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MATIBUS
INFORMACJE OGÓLNE I PODSTAWOWE KONFIGURACJE

WSTĘP
Cyfrowy system MATIBUS jest systemem przeznaczonym do
budowy zarówno małych jak i dużych instalacji domofonowych i
videodomofonowych. W odróżnieniu od innych, bardziej
zaawansowanych systemów, MATIBUS charakteryzuje się prostą
instalacją oraz programowaniem, przy zachowaniu bogatej
funkcjonalności systemu.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU MATIBUS
1.
2.
3.

Instalacja 2-żyłowa, zarówno w pionie jak i do unifonu,
niezależnie od ilości użytkowników.
Instalacja videodomofonowa wymaga dodania w pionie
jedynie 2 żył i przewodu koncentrycznego.
Sekretność prowadzonych rozmów.

4.
5.

Obsługa do 510 użytkowników.
Możliwość tworzenia układów z wejściami głównymi i
dodatkowymi.

6.

Możliwość podłączenia do 8 głównych paneli
zewnętrznych (7 w instalacjach z centralą portierską).

7.

Możliwość podłączenia do 256 dodatkowych paneli
zewnętrznych.
Wbudowana w panel funkcja zamka kodowego.

8.
9.

Dzięki wstępnym ustawieniom uruchomienie systemu MATIBUS
wymaga jedynie połączenia urządzeń według odpowiedniego
schematu (str. 49) oraz zaprogramowania unifonów poprzez
odpowiednie ustawienie zworek (jumperów) (tabela na str. 66).
W celu zmiany ogólnego kodu otwierania drzwi - 1234 oraz
ewentualnego zaprogramowania kolejnych 7 kodów, należy wejść
w tryb uproszczonego programowania modułu wywołania (opis na
str. 17).
Jeżeli istnieje konieczność zaprogramowania dodatkowych kodów
otwierania drzwi (maksymalnie 256) konieczne jest wejście w pełny
tryb programowania (opis na str. 18).
INSTALACJA Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA, MAKSYMALNIE 255
UNIFONÓW.

Możliwość zaprogramowania 264 kodów otwierania drzwi
(8 ogólnych i 256 dodatkowych).

10. Indywidualne kody wywołania użytkowników.
11. Możliwość
zastosowania
w
panelu
wyświetlacza LED.

wywołania

12. Unifony z wbudowanym dekoderem programowanym
poprzez odpowiednie ustawienie zworek „jumperów”.
13. Videomonitory
WINFLAT
podłączane
poprzez
zewnętrzny dekoder.
14. Videomonitory SCAITEL podłączane bezpośrednio pod
magistralę
15. Możliwość wykorzystania unifonów i videomonitorów
analogowych.
16. Specjalny przycisk w panelu wywołania służący do
wywołania jednego z użytkowników.
17. Możliwość równoległego
(wyłącznie cyfrowych).

połączenia

2

unifonów

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU,
WERSJA DOMOFONOWA
INSTALACJA WYŁĄCZNIE Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI
W tym typie instalacji można podłączyć do systemu do 8 paneli
wywołania. Maksymalna ilość użytkowników wynosi 255 (dla układu
z jednym zasilaczem nr ref. 1052/30), lub 510 (dla układu z 2
zasilaczami nr ref. 1052/30). Przy układach wielowejściowych
jeden panel należy ustawić w tryb Master, pozostałe jako Slave.
Zworka między zaciskami GND, a M/S w panelu oznacza tryb
Slave.
W systemie MATIBUS w celu uproszczenia instalacji, panele
wywołania z klawiaturą numeryczną dostarczane są w wersji
posiadającej wstępnie zaprogramowane:
-

kody wywołania z zakresu od 1 do 510,

-

długość otwierania elektrozaczepu równą 3s,
kod przycisku portiera 510.
pierwszy z 8 ogólnych kodów otwierania drzwi: 1234

5

MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA, MAKSYMALNIE 510
UNIFONÓW.

INSTALACJA
Z
KILKOMA
MODUŁAMI
MAKSYMALNIE 255 UNIFONÓW.

W przypadku, gdy wymagana jest większa ilość unifonów (od 256
do 510) stosujemy dodatkowy zasilacz nr ref. 1052/30.

System MATIBUS można rozbudować o dodatkowe, równorzędne
moduły wywołania – maksymalnie 8. W powyższej konfiguracji
praca jednego z paneli blokuje na czas rozmowy wszystkie
pozostałe panele, w których generowany jest w tym czasie sygnał
zajętości.
Jeden z paneli wywołania należy zasilić z zasilacza nr ref. 1052/30,
pozostałe wykorzystując zasilacze nr ref. 1052/20.

W powyższym typie instalacji należy pamiętać, by w zasilaczu
obsługującym kody z zakresu 256-510 przestawić odpowiedni
mikroprzełącznik DIP (patrz instrukcja do zasilacza str. 38).

WYWOŁANIA,

Budując układ z kilkoma wejściami głównymi należy pamiętać o
ustawieniu zworki Master/Slave w dodatkowych panelach
wywołania.
Wykorzystując dodatkowy zasilacz nr ref. 1052/30 możemy
analogicznie jak w poprzednim układzie zwiększyć liczbę
obsługiwanych użytkowników do 510.
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA
Z
DODATKOWYMI

WEJŚCIAMI

GŁÓWNYMI

I
*) Wybierając tryb pracy systemu należy się kierować liczbą paneli
dodatkowych oraz maksymalną dopuszczalną liczbą adresów dla
unifonów w pionie!

W tym typie instalacji możemy zastosować do 8 głównych paneli
wywołania plus panele dodatkowe. Panele dodatkowe można
zrównoleglić, wykorzystując podobnie jak w układzie wyłącznie z
wejściami głównymi, dodatkowe zasilacze nr ref. 1052/20. W
zależności od maksymalnej liczby użytkowników w pionie, należy
określić tryb pracy, który jednoznacznie określa maksymalną liczbę
paneli dodatkowych.
Maksymalna
Maksymalna
liczba
liczba
użytkowników użytkowników
w pionie
w systemie

Tryb pracy

Maksymalna
liczba
pionów

1

2*

255

510*

2

4*

127

508*

3

8*

63

504*

4

16*

31

496*

5

32*

15

480*

6

64*

7

7

128*

8

256*

W układzie z wejściami głównymi i dodatkowymi, najczęściej
istnieje potrzeba powiązania kodu wywołania (numeru mieszkania)
z numerem wejścia dodatkowego, tzn.:
-

dla wejścia dodatkowego nr 1, kody z zakresu 1001,
1002, 1003 itd.

dla wejścia dodatkowego nr 2, kody z zakresu 2001,
2002, 2003 itd.
Podobnie dla kolejnych wejść dodatkowych.
-

Taki sposób adresowania możemy wprowadzić na dwa sposoby:
1. W modułach wywołania dokonać wymiany pamięci
relokacji kodów na dodatkową, gotową pamięć. Jest to
sposób zalecany. Poniżej podano numery referencyjne
pamięci:
1052/321 dla trybu 1
1052/322 dla trybu 2
-

1052/323 dla trybu 3
1052/324 dla trybu 4
1052/325 dla trybu 5

448*

-

1052/326 dla trybu 6
1052/327 dla trybu 7

3

384*

-

1052/328 dla trybu 8

1

256*
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
2.

Samodzielnie dokonać przeprogramowania kodów
wywołania,
korzystając
z
pełnej
procedury
programowania.

UWAGA. Istnieje możliwość zamówienia paneli z pamięcią
kodów wywołania do określonego trybu pracy.

WYKORZYSTANIE UNIFONÓW ANALOGOWYCH
W systemie domofonowym MATIBUS istnieje możliwość
wykorzystania unifonów analogowych stosowanych w systemie
4+N. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wymiany instalacji
analogowej na cyfrową. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
dekoderów MATIBUS/4+N nr ref. 1052/22A.

Kody wywołania w odpowiadających im trybach pracy podane są w
opisie zasilacza nr ref. 1052/32 (str. 45).
Tabele z ustawieniami zworek (jumperów) w unifonach dla
wszystkich trybów pracy dostępne są w specjalnym dodatku do
katalogu technicznego.
Niezależnie od trybu pracy w każdym module wywołania domyślnie
zaprogramowano:
długość otwierania elektrozaczepu równą 3s,
przypisany kod przycisku portiera 510,
kod otwierania drzwi: 1234
Należy pamiętać, aby w zasilaczu nr ref. 1052/32 ustawić
odpowiedni tryb pracy poprzez ustawienie mikroprzełączników.
W celu zmiany ogólnego kodu otwierania drzwi - 1234 oraz
ewentualnego zaprogramowania kolejnych 7 kodów, należy wejść
w tryb uproszczonego programowania modułu wywołania (opis na
str. 17).
Jeżeli istnieje konieczność zaprogramowania dodatkowych kodów
otwierania drzwi (maksymalnie 256) konieczne jest wejście w pełny
tryb programowania (opis na str. 18).

Dekodery nr ref. 1052/22A można wykorzystywać również w
innych typach instalacji tj. z kilkoma wejściami głównymi, czy też z
wejściami głównymi i dodatkowymi. Podłączenie dekoderów w tych
konfiguracjach jest analogiczne jak w powyższym przykładzie.
W instalacji z unifonami analogowymi można stosować zamiennie
także unifony cyfrowe. Pozwala to na stworzenie systemu, w którym
pracują 2 różne typy unifonów.
Uwaga. Niedopuszczalne jest równoległe łączenie 2 unifonów
analogowych lub unifonu analogowego i cyfrowego.
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU,
WERSJA VIDEODOMOFONOWA

Uwaga. System MATIBUS nie przewiduje równoległego łączenie
monitorów, ani też monitora i unifonu.

INSTALACJA WYŁĄCZNIE Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI
Instalacja videodomofonowa różni się od domofonowej dodaniem
urządzeń mających na celu transmisję sygnału video. Są to kamery,
zasilacze, przekaźniki i oczywiście videomonitory. Wszelkie
ograniczenia dotyczące liczby użytkowników czy też liczby paneli
wywołania nie zmieniają się. W wersji videodomofonowej stosujemy
także wszystkie zasilacze używane w wersji domofonowej tj. nr ref.
1052/30, nr ref. 1052/32, nr ref. 1052/20.
System MATIBUS umożliwia tworzenie instalacji mieszanej. W
ramach jednej instalacji mogą pracować videomonitory oraz unifony
- cyfrowe oraz analogowe. Zastosowanie urządzeń analogowych –
unifonów i videomonitorów wymaga stosowania dekoderów nr ref.
1052/22A.

W instalacji videodomofonowej oprócz zasilaczy używanych dla
wersji domofonowej stosujemy zasilacz video nr ref. 1742/20, oraz
dekodery nr ref. 1052/22A. W instalacji z kilkoma wejściami
głównymi konieczne jest stosowanie przekaźników nr ref. 1032/9.
Do zasilania kamer można stosować zasilacze lokalne nr ref.
789/2, ewentualnie przełączać zasilanie poprzez przekaźniki z
podstawowego zasilacza nr ref. 1742/20.

