Zestaw
wideodomofonowy
auta

Zestawy wideodomofonowe AUTA przeznaczone s¹ dla domów
jednorodzinnych, firm, zak³adów pracy i instytucji. Umo¿liwiaj¹ prowadzenie
rozmowy z osob¹ znajduj¹c¹ siê przy wejciu i jednoczesn¹ jej obserwacjê
na ekranie monitora, sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wejcie oraz
dowolnym, dodatkowym urz¹dzeniem (np. napêdem bramy wjazdowej).
Monta¿ i obs³uga monitora.
Monitor montowany jest na cianie, na wysokoci umo¿liwiaj¹cej u¿ytkownikom
³atwe i wygodne korzystanie z urz¹dzenia. W pierwszej kolejnoci nale¿y
przymocowaæ do ciany metalowy uchwyt monitora wykorzystuj¹c do tego
ko³ki rozporowe. Mo¿na te¿ wykorzystaæ zamocowan¹ w cianie puszkê
instalacyjn¹ do gniazd lub wy³¹czników elektrycznych.
Nastêpnie do listwy zacisków rubowych znajduj¹cej siê na uchwycie nale¿y
pod³¹czyæ przewody instalacji elektrycznej zgodnie z za³¹czonym schematem.
W tylnej czêci wideomonitora znajduje siê tama przewodów zakoñczona
wtyczk¹, któr¹ nale¿y umieciæ w odpowiednim gniedzie w uchwycie.
Nastêpnie nale¿y zamocowaæ monitor wsuwaj¹c zaczepy w uchwycie w
odpowiednie otwory w wideomonitorze.
Monta¿ kasety rozmównej.
Kaseta rozmówna montowana jest podtynkowo. W murze lub s³upku
ogrodzenia nale¿y przygotowaæ otwór, pod puszkê instalacyjn¹, doktórej
przymocowany zostanie panel kasety rozmównej. Puszkê nale¿y zamontowaæ
w ten sposób, aby widoczna na niej strza³ka by³a skierowana ku górze.
Wymiary puszki instalacyjnej wynosz¹ 220x120x40 (wysokoæ, szerokoæ,
g³êbokoæ), za przygotowany otwór powinien uwzglêdniaæ zapas
umo¿liwiaj¹cy ³atwe mocowanie. Zaleca siê dodatkowo przymocowaæ puszkê
do muru przy pomocy ko³ków rozporowych.
Nale¿y równie¿ wyprowadziæ przewody po³¹czeniowe uwzglêdniaj¹c zapas
umo¿liwiaj¹cy ³atwy monta¿ p³yty czo³owej (ok. 15 cm).
Do zestawu do³¹czona jest sprê¿yna umo¿liwiaj¹ca ruchome zawieszenie
panelu czo³owego kasety do puszki instalacyjnej. Wolne koñce sprê¿yny
nale¿y umieciæ w otworach znajduj¹cych siê w dolnej czêci panelu (otwory
mog¹ byæ zakryte przez tamê uszczelniaj¹c¹, w której zosta³y wykonane
odpowiednie naciêcia), a nastêpnie trzymaj¹c panel pod k¹tem prostym
w stosunku do puszki instalacyjnej wcisn¹æ sprê¿ynê w uchwyty znajduj¹ce
siê w jej dolnej czêci. Po przeprowadzeniu tych czynnoci panel zostaje
po³¹czony z kaset¹, umo¿liwiaj¹c ³atwe pod³¹czenie przewodów do zacisków
w panelu.
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Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem i przykrêciæ
panel u¿ywaj¹c specjalnych wkrêtów oraz klucza do³¹czonych do zestawu.
W Panelu znajduje siê pole, w którym mo¿na umieciæ nazwiska lokatorów.
W tym celu nale¿y odgi¹æ uchwyt plastikowego elementu blokuj¹cego kartkê
z nazwiskiem znajduj¹cy siê w dolnej czêci panelu (poni¿ej ¿arówki) i
poci¹gn¹æ go ku górze. Nastêpnie nale¿y umieciæ kartkê z nazwiskiem (mo¿na
wykorzystaæ kartki do³¹czone do kompletu) i zablokowaæ j¹ montuj¹c
wspomniany element w pierwotnym po³o¿eniu.
Ostatnim etapem monta¿u kasety rozmównej jest zamocowanie elementów
maskuj¹cych wkrêty (element z napisem auta montowany jest w czêci górnej).
Elementy regulacji.
W panelu znajduj¹ siê elementy regulacji umo¿liwiaj¹ce dostosowanie g³onoci
w panelu i s³uchawce unifonu do indywidualnych potrzeb. Aby zmieniæ g³onoæ
w unifonie nale¿y dokonaæ regulacji potencjometrem oznaczonym symbolem
s³uchawki, regulacji g³onoci w kasecie rozmównej dokonuje siê
potencjometrem oznaczonym symbolem kasety rozmównej.
Kamera zamontowana jest w sposób umo¿liwiaj¹cy regulacjê jej po³o¿enia,
której dokonaæ mo¿na przy pomocy uchwytu w tylnej czêci kasety rozmównej,
kamerê nale¿y ustawiæ w taki sposób, aby na monitorze widoczna by³a twarz
osoby stoj¹cej przy wejciu.
Przewody
Do po³¹czenia kasety rozmównej i monitorów z centralk¹ nale¿y wykorzystywaæ
wielo¿y³owy przewód domofonowy typu YTDY, TKSY, LIYY-P lub podobny,
w przypadku uk³adania przewodu w ziemi nale¿y zastosowaæ przewód odporny
na wilgoæ, np. XTKMXw, XzTKMX lub podobny.
Przekrój przewodu zale¿y od odleg³oci miêdzy ³¹czonymi urz¹dzeniami,
wymagane przekroje zosta³y zestawione w poni¿szej tabeli.
Wymagane przekroje przewodu w zale¿noci od odleg³oci miêdzy ³¹czonymi
urz¹dzeniami:
Odleg³oæ [m]

