat str. 11.
509 PROGRAMOWANIE
W DYSDEKACH

By zaadresować dysdeki należy
·
Podłączyć urządzenia do instalacji.
·
Po wejściu do punktu 508, wpisać numer pionu 1 lub 2 do
którego podłączone są dysdeki oraz przesunięcie. Np.
chcemy by adresy urządzeń w pierwszym dysdeku
zaczynały się od 1 wówczas po wejściu w 508 należy
wpisać numer pionu np: 1 przesunięcie adresu: 0.
Odbiorniki podłączone do dysdeka znajdującego się
najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne 1, 2, 3, 4.
Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka otrzymają
adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.
Sposób adresowania przedstawia rysunek poniżej:

INDYWIDUALNYCH

P 5 0 9

na wyświetlaczu pojawi się następujący

C F F F

NASTAW

Każdy odbiornik podłączony do dysdeka nr ref. 1052/54RM można
skonfigurować z osobna lub globalnie. Konfiguracje dysdeków
przeprowadza się jednorazowo po zamontowaniu urządzeń
i podłączeniu odbiorników.
Konfiguracja odbywa następująco:
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Na wyświetlaczu klawiatury wyświetla się

C F F F
Gdzie:
C Numer pionu (1 lub 2).
FFF
Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).
·

·

W celu konfiguracji pojedynczego odbiornika należy
wprowadzić numer pionu oraz kod fizyczny unifonu,
a następnie zatwierdzić go klawiszem #.
W celu konfiguracji globalnej należy wprowadzić numer pionu, a
w miejsce kodu fizycznego wpisać parametr 0. Wówczas dany
parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
użytkowników w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
właściwego kodu fizycznego na wyświetlaczu wyświetli się:

P r

0

·

Należy wpisać numer programu i zatwierdzić klawiszem #.
Następnie należy podać wartość parametru i zatwierdzić
klawiszem #.
Pr 1 – Ton dzwonka (1–4)
Pr 2 – Głośność dzwonka (1-9)
1. Najniższa.
2. Najwyższa.
Pr 3 – Typ urządzenia (1-4)
1
Unifon słuchawkowy.
2
Monitor słuchawkowy.
3
Monitor głośnomówiący nr ref. 1708/400 (NEXO).
4
Panel alarmowy nr ref. 1052/1122.
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DYSDEK NR REF. 1052/54RM
PROGRAMOWANIE
·

Po zatwierdzeniu parametru nastąpi powrót do ekranu:

·

Wpisać wartość parametru 2:

C F F F
Przykład 1:
Chcemy zmienić głośność oraz typ odbiornika o adresie fizycznym
2 podłączonego do dysdeka w pionie nr 1
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1
·
·

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

C F F F
0

·

2

·
·

2

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

0

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

٭

UWAGA !
Aktualna wartość parametru nie jest wyświetlana po wejściu do
danego ustawienia indywidualnego

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·

3

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1

·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 3 (monitor NEXO):

C F F F

·
·

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·
·

0

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

Zatwierdzić klawiszem #
Wpisać wartość parametru 9 (maksymalna głośność):

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

Wpisać 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0)

1

9

·

٭

Przykład 2:
Chcemy zmienić typ wszystkich odbiorników (na NEXO)
podłączonych do dysdeków w pionie nr 1.
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

Przyjmijmy, że na początku zmieniamy głośność dzwonka np.
na 9, więc wpierw należy wpisać 2 (numer programu):

P r
·
·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r
·

2

2

3

Po wykonaniu powyższego punktu należy zresetować (wyłączyć i
po chwili ponownie włączyć zasilanie) system.

Zatwierdzić klawiszem #
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PROGRAMOWANIE
510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY LUB
PODGLĄDU

·
·

Opcja umożliwia relokację kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy załączonym podglądzie.

P 5 1 0

·
·

C F F F

By wykonać relokację należy:
·
·
·

Wejść do menu programowania zasilacza.
Wpisać 510 i zatwierdzić klawiszem #
Na ekranie pojawi się migająca kropka.

·

·
·
·

Wywołać lokal którego kod logiczny chcemy zmienić, lub
wywołać z danego lokalu podgląd.
Po nawiązaniu połączenia wpisać nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywołanie danego odbiornika).
W celu zatwierdzenia należy wcisnąć klawisz #
Na wyświetlaczu wyświetli się

·
·

0
Rozłączyć połączenie. Na ekranie wyświetli się migająca
kropka.

.
·
·

W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika należy
nawiązać z nim połączenie.
Wyjście z opcji odbywa się poprzez wykonanie resetu zasilacza

0*666#

·
·

·

Zakładamy że instalacja składa się z 3 dysdeków podłączonych do
pionu nr 1 zasilacza. Odbiornikami są monitory NEXO. Natomiast
do wejścia „A” dysdeka znajdującego się najbliżej zasilacza
podłączony jest monitor słuchawkowy.

·

·
·
·
·

C F F F
·

Wpisać 10 (pion pierwszy, przesunięcie adresów 0).

1

0

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 3 (monitor NEXO na wszystkich
dysdekach):

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DYSDEKA

Wejść do menu programowania zasilacza do którego
podłączone są dysdeki. W zasilaczach nr ref. 1052/33R należy
pamiętać by to zrobić z poziomu wejścia dodatkowego.
Wejść do punktu 010 menu programowania zasilacza.
Ustawić parametr na 3 (praca z dysdekami).
Zatwierdzić klawiszem #
W celu zaadresowania dysdeków wejść do punktu 508. Po
wciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:

3

3

Funkcja ta działa zarówno dla relokacji w wejściu dodatkowym jak i
głównym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu lub
programowego restartu zasilacza.

·

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·
·

0

Zatwierdzić klawiszem #
Wyświetli się:

P r
·

·

Wpisać 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0).

1

.
·

Zatwierdzić klawiszem #
Załączy się podświetlenia kamery i zasilacz zacznie sam
wykrywać po kolei dysdeki (wyświetla liczbę aktualnie
wykrytych dysdeków). Po wykryciu ostatniego dysdeka nastąpi
przerwa około 2s. Następnie wygenerowane zostanie podwójny
sygnał potwierdzenia i nastąpi powrót do menu programowania.
Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
Wyświetli się ekran:

Do wejścia „A” dysdeka znajdującego się najbliżej zasilacza
(adres urządzenia to 1) jest podłączony monitor słuchawkowy
(należy zmienić typ urządzenia na tym adresie). Ponownie
wejść do pkt 509.
Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 11 (pion nr 1, odbiornik o adres fizyczny odbiornika: 1)

1
·

1

Wyświetli się ekran:

P r

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3
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DYSDEK NR REF. 1052/54RM
PROGRAMOWANIE / DIAGNOZOWANIE USTEREK

P r
·
·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 2 (monitor słuchawkowy):

By wyeliminować miganie diody należy:
·
Odłączyć zasilanie dysdeka.
·
Sprawdzić i usunąć przyczynę zwarcia.
·
Nałożyć zworkę lub zewrzeć dwa piny znajdujące się
najbliżej diody LED. Rysunek poniżej.
·
Podłączyć zasilanie (powinno zwarcie zgasnąć).
·
Zdjąć zworę.

3
·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

LED

C F F F
·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

ZWORA

٭

DIAGNOZOWANIE USTEREK
Brak fonii, wizji, wywołania na danym odbiorniku
· Sprawdzić czy w dysdeku do którego podłączony jest dany
odbiornik świeci się zielona dioda LED.
· Sprawdzić drożność przewodu pomiędzy odbiornikiem OUT
a
dysdekiem i pomiędzy dysdekami.

D

Brak obrazu oraz nie działa wykrywanie dysdeków, lub nie
wykrywane są wszystkie dysdeki w pionie.
· Sprawdzić czy na wszystkich dysdekach świecą się zielone
OUT C
diody LED.
Próba dodzwonienia się do lokalu w którym sygnalizowane jest
· Sprawdzić czy wtyczki IN z OUT nie zostały zamienione
zwarcie powoduje wyświetlenie się komunikatu OFF na ekranie
miejscami.
panela.
· Sprawdzić czy prawidłowo skonfigurowany jest punkt 010 lub
011
Sygnalizacja zwarcia odbywa się następująco:
· Sprawdzić działanie toru video.
Jedno mignięcie i przerwa – zwarcie w kanale A.
Błędne działanie odbiornika.
Tabela poniżej przedstawia możliwe kombinacje typów odbiorników
i parametrów.
Odbiornik /
1
2
3
4
Typ
Nie wykrywa Po
otwarcia,
wciśnięciu
podniesienia otwarcia
Unifon
OK
OK
słuchawki,
następuje
Przycisków
wywołanie
funkcyjnych
CP.
Po
wciśnięciu
Nie wykrywa
otwarcia
otwarcia,
następuje
Monitor
Brak
podniesienia
OK
wywołanie
słuchawkowy wizji
słuchawki,
CP,
Przycisków
Monitor
funkcyjnych
cały czas
załączony
Brak
Brak
Monitor
Monitor
reakcji
reakcji
OK
cały czas
NEXO
na
na
załączony
przyciski
przyciski
Panel
Brak
Brak
Brak reakcji
OK
alarmowy
reakcji
reakcji

Dwa mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale B.
Trzy mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale C.
Cztery mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale D.
Zwarcie w jednym kanale nie powoduje zaprzestania działania
pionu lub reszty odbiorników podłączonych do dysdeka.
.

ZWARCIE
Zwarcie sygnalizowane jest miganiem czerwonej diody. W
zależności od sposobu migania można stwierdzić w którym kanale
nastąpiło.
Sygnalizacja zwarcia działa nawet po ustąpieniu zwarcia oraz
odłączeniu zasilania i ponownym załączeniu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYWOŁNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna, w
menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
videomonitor należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki i

◊

wciśnięciu przycisku funkcyjnego . W momencie gdy centrala jest
zajęta, lub trwa rozmowa w pionie generowany jest sygnał o
długości 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnał zajętości). W przypadku, gdy
centrala jest nie włączona lub nie odpowiada generowany jest
pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

POŁĄCZENIE ZWROTNE
ZAŁĄCZENIEM WIZJI

DO

PANELA

WRAZ

Z

Funkcja
umożliwia
zestawienie
połączenia
z
poziomu
videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel może znajdować się w wejściu głównym jak i
dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do którego podłączony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
О videomonitora w momencie gdy słuchawka jest podniesiona.
Połączenie zostanie automatycznie rozłączone po czasie
ustawionym w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym videomonitorem lub unifonem w
pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
·
Trwa połączenie pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
w obrębie dysdeka.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w videomonitorze.
·

W trybie czuwania, od momentu wciśnięcia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wciśnięcie kolejnego przycisku wynosi 2
sekundy. Samo wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dźwiękowy sygnał
błędu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY
Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania z
panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

DZWONEK DO DRZWI
Zwarcie zacisków 3DA..3DD z GND uruchamia w wybranym
videomonitorze lub unifonie sygnał dźwiękowy dzwonka do drzwi.

WYKRYWANIE ZWARCIA NA WYJŚCIACH
Dysdek nr ref. 1052/54RM posiada wbudowany układ wykrywania
zwarć.
W przypadku wystąpienia zwarcia na danym odbiorniku, dysdek
odłącza go od reszty instalacji. Zwarcie sygnalizowane jest
odpowiednim miganiem czerwonej diody LED.

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1 I OC2
Monitor głośnomówiący nr ref. 1708/400 (NEXO):
Tryb czuwania:
·
aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk portiera (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
Tryb rozmowy:
·
załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
portiera,
·
załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.
Monitor słuchawkowy nr ref. 1855/11A:
Tryb czuwania:
·
aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk ◊ (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
Tryb rozmowy:
·
załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku ◊,
·
załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.
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MONTAŻ

MONTAŻ

POŁĄCZENIA POMIĘDZY DYSDEKAMI

Dysdek montowany jest do ściany za pomocą 4 wkrętów max.
średnica wkrętu 4 mm.

W tabeli poniżej znajduje się opis kolorów przewodów oraz
odpowiadających im zacisków.
Nr.

Kolor

1

Pomarańczowo-biały

2

Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4

Niebieski

5
6
7

Niebiesko-biały
Zielony
Brązowo-biały

8

Brązowy

POŁĄCZENIA
A ODBIORNIKIEM

Oznaczenie Opis
Sygnał
video.
B
Linia
B
pary
skrętnej
Sygnał
video.
A
Linia
A
pary
skrętnej
0L
Masa audio
Plus
zasilania
R2
video (+18V DC)
R1
Masa video
LU
Pion unifonów
R1
Masa video
Plus
zasilania
R2
video (+18 V DC)

POMIĘDZY

DYSDEKIEM

W tabeli poniżej znajduje się opis kolorów przewodów oraz
odpowiadających im zacisków.

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wewnątrz budynków.
Powinno być montowane w miejscach suchych, przewiewnych oraz
niezapylonych.

WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Odbiorniki z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E każdy
przewód o średnicy f 0,511mm.
Dysdeki pomiędzy sobą należy wykonać za pomocą skrętki UTP 5E
(wymaganie minimalne). Każda żyła o średnicy f 0,511mm, 4 pary
przewodów. Zaleca się jednak stosowanie w pionie przewodu
KAT 6E. Wtyczki RJ 45 na końcach przewodów należy zakuć w
standardzie T-568. Wykaz kolorów i odpowiadających im pinów
standardu T-568 – rysunek poniżej.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Uwaga !
Istnieje możliwość podłączenia do dysdeka uchwytu lub unifonu
przeznaczonego do instalacji „4+n”.
Sposób podłączenia uchwytu np. nr ref. 1202/90:
ZIELONO-BIAŁY

4k7

X1
X2
R1
R2
V4

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

75R

Y1
Y2

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

Sposób podłączenia unifonu np. nr ref. 1132/1 z dodatkowym
przyciskiem:
Y1
Y2
X1
X2

CA
1
2
9
6

4k7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy
Zielono-biały
Niebieski
Niebiesko-biały
Zielony
Brązowo-biały
Brązowy
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NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

DYSDEK NR REF. 1052/54R
INFORMACJE OGÓLNE

DYSTRYBUTORO-DEKODER (DYSDEK)
NR REF. 1052/54R

3DA
Dzwonek do drzwi dla kanału 1.
3DB
Dzwonek do drzwi dla kanału 2.
3DC
Dzwonek do drzwi dla kanału 3.
3DD
Dzwonek do drzwi dla kanału 4.
GND
Masa przycisków.
CL
Wyjście elektrozaczepu.
FN9
Zacisk służy jako przycisk otwarcia drzwi (zwarcie go do
masy spowoduje załączenie zaczepu podłączonego do danego
dysdeka). W przypadku, gdy na piętrze jest więcej niż jeden dysdek
(więcej niż 4 mieszkania), zaciski FN9 należy ze sobą połączyć.
Efekt będzie taki że po wciśnięciu przycisku otwarcia drzwi, w
unifonie podłączonym do dowolnego dysdeka (w trakcie rozmowy)
załączy zaczep we wszystkich dysdekach połączonych ze sobą
linią FN9.
RISER_IN
Wejście pionu.
RISER_OUT Wyjście pionu.

141 x 107 x 36.5 mm
Termiczne
40 m (20 m dla NEXO)
10
0°C ¸ +50°C

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

RISER
IN

RS

OUT A

Rys. 1.

OUT B

OUT D

2 mA

OUT C

18 - 20 V DC

15 mA + prąd odbiornika

RM

R
V3
R1
R2

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:
Prąd linii R1, R2 stan
spoczynku
Prąd linii R1, R2 stan
obciążenia
Wymiary
złożonej
obudowy: (dł x sz x w.)
Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe
i
przeciążeniowe
Maksymalna
odległość
odbiornika od dysdeka
Maksymalna
liczba
dysdeków w pionie
Temperatura pracy

FS

RISER
OUT

FM

X1

Urządzenie cechuje się niewielkim poborem prądu w stanie
spoczynku. Pozwala to na znaczne zredukowanie zużycia energii
przez całą instalacje (aktywny jest tylko ten Dysdek do którego
dzwonimy).

BUDOWA
FN9
CL
GND
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
GP
MP

Dystrybutoro-dekoder jest urządzeniem przeznaczonym do
systemu MATIBUSSE . Pełni on trzy funkcje jednocześnie:
· Dystrybutora sygnału video. Urządzenie rozdziela (dystrybuuje)
sygnał video na poszczególne odbiorniki. Dodatkowo zawiera
desymetryzator ze skrętki na przewód koncentryczny.
· Dekodera. Do pojedynczego dysdeka możemy podłączyć max.
4 odbiorniki systemu 4+n mogą to być unifony nr ref. 1134/722,
oraz nr ref. 1140/722 oraz videomionitory z uchwytami nr ref.
1855/952. Istnieje możliwość podłączenia unifonów z jednym
przyciskiem lub bez przycisku funkcyjnego, jednak ogranicza to
funkcjonalność systemu. Dzięki urządzeniu istnieje możliwość
adaptacji istniejących instalacji 4+n bez zmiany okablowania do
systemu MATIBUSSE.
· Dzwonka lokalnego wraz z możliwością podłączenia panela
piętrowego.

Wyjście nr 1.
Wyjście nr 2.
Wyjście nr 3.
Wyjście nr 4.

D1

INFORMACJE OGÓLNE

OUT A
OUT B
OUT C
OUT D

X1 Złącze serwisowe.
D1 Sygnalizator stanu pracy.

REGULACJA
Regulacji należy dokonać tylko w przypadku gdy to jest niezbędne.
Oznaczenia potencjometrów:
FM Regulacja czułości mikrofonu u użytkownika w stronę panela
piętrowego.
FS Regulacja głośności u użytkownika podczas rozmowy z
panelem piętrowym.
RM Regulacja czułości mikrofonu u użytkownika w stronę panela
klatkowego (pionu).
RS Regulacja głośności u użytkownika podczas rozmowy z
panelem klatkowym (pionem).