INSTALACJA Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA, MAKSYMALNIE 255 VIDEOMONITORÓW.

Uwaga. W przypadku zastosowania większej liczby dystrybutorów
nr ref. 1794/4sid niż 10, należy zasilić je z zasilacza lokalnego nr
ref. 789/2. W/w zasilacz stosujemy na każdy 15 dystrybutorów.
Instrukcja połączenia w/w zasilacza znajduje się na stronie 43
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA Z KILKOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA, MAKSYMALNIE 255 VIDEOMONITORÓW.

Podobnie jak w poprzednim przypadku należy pamiętać, że jeżeli
liczba dystrybutorów video nr ref. 1794/4sid przekroczy liczbę 10,
należy zastosować zasilacz lokalny nr ref. 789/2. W/w zasilacz
stosujemy na każdy 15 dystrybutorów.
Kamery w panelach wywołania można zasilić lokalnie. Pozwoli to
na zmniejszenie liczby żył magistrali o 1 (pozostanie 6 żył +przewód
koncentryczny).
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA
Z
DODATKOWYMI

WEJŚCIAMI

GŁÓWNYMI

I

W systemie z wejściami głównymi i dodatkowymi na każdy panel
dodatkowy przewidujemy oprócz zasilacza nr ref. 1052/32
obsługującego linię danych, zasilacz video nr ref. 1742/20 oraz
przekaźnik nr ref. 1032/9. Panel główny wymaga również zasilania
kamery video – zasilacz nr ref. 789/2 oraz zasilacza nr ref.
1052/20, tak jak w wersji domofonowej. Do rozdzielenia sygnału
video służy rozdzielacz nr ref. 1794/4sid. W przypadku, gdy w
systemie występują dodatkowe moduły wywołania główne, należy
użyć dodatkowych zasilaczy nr ref. 1052/20 oraz przekaźników nr
ref. 1032/9 do przełączania sygnału video.
Zasilacza nr ref. 789/2 używamy także wtedy, gdy liczba
dystrybutorów video nr ref. 1794/4sid w jednym pionie przekroczy
liczbę 10. Instrukcja podłączenia w/w zasilacza znajduje się na
stronie 43.
INSTALACJA Z 1 MODUŁEM WYWOŁANIA GŁÓWNYM I KILKOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA DODATKOWYMI
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE

INSTALACJA Z KILKOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA GŁÓWNYMI I KILKOMA MODUŁAMI WYWOŁANIA DODATKOWYMI
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MATIBUS
PODSTAWOWE KONFIGURACJE
INSTALACJA Z VIDEOMONITORAMI SCAITEL
Tak jak w wersji videodomofonowej, w której używane są
wideomonitory WINFLAT, magistrala w pionach wymaga
zastosowania 4 żył oraz kabla koncentrycznego. Sygnał wizyjny jest
rozdzielany również za pomocą dystrybutora nr ref. 1794/4 SID.
Ze względu na to, że moduł wizyjny SCAITEL nr ref. 1732/1 lub nr
ref. 1732/41 dołączany jest do unifonu SCAITEL nr ref. 1132/520
lub 1132/521, który posiada już wbudowany dekoder, nie jest
wymagany w tej instalacji dekoder zewnętrzny nr ref. 1052/22A.
Rozwiązanie to ma dodatkowy atut, a mianowicie wymaga jedynie 4
żył i kabla koncentrycznego do każdego videomonitora SCAITEL w
lokalu, zamiast 7 żył i kabla koncentrycznego wymaganych w
przypadku videomonitora WINFLAT. Adres videomonitora SCAITEL
nadajemy ustalając odpowiednią kombinację zworek bezpośrednio
w unifonie (tak jak miało to miejsce w wersji domofonowej).
Należy pamiętać, że stosowanie modułu wizyjnego SCAITEL
wymaga odpowiedniego uchwytu do videomonitora nr ref. 1732/91.

Należy wykonać następujące
videomonitora a unifonem*:

połączenie

między

uchwytem

Videomonitor
Unifon
CA----------------------CV
R1-----------------------L* W przypadku uży wania centrali portierskiej, między zaciski CA a
CV należy wsta wić rezystor 4,7k.
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MATIBUS
PARAMETRY DOTYCZĄCE INSTALACJI

PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
SYSTEMU MATIBUS

Maksymalna odległość

50m

Pomiędzy:

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ
Wszystkie urządzenia powinny być instalowane w miejscach
suchych i przewiewnych, zalecane jest, aby były one montowane w
specjalnych skrzynkach przeznaczonych do tego celu.
Urządzenia systemu należy odseparować od przebiegających w
pobliżu instalacji elektrycznych, telefonicznych, antenowych, itp.

PRZEWODY
Pojedynczy
zacisk
umożliwia
podłączenie
przewodu o
maksymalnym przekroju 1,5 mm2. Do połączeń należy
wykorzystywać przewody o odpowiednim przekroju podane w
tabelach poniżej. Nie należy skręcać przewodów w celu
zwiększenia ich przekroju.
Używając przewodów typu linka, należy zwrócić uwagę na to żeby
odizolowany koniec linki był odpowiednio skręcony i nie powodował
zwarcia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą zaciskami.

2
- dekoderem nr ref. 1052/22A CA, 1, 2, 6, 9 0,5mm
- najdalszym unifonem

PRZEKROJE PRZEWODÓW ORAZ MAKSYMALNE
ODLEGŁOŚCI, WERSJA VIDEODOMOFONOWA
W wersji videodomofonowej zachowane są wszelkie przekroje
dotyczące wersji domofonowej. Do tego dochodzą oczywiście:
zasilanie kamer i videomonitorów oraz sterowanie przekaźnikami.
Maksymalna odległość
Pomiędzy:
- zasilaczem lub
przekaźnikiem
- panelem z kamerą

Jeśli używane przewody są sztywne należy odpowiednio
umocować urządzenie tak, aby przewody nie spowodowały jego
oderwania lub uszkodzenia zacisków.

Maksymalna odległość

Wszystkie przewody powinny być spięte razem i odpowiednio
oznakowane.

Pomiędzy:
- zasilaczem
- najdalszym monitorem

R1,
R2,
SN,
R

R1,
R2

50m

100m

0,75mm2

1,00mm2

50m

100m

0,75mm2

1,00mm2

200m

1,5mm2

200m
1,5mm2

PRZEKROJE PRZEWODÓW ORAZ MAKSYMALNE
ODLEGŁOŚCI, WERSJA DOMOFONOWA
Maksymalna
odległość

<100m

200m

300m

400m

Pomiędzy:
Dwoma skrajnymi
urządzeniami od
strony głównych
modułów
wywołania
(modułami
wywołania lub
zasilaczami
„MASTER/SLAVE”)

D,
+L,
0L,
GND

0,5mm2

1,0mm2 1,5mm2 2,5mm2

Maksymalna odległość
Pomiędzy:
- elektrozaczepem
- modułem wywołania
Maksymalna
odległość
Pomiędzy:
- modułem
wywołania

SE1,
SE2

<50m

100m

25m

50m

0,5mm2

1,00mm2

200m

300m

400m

D, +L, 0,5mm2 0,5mm2 1,0mm2 1,5mm2 2,5mm2
0L
0, +20

- zasilaczem
Maksymalna odległość
Pomiędzy:
- zasilaczem
- najdalszym unifonem

1,5mm2

2,5mm2

-

50m

100m

200m

0,75mm2

1,0mm2

+L,
0,5mm2
0L

-

-
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MATIBUS
WYKAZ URZĄDZEŃ

WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU MATIBUS
Wyposażenie zewnętrzne
Nr ref. 1042/12
Nr ref. 1042/15
Nr ref. 825/70

Cyfrowy moduł wywołania z klawiaturą numeryczną
Moduł 4-cyfrowego wyświetlacza LED
Moduł kamery video

Wyposażenie wewnętrzne
Nr ref. 1131/520
Nr ref. 1131/521

Unifon podstawowy model „URMET”
Unifon z dodatkowym przyciskiem zwiernym model „URMET”

Nr ref. 1130/120
Nr ref. 1132/520

Uchwyt skośny do unifonów model „URMET”
Unifon podstawowy model „SCAITEL”

Nr ref. 1132/521
Nr ref. 1332/51
Nr ref. 1202/1

Unifon z dodatkowym przyciskiem zwiernym model „SCAITEL”
Uchwyt skośny do unifonów model „SCAITEL”
Videomonitor „WINFLAT”

Nr ref. 1202/90
Nr ref. 1202/92

Uchwyt do videomonitora „WINFLAT”
Uchwyt skośny do videomonitora model „WINFLAT”

Nr ref. 1732/1
Nr ref. 1732/41
Nr ref. 1732/1

Videomonitor „SCAITEL” B&W
Videomonitor „SCAITEL” kolorowy LCD
Uchwyt do videomonitora „SCAITEL”

Nr ref. 1732/56

Uchwyt skośny do videomonitora model „SCAITEL”

Zasilacze i przekaźniki
Nr ref. 1052/30

Zasilacz systemowy „MASTER”

Nr ref. 1052/32
Nr ref. 1052/20

Zasilacz systemowy „MASTER/SLAVE”
Zasilacz dodatkowy

Nr ref. 1742/20
Nr ref. 789/2
Nr ref. 1032/9

Zasilacz video
Zasilacz lokalny video
Przekaźnik video

Urządzenia dodatkowe
Nr ref. 1052/22A
Nr ref. 1794/4sid

Dekoder MATIBUS/4+N, 2 wyjścia
Dystrybutor video 4 wyjścia
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MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
INFORMACJE OGÓLNE
BUDOWA URZĄDZENIA

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

(1)
(2)

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł wywołania nr ref. 1042/12 przeznaczony jest do instalacji w
systemie MATIBUS.
Wykonany jest na bazie panela typu KOMBI „Mod.825” (2 moduły).
Może być montowany zarówno w wersji podtynkowej jak
i natynkowej. W zależności od sposobu montażu urządzenia należy
zastosować odpowiedni typ obudowy – patrz str. 25.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Aluminiowa płyta czołowa, wielkości 2 modułów typu KOMBI.
Klawiatura numeryczna (0 – 9) oraz przyciski:
•

- „kasuj”,

•

- „klucz”.

•
- „portier”
(3) Diody sygnalizujące stan pracy systemu.
(4)
(5)
(6)

Etykieta z opisem pracy systemu.
Przycisk bezpośredniego wywołania jednego z użytkowników.
Złącze z zaciskami pod przewody.

(7)
(8)

Złącze z zaciskami pod przewody.
Złącze do podłączenia modułu wyświetlacza nr ref. 1042/15
Złącze do podłączenia modułu wyświetlacza nr ref. 826/58

1.

Dzwonienie do wszystkich unifonów.

(9)

2.
3.

Sygnalizacja stanu systemu za pomocą diod LED.
Programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund).

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

4.
5.

Otwieranie drzwi przy użyciu klawiatury.
Możliwość zaprogramowania 8 ogólnych
otwierania drzwi

6.