<30

<100

<200

Przekrój [mm2]

0.2

0.5

1.0

Sygna³ z kamery powinien byæ doprowadzony do monitorów przy pomocy
przewodu koncentrycznego, przewód ten powinien mieæ impedancjê 75 Ohm.
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UWAGA!
Przewody domofonowe nie mog¹ byæ wykorzystane do pod³¹czenia centralki
do sieci energetycznej!
Zasilacz ALK-96
Zasilacz ALK-96 przeznaczony jest do systemu wideodomofonowego AUTA,
mo¿e zasilaæ dwa jednoczenie pracuj¹ce monitory. Z zasilaczem zosta³y
zintegrowane inne podzespo³y steruj¹ce prac¹ wideodomofonu- uk³ad
sterowania prac¹ monitorów oraz generator wywo³ania.
Uk³ad zasilania kamery uruchamiany jest po podaniu impulsu z CT, kamery
s¹ zasilane przez 120 s. od momentu uruchomienia.
Impulsy na zacisku CT s¹ generowane po wciniêciu przycisku wywo³ania w
kasecie rozmównej, lub przycisku Self-start w monitorze. Dioda LED w zasilaczu
wieci siê, kiedy kamery s¹ aktywne.
Centalakê nale¿y umieciæ w suchym i wolnym od kurzu miejscu, do którego
zosta³y doprowadzone przewody instalacji wideodomofonowej. Do mocowania
nale¿y u¿yæ ko³ków rozporowych znajduj¹cych siê w zestawie, przed monta¿em
nale¿y wyprowadziæ przewody instalacji domofonowej ( przez otwór w podstawie
znajduj¹cy siê przy listwie zaciskowej), oraz przewody doprowadzaj¹ce
napiêcie sieci (najlepiej przez otwór w podstawie znajduj¹cy siê przy
transformatorze. Przewody nale¿y pod³¹czyæ zgodnie ze schematem, przy
czym pod³¹czenia przewodów doprowadzaj¹cych napiêcie sieci powinna
dokonaæ osoba do tego uprawniona.
Obs³uga wideodomofonu.
Nawi¹zywanie ³¹cznoci z zewnêtrznej kasety rozmównej
Wcisn¹æ przycisk wywo³ania w kasecie rozmównej- spowoduje to
wygenerowanie sygna³u dwiêkowego w wideomonitorze. W tym samym
czasie na ekranie pojawi siê obraz z kamery zamontowanej w kasecie
rozmówmnej. Rozmowê pomiêdzy monitorem a kaset¹ rozmówn¹ mo¿na
prowadziæ po podniesieniu s³uchawki. Rozmowa zostaje zakoñczona po
od³o¿eniu s³uchawki.
Uruchomienie monitora.
Aby uruchomiæ monitor- np. w celu uzyskania na monitorze obrazu z kamery
zainstalowanej przed wejciem nale¿y wcisn¹æ przycisk self starting w
monitorze. Monitor zostanie wy³¹czony automatycznie po up³ywie ok. 2 minut.
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Przed³u¿enie czasu trwania rozmowy.
Czas rozmowy jest ograniczony do ok. 2 min, jego przekroczenie powoduje
automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia. Przed³u¿enie rozmowy mo¿liwe jest na
dwa sposoby:
- wciniêcie przycisku wywo³ania przez osob¹ znajduj¹c¹ siê przy kasecie
rozmównej
- wciniecie przycisku self-starting w monitorze. Jednoczesne wciniêcie
obydwu wymienionych przycisków nie wywo³a ¿adnych niepowo³anych
skutków, o przed³u¿eniu czasu trwania rozmowy decyduje ostatnio wciniêty
przycisk.
Sterowanie urz¹dzeniem blokady wejcia.
Aby uruchomiæ elektrozaczep, lub inne urz¹dzenie blokady wejcia nale¿y
wcisn¹æ przycisk oznaczony symbolem klucza. Przycisk ten mo¿na u¿ywaæ
w dowolnym momencie- jego dzia³anie nie jest uzale¿nione od tego czy monitor
jest aktywny, czy te¿ nie. U¿ywanie tego przycisku nie wp³ywa w ¿aden sposób
na prowadzenie rozmowy czy obserwacjê obrazu z kamery.
Regulacje dostêpne w wideomonitorze.
Monitor mo¿na wy³¹czyæ ustawiaj¹c prze³¹cznik w dolnej czêci jego obudowy
w pozycjê OFF. W tym po³o¿eniu monitor nie bêdzie reagowa³ na wywo³anie
z bramy, nie bêdzie te¿ mo¿liwy podgl¹d z kamery po wciniêciu przycisku
self-start. obok wy³¹cznika znajduj¹ siê dwa potencjometry umo¿liwiaj¹ce
regulacjê kontrastu i jaskrawoci obrazu w wideomonitorze.
Sterowanie urz¹dzeniami dodatkowymi.
W wideomonitorze znajduje siê przycisk wyzwalania dodatkowej kamery,
Funkcja ta nie jest jednak dostêpna w standardowym zestawie.
Przycisk oznaczony symbolem AUX s³u¿y do sterowania dowolnym urz¹dzeniem
dodatkowym, np. napêdem bramy lub owietleniem, wciniêcie tego przycisku
powoduje podanie napiêcia +9 V DC na zacisk AUX w wideomonitorze.
Sterowanie dodatkowymi urz¹dzeniami powinno odbywaæ siê za porednictwem
przekanika na napiêcie 9 V pod³¹czonego pod zaciski NEG i AUX.
UWAGA!
Pod³¹czenia dodatkowych urz¹dzeñ powinna dokonywaæ osoba dysponuj¹ca
odpowiednimi uprawnieniami i wiedz¹. Nale¿y zwróciæ uwagê aby obci¹¿alnoæ
styków przekanika gwarantowa³a poprawne sterowanie pod³¹czonym do
niego urz¹dzeniem. Za pomoc¹ styków przekanika nie nale¿y sterowaæ
bezporednio urzadzeniami zasilanymi z sieci energetycznej 230V
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Dane techniczne
obudowa z tworzywa ABS
mo¿liwoæ wy³¹czenia monitora
regulacja jasnoci i kontrastu obrazu
dwa przyciski pomocnicze
czêstotliwoæ odchylania 15625 Hz (H), 50 Hz (V)
sygna³ wejciowy 1Vpp composite video
Napiêcie zasilania centrali ALK-96
Napiêcia wyjciowe centrali:
(18/N)
(4/-)
(T/N)
(4/C)