R2 Zacisk uniwersalny (pracuje jako wejście lub wyjście) Może
pełnić funkcję wyjścia zasilania video +18V DC (do zasilenia np.
panela klatkowego). Zacisk może też pełnić funkcję wejściowego
zacisku zasilania dysdeka – wówczas napięcie jakie może wystąpić
na zacisku to 18V.
V3
Sygnał video z kamery (przewód koncentryczny).
R
Wyjście sterujące do załączenia kamery video.
R1
Masa zasilania video.
MP
Mikrofon panela piętrowego.
GP
Głośnik panela piętrowego.
GND
Masa mikrofonu, głośnika oraz przycisków panela
piętrowego.
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PROGRAMOWANIE
UWAGA
Po zainstalowaniu dysdeka nr ref. 1052/54R, należy w kroku 010
lub 011 (w zależności od pionu) menu programowania zasilacza,
zmienić wartość parametru na „3”. Zmiany te należy wykonać
w menu zasilacza do którego dołączony jest dany dysdek.
W przeciwnym wypadku dysdek nie będzie współpracował
z zasilaczem.
Dysdek nr ref. 1052/54R nie może w jednym pionie pracować
z unifonami nr ref. 1134/522 oraz uchwytami nr ref. 1202/952R.

KONFIGURACJA
By prawidłowo skonfigurować dysdeki należy wejść do menu
programowania zasilacza, a następnie dokonać zmian w punktach
poniżej.
508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKÓW
Opcja umożliwia automatyczne adresowanie dysdeków. Odbiorniki
(unifony lub monitory) podłączone do dysdeka są programowane
automatycznie (bez użycia jumperów).

P 5 0 8
Po wciśnięciu przycisku
komunikat:

#

na wyświetlaczu pojawi się następujący

C F F F
By zaadresować dysdeki należy
· Podłączyć urządzenia do instalacji.
· Po wejściu do punktu 508, wpisać numer pionu 1 lub 2 do
którego podłączone są dysdeki oraz przesunięcie. Np. chcemy
by adresy urządzeń w pierwszym dysdeku zaczynały się od 1
wówczas po wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1
przesunięcie adresu: 0. Odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
1, 2, 3, 4. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.
Sposób adresowania przedstawia rysunek poniżej:

Gdy chcemy by kody fizyczne urządzeń podłączonych do
pierwszego dysdeka zaczynały się np. od 5. Wówczas po
wejściu w 508 należy wpisać numer pionu np: 1 przesunięcie
adresu: 4. Uwaga wpisana liczba musi być podzielna przez 4 !!
W tym przypadku odbiorniki podłączone do dysdeka
znajdującego się najbliżej zasilacza otrzymają adresy fizyczne
5, 6, 7, 8. Urządzenia podłączone do drugiego dysdeka
otrzymają adresy fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.
· Wcisnąć przycisk #. Załączy się podświetlenie kamery i
jednocześnie zasilacz zacznie sam wykrywać po kolei dysdeki
(wyświetla liczbę aktualnie wykrytych dysdeków). Po wykryciu
ostatniego dysdeka nastąpi przerwa około 2s. Następnie
wygenerowane zostanie podwójny sygnał potwierdzenia i
nastąpi powrót do menu programowania.
W przypadku gdy liczba dysdeków w pionie przekracza 6, należy
pamiętać o zwiększeniu wartości w punktach 704 lub 705 w
zależności od pionu.
Po wykonaniu tego punktu należy przejść do punktu 509.
UWAGA
Niezbędnym warunkiem umożliwiającym zaadresowanie dysdeka
jest sprawny tor video.
W przypadku instalacji wyłącznie audio, na czas adresowania
dysdeka należy podać napięcie + 18V DC poprzez rezystory 10k
na linie A B. Przykładowy schemat str. 11.
509 PROGRAMOWANIE
DYSDEKACH

NASTAW

INDYWIDUALNYCH

W

Każdy odbiornik podłączony do dysdeka nr ref. 1052/54R można
skonfigurować z osobna lub globalnie. Konfiguracje dysdeków
przeprowadza się jednorazowo po zamontowaniu urządzeń i
podłączeniu odbiorników.
Konfiguracja odbywa następująco:
·
Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
·
Na wyświetlaczu klawiatury wyświetla się

C F F F
Gdzie:
C
Numer pionu (1 lub 2).
FFF
Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).
· W celu konfiguracji pojedynczego odbiornika należy
wprowadzić numer pionu oraz kod fizyczny unifonu, a następnie
zatwierdzić go klawiszem #.
· W celu konfiguracji globalnej należy wprowadzić numer pionu, a
w miejsce kodu fizycznego wpisać parametr 0. Wówczas dany
parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
użytkowników w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
właściwego kodu fizycznego na wyświetlaczu wyświetli się:

P r
·

0

Należy wpisać numer programu i zatwierdzić klawiszem #.
Następnie należy podać wartość parametru i zatwierdzić
klawiszem #.
Pr 1 – Ton dzwonka (1–4)
Pr 2 – Głośność dzwonka (1-9)
1.
Najniższa.
2.
Najwyższa.
Pr 3 – Typ urządzenia (1-4)
1
Unifon słuchawkowy.
2
Monitor słuchawkowy.
3
Monitor głośnomówiący nr ref. 1708/400 (NEXO).
4
Panel alarmowy nr ref. 1052/1122.
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Po zatwierdzeniu parametru nastąpi powrót do ekranu:

·

Wpisać wartość parametru 2:

C F F F
Przykład 1:
Chcemy zmienić głośność oraz typ odbiornika o adresie fizycznym
2 podłączonego do dysdeka w pionie nr 1
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1
·
·

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

C F F F
0

·

2

·
·

2

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

0

·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

٭

UWAGA !
Aktualna wartość parametru nie jest wyświetlana po wejściu do
danego ustawienia indywidualnego

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·

3

Wpisać 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1

·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 3 (monitor NEXO):

C F F F

·
·

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·
·

0

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r

Zatwierdzić klawiszem #
Wpisać wartość parametru 9 (maksymalna głośność):

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

Wpisać 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0)

1

9

·

٭

Przykład 2:
Chcemy zmienić typ wszystkich odbiorników (na NEXO)
podłączonych do dysdeków w pionie nr 1.
· Jeśli wcześniej dysdeki nie były zaadresowane należy je
zaadresować zgodnie z punktem 508. Jeśli wcześniej zostały
zaadresowane wówczas punkt należy pominąć.
· Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
· Wyświetli się ekran:

·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F

Przyjmijmy, że na początku zmieniamy głośność dzwonka np.
na 9, więc wpierw należy wpisać 2 (numer programu):

P r
·
·

·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Po zatwierdzeniu wyświetli się:

P r
·

2

2

3

Po wykonaniu powyższego punktu należy zresetować (wyłączyć i
po chwili ponownie włączyć zasilanie) system.

Zatwierdzić klawiszem #

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

125

DYSDEK NR REF. 1052/54R
PROGRAMOWANIE
510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY LUB
PODGLĄDU

·
·

Opcja umożliwia relokację kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy załączonym podglądzie.

P 5 1 0

·
·

C F F F

By wykonać relokację należy:
·
·
·

Wejść do menu programowania zasilacza.
Wpisać 510 i zatwierdzić klawiszem #
Na ekranie pojawi się migająca kropka.

·

·
·
·

Wywołać lokal którego kod logiczny chcemy zmienić, lub
wywołać z danego lokalu podgląd.
Po nawiązaniu połączenia wpisać nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywołanie danego odbiornika).
W celu zatwierdzenia należy wcisnąć klawisz #
Na wyświetlaczu wyświetli się

·
·

0
Rozłączyć połączenie. Na ekranie wyświetli się migająca
kropka.

.
·
·

W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika należy
nawiązać z nim połączenie.
Wyjście z opcji odbywa się poprzez wykonanie resetu zasilacza

0*666#

Zakładamy że instalacja składa się z 3 dysdeków podłączonych do
pionu nr 1 zasilacza. Odbiornikami są monitory NEXO. Natomiast
do wejścia „A” dysdeka znajdującego się najbliżej zasilacza
podłączony jest monitor słuchawkowy.
·
·
·
·
·

Wejść do menu programowania zasilacza do którego
podłączone są dysdeki. W zasilaczach nr ref. 1052/33R należy
pamiętać by to zrobić z poziomu wejścia dodatkowego.
Wejść do punktu 010 menu programowania zasilacza.
Ustawić parametr na 3 (praca z dysdekami).
Zatwierdzić klawiszem #
W celu zaadresowania dysdeków wejść do punktu 508. Po
wciśnięciu przycisku # na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:

C F F F
·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 3 (monitor NEXO na wszystkich
dysdekach):

3
·
·

Funkcja ta działa zarówno dla relokacji w wejściu dodatkowym jak i
głównym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu lub
programowego restartu zasilacza.

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DYSDEKA

0

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3:

P r
·
·

0

Zatwierdzić klawiszem #
Wyświetli się:

P r
·

·

Wpisać 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0).

1

.
·

Zatwierdzić klawiszem #
Załączy się podświetlenia kamery i zasilacz zacznie sam
wykrywać po kolei dysdeki (wyświetla liczbę aktualnie
wykrytych dysdeków). Po wykryciu ostatniego dysdeka nastąpi
przerwa około 2s. Następnie wygenerowane zostanie podwójny
sygnał potwierdzenia i nastąpi powrót do menu programowania.
Wejść do punktu 509 menu programowania zasilacza.
Wyświetli się ekran:

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F
·

·

Do wejścia „A” dysdeka znajdującego się najbliżej zasilacza
(adres urządzenia to 1) jest podłączony monitor słuchawkowy
(należy zmienić typ urządzenia na tym adresie). Ponownie
wejść do pkt 509.
Wyświetli się ekran:

C F F F
·

Wpisać 11 (pion nr 1, odbiornik o adres fizyczny odbiornika: 1)

1
·

1

Wyświetli się ekran:

P r

0

Wpisać 10 (pion pierwszy, przesunięcie adresów 0).

1
126

0

·

By zmienić typ urządzenia należy wpisać 3
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P r
·
·

3

Zatwierdzić klawiszem #
Wprowadzić wartość parametru 2 (monitor słuchawkowy):

By wyeliminować miganie diody należy:
· Odłączyć zasilanie dysdeka.
· Sprawdzić i usunąć przyczynę zwarcia.
· Nałożyć zworkę lub zewrzeć dwa piny znajdujące się najbliżej
diody LED. Rysunek poniżej.
· Podłączyć zasilanie (powinno zwarcie zgasnąć).
· Zdjąć zworę.

3
·
·

Zatwierdzić klawiszem #
Pojawi się ekran:

C F F F
·

By wyjść z opcji należy wcisnąć klawisz

LED
ZWORA

٭

DIAGNOZOWANIE USTEREK
Brak fonii, wizji, wywołania na danym odbiorniku
· Sprawdzić czy w dysdeku do którego podłączony jest dany
odbiornik świeci się zielona dioda LED.
· Sprawdzić drożność przewodu pomiędzy odbiornikiem a
dysdekiem i pomiędzy dysdekami.
OUT

D

Brak obrazu oraz nie działa wykrywanie dysdeków, lub nie
wykrywane są wszystkie dysdeki w pionie.
· Sprawdzić czy na wszystkich dysdekach świecą się zielone
diody LED.
OUT C
· Sprawdzić czy wtyczki IN z OUT nie zostały zamienione
Próba dodzwonienia się do lokalu w którym sygnalizowane jest
miejscami.
zwarcie powoduje wyświetlenie się komunikatu OFF na ekranie
· Sprawdzić czy prawidłowo skonfigurowany jest punkt 010 lub
panela.
011
·

Sprawdzić działanie toru video.

Błędne działanie odbiornika.
Tabela poniżej przedstawia możliwe kombinacje typów odbiorników
i parametrów.
Odbiornik /
1
2
3
4
Typ
Nie wykrywa Po
otwarcia,
wciśnięciu
podniesienia otwarcia
Unifon
OK
OK
słuchawki,
następuje
Przycisków
wywołanie
funkcyjnych
CP.
Po
wciśnięciu
Nie wykrywa
otwarcia
otwarcia,
następuje
Monitor
Brak
podniesienia
OK
wywołanie
słuchawkowy wizji
słuchawki,
CP,
Przycisków
Monitor
funkcyjnych
cały czas
załączony
Brak
Brak
Monitor
Monitor
reakcji
reakcji
OK
cały czas
NEXO
na
na
załączony
przyciski
przyciski
Panel
Brak
Brak
Brak reakcji
OK
alarmowy
reakcji
reakcji

Sygnalizacja zwarcia odbywa się następująco:
Jedno mignięcie i przerwa – zwarcie w kanale A.
Dwa mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale B.
Trzy mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale C.
Cztery mignięcia i przerwa – zwarcie w kanale D.
Zwarcie w jednym kanale nie powoduje zaprzestania działania
pionu lub reszty odbiorników podłączonych do dysdeka.

ZWARCIE
Zwarcie sygnalizowane jest miganiem czerwonej diody. W
zależności od sposobu migania można stwierdzić w którym kanale
nastąpiło.
Sygnalizacja zwarcia działa nawet po ustąpieniu zwarcia oraz
odłączeniu zasilania i ponownym załączeniu.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
WYWOŁNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ
By funkcja wywołania centrali portierskiej stała się dostępna, w
menu programowania zasilacza do którego podłączony jest
videomonitor należy skonfigurować punkt 701.
Wywołanie centrali następuje po podniesieniu słuchawki i

◊

W trybie czuwania, od momentu wciśnięcia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wciśnięcie kolejnego przycisku wynosi 2
sekundy. Samo wciśnięcie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dźwiękowy sygnał
błędu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

wciśnięciu przycisku funkcyjnego . W momencie gdy centrala jest
zajęta, lub trwa rozmowa w pionie generowany jest sygnał o
długości 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnał zajętości). W przypadku, gdy
centrala jest nie włączona lub nie odpowiada generowany jest
pojedynczy sygnał błędu.
Próba nawiązania połączenia z centralą (brak podniesienia
słuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajęta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wyświetlaczu centrali.

Naciskając przycisk otwarcia drzwi w momencie wywołania z
panela, urządzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej możliwości w zwykłym unifonie), a następnie
automatycznie spowoduje rozłączenie z panelem.

POŁĄCZENIE
ZWROTNE
Z ZAŁĄCZENIEM WIZJI

Zwarcie zacisków 3DA..3DD z GND uruchamia w wybranym
videomonitorze lub unifonie sygnał dźwiękowy. Po podniesieniu
słuchawki następuje zestawienie połączenia pomiędzy panelem
piętrowym a odbiornikiem. Nawiązanie połączenia następuje w
przypadku, gdy dysdek nie jest w stanie rozmowy. Wciśnięcie
przycisku otwarcia drzwi podczas rozmowy spowoduje załączenie
elektrozaczepu podłączonego do danego dysdeka (lub wszystkich
dysdekach połączonych zaciskiem FR9).

DO

PANELA

WRAZ

Funkcja
umożliwia
zestawienie
połączenia
z
poziomu
videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel może znajdować się w wejściu głównym jak i
dodatkowym.
By funkcja działała, należy skonfigurować punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do którego podłączony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wciśnięcie przycisku funkcyjnego
О videomonitora w momencie gdy słuchawka jest podniesiona.
Połączenie zostanie automatycznie rozłączone po czasie
ustawionym w punkcie 204.
Połączenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
·
Trwa rozmowa z innym videomonitorem lub unifonem w
pionie.
·
Panel którego ID zostało podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajęty.
·
Trwa połączenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.
·
Trwa połączenie pomiędzy panelem piętrowym a odbiornikiem
w obrębie dysdeka.
Przerwanie połączenia może nastąpić w wyniku :
·
Odłożenia słuchawki w videomonitorze.
·

DZWONEK DO DRZWI WRAZ Z NAWIĄZANIEM
POŁĄCZENIA POMIĘDZY PANELEM PIĘTROWYM
A ODBIORNIKIEM

Nie ma możliwości dodzwonienia się do lokalu podłączonego do
dysdeka będącego w stanie rozmowy z panelem piętrowym.
Natomiast jednocześnie istnieje możliwość zadzwonienia do lokalu
podłączonego do dowolnego innego dysdeka nie będącego w
stanie rozmowy z panelem piętrowym.

WYKRYWANIE ZWARCIA NA WYJŚCIACH
Dysdek nr ref. 1052/54R posiada wbudowany układ wykrywania
zwarć.
W przypadku wystąpienia zwarcia na danym odbiorniku, dysdek
odłącza go od reszty instalacji. Zwarcie sygnalizowane jest
odpowiednim miganiem czerwonej diody LED.

Wciśnięcia przycisku * w panelu.

ZAŁĄCZENIE OC1 I OC2
Monitor głośnomówiący nr ref. 1708/400 (NEXO):
Tryb czuwania:
·
aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk portiera (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
Tryb rozmowy:
·
załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku
portiera,
·
załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.
Monitor słuchawkowy nr ref. 1855/11A:
Tryb czuwania:
·
aby załączyć OC1, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk ◊ (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy),
·
aby załączyć OC2, należy wcisnąć przycisk otwarcia drzwi
(usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy), a następnie
przycisk О (usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy).
Tryb rozmowy:
·
załączenie OC1 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku ◊,
·
załączenie OC2 odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku О.
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DYSDEK NR REF. 1052/54R
MONTAŻ

MONTAŻ
Dysdek montowany jest do ściany za pomocą 4 wkrętów max.
średnica wkrętu 4 mm.

POŁĄCZENIA POMIĘDZY DYSDEKAMI
W tabeli poniżej znajduje się opis kolorów przewodów oraz
odpowiadających im zacisków.
Nr.

Kolor

1

Pomarańczowo-biały

2

Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4

Niebieski

5
6
7

Niebiesko-biały
Zielony
Brązowo-biały

8

Brązowy

POŁĄCZENIA
A ODBIORNIKIEM

Oznaczenie Opis
Sygnał
video.
B
Linia
B
pary
skrętnej
Sygnał
video.
A
Linia
A
pary
skrętnej
0L
Masa audio
Plus
zasilania
R2
video (+18V DC)
R1
Masa video
LU
Pion unifonów
R1
Masa video
Plus
zasilania
R2
video (+18 V DC)

POMIĘDZY

DYSDEKIEM

W tabeli poniżej znajduje się opis kolorów przewodów oraz
odpowiadających im zacisków.
Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wewnątrz budynków.
Powinno być montowane w miejscach suchych, przewiewnych oraz
niezapylonych.

WYMAGANIA DO OKABLOWANIA
Odbiorniki z dysdekiem należy połączyć skrętką UTP 5E każdy
przewód o średnicy f 0,511mm.
Dysdeki pomiędzy sobą należy wykonać za pomocą skrętki UTP 5E
(wymaganie minimalne). Każda żyła o średnicy f 0,511mm, 4 pary
przewodów. Zaleca się stosowanie w pionie przewodu KAT 6E.
Wtyczki RJ 45 na końcach przewodów należy zakuć w standardzie
T-568. Wykaz kolorów i odpowiadających im pinów standardu T568 – rysunek poniżej.