Możliwość zaprogramowania dodatkowych 256 kodów
otwierania drzwi (tylko z modułem wyświetlacza nr ref.
1042/15).

7.

Przycisk portiera - dodatkowy przycisk bezpośredniego
wywołania jednego z użytkowników.

8.
9.

kodów

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

OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MS
D

Zacisk MASTER / SLAVE.
Sygnał sterujący.

Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł wyświetlacza
LED nr ref. 1042/15.

GND
0L
+L

Masa.
Masa linii danych.
Zasilanie linii danych.

Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł wyświetlacza
LCD nr ref. 826/58. Wyświetlacz spełnia rolę
elektronicznego
spisu
abonentów,
umożliwiając
wywołanie użytkownika bez znajomości kodu wywołania.

P
0
+20

Przycisk listonosza.
Masa zasilania.
Zasilanie +20 Vdc.

+T
SE1

Podłączenie zasilania rezerwowego.
Zasilanie elektrozaczepu.

SE2

Zasilanie elektrozaczepu.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:

20 V DC

Sterowanie zamka elektrycznego:
Rozładowywana pojemność

4,4 mF / 14 V

Prąd podtrzymujący

0,2 A max.

Napięcie magistrali linii 0L +L:

7 V DC nom.

Temperatura pracy:

-10°C ÷ +50°C
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MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
INSTRUKCJA OBSŁUGI / PROGRAMOWANIE
UPROSZCZONA
PROCEDURA
PROGRAMOWANIA
(PROGRAMOWANIE KODÓW OTWIERANIA DRZWI)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZWONIENIE
DO
UNIFONÓW
KLAWIATURY MODUŁU

PRZY

UŻYCIU

Do każdego z unifonów pracujących w systemie możemy się
dodzwonić przy użyciu klawiatury wprowadzając odpowiedni kod
wywołania. Wywołanie użytkownika możliwe jest, gdy świeci dioda
„WOLNY”. Kod wywołania składa się od 1 do 4 cyfr, zależy od
ustawień zworek (jumperów) w unifonie i od zastosowanej pamięci
w module wywołania (trybie pracy i zaprogramowanych kodów
wywołania).
Po wprowadzeniu kodu należy nacisnąć przycisk
. Następnie
zacznie migać dioda „PROSZĘ CZEKAĆ”.

W celu wejścia w tryb programowania należy wcisnąć czerwony
przycisk (10), znajdujący się w tylnej części panela. Wtedy
naprzemiennie będzie błyskać 5 diod.
Kolejno należy przeprowadzać operacje:
1.
2.
3.

Naciśnięcie przycisku
kasuje wprowadzony pomyłkowo kod,
umożliwiając jego powtórne wpisanie.
Wywołany unifon zadzwoni przez 3 lub 5 sekund w zależności od
ustawień jednego z mikroprzełączników w zasilaczach nr ref.
1052/30 lub nr ref. 1052/32. Wywołanie może być odebrane w
czasie od 15 do 20 sekund po zakończeniu dzwonienia. Wywołanie
z paneli głównych jest sygnałem ciągłym, z dodatkowych
przerywanym.
Po podniesieniu słuchawki przez lokatora zapali się dioda
„PROSZĘ MÓWIĆ”, wówczas możliwa jest rozmowa. W trakcie
trwania rozmowy użytkownik może nacisnąć przycisk otwierania
drzwi zwalniając w ten sposób elektrozaczep. Naciśnięcie przycisku
spowoduje dodatkowo wygenerowanie sygnału potwierdzającego
otwarcie drzwi.
Każda rozmowa może trwać maksymalnie 2 minuty. Po upływie
tego czasu zostanie wygenerowany dźwięk ostrzegający o
przerwaniu połączenia, które następnie zostanie zakończone.

F

F

F

F

F

F

F

<

-

0

-

0

-

0

-

0

<

-

-

0

0

-

-

0

0

<

-

-

-

-

0

0

0

0

Naciśnięcie przycisku
kasuje bieżący kod i umożliwia
przejście do następnego kodu.
Po zakończeniu wpisywania kodów powinna migać dioda
„PROSZĘ MÓWIĆ”.

PROGRAMOWANIE

długość otwierania elektrozaczepu równą 3s,
kod przycisku portiera 510.
pierwszy z 8 ogólnych kodów otwierania drzwi: 1234

F

W
dowolnym
momencie
możemy
opuścić
tryb
programowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku
przez co najmniej 3 sekundy.
Naciśnięcie przycisku
kasuje wprowadzony pomyłkowo
kod, przywracając zapisany poprzednio i umożliwiając
powtórne wpisanie kodu.

Jeśli w systemie pracuje kilka głównych modułów wywołania to w
czasie prowadzenia rozmowy przez jeden z nich, pozostałe są w
stanie zajętości. Stan ten sygnalizowany jest świeceniem diody
„LINIA ZAJĘTA”. Jeśli panele wyposażone są w moduł
wyświetlacza, dodatkowo pojawia się napis „OCC”. W stanie
zajętości możliwe jest jedynie otwieranie drzwi przy użyciu kodu.
Stan zajętości nie trwa dłużej niż 2 minuty, co wynika z
ograniczenia czasu rozmowy.

kody wywołania z zakresu od 1 do 510,

<

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

STAN ZAJĘCIA LINII

-

<

PROSZĘ
CZEKAĆ

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,

Moduł wywołania umożliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie
z klawiatury odpowiedniego czterocyfrowego kodu poprzedzonego
naciśnięciem przycisku
.

-

WOLNY

Numer wprowadzanego kodu
1 3 3 4 5 6 7 8
-

PROSZĘ
MÓWIĆ
LINIA
ZAJĘTA
BŁĄD

OTWIERANIE DRZWI PRZY UŻYCIU KODU

W systemie MATIBUS w celu uproszczenia instalacji, panele
wywołania z klawiaturą numeryczną dostarczane są w wersji
posiadającej wstępnie zaprogramowane:

Wcisnąć przycisk
, zacznie migać dioda „WOLNY”,
pozostałe będą wygaszone.
Wcisnąć przycisk
, zacznie migać dioda „PROSZĘ
CZEKAĆ”
Wprowadzić 8 kodów otwierania drzwi (4 cyfry), każdorazowo
potwierdzając wybór przyciskiem
, w poniższej tabeli
opisany jest stan diod przy wpisywaniu kolejnych kodów:

4.

Należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy
przycisk . Spowoduje to wyjście z trybu programowania.

Dzięki wstępnym ustawieniom uruchomienie systemu MATIBUS
wymaga jedynie połączenia urządzeń według odpowiedniego
schematu (str. 55) oraz zaprogramowania unifonów poprzez
odpowiednie ustawienie zworek (jumperów) (tabela na str. 83 oraz
w dodatku do katalogu technicznego).
W celu zmiany ogólnego kodu otwierania drzwi - 1234 oraz
ewentualnego zaprogramowania kolejnych 7 kodów, należy wejść
w tryb uproszczonego programowania modułu wywołania.
Jeżeli istnieje konieczność zaprogramowania dodatkowych kodów
otwierania drzwi (maksymalnie 256) konieczne jest wejście w pełny
tryb programowania (opis na str. 18).
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MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
PROGRAMOWANIE
PEŁNY TRYB PROGRAMOWANIA
Moduł wywołania programowany jest w 8 krokach:
Krok 0: potwierdzenie lub zmiana hasła,
Krok 1: programowanie czasu otwarcia drzwi,
Krok 2: programowanie 8 ogólnych kodów otwarcia drzwi,
Krok 3: programowanie przycisku portiera (lub bezpośredniego
wywołania jednego z użytkowników),
Krok 4: programowanie sposobu wybierania kodów wywołania
użytkowników (z lub bez obcinania zbędnych zer),
Krok 5: programowanie trybu posługiwania się kodami fizycznymi
lub kodami wywołania,
Krok 6: wybór numerycznego lub/i alfabetycznego rodzaju kodu
wywołania,
Krok 7: przeprogramowanie kodów wywołania (remaping),
Krok 8: zaprogramowanie dodatkowych 256 kodów otwarcia drzwi
(tylko z modułem wyświetlacza nr ref. 1042/15),

WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Są dwa sposoby wejścia w tryb programowania modułu nr ref.
1042/12.
1)

Zn a n y je s t k o d d o s t ę p u .

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

N ie z n a n y je s t k o d d o s t ę p u .

Odkręcamy obudowę panela i wciskamy, znajdujący się w tylnej
części panela przycisk (10). Wówczas błyśnie naprzemiennie 5
diod.
Po wejściu jednym z w/w sposobów w tryb programowania moduł
przejdzie do „kroku 0” procedury programowania.
UWAGA:
OPUSZCZENIE TRYBU PROGRAMOWANIA MOŻLIWE JEST W
DOWOLNYM MOMENCIE PO NACIŚNIĘCIU I PRZYTRZYMANIU
PRZEZ 3 SEKUNDY PRZYCISKU „X” NA KLAWIATURZE
MODUŁU.

KROK 0. POTWIERDZENIE LUB ZMIANA HASŁA
Stan diod święcących:
WOLNY
PROSZĘ CZEKAĆ

<
<

F/R
F/R

PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<

F/R
F/R

BŁĄD

<

F/R

Gdzie:
„F / R” - miganie diod (rotacja).

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

KROK 1. USTAWIENIE CZASU OTWIERANIA DRZWI
Stan diod świecących:
WOLNY

<

F

PROSZĘ CZEKAĆ
PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<
<

-

BŁĄD

<

-

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„-” - dioda zgaszona,
Jest to ustawienie długości czasu podawania napięcia na
elektrozaczep. Jeśli zwalnianie elektrozaczepu ma mieć charakter
impulsowy (elektrozaczep z pamięcią) ustawiamy wartość 0. Jeśli
wykorzystujemy zwykłe elektrozaczepy ustawiamy wartość z
przedziału 1-30 sekund. Po wprowadzeniu odpowiedniej liczby z
klawiatury modułu należy zatwierdzić ją przyciskiem
. Wówczas
moduł wyemituje 3 dźwięki potwierdzające.
Domyślna wartość 0 s ustawiana jest naciśnięciem przycisku . .
Przykład: Czas otwarcia drzwi 5s.
Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 0 i 5, następnie naciśnij
przycisk . .