220 V/50 HZ
+18V (stabilizowane)
+9V (stabilizowane)
+12V (stabilizowane)
13 V AC

Opis zacisków
T,N
VI
+,7
3
0
10
Ap
C
(CT)
(O)
12
Ap

+12 V DC -vapiêcie aktywuj¹ce monitor na 120 s.
-wyjcie sygna³u wideo
+ 9V DC
s³uchawka w monitorze
mikrofon wideomonitora
wejcie generatora wywo³ania
sterowanie elektrozaczepu
elektrozaczep
13 VAC do zasilania elektrozaczepu
wyzwalanie
wyjcie generatora wywo³ania
wejcie wywo³ania
elektrozaczep
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V
V
N
+18
7
3
10
4
CT
12

L/1, L/2 - wykonaæ po³¹czenie z
wolnym zaciskiem przycisku
wywo³ania w kasecie rozmównej
Oznaczenia N i V na schemacie
po³¹czeñ odpowiadaj¹
nastêpuj¹cym zaciskom w
wideomonitorze:
N  NEG
V - VI

auta

V
V
N
+18
7
3
10
4
CT
12

T
N
Vi

O
N
+18
T
CT
4
C

220Vac

Po³¹czenie wykonane
fabrycznie

auta

+
7
3
0
10
R
Ap
C

Cp
CP- generator
wywo³ania-po³¹czenie
ELEKTROZACZEP z przyciskiem
wywo³ania wykonane
12 V AC/ 0.8 A
fabrycznie.
Rys.1 Schemat po³¹czeñ instalacji z dwoma niezale¿nie wywo³ywanymi wideomonitorami
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N +18 CT 7 10 3 4 12

Oznaczenia N i V na schemacie
po³¹czeñ odpowiadaj¹
nastêpuj¹cym zaciskom w
wideomonitorze:
N  NEG
V - VI

ALK 96
auta

L/1 - wykonaæ po³¹czenie z
wolnym zaciskiem przycisku
wywo³ania w kasecie
rozmównej
T
N
Vi

O
N
+18
T
CT
4
C

220Vac

+
7
3
0
10
R
Ap
C

Po³¹czenie wykonane fabrycznie

auta

Ll1

Cp

ELEKTROZACZEP
12 V AC/ 0.8 A

CP- generator wywo³aniapo³¹czenie z przyciskiem
wywo³ania wykonane
fabrycznie.

Rys.2 Schemat po³¹czeñ instalacji z jednym wideomonitorem
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