Nr.
1
2

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy

3

Zielono-biały

4
5

Niebieski
Niebiesko-biały

6

Zielony

7
8

Brązowo-biały
Brązowy

Oznaczenie Opis
R1
Masa video
V3
Sygnał video
Przyciski
XY
funkcyjne
1
Głośnik unifonu
9
Otwarcie drzwi
Plus
zasilania
RD
video (+18V DC)
2
Mikrofon unifonu
6
Masa audio

Uwaga !
Istnieje możliwość podłączenia do dysdeka uchwytu lub unifonu
przeznaczonego do instalacji „4+n”.
Sposób podłączenia uchwytu np. nr ref. 1202/90:
ZIELONO-BIAŁY

4k7

X1
X2
R1
R2
V4

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

75R

Y1
Y2

Sposób podłączenia unifonu np. nr ref. 1132/1 z dodatkowym
przyciskiem:
Y1
Y2
X1
X2

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kolor
Pomarańczowo-biały
Pomarańczowy
Zielono-biały
Niebieski
Niebiesko-biały
Zielony
Brązowo-biały
Brązowy

CA
1
2
9
6

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

4k7
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INFORMACJE OGÓLNE / DANE TECHNICZNE

DIGITALIZER NR REF. 1052/7R

D(D+)

DR
LG
0L
PH
GND
EXI
NC
C
NO
CL+
CLAC1
AC2

Linia danych (D w przypadku modułu komunikacji
MATIBUSSE lub linia D+ w przypadku modułu komunikacji
RS485).
Linia danych D- dla modułu komunikacji RS485.
Wyjście sterujące do wersji video.
Linia fonii.
Masa linii fonii i danych.
Lokalne otwieranie drzwi.
Masa sygnałów sterujących.
Kontrolowany styk wejściowy.
Styk przekaźnika normalnie zamknięty.
Przełączany styk przekaźnika.
Styk przekaźnika normalnie otwarty.
Wyjście do elektrozaczepu (+).
Wyjście do elektrozaczepu (-).
Zasilanie ~12 V AC.
Zasilanie ~12 V AC.

DANE TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE
Digitalizer nr ref. 1052/7R jest urządzeniem systemu MATIBUSSE.
Pozwala on na podłączenie analogowego panela przyciskowego
np. MIWUS 525 do instalacji MATIBUSSE. Pojedynczy digitalizer
może obsłużyć do 21 przycisków. W systemie może znajdować się
31 grup po 4 digitalizery każda.

BUDOWA

Zasilanie:

~ 12 V AC lub + 20 V DC

Temperatura pracy:

-5°C ¸ +45°C

Sterowanie zamka
elektrycznego

-Za pomocą wbudowanego
układu
trójpoziomowej
regulacji prądu.
-NO–C–NC o obciążalności.
1A/24V DC

Maksymalna
liczba
obsługiwanych przycisków przez 21
pojedynczy digitalizer
Napięcie linii 0L LG

+ 7,5…12,5 V DC

Napięcie linii 0L D(D+)

+ 15 V DC nom.

Wymiary (dł. x szer. gł.)

106 x 90 x 66 mm (6 DIN)

Waga:

170 g

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+V
GND
1W
GZ3
GZ2
GZ1
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
441
MK
GL2
GL1
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Zasilanie + 15…+20 V DC.
Masa zasilania.
Złącze czytnika pastylek.
Trzeci pion przycisków.
Drugi pion przycisków.
Pierwszy pion przycisków.
Siódmy poziom przycisków.
Szósty poziom przycisków.
Piąty poziom przycisków.
Czwarty poziom przycisków.
Trzeci poziom przycisków.
Drugi poziom przycisków.
Pierwszy poziom przycisków.
Mikrofon panela.
Masa mikrofonu panela.
Głośnik panela.
Głośnik panela.
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PROGRAMOWANIE
ZMIANA ID DIGITALIZERA
Digitalizer posiada wstępnie nadane ID z zakresu 8 – 248 z tym
wyjątkiem że jest to wartość podzielna przez 8. Numer ID ważny
jest w przypadku systemów wielowejściowych, oraz przy tworzeniu
grupy digitalizerów. Należy pamiętać by ID digitalizera nie pokryło
się z ID klawiatury podłączonej do tej samej linii.

Zmiany ID digitalizera dokonuje się następująco:
1. Przełącznikami dipswitcha (przełącznik ADRES) od nr. 4 do nr.
8 ustawić adres z zakresu od 8 do 248 (musi być podzielny
przez 8). Należy przy tym pamiętać że przełącznik nr. 4 stanowi
najmłodszy bit i odpowiada liczbie „8”, natomiast przełącznik nr.
8 jest najstarszym bitem i odpowiada liczbie „128”. Pozostałe
przełączniki (nr 1, 2, 3 i 9) powinny znajdować się w pozycji
OFF. Przełącznik ADRES w pozycji ON oznacza 1, przełącznik
w pozycji OFF oznacza 0.
2. Przycisnąć przycisk programowania (PROG) i trzymać go
wciśniętego do momentu zaświecenia się diody LED (około 4 -5
s).
3. Puścić przycisk PROG.
4. W przypadku prawidłowego ustawienia adresu w panelu
wygenerowany zostanie sygnał potwierdzenia w postaci
podwójnego sygnału dźwiękowego. W momencie, gdy operacja
się nie powiedzie, zostanie przez panel wygenerowany sygnał
błędu i dioda LED będzie migać przez około 3 s.
W systemie nie może znaleźć się digitalizer o ID równym 0.

USTALENIE GRUPY DIGITALIZERÓW
Pojedynczy digitalizer umożliwia zaprogramowanie do 21
przycisków. W przypadku zaistnienia potrzeby podłączenia panela
o liczbie przycisków większej od 21, należy stworzyć grupę
digitalizerów. Pojedyncza grupa (maksymalnie cztery digitalizery)
może obsłużyć do 84 (4*21) przycisków. Pojedynczy zasilacz może
w pełni obsłużyć jedną grupę (zasilacz zapamiętuje 84 wpisy). W
danej grupie fonia, elektrozaczep oraz czytnik DALLAS
obsługiwane są poprzez jeden digitalizer tzw. „główny” (ten z
numerem ID podzielnym przez 8). Numer ID grupy ustalany jest
dipswitchami (przełącznik ADRES) od 4 do 8, natomiast ID w
obrębie danej grupy przełącznikami nr. 1 i 2. Należy pamiętać że
przełącznik nr. 1 jest młodszym bitem, natomiast przełącznik nr 2
jest starszym bitem.
W obrębie danej grupy znajdują się: digitalizer główny, pierwszy,
drugi i trzeci. W danej grupie może znajdować się również mniej niż
cztery urządzenia. Tabela przyporządkowania zworek do danej
grupy znajduje się w dodatkach.
W momencie, gdy zostanie stworzona grupa należy zwrócić uwagę
by ID innego urządzenia (panela czy innego digitalizera) nie pokryło
się z ID w grupie.

Ustalenie grupy digitalizerów odbywa się następująco:
1. Ustalić ID digitalizera „głównego”. Czynność tą należy wykonać
w sposób opisany w punkcie „ZMIANA ID DIGITALIZERA”.
2. Procedura programowania ID w obrębie grupy dla
poszczególnych digitalizerów wygląda prawie identycznie jak
„ZMIANA ID DIGITALIZERA”. Jedyna różnica polega na tym, że
jednocześnie z ustawianiem ID digitalizera należy ustawić
numer w grupie. W trakcie ustalania ID, przełączniki od 4 do 8
powinny być ustawione w pierwszym, drugim i trzecim
identycznie jak w digitalizerze głównym. Jednocześnie
przełącznikami nr. 1 i nr. 2 należy ustalić numer digitalizera w
grupie. Przełącznik nr. 1 stanowi najmłodszy bit, przełącznik nr.
2 jest starszym bitem. Jeśli chcemy by digitalizer był pierwszy w
grupie, należy ustawić przełącznik nr 1 w pozycję ON a
przełącznik nr 2 w pozycję OFF, a przełączniki od 4 do 8
identycznie jak w digitalizerze głównym. Drugi digitalizer w
grupie – przełącznik nr. 1 w pozycję OFF a przełącznik nr. 2 w
pozycję ON a przełączniki od 4 do 8 identycznie jak w
digitalizerze głównym. Trzeci w grupie – przełączniki nr. 1 i 2 w
pozycję ON a przełączniki od 4 do 8 identycznie jak w
digitalizerze głównym.
Przykład
Chcemy ustanowić grupę digitalizerów. W grupie planujemy
umieścić trzy digitalizery.
1. Ustalamy ID digitalizera głównego. Numer ID wybieramy z puli
8 do 248 np. 16 (musi być podzielny przez 8).
2. Na dipswitchach ustawiany binarnie 16 (przełączniki nr. 1 do 4
w pozycji OFF, przełącznik nr 5 w pozycji ON, przełączniki nr 6
do 9 w pozycji OFF).
3. Przyciskamy przycisk programowania (PROG) i trzymamy go
wciśniętego do momentu zaświecenia się diody LED (około 4 -5
s).
4. Puszczamy przycisk PROG.
5. Podchodzimy do następnego digitalizera i ustalamy na
dipswitchu ID – będzie to digitalizer pierwszy. Przełącznik nr. 1
ustawiany na ON, przełączniki nr 2 do 4 na OFF, przełącznik nr.
5 na ON, przełączniki nr 6 do 9 na OFF.
6. Przyciskamy przycisk programowania (PROG) i trzymamy go
wciśniętego do momentu zaświecenia się diody LED (około 4 -5
s). Przy prawidłowym zaprogramowaniu panel do którego
podłączony jest digitalizer główny wygeneruje sygnał
dźwiękowy.
7. Puszczamy przycisk PROG.
8. Podchodzimy do następnego urządzenia i ustalamy na
dipswitchu ID – będzie to digitalizer drugi. Przełącznik nr. 1
ustawiany na OFF, przełączniki nr 2 na ON, przełącznik nr 4 na
OFF, przełącznik nr. 5 na ON, przełączniki nr 6 do 9 na OFF.
9. Przyciskamy przycisk programowania (PROG) i trzymamy go
wciśniętego do momentu zaświecenia się diody LED (około 4 -5
s). Przy prawidłowym zaprogramowaniu panel do którego
podłączony jest digitalizer główny wygeneruje sygnał
dźwiękowy.
10. Puszczamy przycisk PROG.
11. Koniec.
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Rysunek powyżej przedstawia rozkład funkcji poszczególnych
przełączników dipswitcha.
Tabela poniżej przedstawia przykładowo zbudowane grupy.
Ustawienie
dipswitcha

ID
grupy

Reprezentacja
binarna *

2

16

Digitalizer główny w
grupie 2

2

17

Digitalizer pierwszy
w grupie 2

2

18

Digitalizer trzeci w
grupie 2

2

19

Digitalizer czwarty w
grupie 2

10

145

Digitalizer pierwszy
w grupie 10

10

146

Digitalizer drugi w
grupie 10

Opis

* Przełącznik nr. 1 w polu ADRES stanowi najmłodszy bit,
natomiast przełącznik nr. 8 jest najstarszy bitem. Przełącznik nr. 9
w tym przypadku jest niewykorzystywany – rysunek poniżej

1 w pozycję ON a przełącznik nr 2 w pozycję OFF, drugi –
przełącznik nr. 1 w pozycję OFF a przełącznik nr. 2 w pozycję
ON, trzeci w grupie – przełączniki nr. 1 i 2 w pozycję ON.
3. Przycisnąć przycisk programowania (PROG) i trzymać go
wciśniętego do momentu zaświecenia się diody LED (około 4 5 s).
4. Puścić przycisk PROG.
5. W przypadku prawidłowego ustawienia adresu w panelu
wygenerowany zostanie sygnał potwierdzenia w postaci
podwójnego sygnału dźwiękowego i zgaśnie dioda w
digitalizerze. W momencie, gdy operacja się nie powiedzie
zostanie przez panel wygenerowany sygnał błędu.
6. Procedura programowania ID dla poszczególnych digitalizerów
wygląda identycznie jak dla pojedynczego digitalizera.
Przełącznik nr. 9 w tym przypadku jest niewykorzystywany.
Tabela z ustawieniami ID digitalizerów zerowych oraz grup
digitalizerów znajduje się na końcu instrukcji.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW
Przyporządkowanie danego przycisku w panelu do unifonu.
1. Przełącznikami ADRES ustawiać ID zasilacza obsługującego
dany unifon (tylko w przypadku, gdy digitalizer podłączony jest
do kanału głównego). W przypadku gdy digitalizer podłączony
jest do kanału dodatkowego krok ten należy zignorować ustawiając dowolne ID. Przełącznik oznaczony 1 stanowi
najmłodszą część ID, natomiast przełącznik oznaczony 8 jest
najstarszą częścią ID.
2. Krótko wcisnąć przycisk programowania PROG. Wówczas w
panelu podłączonym do digitalizera słyszalne będzie
dźwiękowe potwierdzenie a w urządzeniu zaświeci się dioda
LED.
3. Na dipswitchach (przełączniki ADRES) ustawić adres fizyczny
wybranego unifonu. Przełącznik oznaczony 1 stanowi
najmłodszą część adresu, natomiast przełącznik nr. 8 jest
najstarszą częścią adresu. Dipswitchem nr. 9 ustawiany jest
numer pionu do którego przyłączony jest wybrany unifon
(przełącznik w pozycji ON-1 OFF-0). W pozycji ON – pion 2 w
pozycji OFF – pion 1. Podczas tej czynności dioda LED
powinna cały czas świecić.

Rolę digitalizera „głównego” może pełnić cyfrowy panel z
klawiaturą. Rozwiązanie to pozwala na montaż obok panela
cyfrowego, analogowego panela przyciskowego. Fonia oraz
elektrozaczep będą obsługiwane przez panel cyfrowy. Aby panel
cyfrowy pełnił rolę digitalizera „głównego” należy w jego menu
ustawić odpowiedni numer ID.

4.
5.

W tym przypadku ustalenie numeru ID odbywa się następująco:
1. Wejść do menu programowania panela, i w punkcie 102
zmienić ID na numer z zakresu 8 – 248 (wartość musi być
podzielna przez 8).
2. W momencie gdy nadamy nowe ID klawiaturze, należy ustawić
identyczne ID na dipswitchu digitalizera. ID ustawiane jest
przełącznikami od 4 do 8 (przełącznik nr. 4 odpowiada
wartości „8” , przełącznik nr. 8 odpowiada wartości „128”).
Jednocześnie przełącznikami nr. 1 i nr. 2 należy ustalić numer
digitalizera w grupie. Przełącznik nr. 1 stanowi najmłodszy bit,
przełącznik nr. 2 jest starszym bitem. Jeśli chcemy by
digitalizer był pierwszy w grupie, należy ustawić przełącznik nr

132

6.

7.

Krótko wcisnąć przycisk PROG. Dioda LED w urządzeniu
powinna zacząć migać.
Nacisnąć wybrany przycisk w panelu analogowym. Spowoduje
jego zaprogramowanie. Wciśnięcie przycisku oraz udana
próba zaprogramowania zostanie potwierdzona podwójnym
sygnałem dźwiękowym oraz przejściem stanu diody LED z
migania na świecenie ciągłe. W razie wystąpienia błędu (nie
ma takiego adresu lub adres zerowy) wygenerowany zostanie
sygnał błędu a dioda LED trzy razy mignie i zgaśnie. W razie
błędu należy ponownie ustalić adres unifonu i od tego
momentu kontynuować czynność programowania.
W celu zaprogramowania kolejnego przycisku (unifon
podłączony do tego samego zasilacza) należy ustawić
następny adres unifonu na dipswitchu i powtórzyć pozostałą
część procedury. W celu zaprogramowania unifonu
podłączonego do innego zasilacza należy wyjść z procedury
programowania i wejść ponownie podając inne ID zasilacza.
Przytrzymanie przez około 4s przycisku PROG powoduje
wyjście z trybu programowania.
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W przypadku gdy liczba przycisków w panelu przekracza 21 (mamy
grupę digitalizerów), wówczas programowanie danego przycisku
odbywa się w digitalizerze do którego ten przycisk jest podłączony.
Ustawienie
dipswitcha

Opis
Unifon o adresie fizycznym 6 w pionie nr. 2
Unifon o adresie fizycznym 6 w pionie nr. 1

Przykład
Chcemy zaprogramować przycisk pod dany unifon np. nr 2 w pionie
nr. 1. Digitalizer podłączony jest do wejścia głównego zasilacza. ID
zasilacza do którego podłączony jest w/w unifon wynosi 5.
1. Na dipswitchach ustawiamy ID zasilacza obsługującego dany
unifon. W naszym przypadku będzie to 5 (przełącznik nr. 1
ustawiony na ON, przełącznik nr. 2 na OFF, przełącznik nr 3 na
ON i przełączniki od nr. 4 do 9 na OFF. W przypadku gdy
digitalizer byłby podłączony do wejścia dodatkowego krok ten
jest pomijany. Jeżeli nie znamy ID danego zasilacza możemy
sprawdzić go w menu programowania zasilacza.
2. Krótko wciskamy przycisk programowania PROG. Wówczas w
panelu podłączonym do digitalizera słyszalne będzie
dźwiękowe potwierdzenie a w digitalizerze zaświeci się dioda
LED.
3. Na dipswitchach (przełączniki ADRES) ustawić adres fizyczny
wybranego unifonu. Dla adresu fizycznego 2 i unifonie w pionie
pierwszym, przełącznik nr. 1 na OFF, przełącznik nr. 2 na ON,
przełączniki nr 3 do 9 na OFF (przełącznik nr. 9 jest w pozycji
OFF ponieważ unifon jest w pionie nr 1.).
4. Krótko wcisnąć przycisk PROG. Dioda LED w digitalizerze
powinna zacząć migać.
5. Nacisnąć wybrany przycisk w panelu analogowym. Spowoduje
to jego zaprogramowanie. Wciśnięcie przycisku oraz udana
próba zaprogramowania zostanie potwierdzona podwójnym
sygnałem dźwiękowym oraz przejściem stanu diody LED z
migania na świecenie ciągłe. W razie niepowodzenia
wygenerowany zostanie sygnał błędu, a dioda LED trzy razy
mignie i zgaśnie. W razie błędu należy ponownie ustalić adres
unifonu i od tego momentu kontynuować czynność
programowania.
6. W celu zaprogramowania kolejnego przycisku (unifon
podłączony do tego samego zasilacza) należy ustawić
następny adres unifonu na dipswitchu i powtórzyć pozostałą
część procedury (od punktu nr. 4).
7. Przytrzymanie przez około 4s przycisku PROG powoduje
wyjście z trybu programowania.

