CA-3500
DOMOFON CYFROWO-ANALOGOWY
INSTRUKCJA INSTALACJI, OBS£UGI I PROGRAMOWANIA
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Cyfrowy system domofonowy CA-3500

1. Warunki eksploatacji
- Przed przyst¹pieniem do instalacji i korzystania z domofonu nale¿y zapoznaæ siê
z instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania.
- Instalacja elektryczna domofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie by³a
nara¿ona na bezporednie wy³adowania atmosferyczne.
- Unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki sposób,
aby nie stwarza³ zagro¿enia dla u¿ytkowników i nie by³ nara¿ony na przypadkowe
potr¹cenia.
- Zabronione jest pod³¹czanie unifonu do instalacji innej ni¿ domofonowa, wykonana
zgodnie z zaleceniami producenta domofonu.
- Unifon nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci.
Nie nale¿y montowaæ unifonu w ³azienkach ani w pobli¿u grzejników.
- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w unifonie, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego niew³aciwe
dzia³anie.
- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê
w obudowie unifonu, poniewa¿ grozi to jego uszkodzeniem.
- Do zacisków unifonu nie nale¿y pod³¹czaæ zasilania z zewnêtrznych róde³, poniewa¿
mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.
- Nie nale¿y jednoczenie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ dwigni
w podstawie unifonu (nie dotyczy przycisku otwierania drzwi i wywo³ania wewnêtrznego).
Grozi to pojawieniem siê w s³uchawce g³onego sygna³u wywo³ania, który mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.
- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad domofonu jest zabroniona,poniewa¿
mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia.
- Pod³¹czenie do zacisków bramofonu zasilania ze róde³ o parametrach innych ni¿
zalecane przez producenta jest zabronione.
- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i silnych
detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.

-2-

Cyfrowy system domofonowy CA-3500

2. Zalety domofonu CA-3500
- Domofon CA-3500 doskonale nadaje siê do modernizacji wieloprzewodowych instalacji
analogowych typu 4+n oraz 3+n.
- Modernizacja domofonu nie poci¹ga za sob¹ wymiany unifonów ani instalacji elektrycznej.
- Wandaloodporna konstrukcja i ma³e wymiary bramofonu.
- Pionowy uk³ad bramofonu.
- Mechaniczna klawiatura.
- Funkcja zamka szyfrowego.
- Obs³uga kluczy elektronicznych Touch Memory.
- Dekoder domofonu umo¿liwia pod³¹czenie do 22 unifonów, za po zastosowaniu dekodera
rozszerzaj¹cego kolejne 40 unifonów.
- System mocowania kasety rozmównej z zawiasami w panelu, u³atwiaj¹cy pod³¹czenie
przewodów i regulacjê domofonu.
- Podwietlenie klawiszy kasety rozmównej u³atwiaj¹ce obs³ugê klawiatury w ciemnoci.
- Mo¿liwoæ pod³¹czenia akumulatora zapewniaj¹cago dzia³anie domofonu po zaniku
napiêcia w sieci energetycznej.
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3. Instalacja domofonu CA-3500
W poni¿szych punktach podane zosta³y kolejne, najbardziej istotne etapy projektowania,
wykonania i uruchomienia systemu domofonowego. W nawiasach podane zosta³y punkty
instrukcji, w których znaleæ mo¿na szczegó³owe informacje.
1.
2.

Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi, szczególnie z warunkami eksploatacji domofonu
Okreliæ docelow¹ konfiguracjê, tryb pracy a nastêpnie dobraæ niezbêdne elementy
(punkty 4,5 instrukcji).
3. Okreliæ miejsce monta¿u elementów systemu.
4. Dla przyjêtej konfiguracji zaprojektowaæ instalacjê elektryczn¹, dobraæ rodzaj
i przekroje przewodów (punkt 7).
5. Okreliæ adresy logiczne i fizyczne urz¹dzeñ (punkt 7).
6. Zamontowaæ urz¹dzenia systemu domofonowego i pod³¹czyæ zgodnie ze schematem
po³¹czeñ- rysunki 13.1... 13.3.
7. Uruchomiæ system- w³¹czyæ zasilanie i wejæ w tryb programowania domofonu
(punkt 8 instrukcji).
8. Ustawiæ parametry pracy systemu domofonowego
(punkt 8, procedury P-1 i P-2). Je¿eli to mo¿liwe udzieliæ lokatorom informacji
dotycz¹cej obs³ugi domofonu i rozdaæ kody zamków szyfrowych.
9. W miarê koniecznoci wykonaæ strojenie toru akustycznego (punkt 7).
10. Sprawdziæ dzia³anie domofonu.