KROK 2. PROGRAMOWANIE 8 KODÓW OTWARCIA
DRZWI
Stan diod świecących:
Numer wprowadzanego kodu
WOLNY

<

1
-

3
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

PROSZĘ CZEKAĆ
PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<
<

F
-

F
0
-

F
0

F
0
0

F
-

F
0
-

F
0

F
0
0

BŁĄD

<

-

-

-

-

0

0

0

0

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
Wprowadzony kod otwarcia drzwi musi zawsze składać się
z czterech cyfr. Po ich wprowadzeniu należy każdorazowo nacisnąć
przycisk
w celu potwierdzenia wprowadzonego kodu i przejścia
do wpisywania następnego kodu.
Przykład: 1 kod otwarcia drzwi 2381

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

Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 2, 3, 8, 1, następnie naciśnij
przycisk
.
Naciśnięcie przycisku
przywracając zapisany
wpisanie kodu.

kasuje wprowadzony pomyłkowo kod,
poprzednio i umożliwiając powtórne

Naciśnięcie przycisku
do następnego kodu.

kasuje bieżący kod i umożliwia przejście
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MODUŁ WYWOŁANIA NR REF. 1042/12
PROGRAMOWANIE
KROK 3. KOD PRZYCISKU PORTIERA
Stan diod świecących:
WOLNY

KROK 5. PROGRAMOWANIE TRYBU POSŁUGIWANIA
SIĘ KODAMI

<

-

PROSZĘ CZEKAĆ
PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<
<

F
-

BŁĄD

<

-

Stan diod świecących:
4-cyfrowe
kody fizyczne

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym możliwe jest przypisanie dodatkowemu przyciskowi
znajdującemu się na płycie czołowej modułu wywołania (5) kodu
wywołania dowolnego z użytkowników (np. portiera).
Przykład: Kod wywołania użytkownika 1202
Wprowadź z klawiatury modułu cyfry 1, 2, 0, 2, następnie naciśnij
przycisk
.
Akceptowane są wyłącznie cztery cyfry w formie kodu fizycznego
(wewnętrznego kodu systemu – patrz tabele str. 83). Aby znaleźć
odpowiedni kod fizyczny odpowiadający kodowi wywołania
użytkownika należy skorzystać z tablic dołączonych do katalogu.
Naciśnięcie przycisku
portiera.

umożliwia skasowanie kodu wywołania

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

<

Kody 4-cyfrowe
0

Kody 1-4 cyfr
-

PROSZĘ CZEKAĆ
PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<
<

F

0
F

BŁĄD

<

-

-

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym dokonuje się wyboru formatu kodów, jakimi będą
posługiwać się użytkownicy.
UWAGA: W systemie MATIBUS zalecane jest stosowanie
funkcji obcinania zbędnych zer. Stąd w poniższym kroku
należy wcisnąć 2 i potwierdzić przyciskiem
.
Zastosowanie funkcji obcinania zbędnych zer pozwala na
stosowanie kodów wywołania składających się z mniej niż czterech
cyfr. Każdorazowe wprowadzenie kodu wywołania użytkownika
, dopiero
musi być potwierdzone naciśnięciem przycisku
wówczas moduł przekaże wywołanie.

WOLNY
PROSZĘ CZEKAĆ

<
<

0
-

1-4 cyfrowe
kody
wywołania
0

PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA

<
<

-

-

BŁĄD

<

F

F

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym określa się typ kodu wywołania, jakim będą
posługiwać się użytkownicy. Kod fizyczny jest wewnętrzny kodem
systemu, któremu przypisany jest określony kod wywołania. Kod
wywołania powiązany jest ściśle z wartością wynikającą z ustawień
zworek „jumperów” w unifonie – tabelka ze str. 66.
UWAGA: System MATIBUS wymaga posługiwania się kodami
wywołania. Jest to warunek poprawnego działania systemu.
Należy wybrać 2 i potwierdzić przyciskiem
.

KROK 6. WYBIERANIE NUMERYCZNEGO I / LUB
ALFABETYCZNEGO TRYBU WYBIERANIA KODU
WYWOŁANIA
Stan diod świecących:
Tylko
cyfry

Litera na
początku

Litera na
końcu

Dowolna
pozycja

WOLNY
PROSZĘ CZEKAĆ

<
<

-

0
-

0

0
0

PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA
BŁĄD

<
<
<

F
F

F
F

F
F

F
F

Gdzie:
„F” - miganie diody,
„0” – świecenie diody,
„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym określa się czy kod wywołania, jakim będą posługiwać
się użytkownicy zawierał będzie oprócz cyfr litery.
System MATIBUS nie dopuszcza użycia kodów zawierających
znaki alfabetyczne. Stąd należy wprowadzić 0 i potwierdzić
.
przyciskiem

KROK 7. PRZEPROGRAMOWANIE KODÓW (REMAPING
KODÓW WYWOŁANIA)
Stan diod świecących:
WOLNY
PROSZĘ CZEKAĆ
PROSZĘ MÓWIĆ
LINIA ZAJĘTA
BŁĄD

<
<

-

<
<
<

F
F
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PROGRAMOWANIE
Gdzie:
„F” - miganie diody

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

„-” - dioda zgaszona,
W kroku tym określa się zależność pomiędzy fizycznym kodem
użytkownika, a kodem wywołania.

Wyświetlacz pokaże następujący symbol:

UWAGA: Z uwagi na to, że w moduły wywołania w systemie
MATIBUS wyposażone są w specjalne pamięci, zawierające
zaprogramowane kody wywołania, krok ten najlepiej pominąć.
Możliwe jest jednak przeprogramowanie kodów korzystając ze
specjalnych tablic dołączonych do katalogu. Przeprowadzając
procedurę remapingu należy zachować szczególną ostrożność
z uwagi na możliwość pomyłki przy wprowadzaniu kodu.
Aby pominąć krok 7 należy nacisnąć przycisk
przez czas
dłuższy niż 3 sekundy. W tym przypadku, jeśli nie jest
zainstalowany moduł wyświetlacza nr ref. 1042/15 moduł
wywołania zakończy proces programowania i system będzie w
gotowości do pracy.
Jeśli zainstalowany jest moduł wyświetlacza nr ref. 1042/15 to
moduł wywołania automatycznie przejdzie do wprowadzenia
dodatkowych 256 kodów otwierania drzwi w kroku 8.

Należy wpisać odpowiedni kod wywołania (migający), zatwierdzając
do przyciskiem . Wówczas przez kilka sekund na wyświetlaczu
widoczny będzie kod fizyczny a następnie ponownie wyświetlany
będzie kod wywołania, który możemy zmodyfikować lub skasować.
Po wpisaniu nowego kodu należy potwierdzić go przyciskiem
.

OPIS PROCEDURY REMAPINGU

Aby zakończyć fazę mapowania kodów należy nacisnąć przycisk
. przez czas dłuższy niż 3 sekundy.
W tym momencie jeśli nie jest zainstalowany moduł wyświetlacza
nr ref. 1042/15 moduł wywołania zakończy proces programowania
i system będzie w gotowości do pracy.
Jeśli zainstalowany jest moduł wyświetlacza nr ref. 1042/15 to
moduł wywołania automatycznie przejdzie do wprowadzenia 256
kodów otwierania drzwi w kroku 8.

Sposób programowania zależy od tego, czy moduł wywołania nr
ref. 1042/12 wyposażony jest w wyświetlacz LED nr ref. 1042/15.

KROK 8.

1)

Programowanie kodów otwarcia drzwi (256

B r a k w y ś w ie t la c z a n r r e f . 1 0 4 2 /1 5 .

Należy wpisać 4 cyfrowy kod fizyczny zatwierdzając go przyciskiem
, następnie wprowadzić 4 cyfrowy kod wywołania i ponownie
potwierdzić go przyciskiem . Jeśli zostanie naciśnięty przycisk

Wyświetlacz pokazuje zachętę do wprowadzenia numeru kodu
(1- 256), który chcemy zmienić lub dodać:

kod wywołania zostanie skasowany.
2)

D o łą c z o n y w y św ie t la c z n r r e f . 1 0 4 2 /1 5 .

Jeśli podłączony jest wyświetlacz można bezpośrednio rozpoznać
kod fizyczny (wyświetlany w sposób ciągły) i wywołania (migający).
Wyświetlacz pokaże następujące symbole:

Naciśnięcie przycisku
wyświetlaczu.

Alternatywnie, zamiast wprowadzania numeru kodu, przez
naciskanie ponad 3 sekundy przycisku
można wymusić
automatyczne
poszukiwanie
pierwszego
wolnego
kodu,
pokazywanego następnie po cyfrze A. W tym momencie można
potwierdzić wybór tego numeru kodu przyciskiem
.
Jeśli wszystkie kody są już zaprogramowane, automatyczne
wyszukiwanie nie przyniesie rezultatu i system w dalszym ciągu
wyświetlał będzie:

powoduje przełączenie komunikatu na

Dodatkowo słyszalny będzie pojedynczy dźwięk.
Powyższe komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu umożliwiają
wejście do dwóch oddzielnych procedur.

Po potwierdzeniu wyboru numeru kodu przyciskiem
jest pusty, wyświetlacz pokaże:

, jeśli kod ten

Programowanie zależności pomiędzy kodami fizycznymi a
wywołania.
Wyświetlacz pokaże następujący symbol:
lub, jeśli wybrany numer kodu był już wcześniej zaprogramowany,
pokaże ten kod i usłyszymy 3 dźwięki potwierdzenia:

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

W tym momencie możliwe jest:
−

wpisanie lub modyfikacja kodu przyciskami numerycznymi,

−

potwierdzenie istniejącego kodu przez naciśnięcie

−

skasowanie kodu przy użyciu

,

.

Po potwierdzeniu wpisanego kodu mogą wystąpić 2 przypadki:
1.

2.
3.

Wpisany kod nie jest prawidłowy, ponieważ w pamięci
istnieje już inny identyczny kod (w pamięci podstawowej
8-kodowej lub dodatkowej 256-kodowej). W tym
przypadku wyświetlacz pokaże przez kilka sekund
następujący komunikat sygnalizujący błąd: ErrA i
zostanie wyemitowany dźwięk potwierdzenia.
Następnie zostanie wyświetlony poprzedni kod w celu
modyfikacji.
Kod jest prawidłowy, ponieważ w pamięci nie istnieje
identyczny. Wówczas zostaną wyemitowane 3 dźwięki
potwierdzające
zaprogramowanie
wprowadzonej
wartości.

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

BŁĘDY
WYSTĘPUJĄCE
PRACY SYSTEMU

PODCZAS

POPRAWNEJ

Zbyt wolne wprowadzanie kodu.

Wskazuje na zbyt długi czas pomiędzy wprowadzeniem kolejnych
cyfr kodu wywołania lub otwierania drzwi.
Nieprawidłowy kod wywołania.
Wywołanie nieistniejącego lokatora.

Następnie zostanie wyświetlony symbol zachęty do wprowadzenia
kolejnego numeru kodu:

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

Kod Err3 jest wyświetlany wtedy, gdy wybrano kod, który nie został
zaprogramowany. Kod Err3 jest wyświetlany zawsze, gdy
wywołano numer nieistniejącego lokatora.
Nieprawidłowy kod otwierania drzwi.

Wprowadzono nieprawidłowy (nie zaprogramowany) kod otwarcia
drzwi.

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

Nieprawidłowe lub niedozwolone hasło.