4.
5.

6.

7.

Krótko wcisnąć przycisk PROG. Dioda LED w digitalizerze
powinna zacząć migać.
Przyłożyć pastylkę do czytnika. Spowoduje to jej
zaprogramowanie. Udana próba zaprogramowania pastylki
jest zasygnalizowana podwójnym sygnałem dźwiękowym oraz
przejściem stanu diody LED z migania na świecenie ciągłe. W
razie niepowodzenia (pastylka jest już przypisana)
wygenerowany zostanie sygnał błędu a dioda LED trzy razy
mignie i zgaśnie.
W celu zaprogramowania kolejnej pastylki (unifon do którego
przypisujemy pastylkę podłączony jest do tego samego
zasilacza) należy ustawić następny adres unifonu na
dipswitchu i powtórzyć pozostałą część procedury.
Przytrzymanie przez około 4s przycisku PROG powoduje
wyjście z trybu programowania.

PROGRAMOWANIE
PRZYCISKU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

WYWOŁANIA

Programowanie przycisku wywołania centrali portierskiej odbywa
się następująco:
1. W przypadku, gdy digitalizer podłączony jest do wejścia
głównego, należy przełącznikami ADRES ustawiać adres
zasilacza który pełni rolę MASTERa. W przypadku gdy
digitalizer podłączony jest do kanału dodatkowego krok ten
należy zignorować - ustawiając dowolny adres. Przełącznik
oznaczony 1 stanowi najmłodszą część adresu, natomiast
przełącznik oznaczony 8 jest najstarszą częścią adresu.
2. Krótko wcisnąć przycisk programowania PROG. Wówczas w
panelu podłączonym do digitalizera słyszalne będzie
dźwiękowe potwierdzenie a w urządzeniu zaświeci się dioda
LED.
3. Na dipswitchu - przełączniki 1 do 8 ustawić w pozycję OFF,
natomiast przełącznik nr. 9 w pozycję ON. Podczas tej
czynności dioda LED powinna cały czas świecić.

PROGRAMOWANIE PASTYLKI
Programowane pastylki odbywa się następująco
1. Przełącznikami
ADRES
ustawiać
adres
zasilacza
obsługującego unifon do którego chcemy przypisać pastylkę
(tylko w przypadku, gdy digitalizer podłączony jest do kanału
głównego). W przypadku gdy digitalizer podłączony jest do
kanału dodatkowego krok ten należy zignorować - ustawiając
dowolny adres. Przełącznik oznaczony 1 stanowi najmłodszą
część adresu, natomiast przełącznik oznaczony 8 jest
najstarszą częścią adresu.
2. Krótko wcisnąć przycisk programowania PROG. Wówczas w
panelu podłączonym do digitalizera słyszalne będzie
dźwiękowe potwierdzenie, a w digitalizerze zaświeci się dioda
LED.
3. Na dipswitchach (przełączniki ADRES) ustawić adres fizyczny
wybranego unifonu do którego chcemy przypisać pastylkę.
Przełącznik oznaczony 1 stanowi najmłodszą część adresu,
natomiast przełącznik nr. 8 jest najstarszą częścią adresu.
Dipswitchem nr. 9 ustawiany jest numer pionu do którego
przyłączony jest wybrany unifon (przełącznik w pozycji ON-1
OFF-0). W pozycji ON – pion 2 w pozycji OFF – pion 1.
Podczas tej czynności dioda LED powinna cały czas świecić.

4. Krótko wcisnąć przycisk PROG. Dioda LED w digitalizerze
powinna zacząć migać.
5. Nacisnąć wybrany przycisk w panelu analogowym. Spowoduje
jego zaprogramowanie. Wciśnięcie przycisku oraz udana próba
zaprogramowania zostanie potwierdzona podwójnym sygnałem
dźwiękowym oraz przejściem stanu diody LED z migania na
świecenie ciągłe. Pojedynczy sygnał dźwiękowy w panelu
oznacza oraz miganie diody oznacza błąd.
6. Przytrzymanie przez około 4s przycisku PROG powoduje
wyjście z trybu programowania.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI / KONFIGURACJA I REGULACJA
USTAWIENIA TRYBU AUDIO-VIDEO
UWAGA: Punkt ten należy wykonać po skonfigurowaniu digitalizera
(zaprogramowaniu, przypisaniu przycisków)
Digitalizer może pracować w jednym z dostępnych trybów pracy:
·
Digitalizer video (opcja istotna, gdy digitalizer współpracuje z
panelem video). W tym trybie wysyła informacje do zasilacza,
a ten zezwala na załączenie wizji w uchwycie.
·
Digitalizer audio (gdy digitalizer współpracuje z panelem
audio).
Po wykonaniu procedury programowania w zależności od
wymaganego trybu pracy digitalizera (tylko audio lub audio i video)
ustawić na dipswitchu:
1. W przypadku wyłącznie trybu audio, przełączniki 1-9 w pozycję
OFF.
2. W przypadku trybu audio/video, przełącznik 1 w pozycję ON,
przełączniki 2-9 w pozycję OFF.
UWAGA: Po ustawieniu trybu pracy przez cały okres normalnej
pracy digitalizera nie należy zmieniać położenia dipswitchy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONFIGURACJA I REGULACJA
Oznacze
nie
przełącz
nika
ADRES
MODUŁ
KOMUNI
KACJI
MODUŁ
KOMUNI
KACJI
PRĄD
ELEKTRO
ZACZEPU
PRĄD
ELEKTRO
ZACZEPU
PRĄD
ELEKTRO
ZACZEPU

DZWONIENIE DO UNIFONÓW
W celu zadzwonienia do danego unifonu należy wcisnąć (bez
przytrzymywania) wybrany przycisk na panelu przyciskowym.

OTWARCIE DRZWI PRZY UŻYCIU PASTYLKI
Istnieje możliwość otwarcia drzwi przy pomocy pastylki DALLAS (o
ile panel posiada wbudowany czytnik pastylek). Aby otworzyć drzwi,
należy przyłożyć pastylkę do czytnika. W przypadku prawidłowego
rozpoznania pastylki, w głośniku panela słyszalny będzie sygnał
potwierdzenia oraz nastąpi załączenie elektrozaczepu. Otwarcie
drzwi pastylką sygnalizowane jest charakterystycznym, krótkim
sygnałem dźwiękowym w unifonie, do którego dana pastylka jest
przypisana.

WYKORZYSTANIE WYJŚCIA R
Digitalizer posiada zacisk R, na którym jest wyjście w postaci
układu otwartego kolektora OC. Wyjście to jest aktywne (zwarte do
masy) od chwili wywołania do czasu zakończenia rozmowy
dowolnego użytkownika. Dedykowane przeznaczenie wyjścia R to
obsługa wersji video, ale sposób jego wykorzystania możemy
dostosować do swoich potrzeb.

Opis

Pozycja
przełącznika
(zwory)

Ustawienie
adresu.
Wybór
modułu
komunikacji.
Wybór
modułu
komunikacji.
Ustawienie
prądu
elektro
zaczepu.
Ustawienie
prądu
elektro
zaczepu.
Ustawienie
prądu
elektro
zaczepu.

PROG

Zapis

Tabela ustawień
dipswitcha.
Moduł komunikacji
MATIBUSSE
Moduł komunikacji
RS485
Prąd elektrozaczepu
150mA (praca z
zaczepem
rewersyjnym)
Prąd elektrozaczepu
300mA

Prąd elektrozaczepu
600mA
Przycisk
programowania

Tradycyjny moduł komunikacji stosowany jest w systemach
opartych o zasilacze nr ref. 1052/33, nr ref. 1052/31A, nr ref.
1052/33 i nr ref. 1052/31A. Moduł komunikacji RS485 stosowany
jest w przypadku dużych odległości pomiędzy urządzeniami.
Współpracuje on tylko i wyłącznie z zasilaczami nr ref. 1052/33R
oraz nr ref. 1052/31R.
W przypadku potrzeby zmiany w digitalizerze np. czasu otwarcia
elektrozaczepu należy skorzystać z panela nr ref. 1052/100.
Urządzenie zostało wstępnie wyregulowane na etapie produkcji.
Zmian ustawień potencjometrów należy dokonywać tylko w
uzasadnionych przypadkach, wymagających tej czynności.
Oznaczenie
P1
P2

Opis
Regulacja wzmocnienia mikrofonu panela
Regulacja wzmocnienia głośnika panela

WYKORZYSTANIE WEJŚCIA EXI
Digitalizer posiada zacisk EXI, który spełnia funkcję kontrolowanego
styku. Fabrycznie zacisk EXI połączony jest zworą z zaciskiem
GND. Jeżeli w miejsce opisanej zwory włączymy dowolny czujnik,
np. kontaktron panel będzie reagował na każde zdarzenie związane
z przerwaniem obwodu pomiędzy zaciskami EXI i GND, czego
wynikiem będzie załączenie w zasilaczu odpowiedniego wyjścia EO
do wyjścia +20V. Opisaną funkcję można wykorzystać np. do
sygnalizacji stanu nie zamkniętych drzwi wejściowych.

WYKORZYSTANIE WEJŚCIA PH
Digitalizer posiada zacisk PH, który realizuje funkcję lokalnego
przycisku otwierania drzwi. Zwarcie zacisku PH z zaciskiem GND
powoduje załączenie elektrozaczepu na czas zaprogramowany dla
otwarcia z poziomu unifonu i klawiatury. Reasumując, aby
zrealizować funkcję otwarcia drzwi od wewnątrz wystarczy wcisnąć
przycisk zwierny włączony pomiędzy zaciski PH i GND.
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MONTAŻ

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Digitalizer montowany jest na szynie DIN lub przykręcany do
podłoża przy użyciu dwóch wkrętów lub śrub o wymiarach
minimalnych f4/50mm. Sposób montażu digitalizera przedstawiony
jest na rysunku 1a i 1b. Aby zamontować digitalizer na szynie DIN
należy przy użyciu wkrętaka płaskiego odciągnąć zawleczkę
blokująca, włożyć urządzenie na szynę DIN a następnie dopchnąć
zawleczkę.

Rys. 1a Sposób odciągnięcia zawleczki.

Rys. 1b Sposób montażu digitalizera na szynie.

Rys. 2 Sposób dociśnięcia zawleczki.
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INFORMACJE OGÓLNE

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1052/40R

Złącze BUS służy do połączenia centrali portierskiej z magistralą
systemową.
Nr. pinu.

Oznaczenie

1

LG

Linia fonii

Opis

2

NC

Nie podłączono
Linia danych (D w przypadku
modułu komunikacji MATIBUSSE
lub linia D+ w przypadku modułu
komunikacji RS485).

3

D (D+)

4

0L

Masa linii fonii i danych.

5

D-

W przypadku komunikacji RS485
linia danych D-

Złącze USB umożliwia komunikację centrali portierskiej z
komputerem np. w celu wgrania książki telefonicznej czy wymiany
firmware’u.
Gniazdo I/O stanowi wyjścia 8 wewnętrznych przekaźników.
Topologię styku przedstawia rysunek poniżej.

INFORMACJE OGÓLNE
Centrala portierska nr ref. 1052/40R jest urządzeniem
dedykowanym do systemu MATIBUSSE. Stosowana jest w małych
jak i rozległych systemach o strukturze MASTER-SLAVE (opartych
na zasilaczu nr ref. 1052/33R) i unifonach nr ref. 1134/522.
Do podstawowych funkcji centrali można zaliczyć:
·
Możliwość wywołania unifonu z poziomu centrali portierskiej.
·
Możliwość wywołania centrali portierskiej z poziomu unifonu.
·
Możliwość wywołania centrali portierskiej z poziomu
klawiatury.
·
Możliwość wywołania klawiatury z poziomu centrali
portierskiej.
·
Kojarzenie połączeń.
·
Tryb dzień / noc.
·
Zamiana funkcji elektrozaczepu z funkcją przekaźnika.
·
Rejestracja, możliwość późniejszego przeglądania zdarzeń.
·
Książka telefoniczna.
·
8 wtórników wywołania w postaci diod LED.
·
Możliwość wysterowania ośmioma przekaźnikami (równolegle
z diodami).
·
Wewnętrzny zegar z datą.
·
Załączenie wybranych funkcji sygnalizowane za pomocą diod
LED.
·
Złącze USB.

Nr.
pinu.

Oznaczenie

Opis

1

Out1b

Wyjście przekaźnika nr. 1 NC

2

Out2b

Wyjście przekaźnika nr. 2 NC

3

Out3b

Wyjście przekaźnika nr. 3 NC

4

Out4b

Wyjście przekaźnika nr. 4 NC

5

Out5b

Wyjście przekaźnika nr. 5 NC

6

Out6b

Wyjście przekaźnika nr. 6 NC

7

Out7b

Wyjście przekaźnika nr. 7 NC

8

Out8b

Wyjście przekaźnika nr. 8 NC

9

GND

Masa

10

Out1

Przełączany styk przekaźnika nr. 1

11

Out2

Przełaczany styk przekaźnika nr. 2

12

Out3

Przełączany styk przekaźnika nr. 3

13

Out4

Przełączany styk przekaźnika nr. 4

14

Out5

Przełączany styk przekaźnika nr. 5

15

Out6

Przełączany styk przekaźnika nr. 6

16

Out7

Przełączany styk przekaźnika nr. 7

17

Out8

Przełączany styk przekaźnika nr. 8

BUDOWA

18

GND

Masa

Centrala posiada wbudowany wyświetlacz LCD 2 X 16 znaków.
Zadaniem jego jest wyświetlanie informacji o stanie urządzenia.
Na tylnej ściance obudowy centrali portierskiej znajdują się cztery
gniazda.

19

Out1a

Wyjście przekaźnika nr. 1 NO

20

Out2a

Wyjście przekaźnika nr. 2 NO

21

Out3a

Wyjście przekaźnika nr. 3 NO

22

Out4a

Wyjście przekaźnika nr. 4 NO

23

Out5a

Wyjście przekaźnika nr. 5 NO

24

Out6a

Wyjście przekaźnika nr. 6 NO

25

Out7a

Wyjście przekaźnika nr. 7 NO

26

Out8a

Wyjście przekaźnika nr. 8 NO

Gniazdo zasilające
12 V DC.
Funkcja

Rys.1 Numeracja pinów w
gnieździe DIN.

136

Rys.2 Numeracja pinów we wtyczce
DIN widok od pinów wtyczki.

służy do zasilania centrali portierskiej

Oznaczenie

Opis

Wewnętrzny
bolec

+

Plus napięcia zasilającego
(12 V DC)

Docisk

GND

Masa

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

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1052/40R
DANE TECHNICZNE/ KONFIGURACJA

DANE TECHNICZNE

W. D.: 239 Z: 10
KLATAKA 1

Zasilanie:

12 V DC / 500 mA

Temperatura pracy:

0°C ¸ +45°C

Wymiary:
Długość x Szerokość x Grubość

212 mm x 237mm x 70mm

Waga:

2.15 kg

Informację tą należy odczytać następująco: nazwa panela: KLATKA
1, ID panela: 239, Adres zasilacza : 10. Dany panel stanowi wejście
dodatkowe (literka D przed numerem 239).
W przypadku wejścia głównego:
WEJ. GŁÓWN.: 2
BRAMA 1

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji wewnątrz budynków.
Powinno ono być montowane w miejscach suchych.

KONFIGURACJA
Menu umożliwia konfigurację centrali portierskiej. W celu wejścia do
menu należy:
·
·

Przytrzymać przez około 4 s. klawisz
.
Wprowadzić hasło od 4 do 8 cyfr (jeśli zostało ustawione).

W przypadku wpisania błędnego hasła nastąpi wejście do menu,
jednak nie wszystkie opcje będą dostępne.

Klawisze

umożliwiają przeglądanie paneli.

Po wciśnięciu klawisza
opcji:

możemy wybrać jedną z poniższych

DODAJ. Opcja umożliwia przypisanie nazwy każdemu z
obsługiwanych paneli. Po wejściu w tą opcję na ekranie pojawi się
komunikat:
ADRES ZASILACZA:

Po wejściu do menu :
·

Klawiszami

następuje zmieniana opcji.

·

Klawiszem

następuje przejście do poziomu niżej.

·

Klawiszem

następuje przejście do poziomu wyżej.

Należy podać adres zasilacza, którego wybrany panel stanowi
wejście dodatkowe. Wpisany adres należy zatwierdzić klawiszem
.
W przypadku panela podłączonego do magistrali głównej
(stanowiącego wejście główne), wpisywanie adresu jest pomijane.
Należy tylko zatwierdzić klawiszem
na ekranie wyświetli się komunikat:

. Po zatwierdzeniu adresu

ADRES PANELA:

W kolejnym kroku należy podać ID panela Wpisany adres
zatwierdzany jest klawiszem
. Po zatwierdzeniu adresu nastąpi
przejście w tryb edycji. Na ekranie wyświetli się komunikat:
PODAJ NAZWĘ:

·
·

Zmiana znaku - klawisz
lub
,
Zatwierdzenie danego znaku i przesunięcie kursor w prawo klawisz

·
·
(*) – Opcje dostępne wyłączenie po podaniu hasła.

,

Cofnięcie kursora w lewo - klawisz
,
Zapisanie aktualnej nazwy wraz z wyjściem z opcji - dwukrotne
wciśnięcie klawisza

1 EDYCJA NAZW PANELI

EDYTUJ. Opcja umożliwia zmianę: nazwy, ID panela oraz numeru

Opcja umożliwia przypisanie nazwy do każdego z obsługiwanych
paneli. Wejście w opcję umożliwia również przeglądanie nazw
paneli. W przypadku braku wpisów na ekranie centrali wyświetli się
komunikat:

zasilacza aktualnie wyświetlanego panela. Zmiana dowolnego z
w/w parametrów następuje tylko w centrali (nie ma wpływu na
ustawienia zasilacza). Po wejściu w opcję na ekranie pojawi się
komunikat:
ADRES ZASILACZA:
10

BRAK WPISÓW

W przypadku, gdy panele miały przypisane nazwy wówczas na
ekranie wyświetli się pierwszy panel z puli zapisanych.