4. Elementy domofonu CA-3500
Kaseta rozmówna
Kaseta rozmówna wyposa¿ona jest w podwietlan¹ klawiatur¹ mechaniczn¹. Kaseta
przystosowana jest do zamontowania kamery p³ytkowej- w panelu kasety znajduje siê
otwór na obiektyw przes³oniêty p³ytk¹ z poliwêglanu oraz uchwyty do mocowania kamery.
Na p³ytce elektroniki kasety rozmównej znajduj¹ siê zaciski pozwalaj¹ce na pod³¹czenie
kamery. Kaseta rozmówna jest tak skonstruowana, ¿e po odkrêceniu rub mocuj¹cych
panel jest utrzymywany przez zawiasy, panel ten mo¿na nastêpnie odchyliæ do przodu
o 90 stopni uzyskuj¹c dostêp do zacisków elektrycznych i elementów regulacyjnych
kasety.
Kasety rozmówne dostêpne s¹ w wersji z mocowaniem od frontu i mocowaniem od ty³u.
Dekoder MD-3500 (dekoder podstawowy)
Dekoder jest urz¹dzeniem montowanym wewn¹trz obiektu.
Wszystkie przewody z unifonów, w tym równie¿ przewody wywo³ania powinny zostaæ
doprowadzone do dekodera- inaczej ni¿ w domofonach analogowych, gdzie przewody
wywo³ania doprowadzone by³y do bramofonu. Dekoder pozwala na pod³¹czenie do 22
unifonów.
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Dekoder MD-3500/R (dekoder dodatkowy)
Modu³ dekodera MD-3500/R umo¿liwia pod³¹czenie 40 dodatkowych unifonów.
Modu³ ten jest rozszerzeniem modu³u MD-3500 i nie mo¿e pracowaæ samodzielnie.
Transformator zasilaj¹cy
TR - dwuuzwojeniowy transformator TS 25/2 (art. 0018) zasilaj¹cy dekoder MD-3500,
kasetê rozmówn¹ i unifony domofonu CA-3500 z napiêciami wyjciowymi 14,5 V AC/0,8A
i 12V AC/1 A.
Akumulator
Do dekodera mo¿na pod³aczyæ akumulator lub zasilacz awaryjny zapewniaj¹cy dzia³anie
domofonu po zaniku napiêcia w sieci energetycznej. Zaleca siê stosowanie akumulatora
o pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 7 Ah.
Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.
System domofonowy umo¿liwia sterowanie urz¹dzeniem blokuj¹cym wejcie:
elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym. Tryb pracy wybierany jest przez
zmianê po³o¿enia zwory Z4 (patrz rys. 7.2, str. 13). W przypadku stosowania zamka
elektromagnetycznego zasilanego z kasety rozmównej nale¿y zewrzeæ zworê Z5 (patrz
rys. 7.2, str. 13). Spowoduje to w³¹czenie mechanizmu likwiduj¹cego magnetyzm
szcz¹tkowy, który mo¿e powodowaæ blokadê drzwi, mimo ¿e zamek nie jest zasilany.
Czas odblokowania elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego ustalany jest
programowo przy pomocy odpowiedniej procedury. Zaleca siê stosowanie elektrozaczepów
na napiêcie 12V AC/DC i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 0,7A dla pr¹du zmiennego
i 1A dla pr¹du sta³ego. Zalecane jest równie¿, aby zamki elektromagnetyczne posiada³y
uk³ad wyzwalania i w³asne zasilanie.
Przycisk otwierania drzwi.
Przycisk wykorzystywany jest do odblokowania elektrozaczepu lub zamka
elektromagnetycznego przy wyjciu z obiektu. Jako przycisk mo¿e byæ wykorzystany
dowolny przycisk zwierny- np. przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy stosowany w
systemach alarmowych. Do zacisków przycisku mo¿na pod³aczyæ diodê wiec¹c¹, któr¹
mo¿na wykorzystaæ np. do jego podwietlenia. Dioda ta zaczyna migaæ w czasie, kiedy
zwolniony jest elektrozaczep zub zamek elektromagnetyczny blokuj¹cy drzwi lub furtkê.
Unifony
Z domofonem cyfrowo-analogowym wspó³pracuj¹ unifony do instalacji typu 3+n, w której
wyzwalanie elektrozaczepu odbywa siê przez zwarcie linii g³onika lub mikrofonu do masy,
instalacji 4+n oraz instalacji typu 5+n, w których obwód elektrozaczepu zwierany jest
bezporednio przez przycisk w unifonie.
Domofon mo¿e równie¿ pracowaæ w instalcji typu 5+n z wywo³aniem elektromechanicznym
(brzêczykiem)- wymaga to jednak wymiany unifonów.
Nie jest zalecane stosowanie unifonów z mikrofonem wêglowym oraz ze s³uchawkami
o impedancji innej ni¿ z przedzia³u 40...300 Ohm.
UWAGA!
W systemie 3+n z mikrofonem zwieranym do masy mog¹ pojawiæ siê problemy
z uruchamianiem elektrozaczepu, jeli jednoczenie podniesione zosta³y wiêcej
ni¿ dwie s³uchawki.
W przypadku, kiedy w dwóch mieszkaniach s³uchawki unifonów nie zostan¹
od³o¿one, z pozosta³ych mieszkañ nie bêdzie mo¿na sterowaæ elektrozaczepem
przy pomocy przycisku w unifonie.
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5. Tryby numeracji w systemie CA-3500
Tryb normalny
W trybie normalnym numer fizyczny unifonu (wynikaj¹cy ze sposobu pod³aczenia przewodu
wywo³ania) pokrywa siê z numerem logicznym (wybieranym z klawiatury kasety rozmównej).
Jest to domylny tryb pracy domofonu. W tym trybie numeracji mo¿na wybieraæ numery
z zakresu 1...22.