Komunikat ten może pojawić się w dwóch przypadkach:
1. Podczas wchodzenia do procedury programowania
pokazuje, że wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
2. W fazie programowania, podczas wprowadzania nowego
hasła informuje o próbie zaprogramowania niedozwolonej
sekwencji (zwykle ‘123123’) jako hasła.
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Zbyt długi czas otwarcia drzwi.
Wpisany czas otwarcia drzwi
(30 sekund).

przekraczający

dopuszczalny

PAMIĘĆ KODÓW WYWOŁANIA / WYMIANA
PAMIĘCI

Błąd ten występuje również w następstwie wpisania kodu otwarcia
drzwi, który już istnieje.
W systemie MATIBUS dostępne są pamięci z zaprogramowanymi
kodami wywołania dla wszystkich trybów pracy:
-

1052/320 dla trybu 0

-

1052/321 dla trybu 1
1052/322 dla trybu 2
1052/323 dla trybu 3

-

1052/324 dla trybu 4
1052/325 dla trybu 5

-

1052/326 dla trybu 6
1052/327 dla trybu 7
1052/328 dla trybu 8

Wymianę kości pamięci należy przeprowadzić przy wyłączonym
zasilaniu zgodnie z poniższym rysunkiem:
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WYŚWIETLACZ LED NR REF. 1042/15
INFORMACJE OGÓLNE

WYŚWIETLACZ LED
NR REF. 1042/15

WYMIANA KOŚCI PAMIĘCI
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia modułu wyświetlacza i
konieczności zainstalowania nowego, zalecane jest wymontowanie
układu scalonego U3, w pamięci którego przechowywane są kody
otwierania drzwi i przełożenie go do nowo zainstalowanego modułu
wyświetlacza.
W tym celu należy:
1. Wyłączyć zasilanie modułu wywołania.
Odłączyć uszkodzony moduł wyświetlacza.
Zdjąć tył obudowy modułu wyświetlacza,
Wyjąć układ scalony U3

5.

Zdjąć tył obudowy nowego wyświetlacza i zamontować w
nim układ scalony U3, zwracając uwagę na kolejność
nóżek.
Założyć obudowę.
Podłączyć nowy moduł do wyświetlacza i modułu
wywołania.

6.
7.

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł 4-cyfrowego wyświetlacza LED nr ref.
przeznaczony jest do instalacji w systemie MATIBUS.

2.
3.
4.

1042/15

Wykonany jest na bazie panela typu KOMBI „Mod.825” (1 moduł)
i przeznaczony jest do rozszerzenia funkcjonalności modułu
wywołania nr ref. 1042/12.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1.
2.
3.

Wyświetlanie kodów wywołania lokatorów wpisywanych
przy pomocy klawiatury modułu.
Dodatkowe oświetlenie klawiatury modułu wywołania
Możliwość rozszerzenia liczby kodów otwarcia drzwi z 8
do 264.

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

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:

13-15,75 V DC

Pobór prądu:

< 200 mA przy
15,75V

Temperatura pracy:

-10°C ÷ +50°C
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KAMERA VIDEO NR REF. 825/70
INFORMACJE OGÓLNE

KAMERA VIDEO
NR REF. 825/70

INFORMACJE OGÓLNE
Moduł kamery video nr ref. 825/70 zawiera:
Kamerę CCD z układem optycznym i migawką. Kamera nie posiada
regulacji ogniskowej. Możliwa jest regulacja ustawienia kamery w
pionie i w poziomie.
Diody LED emitujące promienie podczerwone umożliwiające
obserwację w nocy bez dodatkowego oświetlenia.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik

CCD 1/3”

Oświetlenie

podczerwień

Obiektyw

f = 4 mm F = 3,5

Migawka

stała

Automatyczna regulacja czułości

1:100.000 s

Minimalne natężenie światła

0,2 Lux

Zalecane natężenie światła

5 Lux

Napięcie zasilania

14 - 18 Vdc max

Pobór prądu

180 mA

Wyjście video

1 Vpp (międzyszczytowe)

Kat widzenia

regulowany

Temperatura pracy

-5° + 50° C

Wymiary: wys. x szer.

90 x 125 mm

CZĘŚCI ZAPASOWE

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

1) Płyta aluminiowa frontowa oraz element z pleksi ochronny
przykrywający oko kamery i reflektor diod podczerwieni – nr ref.
825/106.

R1

Masa.

+Tc
V3

Zasilanie.
Sygnał video.

2) PCB kamery wraz elementem tylniej obudowy, kostką
połączeniową i diodami reflektora podczerwieni - nr ref. 1810/70.

V5

Sygnał video (masa).

KĄT WIDZENIA KAMERY
W kamerze nr ref. 825/70 istnieje możliwość zmiany ustawienia
pola widzenia kamery. Ustawień tych dokonuje się przy użyciu
pokręteł „A” i „B” znajdujących się z tyłu modułu.
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INFORMACJE OGÓLNE

MONTAŻ PANELA WYWOŁANIA
Panele typu Kombi, w oparciu o które zbudowany jest system
MATIBUS umożliwiają montaż podtynkowy lub natynkowy. W
zależności od użytych elementów:
- modułu wywołania nr ref. 1042/12,
- modułu wyświetlacza nr ref. 1042/15,
- moduły kamery nr ref. 825/70,

należy użyć odpowiedniej obudowy natynkowej lub podtynkowej.
Do
odpowiedniego
typu
obudowy
można
zastosować
odpowiadające jej akcesoria dodatkowe, takie jak ramki płaskie,
ramki płaskie z daszkiem, czy też ramkę wandaloodporną.

W poniższej tabelce pokazane są odpowiednie konfiguracje ułatwiające dobór akcesoriów panela wywołania w zależności od użytych
elementów.

Obudowa
podtynkowa

Obudowa podtynkowa
z ramką
wandaloodporną

Obudowa
podtynkowa z
ramką płaską

Obudowa
podtynkowa z
ramką płaską z
daszkiem

Obudowa
natynkowa

Moduł wywołania nr ref.
1042/12

825/22

825/22, 1052/OWM

825/22, 1145/712

825/22, 1145/612

825/52

Moduł wywołania nr ref.
1042/12, Moduł wyświetlacza
nr ref. 1042/15

825/23

825/23, 1052/OW

825/23, 1145/713

825/23, 1145/613

825/53

Moduł wywołania nr ref.
1042/12, Moduł kamery nr
ref. 825/70

825/23

-

825/23, 1145/713

825/23, 1145/613

825/53

Moduł wywołania nr ref.
1042/12, Moduł wyświetlacza
nr ref. 1042/15, Moduł
kamery nr ref. 825/70

825/24

-

825/24, 1145/714

825/24, 1145/614

825/541

Elementy panela wywołania
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MONTAŻ PANELA WYWOŁANIA
WERSJA PODTYNKOWA

MONTAŻ WERSJI PODTYNKOWEJ
Wskazana jest instalacja panela zewnętrznego na takiej wysokości,
aby najwyższa część modułu znajdowała się na wysokości
1,55÷1,60 m od ziemi.

Po przymocowaniu dolnej części ramki modułu do puszki
instalacyjnej należy zdjąć górną osłonę i nałożyć na ramkę
odpowiednie moduły. Należy pamiętać, że w wersji video moduł
kamery TV powinien być umieszczony w najwyższej części, dlatego
najpierw należy nałożyć moduł wywołania nr ref. 1042/12,
następnie moduł wyświetlacza LED nr ref. 1042/15 (o ile
występuje), na końcu zaś moduł kamery TV nr ref. 825/70.

W przypadku składania panela wywołania z kliku modułów należy
zakładać pomiędzy nimi usztywniacze A dostarczane razem
z puszkami instalacyjnymi, zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zanim puszka instalacyjna zostanie osadzona w ścianie należy
wykonać
otwory
dla
wprowadzenia
przewodów
w
najwygodniejszych miejscach.

Następnie należy docisnąć wszystkie moduły do siebie i założyć
górną
osłonę.
Wykonać
połączenia
zacisków
według
odpowiedniego schematu. Na koniec zamknąć obudowę dokręcając
śrubą patentową (dostarczaną z modułem nr ref. 1042/12).

Puszka instalacyjna powinna być osadzona w ścianie równo z
powierzchnią tynku, tak, aby żadna jej część nie wystawała ponad
tynk. Jeżeli puszka jest umieszczona zbyt głęboko, wtedy łebki dwu
śrub wkręcanych w otwory w dolnej części puszki przejdą tuż przy
ścianie, co w konsekwencji spowoduje zniekształcenie dolnej
osłony ramki modułu.
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MONTAŻ PANELA WYWOŁANIA
WERSJA PODTYNKOWA

MONTAŻ RAMKI PŁASKIEJ

MONTAŻ RAMKI PŁASKIEJ Z DASZKIEM

Po osadzeniu w ścianie puszki instalacyjnej umieścić na niej ramkę
płaską i przymocować przez przykręcenie dolnej osłony ramki
modułu. Następnie kontynuować montaż nakładając moduły i
łącząc je, tak jak zostało to opisane wcześniej. Ramka płaska
będzie całkowicie przymocowana po przykręceniu górnej osłony
ramki modułu.

Po osadzeniu w ścianie puszki instalacyjnej umieścić na niej ramkę
z daszkiem i przymocować przez przykręcenie dolnej osłony ramki
modułu.
Aby uniknąć wygięć oraz by skompensować różnice w dolnej części
obudowy ramki z daszkiem, należy przymocować dolną osłonę
śrubami na ok. 2 mm od ściany. Następnie kontynuować montaż
nakładając moduły i łącząc je, jak zostało to opisane. Ramka
z daszkiem będzie całkowicie przymocowana po przykręceniu do
puszki górnej osłony ramki modułu.
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MONTAŻ PANELA WYWOŁANIA
RAMKA WANDALOODPORNA, WERSJA NATYNKOWA

MONTAŻ RAMKI WANDALOODPORNEJ

MONTAŻ WERSJI NATYNKOWEJ

Ramki wandaloodporne używane są wyłącznie w wersji
podtynkowej panela wywołania. Nie używamy ich w wersji video.
Ramki wandaloodporne nr ref. 1052/OW i nr ref. 1052/OWM
montujemy identycznie, jak ramki płaskie z daszkiem. Należy tylko
pamiętać, że ramki montujemy przy zdjętej wierzchniej pokrywie,
która przykręcamy śrubami patentowymi dopiero po zakończeniu
montażu.
Dodatkowo ramka wandaloodporna posiada otwory umożliwiające
przykręcenie jej do ściany. Wskazano je na poniższym rysunku.

Przymocować obudowę do ściany przy pomocy śrub, tak, aby
najwyższa część panela wywołania znajdowała się na wysokości
1,55÷1,60 m od ziemi. Wykonać otwór w dolnej części obudowy dla
przeprowadzenia przewodów. Przymocować dolną część ramki
modułu do
obudowy. Kontynuować
montaż
zakładając
poszczególne moduły, następnie wykonać połączenia i zamknąć
obudowę przykręcając górną, patentową śrubę (dostarczaną z
modułem nr ref. 1042/12).
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MONTAŻ PANELA WYWOŁANIA
WYMIARY

OBUDOWA PODTYNKOWA

RAMKA WANDALOODPORNA

Liczba
modułów.

Wys.
H
[mm]

Wys. części
podtynkowej
[mm]

Szer. części
podtynkowej
[mm]

Nr ref.