Na ekranie centrali pojawia się aktualny adres zasilacza. Wciśnięcie
klawisza

powoduje zatwierdzenie adresu bez jego zmiany.
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KONFIGURACJA
Aby zmienić adres należy:
Po wejściu w powyższą opcję: klawiszami

·
·

Usunąć stary adres poprzez naciśnięcie klawisza
Wpisać nowy adres,

·

Zatwierdzić adres wciskając klawisz

wybór wyjścia (przekaźnika). Wciśnięcie klawisza
w momencie
wyświetlania danego numeru powoduje przejście w tryb edycji, lub
podejrzenia akcji.

.

Jeżeli stary adres zostanie usunięty a następnie zostanie wciśnięty

WYJŚCIE: 1
BRAK AKCJI

klawisz
bez wpisania nowego adresu, panel będzie traktowany
jako panel stanowiący wejście główne.
Zmiana adresu zasilacza ważna jest w przypadku np. gdy chcemy
przenieść dany panel do innego zasilacza, pozostawiając jego starą
nazwę.
Po zatwierdzeniu adresu na ekranie wyświetli się komunikat:
ADRES PANELA:
220
Na ekranie centrali pojawia się aktualne ID panela. Wciśnięcie
klawisza
powoduje zatwierdzenie ID bez jego zmiany.
Aby zmienić adres należy:
·
·

Usunąć stary adres - klawiszem
Wpisać nowy adres,

·

Zatwierdzić adres wciskając klawisz

,

·

klawisza
.
Usunięcia starej nazwy starej poprzez kilkukrotne naciśnięcie

·

klawisza
(w zależności od długości obecnej nazwy).
Wpisanie nowej nazwy (stara musi zostać wcześniej usunięta)

W trybie edycji klawiszami
wybierana jest jedna z trzech
opcji. Przy czym trzecia opcja to brak akcji. Po zatwierdzeniu akcji
klawiszem
następuje przejście do edycji ustawień. W
przypadku błędnego wpisania cyfry, powrót do poprzedniej możliwy
.

klawisza

. Wyjście z opcji – klawisz

.

WTÓRNIK WYW. UNIF. Następuje załączenie przekaźnika w
momencie wywołania centrali z unifonu. Po wejściu w tą opcję na
ekranie centrali pojawi się komunikat:
WTÓR.
OD 0

WYW.

UNIF.
DO 0

Wpierw należy wprowadzić pierwszy adres z puli adresów unifonów

zatwierdza dany znak i przesuwa kursor w prawo.

a następnie wcisnąć klawisz
, w kolejnym kroku należy
wprowadzić ostatni adres z puli adresów które będą obsługiwane

dokonuje się cofnięcia kursora w lewo.

Dwukrotne wciśnięcie klawisza
oraz zapisanie aktualnej nazwy.

powoduje wyjście z opcji

wyświetlanego panela. Usunięcie wpisu następuje po zatwierdzeniu
.

KASUJ WSZYSTKIE. Opcja umożliwia usunięcie wszystkich
jednocześnie.

zatwierdzeniu klawiszem

Usunięcie

przez dane wyjście i zatwierdzić klawiszem

.

WTÓRNIK WYW. PANEL. Następuje załączenie przekaźnika w

KASUJ JEDEN. Opcja umożliwia usunięcie wpisu aktualnie

wpisów

następuje

po

.

momencie wywołania centrali z panela. Po wejściu w tą opcję na
ekranie centrali pojawi się komunikat:
WTÓR. WYW. PANEL
ZAS_
WEJ_
Wpierw należy wprowadzić numer zasilacza, którego wybrany
panel stanowi wejście dodatkowe. Jeśli zamiast numeru zasilacza,
wciśnięty zostanie klawisz
rozpoznane jest to przez system
jako panel podłączony do wejścia głównego. Zatwierdzenie

2 OPCJE WYJŚĆ
Centrala portierska posiada 8 wbudowanych przekaźników –
wtórników wywołania. Załączenie dowolnego przekaźnika
sygnalizowanie jest świeceniem przyporządkowanej mu diody LED
umieszczonej w konsoli centrali portierskiej. Każdy z przekaźników
może zostać załączony różnym zdarzeniem (akcją) (np. wywołanie
z unifonu o adresie 1011 powoduje załączenie przekaźnika nr. 1).
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.

umożliwiają zmianę znaku, natomiast

Klawiszem

wpisów

Klawiszami
następuje przełączenie na kolejną lub
poprzednią funkcję. Przy przełączaniu funkcji na dolnym wierszu
wyświetlacza wyświetla się rodzaj akcji wykonywanej przez daną
funkcję.
Istnieje możliwość ustawienia wtórnika by zadziałał np. tylko przy
nieudanym wywołaniu z określonej grupy lub pojedynczego unifonu
(jedna funkcja załączona – pozostałe brak akcji). Istnieje również
możliwość załączenia tego samego wtórnika np. przy
nieodebranym połączeniu z unifonu oraz z panela (załączone dwie
funkcje).
W celu modyfikacji danej funkcji, należy w momencie jej

Ponowne przejście do przeglądania możliwe jest po naciśnięciu

Na ekranie centrali pojawia się aktualna nazwa panela. Wówczas
istnieje możliwość:
·
Zatwierdzenie nazwy bez jej zmiany - dwukrotne wciśnięcie

klawiszem

Do pojedynczego wtórnika można przyporządkować maksymalnie
do 16 różnych funkcji. Pojedyncza funkcja to. np. wywołanie z
panela lub z unifonu. Liczba za literą „F” oznacza numer funkcji.

jest po naciśnięciu klawisza

PODAJ NAZWĘ:
KLATAKA 1

klawisz

F:1

wyświetlania wcisnąć klawisz
.

Zmiana adresu panela ważna jest w przypadku np. gdy chcemy
fizycznie podmienić panele, pozostawiając ich starą nazwę.
Po zatwierdzeniu adresu na ekranie wyświetli się komunikat:

Klawisze

możliwy jest

,

parametru odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza
.
Następnie należy wprowadzić ID wybranego panela. W celu
zatwierdzenia należy nacisnąć klawisz

.

BRAK AKCJI. Po wybraniu tej opcji nie jest podejmowana żadna
akcja.
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3 USTAWIENIA ZEGARA
Centrala portierska posiada wbudowany układ zegara czasu
rzeczywistego. W stanie bezczynności urządzenia (położona
słuchawka), na wyświetlaczu wyświetla się godzina oraz data.
Zadaniem zegara poza odmierzaniem czasu jest sterowanie
przełączeniem trybu dzień/noc.
Ustawienie zegara polega na wprowadzeniu daty oraz godziny.
Zmiana wprowadzonych danych odbywa się po wciśnięciu klawisza

konfiguracja możliwa jest po wciśnięciu klawisza
. Konfiguracja
trybu polega na ustawieniu godziny jego załączenia i wyłączenia.
Wyjątek stanowi tryb ręczny, gdzie zmiana odbywa się ręcznie po
wciśnięciu przycisku
. Wciskając klawisz
w momencie
wyświetlania
się
trybu
ATUOMATYCZNY
lub
AUTOMATYCZNY+RĘCZNY na ekranie centrali wyświetli się:
GODZINA ZAŁ
00:00

. W momencie pomyłki powstałej podczas wpisywania za
pomocą klawisza

można cofnąć kursor w lewo.
Należy wprowadzić godzinę załączenia i zatwierdzić lub tylko

4 ZMIANA HASŁA
Hasło może zawierać od 4 do 8 cyfr. Jeśli hasło zostało
aktywowane (wprowadzone) wówczas po jego wpisaniu będą
dostępne wszystkie elementy MENU. Po wejściu w tę opcję na
ekranie centrali portierskiej wyświetlany zostanie komunikat:

zatwierdzić ustawienie poprzez wciśnięcie klawisza
na ekranie wyświetli się:

. Następnie

GODZINA WYŁ
00:00

PODAJ NOWE HASŁO
Należy wprowadzić godzinę wyłączenia i zatwierdzić lub tylko
W przypadku gdy hasło zostało już wcześniej zdefiniowane, system
poprosi o podanie wpierw starego hasła. Po poprawnym wpisaniu
hasła system poprosi o podanie nowego. Wpisane hasło należy
zatwierdzić klawiszem
zostanie komunikat:

. Po wpisaniu nowego hasła wyświetlony

zatwierdzić ustawienie poprzez wciśnięcie klawisza
momencie można wyjść z opcji wciskając klawisz

. W każdym
.

7 JĘZYK CENTRALI
Opcja umożliwia wersji językowej oprogramowania centrali.
Obecnie dostępne są trzy języki: polski, angielski i rosyjski.

POTWIERDŹ HASŁO

Klawiszami
przełącza się opcję polski, angielski lub
rosyjski. Potwierdzenie a zarazem wyjście z opcji, następuje po

W przypadku podania nieprawidłowego hasła wyświetlony zostanie
komunikat o błędzie oraz nastąpi wyjście z opcji.
Hasło stanie się nieaktywne, w momencie gdy po wpisaniu starego

wciśnięciu klawisza

hasła zostanie dwukrotne wciśnięty klawisz

Centrala portierska może komunikować się z systemem poprzez
jeden z dwóch modułów komunikacji – MATIBUSSE oraz RS485.
Opcja umożliwia zmianę trybu komunikacji centrali. Standardowo
moduł komunikacji pracuje w systemie MATIBUSSE (linia D).

Naciśnięcie klawisza
zmian.

.

umożliwia wyjście z opcji bez zapisania

8 TRYB KOMUNIKACJI

5 DŹWIĘKI KLAWIATURY

Zmiana opcji – klawisze

Opcja ta pozwala na załączenie bądź wyłączenie dźwięków

naciśnięciu klawisza

klawiatury. Klawiszami
wybieramy opcję załączone bądź
wyłączone. Potwierdzenie a zarazem wyjście z opcji, następuje po

wciśnięcie klawisza

wciśnięciu klawisza

.

. Zatwierdzenie opcji następuje po
. Wyjście z opcji odbywa się poprzez
.

9 WERSJA CENTRALI
Opcja umożliwia podejrzenie wersji oprogramowania centrali
portierskiej. Po wejściu w opcję na ekranie centrali wyświetli się
komunikat z numerem oraz datą powstania oprogramowania. W

6 TRYB DZIEŃ / NOC
Centrala portierska obsługuje tryb dzień/noc. Tryb nocny polega na
przekazywaniu wszystkich połączeń do portiera.
Istnieją trzy metody zmiany trybu dzień/noc:
Tryb

wyjście z opcji odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza

.

Opis
Załączenie

Ręczny

trybu

nocnego

odbywa

się

przyciskiem
umieszczonym w konsoli
centrali portierskiej
Załączenie

Ręczny
+automatyczny

Automatyczny

.

trybu

nocnego

odbywa

się

przyciskiem
umieszczonym na konsoli
centrali portierskiej, lub poprzez wewnętrzny
zegar.
Załączenie trybu nocnego odbywa poprzez
wewnętrzny zegar.

Po wejściu w powyższą opcję, klawiszami
, możliwe jest
przełączenie trybów. Wybranie danego trybu i ewentualna jego
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10 USTAWIENIA FABRYCZNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych centrali. Po
wejściu w tą opcję wyświetli się komunikat z zapytaniem:

OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH
Centrala dodatkowo posiada klawisze funkcyjne. Zadaniem ich jest
uproszczenie obsługi urządzenia. W tabeli poniżej znajduje się ich
opis.

PRZYWRÓCIĆ
USTAWIENIA FABR?

Klawisz
Wyjście z opcji bez zmian następuje klawiszem
Wciśnięcie klawisza
centrali komunikatu:

Opis
Tryb dzień / noc

.

spowoduje wyświetlenie się na ekranie

Uruchomienie
telefonicznej.

(przeglądanie)

książki

Przeglądanie zdarzeń

CZEKAJ…

Przełączanie
pomiędzy
(klawiatura / unifon)
Po około 45 s następuje przywrócenie ustawień fabrycznych i
wyjście do menu głównego.
Opcja przywrócenia ustawień fabrycznych usuwa z pamięci:
·
Wpisy w książce telefonicznej.
·
Nazwy paneli.
·
Ustawienia wtórników wywołania.
·
Ustawienia dodatkowe tj. hasło, dźwięki klawiatury.

rozmówcami

Przycisk wywołania klawiatury.
Przycisk otwarcia drzwi przez portiera
Zatwierdzenie opcji, wejście w menu do opcji
Cofnięcie się w menu do poziomu wyżej.
Zamiana
funkcji
przekaźnikiem

elektrozaczepu

z

Naciśnięcie klawisza zatwierdza wybrany lub
wpisany numer.

WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ Z POZIOMU
KLAWIATURY
Aby wywołać centralę portierską z poziomu klawiatury należy:
·

Wcisnąć na klawiaturze przycisk 0 (lub w zależności od typu
klawiatury inny definiowany w p. 111 i 112 menu
programowania zasilacza). Na pozostałych klawiaturach
podłączonych do tej samej magistrali oraz klawiaturach
podłączonych do magistrali głównej wyświetlony zostanie stan
zajętości (cztery poziome kreski).

·

-

-

Na klawiaturze która nawiązuje połączenie wyświetla się
napis:

P
·

-

o

r

Centrala portierska zacznie emitować sygnał dzwonka, a na jej
wyświetlaczu będzie naprzemiennie pojawiał się numer
dzwoniącego panela wraz z jego nazwą (o ile ta została
zdefiniowana):
DZWONI PANEL:
D: 239 Z:10 / KLATKA 1

Z przykładowego ekranu wynika że: dzwoni panel o ID 239
stanowiący wejście dodatkowe zasilacza o adresie równym 10.
W momencie podniesienia słuchawki na wyświetlaczu centrali
będzie migać naprzemiennie numer panela, jego nazwa oraz czas
rozmowy.
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D:239
10sek.
·

Po wywołaniu z klawiatury centrala zadzwoni. Jeśli do
zakończenia dzwonienia słuchawka nie zostanie podniesiona,
wyświetlony zostanie komunikat o nieodebranym połączeniu
(zdarzenie). Dodatkowo na wyświetlaczu pojawi się numer
zdarzenia oraz aktualny czas z datą. Wystąpienie zdarzenia
sygnalizowane jest świeceniem się diody LED znajdującej się
przy klawiszu

(klawiaturach) stanowiących wejście dodatkowe zasilacza do
którego pionu podłączony jest wywołujący unifon stanu
zajętości. Dodatkowo stan zajętości zostanie wyświetlony na
klawiaturach podłączonych do magistrali głównej (wejściach
głównych).

Z:10

·

.
19-10-2007 20:53
ZDARZENIA:1

·

Rozłączenie lub wycofanie z rozmowy z poziomu panela

·

możliwe jest poprzez naciśnięcie w klawiaturze klawisza *.
W trakcie rozmowy portier ma możliwość otwarcia drzwi przez

·

naciśnięcie klawisza
.
Rozłączenie rozmowy z poziomu centrali odbywa się poprzez
odłożenie słuchawki lub naciśnięcie klawisza

·

WYWOŁANIE KLAWIATURY Z POZIOMU CENTRALI
PORTIERSKIEJ
Aby wywołać klawiaturę z poziomu centrali portierskiej należy:
·
Podnieść słuchawkę w centrali portierskiej.
Następnie należy wcisnąć przycisk

·

Użyć przycisków
do wybrania modułu wywołania z
książki. Aby wejść do edycji nazw paneli należy wcisnąć
przycisk

·
·

Zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku
Na ekranie wyświetli się :

·

·

·
·

W momencie podniesienia słuchawki na wyświetlaczu centrali
będzie migać naprzemiennie numer unifonu, jego nazwa oraz
czas rozmowy. W przypadku gdy nazwa unifonu nie widnieje w
książce telefonicznej wyświetli się zamiast nazwy komunikat
BRAK WPISU. W przypadku, gdy dla wejścia głównego kod
logiczny unifonu nie został zaprogramowany, na ekranie
centrali będzie wyświetlał się napis KOD NIEDOSTEPNY.

Wybrana klawiatura wygeneruje pojedynczy dźwięk, a na jej
wyświetlaczu wyświetli się:

r

Na ekranie pozostałych klawiatur będących w obrębie tej
samej linii danych wyświetli się komunikat zajętości. Komunikat
zajętości wyświetli się również na wszystkich wejściach
głównych.
W celu rozłączenia połączenia odłożyć słuchawkę lub wcisnąć

Rozłączenie w trakcie nawiązywania połączenia ,rozmowy i po
rozmowie następuje poprzez odłożenie słuchawki w unifonie.
Odłożenie słuchawki w unifonie w trakcie wywoływania centrali
rejestrowane jest jako zdarzenie.
Rozłączenie rozmowy z poziomu centrali odbywa się poprzez
odłożenie słuchawki lub naciśnięcie klawisza

WYWOŁANIE UNIFONU
PORTIERSKIEJ

Z

.

POZIOMU

CENTRALI

Aby wywołać unifon z poziomu centrali portierskiej należy:
·
Podnieść słuchawkę w centrali portierskiej
·
Wpisać kod logiczny unifonu (taki jak przy wejściu
głównym) z którym zamierzamy nawiązać połączenie. W
przypadku błędu podczas wprowadzania numeru istnieje
możliwość skasowania jednej cyfry i cofnięcia się do
poprzedniej poprzez naciśnięcie przycisku
. Właściwy
unifon można wybrać również z ksiązki telefonicznej (pod
warunkiem że dany wpis istnieje). Wówczas należy wejść do

przycisk
.
W celu rozłączenia połączenia z poziomu klawiatury należy
wcisnąć przycisk # znajdujący się na klawiaturze.

książki telefonicznej poprzez wciśnięcie klawisza
lub
Następnie tymi samymi klawiszami wybrać właściwy unifon i

WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ Z POZIOMU
UNIFONU
Aby wywołać centralę portierską z poziomu unifonu należy:
·
Podnieść słuchawkę w unifonie.
·
Wcisnąć dodatkowy przycisk funkcyjny (przycisk wywołania
centrali portierskiej). W trakcie oczekiwania na połączenie z
centralą portierską w unifonie słyszalny będzie przerywany
sygnał wywołania w odstępach około 1s. W przypadku
zajętości centrali w unifonie słyszalny będzie przerywany
sygnał w odstępach 0.5 s. Wciśnięcie przycisku funkcyjnego
spowoduje również wyświetlenie się na klawiaturze

Przy braku reakcji portiera na wyświetlaczu centrali pojawi się
numer zdarzenia oraz aktualny czas z datą.
19-10-2007 20:53
ZDARZENIE (1)

.