Tryb numeracji z przesuniêciem zakresu
Ten tryb numeracji u¿ywany jest do obs³ugi lokali o numerach wiêkszych ni¿ 22. W trybie
numeracji z przesuniêciem zakresu numer fizyczny unifonu nie pokrywa siê z jego numerem
logicznym. Numer logiczny obliczany jest wed³ug wzoru:
numer logiczny = numer fizyczny + przesuniêcie zakresu
gdzie 'przesuniêcie zakresu' jest sta³¹, definiowan¹ przy pomocy programu P-1-10
W³¹czenie tego trybu numeracji nastêpuje w momencie ustawienia wartoci parametru
'przesuniêcie zakresu' na wartoæ wiêksz¹ od '0'.

Przyk³ad:
W obiekcie nale¿y zamontowaæ unifony w lokalach o numerach 301...310.
- Unifony pod³¹czamy tak, aby mia³y one nastêpuj¹ce numery: w lokalu 301 numer 1,
w lokalu 302 numer 2 itd.
- Nastêpnie nale¿y wejæ w tryb programowania centrali (patrz punkt 8) i ustawiæ parametr
przesuniêcie zakresu (P-1-10) na wartoæ 300.
Po wykonaniu tych czynnoci i wybraniu z klawiatury numeru 301 dzwoni³ bêdzie unifonz
numerem 1, po wybraniu numeru 302 zadzwoni unifon
z numerem 2 itd.
W tym trybie numeracji jedynym ograniczeniem jest liczba cyfr na wywietlaczu kasety
rozmównej- w domofonie CA-3500 mo¿na wybieraæ numery z zakresu 1...9999.

UWAGA!
Wszystkie nastawy indywidualne oraz ograniczenie zakresu obs³ugiwanych
numerów odnosz¹ siê do numerów fizycznych, nie logicznych!
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Tryb numeracji hotelowej
Ten tryb numeracji przeznaczony jest do budynków, w których numer lokalu rozpoczyna
siê cyfr¹ okrelaj¹c¹ numer piêtra, na którym lokal ten siê znajduje (hotele, domy wczasowe,
internaty itp.). Numer fizyczny unifonu oblicza siê w oparciu o wzór:
numer fizyczny=P*LL +XX (A)
gdzie :
P
- numer piêtra
LL - liczba lokali przypadaj¹ca na jedno piêtro (wartoæ parametru P-1-11)
XX - numer lokalu na piêtrze  liczba z przedzia³u 1...wartoæ P-1-11
Ten tryb numeracji zostanie uruchomiony z chwil¹ ustawienia wartoci parametru 'liczba
lokali na piêtrze' (P-1-11) na wartoæ wiêksz¹ od zera.
Je¿eli wartoæ P-1-11 jest liczb¹ z przedzia³u 1...10, (np. 9) numeracja wygl¹da nastêpuj¹co:
numer lokalu
numer lokau
numer lokau
...................

1.......8,
10...18,
20...28,
............

numer unifonu
numer unifonu
numer unifonu
.......................

1,2,... ,8;
9,10,...17;
18,19,...26;
.................

parter
I piêtro
II piêtro
............

Je¿eli wartoæ P-1-11 jest liczb¹ wiêksz¹ od 10 (np. 20), to numeracja wygl¹da nastêpuj¹co:
numery lokali
1 ... 19 numer unifonu 1,2,... ,19;
parter
numery lokali
100...119 numer unifonu 20,21,...39;
I piêtro
numery lokali
200...219 numer unifonu 40,41,...59;
II piêtro
...................
............ .......................
.................
............
Centrala nie obs³uguje numeru 0 w zwi¹zku z tym liczba lokali na parterze jest zawsze
mniejsza o 1.
Przyk³ad:
Nale¿y zainstalowaæ domofon w piêciopiêtrowym budynku, w którym na ka¿de piêtro
przypada 20 pokoi. Numeracja pokoi bêdzie nastêpuj¹ca: na parterze 1...20, na I piêtrze
101...120 itd.
- W pierwszej kolejnoci nale¿y wejæ w tryb programowania centrali i ustawiæ parametr
P-1-11 (liczba lokali na piêtrze) na wartoæ 21, poniewa¿ centrala obs³uguje równiez
numery 100,200,.. itd, co daje liczbê 21 lokali na ka¿dym piêtrze z wyj¹tkiem parteru.
Po wyjciu z trybu programowania centrala pracuje w trybie numeracji hotelowej.
- Okreliæ, jakie numery logiczne bêd¹ odpowiada³y poszczególnym numerom fizycznym
unifonów. Mo¿na siê w tym celu pos³u¿yæ wzorem (A), lub skorzystaæ z kalkulatora
wbudowanego w centralê (program P-3-1)
numery lokali
numery lokali
numery lokali
numery lokali
numery lokali