2

213

204

118

825/22

3

303

294

118

825/23

4

393

384

118

825/24

Liczba
modułów.

Wys. H [mm]

Nr ref.

2

246

1052/OWM

3

335

1052/OW

OBUDOWA NATYNKOWA

RAMKA PŁASKA

Liczba
modułów.

Wys. H [mm]

Nr ref.

2

238

1145/712

3

328

1145/713

4

418

1145/714

RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM

Liczba
modułów.

Wys. H [mm]

Nr ref.

2

241

1145/612

3

331

1145/613

4

421

1145/614

Liczba modułów.

Wys. H [mm]

Nr ref.

2

241

825/52

3

331

825/53

4

421

825/541
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UNIFON NR REF. 1131/520
INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON MODEL URMET
NR REF. 1131/520

Kod wywołania uniofnu zależy nie tylko od ustawień zworek. Przy
pomocy mikroprzełączników na zasilaczu ustawiamy numer pionu i
tryb pracy (na zasilaczu nr ref. 1052/32) oraz zakres
obsługiwanych kodów (na zasilaczu nr ref. 1052/30). Parametry te
zostaną omówione w rozdziałach poświęconym zasilaczom.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. W instalacji wyłącznie z modułami wywołania głównymi i
jednym zasilaczem nr ref. 1052/30 (maksymalna ilość
użytkowników 255) kod unifonu równy jest wartości ustawionej
zworkami w kodzie binarnym.
Ustawienie zworek

Kod wywołania
unifonu
1

25

12

INFORMACJE OGÓLNE
240

PODSTAWOWE FUNKCJE
1.
2.

Prowadzenie rozmowy.
Otwarcie drzwi.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1131/520 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1132/520.

129

Jeżeli zastosujemy dodatkowy zasilacz nr ref. 1052/30 w celu
zwiększenia liczby obsługiwanych unifonów (patrz schemat blokowy
str. 6), kod wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami
plus liczba 255.
Jeżeli zastosujemy panele dodatkowe, kod wywołania będzie
poprzedzony numerem pionu (patrz str. 7 i 44).

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+L
-L

Linia danych.
Masa.

PROGRAMOWANIE

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Unifon posiada zworkę J1 do regulacji głośności sygnału
wywołania. Zdjęcie jej powoduje spadek głośności o połowę.
J2 są to 2 piny testowe. Nie wolno zakładać na nich zworki.
Uwaga. Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich
adresu. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w
instalacji powinny mieć ustawiony adres.
Unifon nr ref. 1131/520 można używać również w instalacjach z
centralkami firmy Proel i Laskomex. Założenie zworki J3
dopasowuje unifon do powyższych instalacji.
Zworka J3 służy do eliminowania efektu dzwonienia unifonu po
podniesieniu słuchawki w instalacjach z centralkami firmy Proel.

Unifon programujemy przy pomocy zworek. 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.
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UNIFON NR REF. 1131/521
UVCHWYT SKOŚNY NR REF. 1130/120

UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM
NR REF. 1131/521

UCHWYT SKOŚNY DO UNIFONU
NR REF. 1130/120

Do zainstalowania unifonu nr ref. 1131/520 i nr ref. 1131/521 w
wersji stojącej (np. na biurku), należy zastosować zestaw nr ref.
1130/120.

Unifon nr ref. 1131/521 różni się od unifonu nr ref. 1131/520
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.
Przycisk służący do wywołania portiera należy połączyć z zaciskami
T1 i -L w unifonie.
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UNIFON NR REF. 1132/520
INFORMACJE OGÓLNE

UNIFON MODEL SCAITEL
NR REF. 1132/520

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.
Kod wywołania uniofnu zależy nie tylko od ustawień zworek. Przy
pomocy mikroprzełączników na zasilaczu ustawiamy numer pionu i
tryb pracy (na zasilaczu nr ref. 1052/32) oraz zakres
obsługiwanych kodów (na zasilaczu nr ref. 1052/30). Parametry te
zostaną omówione w rozdziałach poświęconym zasilaczom.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. W instalacji wyłącznie z modułami wywołania głównymi i
jednym zasilaczem nr ref. 1052/30 (maksymalna ilość
użytkowników 255) kod unifonu równy jest wartości ustawionej
zworkami w kodzie binarnym.
Ustawienie zworek

Kod wywołania
unifonu
1

25

INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1.

Prowadzenie rozmowy.

2.

Otwarcie drzwi.

12

240

129

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
Unifon nr ref. 1132/520 podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył. Unifon może współpracować w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/520.

Jeżeli zastosujemy dodatkowy zasilacz nr ref. 1052/30 w celu
zwiększenia liczby obsługiwanych unifonów (patrz schemat blokowy
str. 6), kod wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami
plus liczba 255.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

Jeżeli zastosujemy panele dodatkowe, kod wywołania będzie
poprzedzony numerem pionu (patrz str. 7 i 44).

+L
-L

Linia danych.
Masa.

PROGRAMOWANIE

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
Unifon posiada zworkę J1 do regulacji głośności sygnału
wywołania. Zdjęcie jej powoduje spadek głośności o połowę.
Uwaga. Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich
adresu. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w
instalacji powinny mieć ustawiony adres.
Unifon nr ref. 1132/520 można używać również w instalacjach z
centralkami firmy Proel i Laskomex. Założenie zworki J3
dopasowuje unifon do powyższych instalacji.
Zworka J3 służy do eliminowania efektu dzwonienia unifonu po
podniesieniu słuchawki w instalacjach z centralkami firmy Proel.

Unifon programujemy przy pomocy zworek. 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
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UNIFON NR REF. 1132/521
UCHWYT SKOŚNY NR REF. 1332/51

UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM
NR REF. 1132/521

UCHWYT SKOŚNY DO UNIFONU
NR REF. 1332/51

Do zainstalowania unifonu nr ref. 1132/520 i nr ref. 1132/521 w
wersji stojącej (np. na biurku), należy zastosować zestaw nr ref.
1332/51.
Unifon nr ref. 1132/521 różni się od unifonu nr ref. 1132/520
zastosowaniem dodatkowego przycisku zwiernego. Istnieje
możliwość montażu w unifonie dodatkowo jeszcze 6 takich
przycisków (przyciski nr ref. 1132/55).
Wspomniane przyciski mogą służyć do sterowania otwarciem
bramy, załączania dodatkowych przekaźników, załączania
oświetlenia itp.
Przycisk służący do wywołania portiera należy połączyć z zaciskami
T1 i -L w unifonie.
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VIDEOMONITOR WINFLAT NR REF. 1202/1
UCHWYT MONITORA WINFLAT NR REF. 1202/90

VIDEOMONITOR WINFLAT
NR REF. 1202/1

UCHWYT VIDEOMONITORA WINFLAT
NR REF. 1202/90

Uchwyt nr ref. 1202/90 pozwala na podłączenie monitora do
dekodera nr ref. 1052/22A.
Uwaga. Należy pamiętać, by w trakcie instalacji przeciąć zworę P1
znajdującą się z prawej strony złącza uchwytu.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

INFORMACJE OGÓLNE
Videomonitor Winflat posiada płaski, 4 calowy ekran, dzięki czemu
charakteryzuje się niewielką grubością. Pozwala to na łatwy i szybki
montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w ścianie.
Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor Winflat jest dostępny w kolorze białymi, wyposażony
jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe zwierne
przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np. do:
-

zapalania światła na klatce schodowej,
otwierania dodatkowego zamka elektrycznego,

Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.
Sygnał wywołania, generowany przez głośnik słuchawki posiada
trzy poziomy głośności: minimalną – średnią – maksymalną,
ustawiane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika.
Winflat nr ref. 1202/1 dostarczany jest bez uchwytu mocującego, nr
ref. 1202/90 który musi być zakupiony oddzielnie.

1
2

Głośnik videomonitora,
Mikrofon videomonitora,

6
9
10

Masa fonii,
Elektrozaczep,
Masa (połączony z 6),

CA
R1

Wywołanie,
Masa zasilania wizji,

R2
R3
RD

Zasilanie wizji,
Nieużywany,
Nieużywany,

V3
V4

Wejście sygnału video,
Wyjście sygnału video,

V5
X1, X2
Y1, Y2

Masa dla sygnału video (ekran),
I przycisk funkcyjny,
II przycisk funkcyjny.

Uwaga. Nieużywane wyjście sygnału video należy zakończyć
rezystorem 75Ω. W tym celu należy w/w rezystor umieścić
pomiędzy złączem V4 i V5. Zapobiega to odbiciu sygnału i
pogorszenie jakości odbioru.
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PODSTAWKA SKOŚNA NR REF. 1202/92
PODSTAWKA SKOŚNA NR REF. 1202/92

PODSTAWKA SKOŚNA
NR REF. 1202/92
Do zainstalowania videomonitora Winflat nr ref. 1202/1 w wersji
stojącej (np. na biurku), należy zastosować podstawkę nr ref.
1202/92. Należy pamiętać, że przy tego rodzaju montażu
wymagany jest również uchwyt nr ref. 1202/90. Poniższe rysunki
pokazują kolejne etapy montażu videomonitora z podstawką
skośną.
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VIDEOMONITOR SCAITEL B&W NR REF. 1732/1
VIDEOMONITOR SCAITEL KOLOROWY 1732/41

VIDEOMONITOR B&W SCAITEL
NR REF. 1732/1

VIDEOMONITOR KOLOROWY SCAITEL
NR REF. 1732/41

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE

Videomonitor SCAITEL posiada płaski, 4 calowy ekran, dzięki
czemu charakteryzuje się niewielką grubością. Pozwala to na łatwy
i szybki montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w
ścianie.

Videomonitor kolorowy SCAITEL posiada płaski, 4 calowy ekran,
wykonany w nowoczesnej technologii LCD, dzięki czemu
charakteryzuje się niewielką grubością. Pozwala to na łatwy i szybki
montaż urządzenia bez konieczności osadzania go w ścianie.
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i nasycenia barw wyświetlanego obrazu.

Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej
podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się w uchwycie
mocującym monitora.
Videomonitor SCAITEL jest dostępny w kolorze białymi.
Urządzenie posiada dwa zewnętrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawości i kontrastu wyświetlanego obrazu.

Pozostałe informacje dotyczące videomonitora SCAITEL w wersji
kolorowej są takie same jak dla videomonitora w wersji czarnobiałej.

SCAITEL nr ref. 1732/1 dostarczany jest bez uchwytu mocującego,
nr ref. 1732/91 który musi być zakupiony oddzielnie. Może być
montowany na ścianie (przy użyciu uchwytu mocującego) lub
ustawiony na biurku przy użyciu podstawy skośnej. Należy zawsze
pamiętać, iż moduł video musi znajdować się zawsze z lewej strony
unifonu.

MONTAŻ ŚCIENNY

Uwaga. Videomonitor SCAITEL wymaga kompletowania go z
unifonem SCAITEL nr ref. 1132/520 lub nr ref. 1132/521. System z
videomonitorami SCAITEL nie wymaga zewnętrznych dekoderów
nr ref. 1052/22A. Adres videomonitora ustawiamy bezpośrednio w
unifonie.