ŁACZENIE Z PANELEM
D:56
Z4

o

Centrala portierska zacznie emitować sygnał dzwonka, a na jej
wyświetlaczu pojawi się numer dzwoniącego unifonu oraz jego
nazwa. W przypadku gdy nazwa unifonu nie widnieje w
książce telefonicznej zamiast nazwy wyświetli się komunikat
BRAK WPISU. W przypadku, gdy dla wejścia głównego kod
logiczny unifonu nie został zaprogramowany, na ekranie
centrali będzie migał napis KOD NIEDOSTEPNY.

.

.

P

-

UNIFON NR 10/NOWAK
10sek.

·

·

-

DZWONI UNIFON
NOWAK

.

·

-

zadzwonić poprzez naciśnięcie klawisza

.

←10

·

Klawiszem
zatwierdzić wpisany numer. Na ekranie
wyświetlacza centrali portierskiej wyświetli się: (napis UNIFON
NR. będzie migał):
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REJESTRACJA ZDARZEŃ

ŁĄCZE Z UNIFONEM
UNIFON NR. 10
·

W przypadku podniesienia słuchawki w unifonie, na ekranie
centrali wyświetli się numer unifonu, jego nazwa oraz czas
rozmowy. W przypadku gdy nazwa unifonu nie widnieje w
książce telefonicznej zamiast nazwy wyświetli się komunikat
BRAK WPISU.
UNIFON NR 10/NOWAK
CZAS:
10sek.

Centrala portierska umożliwia rejestrację zdarzeń (nieodebranych
połączeń). Maksymalna liczba zapamiętanych zdarzeń wynosi 256.
Po wystąpieniu zdarzenia zapala się dioda LED znajdująca się
obok klawisza
. Naciśnięcie klawisza
wyświetlenie zdarzeń w kolejności ich wystąpienia.

umożliwia

·

Klawiszami

·

Przytrzymanie klawisza
powoduje wejście w menu
OPCJE ZDARZEŃ. W opcjach mamy do wyboru:

następuje przeglądanie zdarzeń.

KASUJ JEDEN. Opcja usuwa pojedyncze zdarzenie. (aktualnie
KOJARZENIE POŁĄCZEŃ
Centrala portierska umożliwia kojarzenie połączeń z klawiatury do
unifonu. W celu zestawienia połączenia z klawiatury do unifonu
przez centralę portierska należy:
·
·

usunięcie

KASUJ WSZYSTKIE. Opcja usuwa wszystkie zdarzenia
Klawisz
- wyjście z opcji bez usuwania zdarzeń Po wyjściu
zniknie komunikat o zdarzeniu, jednak zdarzenie wciąż będzie
znajdowało się w pamięci. Zdarzenie można ponownie podejrzeć

W. D.: 239 Z: 10
30-02-09 3:00

Wpisać kod logiczny unifonu z którym chcemy nawiązać
połączenie (kod logiczny unifonu taki jak przy wejściu

połączenia wcisnąć przycisk

.

Klawiszem
można przełączać się pomiędzy rozmówcami
(klawiaturą a unifonem).
W celu zestawienia (skojarzenia) rozmówców należy wcisnąć

Informację tą należy odczytać następująco: dzwonił panel o ID
równym 239 stanowiący wejście dodatkowe (literka D przed
numerem 239). Adres zasilacza do którego podłączony jest panel:
10. Poniżej wyświetlona jest data oraz godzina wystąpienia
zdarzenia.
W przypadku wejścia głównego:
W. GŁóW. :
30-02-09

przycisk
, a następnie odłożyć słuchawkę. W celu
rozłączenia połączenia odłożyć słuchawkę lub nacisnąć
przycisk

Centrala portierska umożliwia realizowanie trybu dzień/noc. Istnieje
możliwość zmiany w dowolnej chwili trybu przez portiera, tylko w
momencie ustawienia trybu dzień/noc na: RĘCZNY lub
RĘCZNY+AUTOMATYCZNY.
Załączenie
trybu
dzień/noc
realizowane jest klawiszem
. Załączenie trybu noc
potwierdzane jest świeceniem diody LED umieszczonej obok
klawisza

.

W

22
3:00

Gdy nieodebrane połączenie pochodziło z unifonu, wówczas przy
przeglądaniu zdarzeń będzie ono wyświetlane następująco
(przykładowo):

.

TRYB DZIEŃ/NOC

momencie

ustawienia

automatycznego

przełączania trybu dzień/noc, przycisk
staje się nieaktywny.
Automatyczne załączenie trybu dzień/noc również sygnalizowane
jest świeceniem diody LED.
Próba wywołania unifonu z poziomu panela, przy załączonym trybie
nocnym spowoduje automatyczne przekierowanie połączenia do
centrali portierskiej. Wówczas centrala zacznie emitować sygnał
dzwonka, a na ekranie centrali wyświetli się komunikat:
PRZEK. Z WEJ:
D: 239 Z:10 / KLATKA1
Z przykładowego ekranu wynika że nastąpiło przekierowanie z
panela o ID 239 stanowiącego wejście dodatkowe zasilacza o
adresie 10. Komunikat ten wyświetla naprzemiennie się z nazwą
panela.

UNIFON NR 10
30-02-09 3:00
Informację tą należy odczytać następująco: dzwonił unifon o
numerze 10. Poniżej wyświetlona jest data oraz godzina
wystąpienia zdarzenia.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Centrala portierska wbudowaną wewnętrzną książkę telefoniczną.
W książce istnieje możliwość zapisania do 1024 numerów.
Naciśnięcie przycisku

lub

. powoduje wejście do książki

telefonicznej. Przeglądu książki dokonuje się klawiszami
Aby połączyć się z danym numerem należy:
·
Podnieść słuchawkę,
·

Klawiszem

·

Wybrać dany numer przy pomocy klawiszy

lub

·
Wcisnąć klawisz
.
Rozłączenie następuje w
klawiszem
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spowoduje

wciskając klawisz
.
Gdy nieodebrane połączenie pochodziło z panela, wówczas przy
przeglądaniu zdarzeń będzie ono wyświetlane następująco
(przykładowo):

głównym)) lub klawiszem
lub
wybrać numer z
książki telefonicznej. Po wybraniu numeru, w celu nawiązania

·

klawisza

. Na ekranie centrali

←

·

Wciśnięcie

zapamiętane przez centrale.
Zadzwonić z klawiatury do centrali portierskiej.
Podnieść słuchawkę w centrali portierskiej. Następnie w celu
nawiązania połączenia z unifonem należy wcisnąć przycisk
przełączenia pomiędzy rozmówcami
portierskiej wyświetli się:

·

wyświetlane)
zdarzenia.

.

. wejść do książki telefonicznej,

wyniku

odłożenia

,
słuchawki,

bez względu na położenie słuchawki.

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

lub

CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1052/40R
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Aby wejść do menu książki telefonicznej należy wpierw wcisnąć

USUNIĘCIE WSZYSTKICH WPISÓW. Opcja umożliwia
jednoczesne usunięcie wszystkich wpisów. Usunięcie wpisów

przycisk
około 4 s.

lub

., a następnie przytrzymać klawisz

przez
następuje poprzez zatwierdzenie klawiszem

Menu umożliwia:

DODANIE WPISU. Opcja umożliwia przypisanie nazwy każdemu
z obsługiwanych unifonów do ich kodów logicznych. Po wejściu w
tą opcją na ekranie pojawi się komunikat:
PODAJ ADRES:

ZAMIANA FUNKCJI ELEKTROZACZEPU Z FUNKCJĄ
PRZEKAŹNIKA NO-C-NC
Naciśnięcie klawisza
powoduje zamianę funkcji elektrozaczepu
z przekaźnikiem NO-C-NC. Dzięki tej opcji portier ma możliwość
sterowania np. automatyka bramy podłączonej do danej klawiatury.
Załączenie funkcji (przekaźnika) sygnalizowane jest świeceniem
diody LED umieszczonej przy przycisku

Wpisany adres należy zatwierdzić klawiszem
zatwierdzeniu adresu na ekranie wyświetli się komunikat:

.

Po

.

.

OTWRCIE PRZEZ PORTIERA WYBRANYCH DRZWI
Portier ma możliwość otwarcia wybranych drzwi lub bramy
obsługiwanej przez panel stanowiący wejście główne. Otwarcie
wybranych drzwi realizowane jest tylko w przypadku gdy słuchawka
znajduje się na widełkach (jest położona)

PODAJ NAZWĘ:

Aby otworzyć drzwi należy:
·
·

Wcisnąć klawisz
.
Wpisać numer klawiatury.

·

Wcisnąć klawisz

·

Klawisze

·

Klawisz
zatwierdza dany znak i przesuwa kursor o jedną
pozycję w prawo.

·

Dwukrotne wciśnięcie klawisza
zapisanie aktualnej nazwy.

·

Wcisnąć klawisz

·

Klawisz
przesuwa kursor o jedną pozycję w lewo, oraz
wyjście z opcji bez zapisu (kilkukrotne naciśnięcie).

·

EDYCJA WPISU. Opcja umożliwia edycję nazwy i adresu

·

Wcisnąć klawisz
. Powinna zaświecić się dioda LED
znajdująca obok przycisku.
Wpisać numer klawiatury.

każdego z obsługiwanych unifonów (np. KOWALSKI przeprowadził
się do innego lokalu). Po wejściu w tą opcją na ekranie pojawi się
komunikat (edytujemy nazwę unifonu o numerze 1001):

·

Wcisnąć klawisz

·

Ponownie wcisnąć klawisz
. Powinna zgasnąć dioda LED
znajdująca się obok przycisku.

umożliwiają wybór znaku,

powoduje wyjście z opcji i

.

Aby załączyć przekaźnik NO-C-NC (otworzyć bramę) należy:
.

.

PODAJ ADRES:
1001
Wciśnięcie klawisza
powoduje zatwierdzenie adresu bez jego
zmiany. Istnieje możliwość zmiany adresu, jednak wpierw należy
usunąć stary - klawiszem

. Następnie należy wpisać nowy i

zatwierdzić go wciskając klawisz
.
Po zatwierdzeniu adresu na ekranie wyświetli się aktualna nazwa.
PODAJ NAZWĘ:
KOWALSKI
Wówczas istnieje możliwość:
·
Zatwierdzenie nazwy bez jej zmiany - dwukrotne wciśnięcie
·

klawisza
.
Usunięcia starej nazwy starej poprzez kilkukrotne naciśnięcie

·

klawisza
(w zależności od długości obecnej nazwy).
Wpisanie nowej nazwy (stara musi zostać wcześniej usunięta)
Klawisze
umożliwiają zmianę znaku, klawisz
zatwierdza dany znak i przesuwa kursor w o jedną pozycję w
prawo. Klawiszem

dokonuje się cofnięcia kursora w lewo.

Dwukrotne wciśnięcie klawisza
oraz zapisanie aktualnej nazwy.

powoduje wyjście z opcji

USUNIĘCIE WPISU. Opcja umożliwia usunięcie aktualnie
wyświetlanego

wpisu.

zatwierdzenie klawiszem

Usunięcie

wpisu

następuje

poprzez

.

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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CENTRALA PORTIERSKA NR REF. 1052/40R
REGULACJA / KOMUNIKATY O BŁĘDACH

REGULACJA

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Centrala portierska jest wstępnie wyregulowana w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry znajdujące się na spodniej płycie
umożliwiają regulację urządzenia, jednak czynność tą należy
wykonywać tylko w przypadku gdy jest ona rzeczywiście niezbędna.

Na ekranie centrali portierskiej wyświetlane są również informacje o
błędach.

Oznaczenie

Funkcja

CENTRALA WYŁĄCZONA
Komunikat pojawia się w przypadku, gdy opcja 701 w zasilaczu jest
wyłączona (wyłączona obsługa centrali portierskiej).

Regulacja kontrastu wyświetlacza
CENTR. WYŁĄCZONA
Tryb słuchawkowy
Regulacja głośności w słuchawce.

Regulacja czułości mikrofonu w słuchawce.

LINIA ZAJĘTA
Komunikat pojawia się w przypadku zajętości linii LU do której
przyłączony jest unifon z którym chcemy nawiązać połączenie.
Komunikat wyświetla się w momencie próby nawiązania
połączenia.

LINIA ZAJĘTA

MONTAŻ
Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków.
Należy je montować w miejscach suchych.
Urządzenie nie jest odporne na zapylenie.

ZWARCIE LINII
Komunikat pojawia się w przypadku zwarcia w linii LU do której
przyłączony jest dany unifon. Komunikat wyświetla się przy próbie
nawiązania połączenia.

ZWARCIE LINII
BRAK ODPOWIEDZI Z SYSTEMU
Komunikat pojawia się podczas próby wykonania połączenia z
poziomu centrali przy jednoczesnym braku komunikacji z
zasilaczem (np. uszkodzonej linii D lub braku MASTERA).
BRAK ODPOWIEDZI
Z SYSTEMU
BRAK UNIFONU
Komunikat pojawia się podczas próby wykonania połączenia do
unifonu który jest odłączony.

BRAK UNIFONU
UNIFON NIE ODPOWIADA
Komunikat pojawia się w przypadku próby nawiązania połączenia,
gdy nie została podniesiona słuchawka unifonu.

BRAK UNIFONU
BRAK ZASILACZA W SYSTEMIE
Komunikat wyświetli się przy próbie wywołania z poziomu centrali
portierskiej panela podłączonego do zasilacza którego numer ID
jest błędnie zapisany w książce paneli.
BRAK ZASILACZA
W SYSTEMIE
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PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA Z PC NR REF. 1052/60
CZYTNIK KLUCZY DALLAS Z USB NR REF 1052/70USB

PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA PC
NR REF. 1052/60

CZYTNIK KLUCZY DALLAS Z USB
NR REF. 1052/70USB

INFORMACJE OGÓLNE
Przewód nr ref. 1052/60 umożliwia aktualizację oprogramowania w
zasilaczu nr ref. 1052/31R. Kabel podłączany jest pod gniazdo
COM komputera.

INFORMACJE OGÓLNE
Urządzenie pełni rolę emulatora klawiatury, który po odczytaniu
klucza Dallas wyświetla na ekranie komputera jego numer seryjny
(w dowolnym programie do edycji tekstu).
Zalety urządzenia:
· Urządzenie nie wymaga instalacji sterowników. Działa od razu
po podłączeniu.
· Zasilanie poprzez USB
· Obsługa USB 1.1
· Odczyt pastylek Dallas
· Małe wymiary
Urządzenie szczególnie przydatne jest do programowania pastylek
DALLAS w programach np. MBseMINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
URUCHOMIENIE
W celu uruchomienia urządzenia należy:
· Wtyk MINI-USB podłączyć do urządzenia.
· Drugi koniec kabla podłączyć do komputera.
· Po podłączeniu kabla, dioda LED w czytniku powinna zaświecić
się na czerwono.
· Uruchomić dowolny program do edycji tekstu np. „Notatnik”
· Przyłożyć pastylkę do czytnika. Na ekranie wyświetli się numer
seryjny pastylki.

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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DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA (WERSJA PODSTAWOWA)

+L 0L

+L 0L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

MATI BUS se

Wybierz numer lo kalu
i poczekaj na połączenie
l ub zat wierdź przyciskiem. ..
B łę dy kasuj przyciskiem. .....

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0
~230

#

*

A by ot worzyć drzwi
wciśnij... ... .. .. .. ... ... ... ... ... .. .. .. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zat wierdź przyciskiem .. ...... #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
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DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA (WERSJA ROZBUDOWANA)

+L 0L

EO

+L 0L

+L
-L

+L
-L

1 kohm

1 kohm
+

+L
-L

+L
-L

1 kohm

1 kohm
+

+L
-L

+L
-L

1 kohm

1 kohm
+

MATIBUS se

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem... #
Błędy kasuj przyciskiem......

*

Aby otworzyć drzwi
wciśnij................................. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0
~230

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI "LISTONOSZA"

CZUJNIK NIE ZAMKIĘTYCH DRZWI
DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

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

147

DODATKI

SYSTEM DOMOFONOWY Z 3 RÓWNORZĘDNYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DD-

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L 0L

+L
-L

+L
-L

+L 0L

+L
-L

8

5

#

9

6

Aby otworzyć drzwi
wciś nij................................. #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

MATIBUS se

7

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3

~0
~12
+20
0L

0

*

~0
~12
+20
0L

AC1
AC2
+20
0L

4

*

~0

MATIBUS se

7

3

*

Błę dy kasuj przyciskiem......

~0

2

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łą czenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI "LISTONOSZA"

~0

EO
EI
OC1
OC2

*

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

R

~230

Błę dy kasuj przyciskiem......

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI "LISTONOSZA"

~230

1

R

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

~230

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

Błędy kasuj przyciskiem......

*

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na połą czenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

Aby otworzyć drzwi
wciś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

LG
0L
D (D+)
D-

AC1
AC2
+V
0L

7

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3

MATIBUS se

*

R

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

PRZYCISK LOKALNEGO
OTWIERANIA DRZWI "LISTONOSZA"

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
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DODATKI

SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER/ SLAVE
(1 GŁÓWNE I 3 DODATKOWE WEJŚCIA)

+L 0L

+L 0L

+L

0L

+L

0L

0

8

5

2

#

9

6

3

ELEKTROZACZEP

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

~230

+L 0L

+L

0L

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

Aby otworzy ć drzwi
wci ś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

*

MATIBUS se

2

9

6

3

8

5

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

R

#

1

0

7

*

4

+L
-L

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

+L
-L

1

B łę dy kasuj przyciskiem......

+L
-L

3

+L
-L

2

+L
-L

1

+L
-L

MATIBUS se

LU1
0L
LU2
0L

+L
-L

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #

9

6

R

#

8

5

0

7

*

4

+L
-L

3

B łę dy kasuj przyciskiem......
*

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

+L
-L

LU1
0L
LU2
0L

+L
-L

6

+L
-L

2

#

9

+L
-L

5

+L
-L

1

0

8

+L
-L

4

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

4

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

+L
-L

7

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

7

MATIBUS se

*

R

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

+L
-L

MATIBUS se

*

R

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

~230

*

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #
B łędy kasuj przyciskiem......