1
...20
101...120
201...220
...............
501...520

numer unifonu 1,2,... ,20;
numer unifonu 22,23,...41;
numer unifonu 43,44,...62;
..................
numer unifonu 106,107,...125;
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parter
I piêtro
II piêtro
............
V piêtro
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6. Konfiguracje pracy CA-3500

a)
PRZYCISK
OTWIERANIA
DRZWI

4

4

4

5

5

5

MODU£
DEKODERA

2
8

3+n

4

2
230 VAC
ZASILACZ

ELEKTROZACZEP

b)
PRZYCISK
OTWIERANIA
DRZWI

MODU£
DEKODERA

2
8

4+n

4

2
230 VAC
ELEKTROZACZEP

ZASILACZ

Rys. 6.1 Schemat instalacji domofonu CA-3500 a) system 3+n, b) system 4+n.
System domofonowy CA-3500 mo¿e byæ stosowany do instalacji domofonowych typu
3+n z wyzwalaniem elektrozaczepu przez zwarcie lini s³uchawki lub mikrofonu do masy,
instalacji typu 4+n oraz instalacji typu 5+n z obwodem elektrozaczepu zwieranym
bezporednio przez przycisk w unifonie. W wymienionych przypadkach nie zachodzi
zazwyczaj potrzeba wymiany unifonu, chyba ¿e jest on uszkodzony, posiada mikrofon z
wk³adk¹ wêglow¹, lub opornoæ s³uchawki nie mieci siê w zakresie 30...400 Ohm.
W przypadku instalacji domofonowej typu 5+n z wywo³aniem elektromechanicznym
(brzêczykiem) zachodzi zazwyczaj koniecznoæ wymiany unifonu, poniewa¿ nie posiada
on prze³¹cznika wspó³pracuj¹cego z dwigni¹ wywo³ania.
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7. Monta¿ i uruchomienie domofonu CA-3500
Przed przyst¹pieniem do monta¿u i konfiguracji nale¿y okreliæ docelowy tryb numeracji,
zaprojektowaæ instalacjê elektryczn¹ i dobraæ do niej odpowiednie przewody.
Wykonanie instalacji elektrycznej
- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-1, przez
osobê uprawnion¹ do wykonywania tego typu instalacji.
- Zalecane jest, aby dekoder(y) i transformator umieszczone by³y w skrzynce instalacyjnej.
Transformator powinien byæ zamontowany w takiej odleg³oci, aby mo¿na go by³o
pod³¹czyæ przy u¿yciu oryginalnego przewodu.
- Odcinek ³¹cz¹cy kasetê rozmówn¹ z dekoderem powinien byæ wykonany jednym
odcinkiem dziesiêcio¿y³owego* przewodu lub kabla, jego d³ugoæ nie powinna przekraczaæ
100 m. Zalecane jest stosowanie kabla
domofonowego lub skrêtki telekomunikacyjnej
2
o rednicy 0,5 mm (przekrój 0,2 mm ), np. (XTKMX lub XzTKMXw).
- Odcinek ³¹cz¹cy dekoder z unifonami powinien byæ wykonany przewodem o liczbie ¿y³
zale¿nej od liczby pod³¹czonych unifonów (3+n,4+n,5+n; gdzie n- liczba unifonów).
Instalacjê najwygodniej wykonaæ w postaci magistrali z puszkami instalacyjnymi na
ka¿dym piêtrze. Do puszek instalacyjnych powinny te¿ zostaæ doprowadzone przewody
z lokali na pietrze s³u¿¹ce do pod³aczenia unifonów. Minimalna liczba ¿y³ w takim
przewodzie zale¿y od typu instalacji i wynosi od 4 do 6. Zalecane jest pozostawienie
kilku ¿y³ zapasowych.- Odleg³oæ miêdzy dekoderem a unifone nie powinna przekroczyæ
150m.
- Wolny koniec przewodu w mieszkaniu nale¿y zabezpieczyæ izolacj¹ przed zwarciem
¿y³.
- Zalecane jest, aby wszystkie przewody by³y uk³adane w miarê mo¿liwoci z dala od
innych instalacji elektrycznych. W szczególnoci przewody instalacji domofonowej
powinny byæ u³o¿one w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 20 cm od przewodów energetycznych.
* podane iloci ¿y³ w przewodzie lub kablu s¹ ilociami minimalnymi, niezbêdnymi
do pracy urz¹dzenia. Zalecane jest jednak, aby pozostawiaæ pewien zapas ¿y³.