Aby zainstalować moduł video nr ref. 1732/1 lub nr ref. 1732/41
wraz z unifonem Mod. 1132 należy:
1.

Przykręcić do uchwytu mocującego kształtowniki typu L
służące do zamontowania unifonu.

2.

Po przykręceniu do ściany przy pomocy kołków i wkrętów
uchwytu mocującego moduł video, nałożyć podstawę
unifonu na wystające końcówki kształtownika L i
przykręcić ją do ściany.
Wykonać połączenia pomiędzy unifonem a modułem
video wyłamując odpowiednie części boków obudowy
każdego z urządzeń.
Podłączyć przewody do właściwych złączy w unifonie i
monitorze oraz zamontować moduł video i górną część
obudowy unifonu.

3.

4.
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UCHWYT VIDEOMONITORA SCAITEL NR REF. 1732/91
PODSTAWKA SKOŚNA NR REF. 1732/56

UCHWYT VIDEOMONITORA SCAITEL
NR REF. 1732/91

PODSTAWKA SKOŚNA
NR REF. 1732/56

Uchwyt nr ref. 1732/91 pozwala na podłączenie videomonitora z
unifonem SCAITEL nr ref. 1132/520. lub nr ref. 1132/521.

Do zainstalowania videomonitora SCAITEL nr ref. 1732/1 lub nr
ref. 1732/41 wraz z unifonem SCAITEL nr ref. 1132/520 lub nr ref.
1132/521 w wersji stojącej (np. na biurku), należy zastosować
podstawkę nr ref. 1732/56 oraz nr ref. 1332/51 (dla unifonu).
Należy pamiętać, że przy tego rodzaju montażu wymagany jest
również uchwyt nr ref. 1732/91. Podstawa skośna nr ref. 1732/56
(dla modułu video) składa się z uchwytu skośnego oraz 12
żyłowego przewodu zakończonego gniazdem. Podstawa nr ref.
1332/51 (dla unifonu) nie zawiera przewodu.

Uwaga. Należy pamiętać, by w trakcie instalacji połączyć
odpowiednie zaciski uchwytu videomonitora z zaciskami unifonu
(schemat połączeń poniżej).

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
CA

Załączenie wizji (wywołanie),

R1
R2
V3

Masa zasilania wizji, Masa sygnału wywołania,
Zasilanie wizji,
Wejście sygnału video,

V4
V5

Wyjście sygnału video,
Masa dla sygnału video (ekran),

Aby zamontować moduł video SCAITEL w wersji stojącej wraz z
unifonem SCAITEL należy wykonać następujące czynności:
1) Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod obiema
podstawami skośnymi.
2)
3)

Uwaga. Nieużywane wyjście sygnału video należy zakończyć
rezystorem 75Ω. W tym celu należy w/w rezystor umieścić
pomiędzy złączem V4 i V5. Zapobiega to odbiciu sygnału i
pogorszenie jakości odbioru.

4)

Połączyć podstawy skośne obu urządzeń w taki sposób by
moduł video znalazł się z lewej strony.
Przykręcić dwie płaskie płytki G i H (przy użyciu wkrętów β)
oraz umieścić przekładkę L.
Wybić otwory w punktach a, b, c, d służących do
zamontowania płytek G i H, jak również wybić otwory w
punktach g i h pod przekładkę dystansową L (wkręty γ).

5)

Przez odpowiednie otwory w podstawach skośnych przełożyć
przewody połączeniowe i przymocować je do podstaw przy
użyciu dostarczonego zacisku i wkręta α.

6)

Przymocować uchwyt mocujący modułu video i podstawę
unifonu do odpowiednich podstaw skośnych przy użyciu
dołączonych do zestawu wkrętów.
Wybić otwory w miejscach e i f służące do wykonania
połączeń pomiędzy modułem video a unifonem.
Połączyć przewody do odpowiednich przyłączy.

7)
8)
9)

Zamocować moduł video oraz unifon do odpowiednich
podstaw.
10) Podłączyć przewody układu do odpowiednich gniazd.
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ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1052/30
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ SYSTEMOWY „MASTER”
NR REF. 1052/30

Pozycja OFF drugiego mikroprzełącznika określa długość sygnału
wywołania na 3 sekundy, pozycja przeciwna wydłuża sygnał
wywołania do 5 sekund.

DIAGNOZOWANIE
Dwie diody zasilacza wskazują na stan pracy zasilacza. Świecenie
diody zielonej oznacza obecność napięcia stałego na zasilaczu,
czerwona dioda wskazuje na zwarcie pionu. W tym przypadku na
wyświetlaczu LED paneli wywołania pojawi się sygnał zajętości
OCC.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 V AC ±10%

Moc:

20VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście -20, +20

20 V DC.

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

INFORMACJE OGÓLNE

Zabezpieczenia (*):

Bezp. 100mA

Zasilacz systemowy nr ref. 1052/30 jest podstawowym zasilaczem
systemu MATIBUS. Służy do zasilania linii danych oraz panela
wywołania.

Wymiary:

Posiada on również mikroprzełączniki służące do programowania
trybu pracy oraz długości sygnału wywołania.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY

Długość

126 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Długość odpowiada 7 modułom DIN.

Zasilanie
0
Napięcie sieciowe ~0 V.
230
Napięcie sieciowe ~230 V.
115

Napięcie sieciowe ~ 115 V

- 20
+20
+LU

Masa napięcia zasilającego DC.
Napięcie zasilające +20 V DC.
Linia danych dla unifonów

0L
+LG

Masa linii danych
Linia danych dla paneli wywołania głównych

D

Sygnał sterujący

PROGRAMOWANIE
Do programowania zasilacza służą dwa mikroprzełączniki SW-1. W
przypadku, gdy pierwszy mikroprzełącznik ustawimy w pozycji OFF,
zasilacz obsługuje kody z zakresu od 1 do 255. Jeżeli
mikroprzełącznik zostanie ustawiony w pozycji ON, zasilacz
obsługuje kody zakresu od 256 do 510. W tym drugim przypadku
kod wywołania użytkownika równy jest sumie kodu określonego
zworkami w unifonie plus liczba 255.
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ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1052/32
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ SYSTEMOWY „MASTER/SLAVE”
NR REF. 1052/32

Pierwsze trzy mikroprzełączniki SW-2 służą do ustawienia jednego
z 8 możliwych trybów pracy - patrz tabela poniżej:
Ustawienie
Tryb
mikroprzełączników pracy

Maks.
liczba
pionów

Maks.
liczba
użytk.w
pionie

Maks.
liczba
użytk.w
systemie

1

2

255

510

2

4

127

508

3

8

63

504

4

16

31

496

5

32

15

480

6

64

7

448

7

128

3

384

8

256

1

256

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz systemowy nr ref. 1052/32 jest rozszerzoną wersją
zasilacza nr ref. 1052/30. Stosowany jest w układach
wielowejściowych do zasilania paneli wywołania oraz obsługi linii
danych. Zastępuje również zasilacz nr ref. 1052/30 w układach z
centralą portierską.
Posiada on również mikroprzełączniki służące do programowania
trybu pracy, długości sygnału wywołania oraz numeru pionu.
W układach wielowejściowych sygnał wywołania z wejścia
głównego jest sygnałem ciągłym, zaś z wejścia dodatkowego
przerywanym.
W układzie z panelami głównymi i dodatkowymi należy
pamiętać o zastosowaniu odpowiednich pamięci do modułów
wywołania w zależności od trybu pracy.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
0
230
115

Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V.
Napięcie sieciowe ~ 115 V

-20

Masa napięcia zasilającego DC.

+20

Napięcie zasilające +20 V DC.

+LU

Linia danych dla unifonów

+LD
+LG

Linia danych dla paneli wywołania dodatkowych
Linia danych dla paneli wywołania głównych

0L

Masa linii danych

DD

Sygnał sterujący dla paneli wywołania dodatkowych

DG
R

Sygnał sterujący dla paneli wywołania głównych
Nie używany

Ostatni, czwarty mikroprzełącznik SW-2 ustawia długość sygnału
wywołania. Pozycja OFF określa długość sygnału wywołania na 3
sekundy, pozycja przeciwna wydłuża sygnał wywołania do 5
sekund.
Mikroprzełączniki SW-1 służą do ustawienia numeru pionu. Kod
pionu kodowany jest binarnie. Numer pionu równy jest ustawieniu
mikroprzełączników plus 1. Pokazuje to poniższy przykład:
Ustawienie mikroprzełączników Numer pionu
1

105

PROGRAMOWANIE
Do programowania zasilacza służą 2 sekcje mikroprzełączników
SW-1 i SW-2.

8

256
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ZASILACZ SYSTEMOWY NR REF. 1052/32
INFORMACJE OGÓLNE
Poniższa tabela pokazuje zakresy obsługiwanych kodów w
kolejnych pionach, przy założonym trybie pracy.

Tryb
pracy

Numery
pionów

Zakresy
obsługiwanych
kodów

1

1
2

1001 – 1255
2001 – 2255

1
2
3

1001 – 1127
2001 – 2227
3001 – 3227

4

4001 – 4227

1

101 – 163

2
.........
7

201 – 263
.........
701 – 763

8

801 – 863

1

101 – 131

2
.........
15

201 – 231
..........
1501 – 1531

16

1601 – 1631

1

101 – 115

2
.........
31

201 – 215
..........
3101 – 3115

32

3201 – 3215

1

101 – 107

2
.........
63

201 – 207
........
6301 – 6307

64

6401 – 6407

1

11 – 13

2
.........
127

21 – 23
........
1271 – 1273

128

1281 – 1283

1

1

2
.........
255

2
.......
255

256

256

2

3

4

5

6

7

8

Przedział wartości
ustawianych na
unifonach przy
użyciu zworek
1 – 255

1 – 127

1 – 63

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 V AC ±10%

Moc:

20VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście -20, +20

20 V DC.

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia (*):

Bezp. 160mA

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm

Długość odpowiada 10 modułom DIN.

1 – 31

Uwaga. Zasilacze MASTER/SLAVE nr ref. 1052/32 można
stosować zamiast zasilaczy MASTER nr ref. 1052/30. Ułatwia to
późniejszą rozbudowę – dołączenia głównego panela
wywołania. Patrz schemat SD-MAT-02A.

1 – 15

1–7

1–3

1

DIAGNOZOWANIE
Dwie diody zasilacza wskazują na stan pracy zasilacza. Świecenie
diody zielonej oznacza obecność napięcia stałego na zasilaczu,
czerwona dioda wskazuje na zwarcie pionu. W tym przypadku na
wyświetlaczu LED paneli wywołania pojawi się sygnał zajętości
OCC.
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ZASILACZ DODATKOWY NR REF. 1052/20
INFORMACJE OGÓLNE

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
Zasilanie
0
Napięcie sieciowe ~0 V.
230
115

Napięcie sieciowe ~230 V.
Napięcie sieciowe ~ 115 V

-20
+20

Masa napięcia zasilającego DC.
Napięcie zasilające +20 V DC.