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

+L
-L

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem... #
B łędy kasuj przyciskiem......

*

Aby otworzy ć drzwi
wci ś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

+L
-L

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

~230

~0
~230
~0
~12
+20
0L

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL
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DODATKI

SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER / SLAVE
(2 GŁÓWNE I 3 DODATKOWE WEJŚCIA ORAZ CENTRALA PORTIERSKA)

T2
T1
T

T2
T1
T

T2
T1
T

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L LU1

0L LU2

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem...

Aby otworzy ć drzwi

B łędy kasuj przyciskiem......

#

*

wciś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
D-

0L
LU1
0L
LU2
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+V
GND

~230

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

AC1
AC2
+20
0L

~0
~230

~0
~12
+20
0L

1

2

MATIBUS se

3

8
#

9

6

0

5

7

4

*

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

Wybierz numer lokalu

Aby otworzy ć drzwi

Błędy kasuj przyciskiem......

*

i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem... #

wciś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

3

T

T1

T2

T

T1

T2

T

T1

T2

T

T1

T2

T

T1

T2

T

T1

T2

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

6

MATIBUS se

2

9

5
8

#

1

7

0

4

*

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L LU1

0L LU2

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem...
B łędy kasuj przyciskiem......
Aby otworzy ć drzwi

#

*
wciś nij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
D-

0L
LU1
0L
LU2
LD
0L
DD+
DD-

AC1
AC2
+V
GND

AC1
AC2
+V
GND

#

*
#

LG
GND
D (D+)
D-

wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

Aby otworzy ć drzwi
wci śnij.................................
oraz

B łędy kasuj przyciskiem......

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem...

AC1
AC2
+20
0L
LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2
~0
~230

~0
~230

~0
~12
+20
0L

MATIBUS se

8

5

#

9

6

3
4

0

2

7

1

*

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

4

1

8

5

2

#

9

6

3

7

0

MATIBUS se

*

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

T1

T2

T2

T2

T

T2

T1

T2

T1

T

T1

T

T2

T

T1

T

T1

T

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

~0

~230

0L LU1

0L LU2

Wybierz numer lokalu

i poczekaj na połączenie
lub zatwierdź przyciskiem...

Błędy kasuj przyciskiem......

Aby otworzy ć drzwi

#

*

wciś nij................................. #
oraz

wprowad ź kod otwarcia
i zatwierdź przyciskiem........ #

LG
GND
D (D+)
D-

0L
LU1
0L
LU2

LD
0L
DD+
DD-

OUT 1

OUT 5

OUT 4a

OUT 4

OUT 3a

OUT 3

OUT 2a

OUT 2

OUT 1a

AC1
AC2
+V
GND

LG

USB

D-

D(D+)

0L

AC1
AC2
+20
0L

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

~230

ZASILACZ

ZASILANIE

OUT 5a

OUT 6

OUT 6a

OUT 7

OUT 7a

OUT 8

OUT 8a

7

4

1

0

8

5

2

#

9

6

3

MATIBUS se

*

R

PH

GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

T2

T

T1

T2

T

T1

T2

T1

T

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
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DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA
ORAZ CENTRALĄ PORTIERSKĄ

0L LU1

0L LU2

T2
T1
T

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

0L
LU
LD
ZU
3D

T2
T1
T

T2
T1
T

T2
T1
T

T2
T1
T

T2
T1
T

M AT IBUS se

Wyb ier z n umer lokalu
i po cz eka j na połączenie
lub za twier dź przyciskiem...
Błę dy kas uj p r zyciskiem......

#

*

Aby otwor zyćdrzwi
wciś nij. ...... ..... ..... ..... .......... #
oraz
wpr owa dź k od otwarcia
i za twie rd ź p rz yc iskiem....... #

0L
LU1
0L
LU2
LD
0L
DD+
DD-

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

AC1
AC2
+20
0L
LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

~0
~230

LG
0L
D (D+)
DUSB

~0
~230

ZASILACZ

ZASILANIE

OUT 1
OUT 1a
OUT 2
OUT 2a
OUT 3
OUT 3a
OUT 4
OUT 4a
OUT 5
OUT 5a
OUT 6
OUT 6a
OUT 7
OUT 7a
OUT 8
OUT 8a

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

151

DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z MODUŁEM WYWOŁANIA
NR REF. 1052/104

+L 0L

+L 0L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0
~230

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

SP_I
SP_O
GND
R
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
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DODATKI

UTP KAT 5E

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 3 WEJŚCIAMI RÓWNORZĘDNYMI

RIS ER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND

ZIELONO-BIAŁY
CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

OUT D

OUT C

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄ ZOWO-B IAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄ ZOWY

UTP KAT 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1

4k7

4k7

ZIELONO-BIAŁY
CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

NIEBIESKI
BRĄ ZOWO-BIAŁY
BRĄ ZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO- BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

OUT A

NIEBIESKI
B RĄZOWO_BIAŁY
B RĄZOWY
NIEBIES KO-BIAŁY
ZIELONY
P OMARAŃCZOWO-BIAŁY
P OMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

OUT B

75R

X2
X1
R1
R2
V4

75R

Y2
Y1

4k7

ZIE LONO-BIAŁY

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

Y1
Y2
X1
X2
R1
R2
V4

4k7

V3

UTP KAT 5E

RISER IN

RISER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND

ZIELONO-BIAŁY

X2
X1

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

OUT C

OUT D

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1

4k7

4k7

ZIELONO-BIAŁY
NIEBIESKI
BRĄ ZOWO-B IAŁY
BRĄ ZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

OUT A

OUT B

NIEBIESKI
B RĄZOWO_BIAŁY
B RĄZOWY
NIEBIES KO-BIAŁY
ZIELONY
P OMARAŃCZOWO-BIAŁY
P OMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

75R

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10
V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

Y2
Y1
X2
X1
R1
R2
V4

4k7

V3

RISER IN

Pomarańczowo - Biały

VB
VA
OL
R2
R1
LU
R1
R2

UTP KAT 5E

X2
X1
R1
R2
V4

75R

Y2
Y1

4k7

ZIELONO-BIAŁY

SKRĘTKA UTP 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1

Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

~0
B1
A1
R2
R1

A4
B4
A3
B3

A2
B2

R2
SET
R1

LU1
0L
LU2
0L

~230

LD
0L
DD+
DD-

AC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0
~ 230

Wybie rz num er lokalu
ipo cz e kajna połączenie
lub zat wier dź przycis k iem . . #
Błędy k asu jp rz ycis kie m. . .

*

Aby o tw orzy ć drz wi
wciś nij. . . . . . . . . . . . . . . . . . #
oraz
wpr ow adź kod otwarc ia
iza twier dź p rz ycis kie m. . . . .#

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
E XI
NC
C
NO
+ CL
-CL

Wyb ierz n um er lokalu
i po czekaj na połąc zenie
lub zatwie rdź prz yc isk iem. . #
Błędy kasujp rz ycis kie m. . .

*

Aby otw or zy ć drz wi
wciś nij. . . . . . . . . . . . . . . . . . #
oraz
wpr owadź kod otwarc ia
i za twi erdź prz ycis kiem. . . . . #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

~0
~12
+20
0L

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRA MY AUTOMATYCZNEJ

~0

R

~230
E LEKTROZACZEP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

W ybier z num er lokalu
i poczekaj na po łączenie
l ub zat wier dź pr zycis kiem. . #

*
Aby ot wor zyć dr zwi
wciś n ij. . . . . . . . . . . . . . . . . #
oraz
wpr owad ź ko dot warcia
i zat wierd ź pr zycis kiem . . . . #

~0
~12
+20
0L

DODATKOWE STEROWA NIE
NP. BRAMY A UTOMATYCZNEJ
~0
ELEKTROZACZEP

R
R1
R2

LG
GND
D ( D+)
DAC1
AC2
+V
0L

R

~ 230

3

5

6

8

9

0

#

PH
GND
E XI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE S TEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

R
R1
R2

VA
VB

VA
VB

~0

R1
+R
R2in
RL
~0

~230

~230

R1
+R

2

4
7

ELEKTROZACZEP

R
R1
R2

VA
VB

1

*

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

153

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

9

#

6

3

8

0

5

2

7

*

4

1

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

*

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

4k7

4k7

4k7

4k7

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

CA
1
2
9
6

CA
1
2
9
6

75R

75R

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARA ŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIA ŁY
ZIELONY
POMARA Ń CZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

ZIELONO-BIA ŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIA ŁY
BR ĄZOWY

~0

A4
B4
R1

~230

SET
R1
R2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
R1

~230

~0

EO
EI
OC1
OC2

LG
0L
DG+
DG-

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

LU1
0L
LU2
0L

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

RISER IN

OUT A

OUT D

RISER OUT

RISER IN

OUT A

OUT D

RISER OUT

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

154

OUT B

OUT C

OUT B

OUT C

3DD
3DC
3DB
3DA
GND

3DD
3DC
3DB
3DA
GND

VA
VB

R
R1
R2

R

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

9
#

8
0

6

3

*

5

2

7

4

1

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

*

CA
1
2
9
6

CA
1
2
9
6

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

VB
VA
OL
R2
R1
LU
R1
R2

NIEBIESKI
BR ĄZOWO_BIAŁY
BR ĄZOWY
NIEBIESKO-BIA ŁY
ZIELONY
POMARA Ń CZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

ZIELONO-BIA ŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO_BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARA Ń CZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BR ĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

75R
75R

ZIELONO-BIA ŁY

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

Brązowy

Brązowo - Biały

Zielony

Niebiesko - Biały

Niebieski

Zielono - Biały

Pomarańczowy

Pomarańczowo - Biały

4k7

4k7

4k7

4k7

~0

A4
B4
R1

~230

SET
R1
R2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
R1

~230

~0

EO
EI
OC1
OC2

LG
0L
DG+
DG-

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

LU1
0L
LU2
0L

+L

+L

+L

+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

0L

I

IV

0L

+L
+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

0L

I

IV

A

A

A

A

0L A

0L

+L

+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

B

B

B

B

B

+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

R1 R2 R3

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

VA
VB

R
R1
R2

R

7

4

1

*

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

*

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT
II

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
R2
A
B
3D
GND
LD

+L
0L
R1
III R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

R1 R2 R3

R1 R2 R3

II

+L
0L
R1
III R2_OUT
A_OUT
B_OUT
R3_OUT

R1 R2 R3

R1 R2

0

8

5

2

#

9

6

3

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

DODATKI

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ
3 WEJŚCIAMI DODATKOWYMI CZ.1

SKRĘTKA UTP 5E

4k7

4k7

4k7

4k7

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

V3

R1
V5
10

CA
1
2
6
9
RD

CA
1
2
9
6

CA
1
2
9
6

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARA ŃCZOWO-BIAŁY
POMARA ŃCZOWY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARA ŃCZOWY

NIEBIESKI

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

~0

A4
B4
R1

~230

SET
R1
R2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
R1

~230

~0

EO
EI
OC1
OC2

LG
0L
DG+
DG-

AC1
AC2
+20
0L

LD
0L
DD+
DD-

LU1
0L
LU2
0L

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

RISER IN

OUT A

OUT D

RISER OUT

RISER IN

OUT A

OUT D

RISER OUT

UTP KAT 5E
UTP KAT 5E
UTP KAT 5E

75R
75R

OUT B

OUT C

OUT B

OUT C

3DD
3DC
3DB
3DA
GND

3DD
3DC
3DB
3DA
GND

VA
VB

R
R1
R2

R

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

9
#

8
0

6

3

7

5

2

*

4

1

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

*

CA
1
2
9
6

CA
1
2
9
6

ELEKTROZACZEP

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
A4
B4
R1

SET
R1
R2
A1
B1
A3
B3
R1
R2
A2
B2
R1

~230

~0

~0
~12
+20
0L

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

V3

R1
V5
10

CA
1
2
6
9
RD

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

X2
X1
R1
R2
V4

Y2
Y1

X2
X1

Y2
Y1

Brązowy

VA
VB

R
R1
R2

R

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

*

9
#

8
0

*

6

3
5
7

2
4

1

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

Brązowo - Biały

Zielony

Niebiesko - Biały

Niebieski

Zielono - Biały

Pomarańczowy

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

Pomarańczowo - Biały

4k7

4k7

4k7

4k7

~230

~0

~0
~12
+20
0L

VA
VB

R
R1
R2

R

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

*

7

4

1

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

*

0

8

5

2

#

9

6

3

ELEKTROZACZEP

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ
3 WEJŚCIAMI DODATKOWYMI CZ.2

~230

~0

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

VB
VA
OL
R2
R1
LU
R1
R2

BRĄZOWO_BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARA ŃCZOWO-BIAŁY
POMARA ŃCZOWY

NIEBIESKI

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

BRĄ ZOWO_BIAŁY
BRĄ ZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARA ŃCZOWY

NIEBIESKI

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

ZIELONO-BIAŁY

75R
75R

ZIELONO-BIAŁY

DODATKI
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SKRĘTKA UTP 5E

DODATKI

UTP KAT 6E

SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA
DYSDEKU NR REF. 1052/54RM

RISER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
R1
R2

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

UTP KAT 6E

RISER IN

RISER OUT

3DD
3DC
3DB
3DA
GND
R1
R2

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

RISER IN
Pomarańczowo - Biały

SKRĘTKA UTP 6E

UTP KAT 6E

B(VB)
A(VA)
OL
R2
R1
LU
R1
R2

Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

Wybierz numerlokalu
i poc zekaj na połączenie
lub z atwierdź przyciskie m.. . #
Błędy kas uj przy ciskie m.. . .

LU1
0L
LU2
0L

ZIELONY
ZIELONO-BIAŁY

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
+V
0L

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
BRĄZOWO-BIAŁY

~0

~0

R1
R2
R1
R2
SET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
NIEBIESKO-BIAŁY

~230

*

Aby otworz yćdrzwi
w ciś nij................. . . . . . . . . #
oraz
w prowadź kod otwarcia
i z atwierdź przy ciskiem... . . . #

SPK

+

R
NIEBIESKI

BRĄZOWY

POMARAŃCZOWY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY

R SKR AGND AVDD
LG
GND
R2
VA
VB

~230
B4 A4 B3 A3 B2 A2 B1 A1
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DODATKI

UTP KAT 6E

SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA
DYSDEKU NR REF. 1052/54RM (PODŁĄCZENIE DZWONKÓW LOKALNYCH)

RISER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
R1
R2

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

UTP KAT 6E

RISER IN

RISER OUT

3DD
3DC
3DB
3DA
GND
R1
R2

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

RISER IN
Pomarańczowo - Biały
Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

Wybierz numer lo kalu
i poczekaj na połąc zenie
lub z atwie rdź pr zyc isk ie m.. . #
Błędy k asuj przy ciskiem... . .

LU1
0L
LU2
0L

ZIELONY

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
+V
0L

BRĄZOWO-BIAŁY

~0

~0

R1
R2
R1
R2
SET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
NIEBIESKO-BIAŁY

~230

*

A by otw orzy ć drz wi
w ciśnij .... .... ..... ..... .... .... .... . . #
oraz
w prowadź kod otwarc ia
i zatwierdź przy cis kiem.. .... .. #

ZIELONO-BIAŁY

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2

SKRĘTKA UTP 6E

UTP KAT 6E

B(VB)
A(VA)
OL
R2
R1
LU
R1
R2

SPK

+

R
NIEBIESKI

BRĄZOWY

POMARAŃCZOWY

LG R SKR AGND AVDD
GND
R2
VA
VB

POMARAŃCZOWO-BIAŁY

~230
B4 A4 B3 A3 B2 A2 B1 A1

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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DODATKI
SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ OPARTEJ NA
DYSDEKU NR REF. 1052/54R (WERSJA Z PANELEM PIĘTROWYM)

PRZYCISK LISTONOSZA
G
G2
UTP KAT 6E

R2
VB/V3
R

RISER OUT

ELEKTROZACZEP

FN9
CL
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
GP
MP

GND

R2
V3
R
R1

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

RISER IN
Pomarańczowo - Biały
Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

Błędy k as uj prz yc is kie m.. ....

ZIELONY

Aby otworzy ć drzwi
wciśnij. ... ........ ........ ......... ....
ora z
wprow adź k od otwarcia
i zatwierd ź prz yc is kie m...... ..

ZIELONO-BIAŁY

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
+V
0L

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
BRĄZOWO-BIAŁY

~0

~0

R1
R2
R1
R2
SET

#

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

#

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
NIEBIESKO-BIAŁY

~230

SKRĘTKA UTP 6E

UTP KAT 6E

B(VB)
A(VA)
OL
R2
R1
LU
R1
R2

Wy bierz numer lokalu
i po czekaj na połą c zenie
lub zat wie rdź przy cisk ie m.. .