UWAGA!
W przypadku przewodów domofonowych producenci podaj¹ czêsto rednicê
2
przewodu - najczêciej 0.5 mm, której odpowiada przekrój 0,2 mm
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Instalacja kasety rozmównej w budynku
Kaseta rozmówna domofonu CA-3500 sk³ada siê z obudowy montowanej w cianie
budynku, s³upku lub drzwiach, oraz panela mocowanego w obudowie. Panel posiada
zawiasy utrzymuj¹ce go w obudowie, co u³atwia pod³¹czenie przewodów i regulacjê
domofonu.
Monta¿ podtynkowy polega na wykuciu otworu o takich wymiarach, aby kaseta rozmówna
swobodnie do niego wchodzi³a a ramka ca³kowicie zakry³a jego brzegi. Aby krawêdzie
wycinanego otworu by³y równe nale¿y owierciæ zarys kasety zewnêtrznej na g³êbokoæ
kasety + 1 cm. Mo¿na tak¿e wykonaæ szereg dodatkowych otworów pomocniczych w
miejscu przeznaczonym do wybrania, co u³atwi póniejsze wykuwanie otworu. Wykonaæ
otwory 10 pod ko³ki rozporowe mocuj¹ce obudowê kasety do ciany. Do wnêtrza
obudowy wprowadziæ przewody, obudowê kasety umieciæ w wykonanym otworze, i
przymocowaæ ko³kami rozporowymi do ciany. Ewentualne ubytki uzupe³niæ gipsem.
Monta¿ w skrzydle drzwi. W wersji do monta¿u w nieruchomym skrzydle drzwi panel
mocowany jest dwoma wkrêtami przez otwory w tyle obudowy. Sposób monta¿u obudowy
w drzwiach nale¿y dobraæ indywidualnie do ka¿dego przypadku. Obudowa posiada cztery
otwory w ciankach bocznych- mo¿na je wykorzystaæ do przymocowania obudowy do
k¹towników wspawanych w drzwi. Panel nie posiada od frontu otworów na ruby mocuj¹ce.
Zamiast rub mocuj¹cych mo¿na te¿ zastosowaæ nity zrywalne.
W miarê mo¿liwoci nale¿y montowaæ kasetê rozmówn¹ wewn¹trz wiatro³apów- kaseta
jest wtedy lepiej chroniona przed wp³ywem pogody.
Jeli domofon bêdzie wspó³pracowa³ z zamkiem elektromagnetycznym zmieniæ po³o¿enie
zwory Z4 (patrz rys 7.2, str. 31). Domylnie domofon skonfigurowany jest do pracy z
elektrozaczepem.
Monta¿ dekodera i zasilacza. Programowanie numeru unifonu.
Dekoder i zasilacz nale¿y zamontowaæ wewn¹trz budynku, najlepiej w miejscu niedostêpnym
dla niepowo³anych osób. Zalecane jest aby obydwa urz¹dzenia umieszczone zosta³y w
skrzynce instalacyjnej. Dekoder mocuje siê przy pomocy czterech wkrêtów lub na szynie
DIN. Do miejsca, w którym zamontowany jest zasilacz musi byæ doprowadzone zasilanie
z sieci energetycznej.
Koñcówki przewodów z transformatora zasilaj¹cego nale¿y nawin¹æ na mniejszym rdzeniu
ferrytowym do³¹czonym do zestawu. Ka¿dym z przewodów nale¿y nawin¹æ 2,5 zwoju w

UWAGA!
W celu wyeliminowania zak³óceñ, które mog³y by spowodowaæ zawieszenie lub
nieprawid³ow¹ pracê domofonu nale¿y montowaæ rdzenie ferrytowe na koñcach
przewodów z zasilacza i przewodzie ³¹cz¹cym kasetê rozmówn¹ z dekoderem .
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sposób przedstawiony na rysunku 7.1 . Podobnie nale¿y post¹piæ z przewodem ³¹cz¹cym
kasetê rozmówn¹ z dekoderem- od strony kasety rozmównej koñcówke przewodu nale¿y
nawin¹æ na wiêkszym rdzeniu. Je¿eli gruboæ przewodu na to nie pozwala, nale¿y zdj¹æ
izolacjê i nawin¹æ na rdzeniu tylko te ¿y³y, które s¹ wykorzystywane do po³¹czenia.
Po zamontowaniu dekodera pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem po³¹czeñ,
sprawdziæ dok³adnie ich poprawnoæ. Nastêpnie pod³¹czyæ zasilanie dekodera. Na

rdzeñ

Rys 7.1 Nawiniêcie koñcówek przewodów na przeciwzak³óceniowym rdzeniu ferrytowym
wywietlaczu kasety rozmównej pojawi¹ siê szybko zmieniaj¹ce siê cyfry, a nastêpnie
w prawym, dolnym rogu wywietlacza zapali siê kropka- domofon jest gotowy do
uruchomienia. Domofon jest wstêpnie wyregulowany i jeli nie ma takiej potrzeby, to nie
nale¿y zmieniaæ po³o¿enia elementów regulacyjnych.
MD-3500/R to dodatkowy dekoder umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie kolejnych 40 unifonów,
u¿ywany w sytuacji, kiedy liczba abonentów przekracza 22.
Dekoder MD-3500/R nale¿y zamontowaæ w pobli¿u dekodera podstawowego MD-3000,
jest on
mocowany do ciany lub obudowy w taki sam sposób, jak dekoder MD-3500.
Obydwa urz¹dzenia nale¿y po³¹czyæ krótkim, kilkudziesiêcio centymetrowym odcinkiem
przewodu . Mo¿e to byæ przewód komputerowy typu YTDY, skrêtka UTP lub wieloparowy
przewód telefoniczny o minimum 6 ¿y³ach 0,5 mm (0,2 mm2).
Po³¹czenia nale¿y wykonaæ w oparciu
Programowanie numeru unifonu.
1 2 3 4 5 Unifon nr 22

1 2 3 4 5 Unifon nr 2

Numer fizyczny unifonu zale¿y od tego, pod
który z zacisków 1...22 w dekoderze zostanie
pod³aczony zacisk 1 (wywo³anie) tego unifonu.
Pozosta³e przewody dochodz¹ce do unifonu
s¹ wspólne dla wszystkich unifonów (ich liczba
zale¿y od systemu, do jakiego dostosowane
sa unifony, i mieci siê w przedziale od
4 do 6).