~0

Napięcie ~12V AC

~12

Napięcie ~12V AC

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:

230 V AC ±10%

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

Długość odpowiada 7 modułom DIN.
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ZASILACZ VIDEO NR REF. 1742/20
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ VIDEO
NR REF. 1742/20

W przypadku zaniku napięcia wyjściowego spowodowanego
przeciążeniem lub zwarciem należy wyłączyć zasilacz z sieci na nie
krócej niż 1 min, w celu odblokowania zasilacza

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz video nr ref. 1742/20 jest wykorzystywany do zasilania
videomonitorów oraz kamer w panelach domofonowych.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
0
Napięcie sieciowe ~0 V.
230

Napięcie sieciowe ~230 V.

0

Masa napięcia 20VDC

+20

Napięcie 20VDC

R1
R2

Masa napięcia zasilającego.
Napięcie zasilające .

SN

Sterowanie zasilaniem

DANE TECHNICZNE
230 V AC ±10%

Zasilanie:
Moc:

38 VA

Napięcia wyjściowe:
Wyjście 0, +20

19,3 V DC
0,2 A max.

Wyjście R1, R2

19,3 V 1 A max

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia (*):

Wył. termiczny PTC

Wymiary:
Długość

180 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm
Długość odpowiada 10 modułom DIN.
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ZASILACZ LOKALNY VIDEO NR REF. 789/2
INFORMACJE OGÓLNE

ZASILACZ LOKALNY VIDEO
NR REF. 789/2

INFORMACJE OGÓLNE
Zasilacz lokalny video nr ref. 789/2 jest wykorzystywany do
zasilania kamer w panelach domofonowych. Służy on także do
zasilania dystrybutorów video nr ref. 1794/4sid, w przypadku, gdy
ich liczba w pionie jest większa niż 10 (rysunek obok). Jeden
zasilacz nr ref. 789/2 może zasilić maksymalnie 15 dystrybutorów
nr ref. 1794/4sid.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
0
230

Napięcie sieciowe ~0 V.
Napięcie sieciowe ~230 V.

R1
R2in

Masa
Wejścia napięcia zasilającego

R2out
RL

Wyjście napięcie zasilającego
Napięcie 20VDC

Zwarcie zacisków RL z R2in powoduje podanie na wyjście R2out
napięcia zasilającego.

DANE TECHNICZNE
230 V AC ±10%

Zasilanie:
Moc:

28 VA

Napięcia wyjściowe:

R2out (max. 0,65A)
RL (max. 0,02A)
V2 (max 0,02A).

Temperatura pracy:

-5°C ÷ +45°C

Zabezpieczenia (*):

Wył. termiczny PTC

Wymiary:
Długość

126 mm

Szerokość

90 mm

Grubość

75 mm
Długość odpowiada 7 modułom DIN.
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PRZEKAŹNIK VIDEO NR REF. 1032/9
DYSTRYBUTOR VIDEO NR REF. 1794/4SID

PRZEKAŹNIK VIDEO
NR REF. 1032/9

DYSTRYBUTOR VIDEO
NR REF. 1794/4sid

INFORMACJE OGÓLNE
Dystrybutor sygnału video nr ref. 1794/4SID umożliwia
rozdzielenie sygnału wizyjnego w zależności od wymogów
instalacji:
na kilka pionów,
na 4 videomonitory lub dowolne urządzenia zarządzające
tym sygnałem.
Posiada on 4 wyjścia, 1 wejście i 1 wyjście bezpośrednie

INFORMACJE OGÓLNE
Przekaźnik video służy do przełączania sygnału video, oraz
zasilania kamer w układach wielowejścowych. Posiada 4 styki
przełączalne, przy czym zaciski styków V przystosowane są
specjalnie do przewodu koncentrycznego.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
Zasilanie
R1
R2

Masa zasilania.
Zasilanie.

E
U1-U5

Wejście sygnału video
wyjście sygnału video

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE

Zasilanie

12 - 20 Vdc

Impedancja wejściowa

75 Ω

Zasilanie:

Impedancja wyjściowa

75 Ω

Wymiary (dł. x szer. gł.)

95 x 64 x 28 mm

Temperatura pracy:
Maksymalny prąd

12VDC lub 24VDC
-5°C ÷ +45°C
2A dla 24VDC

Wymiary:
Długość

79 mm

Szerokość

87 mm

Grubość

43 mm

Uwaga: Jeżeli istnieje potrzeba wykorzystania 5-go wyjścia – U5 do
podłączenia monitora lub kolejnego dystrybutora należy odłączyć
rezystor 75Ω znajdujący się na płytce obwodu drukowanego
wewnątrz obudowy dystrybutora.
wydzielona rezystancja
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DEKODER MATIBUS/4+N NR REF. 1052/22A
INFORMACJE OGÓLNE

DEKODER MATIBUS/4+N
NR REF. 1052/22A

INFORMACJE OGÓLNE
Dekoder nr ref. 1052/22A umożliwia realizowanie następujących
funkcji.
1. Możliwość podłączenia analogowych unifonów (system
4+n) do systemu MATIBUS.
Możliwość podłączenia analogowych videomonitorów
(system z przewodem koncentrycznym) do systemu
MATIBUS.
Dekoder posiada 2 wyjścia adresowane niezależnie (za pomocą
zworek). Adresowanie wyjść dekodera jest identyczne jak unifonów
nr ref. 1131/520..521 i 1132/520…521.

PROGRAMOWANIE
Dekoder programujemy przy pomocy zworek. Za pomocą zworek
ustawiamy numer (adres od 1 do 255) pierwszego wyjścia
dekodera, do którego podłącza się unifon lub wideomonitor. Przy
czym założona pierwsza zworka (od prawej) to numer 1. Używamy
tylko pierwszych 8 zworek (licząc od prawej), pozostałe dwie służą
do testowania dekodera. Analogicznie postępujemy przy
adresowaniu drugiego wyjścia dekodera.
UWAGI: Przy używaniu tylko jednego wyjścia dekodera, na
niewykorzystywanym wyjściu należy pozostawić zwarte zworki
testowe (ustawienie fabryczne). Nie należy ustawiać takiego
samego adresu na kliku wyjściach dekoderów. Równoległe łączenie
videomonitorów, czy też unifonów jest niedopuszczalne. Nie należy
również łączyć równolegle unifonu analogowego i cyfrowego.
Kod wywołania unifonu zależy nie tylko od ustawień zworek. Przy
pomocy mikroprzełączników na zasilaczu ustawiamy numer pionu i
tryb pracy (na zasilaczu nr ref. 1052/32) oraz zakres
obsługiwanych kodów (na zasilaczu nr ref. 1052/30). Parametry te
są omówione w instrukcjach poświęconych zasilaczom.
Poniżej zamieszczono tabelkę z przykładowymi ustawieniami
zworek. W instalacji wyłącznie z modułami wywołania głównymi i
jednym zasilaczem nr ref. 1052/30 (maksymalna ilość
użytkowników 255) adres równy jest wartości ustawionej zworkami
w kodzie binarnym.

2.

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU
1. Wersja domofonowa
Dekoder nr ref. 1052/22A podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 2 żył.
2. Wersja videodomofonowa
Dekoder nr ref. 1052/22A podłączamy do wspólnego pionu przy
pomocy 4 żył.

INSTALACJA

Ustawienie zworek

Kod wywołania
unifonu
1

25

12

240

129

Dekoder nr ref. 1052/22A należy montować natynkowo za pomocą
4 kołków rozporowych o średnicy śruby max. 4mm.

OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY
+L

Linia danych MATIBUS.

0L
R1

Masa linii danych MATIBUS.
Masa zasilania wideomonitorów

R2
CA
1

Zasilanie wideomonitorów
Wywołanie
Głośnik unifonu

2
6

Mikrofon unifonu
Masa fonii

9
T

Sterowanie elektrozaczepu
Podłączenie przycisku wywołania portiera
(drugi zacisk przycisku należy podłączyć pod 0L)

Jeżeli zastosujemy dodatkowy zasilacz nr ref. 1052/30 w celu
zwiększenia liczby obsługiwanych unifonów (patrz schemat SDMAT-03), kod wywołania będzie równy liczbie ustawionej zworkami
plus liczba 255.
Jeżeli zastosujemy panele dodatkowe, kod wywołania będzie
poprzedzony numerem pionu (patrz str. 7 i 38).
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46

PRZYKŁADOWE SCHEMATY
POŁĄCZENIOWE
MATIBUS

47

48

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM
MODUŁEM WYWOŁANIA (DO 255 UŻYTKOWNIKÓW)I

SD-MAT-01A

49

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM MOD. WYW.
UŻYCIE ZASILACZA MASTER/SLAVE NR REF.1052/32I

SD-MAT-02A

50

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM
MODUŁEM WYWOŁANIA (DO 510 UŻYTKOWNIKÓW)I

SD-MAT-03A

51

SYSTEM DOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
MODUŁAMI WYWOŁANIA (DO 255 UŻYTKOWNIKÓW)I

SD-MAT-04A

52

SYSTEM DOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
MODUŁAMI WYWOŁANIA (DO 510 UŻYTKOWNIKÓW)

SD-MAT-05A

53

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM I KILKOMA
DODATKOWYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

SD-MAT-06A

54

SYSTEM DOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
I KILKOMA DODATKOWYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

SD-MAT-07A

55

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM MOD. WYW.
I DODATKOWYMI, RÓWNOLEGLE POŁĄCZONYMI MOD. WYW.

SD-MAT-08A

56

SYSTEM DOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM
MOD. WYW., UŻYCIE UNIFONÓW ANALOGOWYCH

SD-MAT-09A

57

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z
1 GŁÓWNYM MODUŁEM WYWOŁANIA

SV-MAT-01A

58

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z KILKOMA
GŁÓWNYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

SV-MAT-02A

59

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
MODUŁAMI WYWOŁANIA, LOKALNE ZASILANIE KAMER

SV-MAT-03A

60

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z 1 GŁÓWNYM
I DODATKOWYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

SV-MAT-04A

61

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
I DODATKOWYMI MODUŁAMI WYWOŁANIA

SV-MAT-05A

62

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z KILKOMA GŁÓWNYMI
RÓWNOLEGLE POŁĄCZONYMI DODAT. MOD. WYW.

SV-MAT-06A

63

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z GŁÓWNYM MOD. WYW.
ORAZ DODATKOWYMI PIONAMI Z / BEZ MOD. WYW.

SV-MAT-19

64

SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Z GŁÓWNYM I
DODATKOWYMI MOD. WYW. Z / BEZ KAMERY

SV-MAT-20

65

USTAWIENIA ZWOREK W UNIFONACH (TRYB 0)
DLA SYSTEMU WYŁĄCZNIE Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI

66

USTAWIENIA ZWOREK W UNIFONACH (TRYB 0)
DLA SYSTEMU WYŁĄCZNIE Z WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI

67

NOTATKI

68

NOTATKI

69

MIWI-URMET Sp. z o. o
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91-341 Łódź
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