LU1
0L
LU2
0L

SPK

+

R
NIEBIESKI

BRĄZOWY

POMARAŃCZOWY

LG
GND
R2

R SKR AGND AVDD

VA
VB

POMARAŃCZOWO-BIAŁY

~230
B4 A4 B3 A3 B2 A2 B1 A1
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G2

G1
GND
GL
441
AVDD
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G1
G

AC
AC

DODATKI

UTP KAT 5E

SCHEMAT INSTALACJI VIDEODOMOFONOWEJ Z UŻYCIEM DYSDEKA
NR REF. 1052/54R ORAZ PANELEM NR REF. 1052/104 I MODUŁEM NR REF. 1752/40

RISER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND

ZIELONO-BIAŁY
CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

OUT D

OUT C

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1
4k7

4k7

ZIELONO-BIAŁY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

OUT A

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

NIEBIESKI
BRĄZOWO_BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

OUT B

75R

4k7

X2
X1
R1
R2
V4

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

75R

Y2
Y1

V3

Y1
Y2
X1
X2
R1
R2
V4

4k7

V3

UTP KAT 5E

RISER IN

RISER OUT
3DD
3DC
3DB
3DA
GND

ZIELONO-BIAŁY

X2
X1

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

OUT D

OUT C

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
BRĄZOWY

UTP KAT 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1
X2
X1

4k7

ZIELONO-BIAŁY

ZIELONO-BIAŁY

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

OUT A

OUT B

NIEBIESKI
BRĄZOWO_BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY
ZIELONY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
POMARAŃCZOWY

UTP KAT 5E

75R

UTP KAT 5E

V3

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

Y2
Y1
X2
X1
R1
R2
V4

4k7

V3

RISER IN

UTP KAT 5E

4k7

X2
X1
R1
R2
V4

CA
1
2
6
9
RD
R1
V5
10

75R

Y2
Y1

4k7

B(VB)
A(VA)
OL
R2
R1
LU
R1
R2

Pomarańczowo - Biały
Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

SKRĘTKA UTP 5E

CA
1
2
9
6

Y2
Y1

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DD-

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
0L
+V

AC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2

R

SP_I
SP_O
GND
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

~0

ELEKTROZACZEP
T
+TC
R1
R2

~230

GL
GL

VA
VB

R1
R2
~0

B1
A1

~230

A2
B2

A3
B3

A4
B4

R2
SET
R1
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DODATKI
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z UŻYCIEM DYSDEKA
NR REF. 1052/54R I PANELA AUDIO
UTP KAT 5E

IN

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

UTP KAT 6E

RISER IN

RISER OUT
FN9
CL
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
GP
MP
GND
R2
V3
R
R1
UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT

OUT

B(VB)
A(VA)
OL
R2
R1
LU
R1
R2

Pomarańczowo - Biały

SKRĘTKA UTP 6E

UTP KAT 6E

RISER IN

Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DD-

AC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
0L
+V

Pomarańczowo - Biały (VB)
Pomarańczowy (VA)
R

~0

SP_I
SP_O
GND
PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

Pomarańczowo - Biały (VB)
Pomarańczowy (VA)
ELEKTROZACZEP

~230

R 1k
R
R 1k
R
R1
R2
~0

B1
A1

~230

R1
R2
B1
A1

A2
B2

A3
B3

A4
B4

R2
SET
R1

160
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R

DODATKI

UTP KAT 5E

SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z UŻYCIEM DYSDEKA
NR REF. 1052/54R I PANELA ALARMOWEGO NR REF. 1052/1122

RISER OUT
FN9
CL
3DD
3DC
3DB
3DA
GND
GP
MP
R2
V3
R
R1

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

IN

OUT D

OUT C

OUT A

OUT B

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
NIEBIESKO-BIAŁY
POMARAŃCZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
ZIELONY

UTP KAT 5E

UTP KAT 5E

1
2
9
R1/6
RD

IN

OUT

OUT

UTP KAT 6E

VB
VA
OL
R2
R1
LU1
R1
R2

Pomarańczowo - Biały
Pomarańczowy
Zielono - Biały
Niebieski
Niebiesko - Biały
Zielony
Brązowo - Biały
Brązowy

Wybierz numerlokalu
i poczekaj na połączenie
lub zatwie rdź przycis kie m...
B łę dy kasuj przycis kiem......

#

*

Aby otwor zyć drzwi
wciś nij...... .......................... #
oraz
wprowadź kod otwarcia
i zatwier dź prz ycis kiem........ #

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
LG
0L
DG+
DG+20
0L
EO
EI
OC1
OC2

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
+V
0L

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP

~0
R
R1
+R

~230

POMARAŃCZOWY
R1
R2
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
~0
B4
~230 SET

SKRĘTKA UTP 5E

RISER IN

VA
VB

POMARAŃCZOWO-BIAŁY

LG
0L
D (D+)
D-

~0
~230

ZASILACZ

ZASILANIE

USB

OUT 1
OUT 1a
OUT 2
OUT 2a
OUT 3
OUT 3a
OUT 4
OUT 4a
OUT 5
OUT 5a
OUT 6
OUT 6a
OUT 7
OUT 7a
OUT 8
OUT 8a
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DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY Z JEDNYM WEJŚCIEM (DIGITALIZER)

+L 0L

+L 0L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

+L
-L

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0
~230

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
R
PH
GND
EXI

NC
C
NO

G1
G2

G1
G2

G3
G4

G3

G1
G2
G3
G4

G5

G4
G5

G6
G7

G6
G7

G6
G7

G

G

G5

1W
GZ1
GZ2

G

GZ3
441
MK
GL1
GL2

441
MK
GL
GL

+CL
-CL

AC
AC

ELEKTROZACZEP

162

G1
G2
G3
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DODATKI

SYSTEM DOMOFONOWY Z 3 RÓWNORZĘDNYMI
WEJŚCIAMI (DIGITALIZER)

LU1
0L
LU2
0L

~0

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2

~230

0L

+L 0L

+L
-L

+L

+L
-L

+L
-L

G3

G1
G2

+L
-L

G3

G1
G2

441
MK
GL
GL
AC
AC

G

G6
G7

G4
G5

G1
G2

G5
G6
G7
1W
GR1
GR2
GR3
441
MK
GL1
GL2
-CL
+CL

G

G3
G4

+L
-L

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
R
PH
GND
EXI
NC
C
NO

ELEKTROZACZEP

+L
-L

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

G4

G1
G2
G3
G5
G6
G7
G

~0
~12
+20
0L

~0
~230

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
R
PH
GND
EXI
NC
C
NO

G3

G1
G2

G3

G1
G2

G3
G4

G1
G2
G4
G5

G5

G1
G2
G3
G4

G

G5

G

G6
G7
G

AC
AC

441
MK
GL
GL

G6
G7

ELEKTROZACZEP

G6
G7
1W
GR1
GR2
GR3
441
MK
GL1
GL2
+CL
-CL

~0
~12
+20
0L

~0
~230

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2

R
PH
GND
EXI

NC
C
NO

G3

G1
G2

G1
G2
G3

G1
G2

G3
G4

G6
G7

G5

G1
G2

G4
G5

G

G5

G

G6
G7

AC
AC

441
MK
GL
GL

G

G3
G4

ELEKTROZACZEP

G6
G7

1W

GR1
GR2
GR3
441
MK
GL1
GL2
+CL
-CL
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DODATKI

SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER / SLAVE
(2 WEJŚCIA DODATKOWE I 1 WEJŚCIE GŁÓWNE – DIGITALIZER)

+L 0L

+L
-L

9

6

3

+L
-L

MATIBUS se

#

5
8

2

0

4
7

R

*

1

+L
-L

*

+L
-L

B łędy kasuj przyciskiem......
Aby otworzy ć drzwi
wci śnij................................. #
oraz
wprowad ź kod otwarcia
i zatwierd ź przyciskiem........#

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
GND

LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

LU1
0L
LU2
0L

+L
-L

LU1
0L
LU2
0L
LD
0L
DD+
DDAC1
AC2
+20
0L

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2
~0

ELEKTROZACZEP

+L
-L

Wybierz numer lokalu
i poczekaj na po łączenie
lub zatwierd ź przyciskiem...#

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

~230

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

~0

LG
0L
DG+
DGEO
EI
OC1
OC2

~230

~0
LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2
R
PH
GND
EXI
NC
C
NO

G1
G2

G3

G1
G2

GZ1

G

441
MK
GL
GL
AC
AC

G6
G7
1W

G5

G3
G4

ELEKTROZACZEP

GZ2
GZ3
441
MK
GL1
GL2
+CL
-CL

+L 0L

G4
G5

G

G6
G7

G3
G4
G5

G1
G2

G6
G7

G1
G2
G3

G

G

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2

G1
G2

G

R
PH
GND
EXI

G1
G2

G3
G4
G5

NC
C
NO

G3
G4
G5

G6
G7
G

G6
G7

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

441
MK
GL
GL
AC
AC

G3

G1
G2

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

G1
G2

G

G1
G2

G5

G6
G7
G

441
MK
GL
GL
AC
AC

G

1W
GZ1
GZ2
GZ3
441
MK
GL1
GL2
+CL
-CL

NC
C
NO

R
PH
GND
EXI

G6
G7

G3
G4
G5

LG
0L
D(D+)
DAC1
AC2

G3
G4

ELEKTROZACZEP

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
1W
GZ1
GZ2
GZ3
441
MK
GL1
GL2
+CL
-CL

~0

~230

~0
~12
+20
0L
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~230

~0
~12
+20
0L
DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

DODATKI
SYSTEM DOMOFONOWY W UKŁADZIE MASTER / SLAVE
Z ZASILACZEM 1752/20D

UTP KAT 6

do następnych Dysdeków

OUT C
IN

UTP KAT 5E

OUT

OUT D
IN

UTP KAT 5E

RISER OUT

3DC
GND

OUT

3DD
GND

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO

R1
R2
PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO
Y1
Y2
X1
X2

CA
1
2
6
9

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO
3DB
GND

NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY

3DA
GND

UTP KAT 5E

IN

UTP KAT 5E

RISER IN

4k7
OUT B

OUT A

UTP kat.6
UTP KAT 6

UTP (4x2x0.5 kat.5e)

OUT C
IN

UTP KAT 5E

OUT

OUT D
IN

UTP KAT 5E

RISER OUT

3DC
GND

OUT

3DD
GND

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO

R1
R2
PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO
NIEBIESKI
BRĄZOWO-BIAŁY
BRĄZOWY
NIEBIESKO-BIAŁY

PRZYCISK DZWONKA LOKALNEGO

UTP KAT 5E

IN

UTP KAT 5E

RISER IN
OUT B

OUT A

UTP (4x2x0.5 kat.5e)

UTP kat.6

UTP (4x2x0.5 kat.5e
lub UTP 6)

(RJ45)

LG
0L
DG+
DG-

UTP (4x2x0.5 kat.5e
lub UTP 6)

LU1
0L
LU2
0L

MAG (RJ45)
GŁ

LU1

LU2

(RJ12)

(RJ12)

(RJ45) MAG
GŁ
(RJ45)

LD
0L
DD+
DD-

do następnego
zasilacza
1752/20D

WE (RJ45)
GŁ

R1 R2

P1 P2 P3

P1
P2
P3

~0 ~230

OFF
OFF
ON

(RJ45) (RJ45) (RJ45)

WE (RJ45)
DOD

AC1
AC2
+20
0L
EO
EI
OC1
OC2
~0

(RJ45)

~230

R1
R2

UTP (4x2x0.5 kat.5e
lub UTP 6)

B łęd y kas uj p rzyci ski em.. . . .

*

A by ot worzy ćd rzwi
wci śni j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
ora z
wprowa dź ko d otw arci a
i za tw i erdź p rzyci ski em. . . . . #

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Bł ęd y kasu j p rz yci skie m.. . .

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

SPK
red

R
GND
R2
LG

*

Ab y ot worzyć drzwi
wciś ni j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
oraz
wprowad ź kod o tw arcia
i zat wi erdź p rz yci ski em. . . . . #

~0
~12
+20
0L

LG
GND
D (D+)
DAC1
AC2
+V
0L

~0
~230

KAMERA

VA
VB
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

PH
GND
EXI
NC
C
NO
+CL
-CL

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
black

R

Wyb ie rzn ume r lo kalu
i po cze kaj n a po łącze nie
lu b zat wie rdź przy ciski em. . #

SPK

DODATKOWE STEROWANIE
NP. BRAMY AUTOMATYCZNEJ

ELEKTROZACZEP
black

R

red

R
GND
R2
LG

SKR

Wy bi erz nu mer l okal u
i po cze kaj na p ołą czeni e
lu b za tw i erdź p rz ycis kiem. . #

do następnego
panela
1752/141D

AGND
AVDD

UTP (4x2x0.5 kat.5e
lub UTP 6)

SKR

do następnego
zasilacza
1752/20D

AGND
AVDD

X1
X2
4k7

CA
1
2
6
9
R1
V3
RD

3DA
GND

UTP KAT 6

Y1
Y2

3DB
GND

KAMERA

VA
VB
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DODATKI
TABLA USTAWIEŃ ZWOREK W UNIFONACH
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DODATKI
TABELA USTAWIEŃ ID ORAZ GRUP DIGITALIZERÓW

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

1

0

1

1

1

2

1

3

2

0

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

1

2

2

2

3

3

0

3

1

3

2

3

3

4

0

4

1

4

2

4

3

5

0

5

1

5

2

5

3

6

0

6

1

6

2

6

3

7

0

7

1

7

2

7

3

8

0

8

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

1

17

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

3

1

12

2

12

3

13

0

13

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18

0

18

1

18

2

18

3

19

0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19

1

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19

2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19

3

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

0

20

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

3

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

1

3

16

0

16

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

2

21

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29

2

29

3

30

0

30

1

30

2

30

3

31

0

31

1

31

2

31

3

ON

22

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

22

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

22

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

22

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

23

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

23

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

23

2

23

3

24

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

25

ON

ON

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON

15

2

ON

ON

15

25

ON

ON

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON

14

1

ON

ON

14

25

ON

ON

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON

14

0

ON

ON

13

25

ON

ON

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

ON

ON

12

24

ON

ON

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON

11

1

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24

ON

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

16

ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON

8

ON

ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ON
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DODATKI
SŁOWNIK POJĘĆ
AC- Napięcie zmienne.
CP – Centrala portierska
DC – Napięcie stałe.
Digitalizer – Urządzenie umożliwiające podłączenie analogowego panela do systemu cyfrowego.
Digitalizer główny – Digitalizer w którym ID dzielne jest przez 8.
Dipswitch – Przełącznik który zawiera kilka małych przełączników w jednym rzędzie.
Funkcja EXO – Funkcja załączenia przekaźnika w klawiaturze.
Indywidualny kod otwarcia (IKO) –Przypisany jest on do konkretnego lokalu. Wpisanie tego kodu z odpowiednią sekwencją klawiszy
umożliwia otwarcie drzwi lub przełączenie przekaźnika. Użycie indywidualnego kodu sygnalizowane jest pojedynczym sygnałem
dźwiękowym w unifonie do którego przypisany jest dany kod.
Jumper – Nakładana zwora.
Klawiatura – Panel domofonowy, moduł wywołania.
Kod fizyczny - Kod w formacie CFFF, gdzie C jest to numer pionu (1 lub 2), do którego fizycznie jest podłączony unifon, FFF jest to adres
unifonu odpowiadający binarnej wartości ustawionej zworkami w unifonie.
Kod logiczny - Dowolny 4 – cyfrowy kod z pełnego zakresu od 1 do 9999, który można przypisać do dowolnego kodu fizycznego. Kod
logiczny może być przypisany tylko do jednego kodu fizycznego.
Kontrolowany styk wejściowy – Może być to np. kontrakton. Jest on podłączany w klawiaturze pomiędzy EXI a GND. Rozwarcie
zacisków EXI i GND powoduje wysłanie informacji do zasilacza. W przypadku nie korzystania wykorzystania opcji należy powyższe zaciski
połączyć
Linia danych – Linia (żyła) służąca do przesyłu informacji cyfrowej (występuje pomiędzy zasilaczem a panelem, pomiędzy zasilaczami w
systemie master / slave).
Linia koncentryczna – Linia oparta na przewodzie koncentrycznym.
Linia LU1 – Pion pierwszy unifonów.
Linia LU2 – Pion drugi unifonów.
Linia sygnałowa – Linia służąca do przesyłu informacji w systemie (audio, dane, video).
Linia zasilająca – Linia służąca do doprowadzenia zasilania do danych urządzeń.
Lokalne otwieranie drzwi (PH) – Przycisk, naciśnięcie którego spowoduje załączenie elektrozaczepu. Wykorzystywane jest jako tzw.
przycisk listonosza.
OC1 – Wyjście typu otwarty kolektor sprzężone z kanałem nr. 1.
OC2 – Wyjście typu otwarty kolektor sprzężone z kanałem nr. 2.
Ogólny kod otwarcia (OKO) – Kod, który po wpisaniu umożliwia otwarcie elektrozaczepu lub przełączenie przekaźnika. Wykorzystywany
jest np. przez listonosza. Pojedynczy zasilacz może zapamiętać do 64 kodów. W przypadku systemu MASTER / SLAVE kody te są dzielone
pomiędzy wejście główne a dodatkowe ale tylko w zasilaczu pełniącym rolę mastera. Wybrane kody mogą być przyporządkowane do
konkretnej klawiatury.
Pastylka – Urządzenie umożliwiające otwarcie drzwi poprzez przyłożenie go do odpowiedniego czytnika.
PICK-UP TIME – Czas na podniesienie słuchawki. Jest to czas mierzony od ostatniego sygnału wywołania do momentu zakończenia
procedury wywołania (powrotu klawiatury do stanu spoczynkowego – migająca kropka).
Pion przycisków G1 – G8 – Zespół przycisków znajdujących się w jednym pionie (pod sobą).
Poziom przycisków GZ1 – GZ3 – Zespół przycisków znajdujących się na jednym poziomie (obok siebie w jednej linii).
Przełączany styk przekaźnika – „Ruchomy” styk przekaźnika.
Relokacja kodów- Przypisanie jednemu kodowi innego kodu.
Reset zasilacza – Operacja powodująca ponowne załączenie się zasilacza (odpowiada odłączeniu od zasilania i ponownemu załączeniu).
Styk przekaźnika normalnie otwarty –Styk który jest rozwarty w stanie, gdy przekaźnik nie jest zasilany.
Styk przekaźnika normalnie zamknięty – Styk który jest zwarty w stanie, gdy przekaźnik nie jest zasilany.
Switch – Przycisk.
Wejście główne – Wejście główne stanowi panel podłączony do linii LG, 0L, DG zasilacza nr ref. 1052/33. Może to być panel
zamontowany przy bramie wjazdowej na osiedle. Wejście główne występuje tylko w systemie MASTER-SLAVE
Wejście dodatkowe – Wejście dodatkowe stanowi panel podłączony do linii LD, 0L, DD zasilacza nr ref. 1052/33 lub zasilacza nr ref.
1052/31A . Może to być panel zamontowany przy wejściu do klatki schodowej.
Wyjście CL+ CL- – Wyjście zasilania elektrozaczepu.
Wyjście EO – Wyjście na którym pojawia się napięcie 12 V w momencie rozwarcia ze sobą EXI i GND.
Wyjście OC - Zrealizowane najczęściej jako wyprowadzenie kolektora tranzystora (na końcówkę - pin układu. Emiter tranzystora znajduje
się na masie GND.
Wyjście R – Wyjście typu OC znajdujące się w klawiaturze. W momencie wywoływania unifonu wyjście R zwierane jest do masy.
Układ wielowejściowy – System posiadający wejścia główne i dodatkowe.
Zasilacz pełniący rolę mastera – Zasilacz który „zarządza pracą” systemu MASTER / SLAVE.
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