SW

GS

2 1

MU

22

GLU

1 2 3 4 5 Unifon nr 1

DEKODER

Rys. 7.2.Programowanie numeru unifonu na przyk³adzie systemu 4+n.
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W dekoderze MD-3500 dostêpne s¹ zaciski oznaczone numerami 1...22. Do zacisków
tych pod³¹czane s¹ zaciski nr 1 (wywo³anie) kolejnych unifonów. Numer, który zostanie
przypisany do unifonu odpowiada numerowi zacisku w dekoderze, do którego zosta³
doprowadzony przewód wywo³ania z unifonu.
Je¿eli zosta³ zastosowany dekoder rozszerzaj¹cy MD-3500/R, to do znajduj¹cych siê w
nim zacisków wywo³ania pod³¹czane s¹ unifony z kolejnymi numerami. Zaciski w
MD-3500/R numerowane s¹ w kolejnoci od 1 do 40 i oznaczenia te nie odpowiadaj¹
numerom, pod którymi wywo³ane zostan¹ unifony. Tak wiêc unifon o numerze 23 nale¿y
pod³¹czyæ pod zacisk nr. 1 w dekoderze rozszerzaj¹cym MD-3500/R, unifon nr. 24 pod
zacisk 2 itd. Ogólnie numer, pod którym wywo³any zostanie unifon pod³aczony do dekodera
MD-3500/R oblicza siê ze wzoru:
numer unifonu=22 + numer zacisku
Monta¿ unifonu
Zak³adamy, ¿e do ka¿dego mieszkania doprowadzony jest przewód po³¹czeniowy unifonu
i przewód ten pod³¹czony jest do odpowiednich zacisków (przewodów) w puszce
instalacyjnej na klatce schodowej.
Aby zamontowaæ unifon nale¿y zdj¹æ pokrywê unifonu, podstawê przy³o¿yæ w miejscu
monta¿u i zaznaczyæ punkty pod otwory na ko³ki rozporowe 6mm. W zaznaczonych
miejscach wywierciæ otwory wiert³em 6mm, umieciæ w nich plastikowe czêci ko³ków,
wprowadziæ do wnêtrza podstawy przewód po³¹czeniowy i przykrêciæ podstawê do ciany.
Do zacisków w unifonie pod³¹czyæ przewody, zwracaj¹c uwagê na ich w³aciw¹ kolejnoænajlepiej u¿ywaæ tych samych kolorów ¿y³ do odpowiednich zacisków we wszystkich
unifonach. Nastêpnie zamontowaæ pokrywê unifonu.
Regulacja domofonu CA-3500.
Wstêpna regulacja domofonu odbywa siê w procesie produkcyjnym. Regulacji nale¿y
dokonywaæ tylko w przypadkach, kiedy jest to konieczne.
W kasecie rozmównej znajduj¹ siê dwa potencjometry:
P2
P3

G³onoæ w unifonie
G³onoæ w kasecie rozmównej

Kolejnoæ operacji przy regulacji balansu linii jest nastêpuj¹ca:
- Ustawiæ potencjometr P3 (regulator g³onoci g³onika w panelu) tak, aby uzyskaæ
minimaln¹, zapewniaj¹ca komfort g³onoæ pracy g³onika w panelu.
- Ustawiæ potencjometr P2 (regulator wzmocnienia mikrofonu w panelu) tak, aby uzyskaæ
minimaln¹, zapewniaj¹c¹ komfort g³onoæ pracy g³oników w unifonach, na tyle ma³¹
jednak, aby unikn¹æ sprzê¿eñ (nieprzyjemnych pisków).
- Jeli regulacja potencjometrem P2 nie zapewni³a po¿adanych rezultatów, lub jakoæ
dwiêku wyranie siê pogorszy³a (zbyt mocno ciszone P2), nale¿y otworzyæ dekoder
i dostroiæ potencjometr P1 (regulator g³onoæi g³oników unifonów).
Uwaga - P1 w dekoderze jest b. czu³y.
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Opis z³¹cz kasety rozmównej
Z1- Z³¹cze kamery

V

Z1

P3

-

+

Z2 - Z³¹cze programowania via PC
Wymagany jest specjalny kabel do pod³¹czenia z
komputerem PC
Z3 - Przywrócenie nastaw domylnych
- W celu przywrócenia nastaw domylnych systemu
i kodów zamka szyfrowego zewrzeæ na chwilê po
w³¹czeniu zasilania
- W celu przywrócenia nastaw domylnych i
skasowania pamiêci kluczy TM za³o¿yæ jumper i
pozostawiæ po w³¹czeniu zasilania. Zdj¹æ po
zakoñczeniu operacji kasowania

Z2

+

G£ONIK

-

P2
+

Z4

MIKROFON

Z5

Z3

Z4 - Wybór elementu blokady wejcia
Elektrozaczep
Zamek elektromagnetyczny
Z5 - Rozmagnesowanie zamka elektromagnetyczmego
Rozmagnesowanie
Brak rozmagnesowania

Rys. 7.3 Elementy regulacyjne w kasecie rozmównej

8. Programowanie domofonu CA-3500
Domofon CA-3500 umo¿liwia programow¹ zmianê wielu parametrów jego pracy,
np. czasów i tonów wywo³ania, czasu i sposobu dzia³ania elektrozaczepu, w³¹czanie i
wy³¹czanie funkcji realizowanych przez domofon. Dziêki temu mo¿na w prosty i ³atwy
sposób dostosowaæ pracê domofonu do indywidualnych potrzeb i wymagañ u¿ytkowników.
Zmiana parametrów pracy domofonu mo¿liwa jest po wejciu w tryb programowaniawymaga to podania kodu instalatora.
Po wybraniu dowolnego parametru na wywietlaczu kasety rozmównej pojawi siê na
chwile krótki komunikat tekstowy u³atwiaj¹cy zapamiêtanie funkcji, jak¹ ten parametr
pe³ni- dziêki temu po pewnym czasie instalator nie musi siêgaæ do instrukcji, by zmieniæ
konfiguracjê domofonu. Do instrukcji do³¹czona jest wk³adka, na której znajduje siê
skrócona lista wszystkich parametrów z ich krótkim opisem, przydatna dla dowiadczonych
instalatorów, którzy poznali sposób programowania domofonu i znaczenie poszczególnych
parametrów. Procedury instalacyjne zosta³y opisane przy u¿yciu symboli, których znaczenie
przedstawione zosta³o poni¿ej.
Wejcie w tryb programowania.
Aby uruchomiæ tryb programowania domofonu nale¿y piêciokrotnie wcisn¹æ klawisz .
Nastêpnie nale¿y podaæ kod instalatora, który mo¿na odczytaæ z nalepki na procesorze
dekodera lub z tabeli kodów zamka szyfrowego. W miarê wprowadzania kolejnych cyfr
kodu na wywietlaczu pojawiaæ siê bêd¹ komunikaty
itd. - widoczny na
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komentarz

komentarz

komentarz

6
widok
wywietlacza

widok
wywietlacza

wybranie znaku
z klawiatury

wywietlaczu znak informuje ile cyfr kodu zosta³o ju¿ wprowadzonych.
Wprowadzon¹ cyfrê mo¿na w dowolnym momencie skasowaæ klawiszem .
Je¿eli wprowadzony zostanie b³êdny kod, to na wywietlaczu kasety rozmównej pojawi
siê na czas ok. 50 s. komunikat BLAD CODE. D³ugi czas zosta³ dobrany celowo, aby
utrudniæ próby z³amania kodu. Wyjcie z procedury programowania nastêpuje po wybraniu
pola z symbolem .
5x symbol
klucza

I cyfra
kodu

1

II cyfra
kodu

2

IV cyfra
kodu

III cyfra
kodu

3

4

UWAGA!
Klawiatura domofonu produkowana jest równie¿ w wersji, w której klawisz
zast¹piony jest klawiszem K

P-0 Zmiana kodu zamka szyfrowego
Procedury tej u¿ywamy, kiedy trzeba zmieniæ kod zamka szyfrowego jednego lub kilku
lokali.
Aby zmieniæ kod zamka szyfrowego nale¿y wybraæ program P-0 lub po wejciu w procedurê
oznaczaj¹cy, ¿e nale¿y
programowania wcisn¹æ przycisk . Pojawi siê napis
wprowadziæ numer lokalu, dla którego ma zostaæ zmieniony kod zamka i potwierdziæ go
klawiszem . Na wywietlaczu pojawi siê napis
oznaczaj¹cy oczekiwanie na
wprowadzenie nowego kodu. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu nowego kodu
klawiszem operacjê mo¿na powtórzyæ dla innych numerów.
Kody przypisane do lokali zostaj¹ zapisane do nieulotnej pamiêci EEPROM. Ka¿dorazowe
-14 -
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przywrócenie ustawieñ fabrycznych powoduje równie¿ ustawienie pocz¹tkowych wartoci
kodów lokali.
Numer lokalu

Nowy kod
zamka szyfrowego
0
1
2
3

1
2
3

lub
0

P-1 Parametry pracy domofonu
Po wybraniu programu 1 na wywietlaczu pojawi siê napis
. Nale¿y wybraæ numer
podprogramu i potwierdziæ wciniêciem klawisza oznaczonego symbolem klucza.
Na wywietlaczu pojawi siê na chwilê oznaczenie literowe podprogramu (u³atwiaj¹ce jego
zapamiêtanie i identyfikacjê) a nastêpnie aktualna wartoæ parametru. Aby j¹ zmieniæ
nale¿y skasowaæ wartoæ aktualn¹ u¿ywaj¹c klawisza , a nastêpnie wprowadziæ
z klawiatury now¹ wartoæ i potwierdziæ j¹ wciskaj¹c klawisz . Po tej operacji system
domofonowy wróci do programu P-1 i oczekuje na zmianê kolejnych parametrów.
W nawiasach kwadratowych przy opisie poszczególnych podprogramów podane s¹
skrócone oznaczenia literowe, oraz zakres wartoci, jakie mo¿e przyjmowaæ dany
parametr. W nawiasach okr¹g³ych podane s¹ domylne wartoci parametrów.

numer
podprogramu
(n=1...16)

1

skrócone
oznaczenie
literowe

stara
wartoæ
parametru

nowa
wartoæ
parametru

zatwierdzenie
nowej
wartoci

1
0

n

P-1-1 [ C Un] [0...20] (6).
Liczba cykli wywo³ania.
Parametr pozwala ustaliæ liczbê powtórzeñ cyklu wywo³ania (patrz rys. 8.1).
P-1-2 [C u]
Parametr nie wykorzystywany
PS PS PS
F1 F2 F1 F2 F1 F2
PD- generowanie sygna³u

F1 F2 F1 F2 F1 F2
PA- przerwa

POJEDYNCZY CYKL WYWO£ANIA

Rys. 8.1 Struktura sygna³u wywo³ania
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P-1-3 [Coc] [0...255] (10)
Czas oczekiwania na podniesienie s³uchawki w sekundach .
Przedzia³ czasu po zakoñczeniu wywo³ania, w którym podniesienie s³uchawki spowoduje
zestawienie po³¹czenia z kaset¹ rozmówn¹.
P-1-4. [Cro] [20...255] (60).
Czas rozmowy w sekundach
Aby umo¿liwiæ korzystanie z domofonu innym u¿ytkownikom czas pojedynczej rozmowy
jest limitowany. Na 10 sekund przed up³ywem zaprogramowanego czasu w s³uchawce
pojawi¹ siê sygna³y dwiêkowe informuj¹ce o zbli¿aj¹cym siê przerwaniu po³¹czenia.
P-1-5
[CPS] [10...255] (120)
Czas generowania pojedynczego tonu PD.
Czas generowania sygna³u -patrz rys. 8.1
P-1-6
[cPa]
[40...255] (200)
Czas pauzy PA.
Przerwa nastêpuj¹ca po wygenerowaniu sygna³u.
P-1-7 [C r]
[0...10] (3).
Czas rygla
Parametr okrela czas dzia³ania elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego.
Ustawienie wartoci parametru na 0 powoduje wy³¹czenie elektrozaczepu.
P-1-8 [F Lo]
[1...255] (70).
Czêstotliwoæ dolna sygna³u wywo³ania F1
Procedury P-1-8, P-1-9 pozwalaj¹ na ustalenie górnej i dolnej czêstotliwoci tonów
wywo³ania. W ten sposób mo¿na w pewnym zakresie zmieniaæ ton wywo³ania unifonu.
W przypadku podania dwóch jednakowych wartoci parametrów unifon bêdzie wywo³ywany
dwiêkiem o sta³ej czêstotliwoci.
P-1-9 [F Hi]
[1...255] (130).
Czêstotliwoæ górna sygna³u wywo³ania
P-1-10 [Pnu] [0...9998] (0)
Przesuniêcie zakresu.
Parametr wykorzystywany w trybie numeracji z przesuniêciem zakresu
(patrz punkt. 5 str. 7)  pozwala na obs³ugê numerów lokali wiêkszych ni¿ 99.
P-1-11 [LPi]
[0...199] (0)
Liczba lokali na piêtrze.
Parametr wykorzystywany w trybie numeracji hotelowej (patrz punkt. 5 str. 7), w której
numer lokalu poprzedzony jest cyfr¹ okrelaj¹c¹ piêtro, na którym lokal ten siê znajduje.
P-1-12 [Llo]
[0...199] (1)
Zakres obs³ugiwanych numerów- wartoæ dolna.
Parametr pozwala ustaliæ przedzia³ numerów, które obs³ugiwane s¹ przez domofon.
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Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, ¿e na wywietlaczu pojawi siê
komunikat [OFF].
P-1-13 [LHi]
[0...199] (199)
Zakres obs³ugiwanych numerów- wartoæ górna.
Parametr pozwala ustaliæ przedzia³ numerów, które obs³ugiwane s¹ przez domofon.
Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, ¿e na wywietlaczu pojawi siê
komunikat [OFF].

P-2 Funkcje realizowane przez domofon
Ta czêæ programu pozwala w³¹czyæ lub wy³¹czyæ niektóre funkcje realizowane przez
domofon. Parametr mo¿e przyj¹æ dwie wartoci:
[- 1 -]  w³¹czenie danej funkcji
[- 0 -] - wy³¹czenie danej funkcji

numer
podprogramu
(n=1...16)

2

skrócone
oznaczenie
literowe

stara
wartoæ
parametru
(0 lub 1)

nowa
wartoæ
parametru
(0 lub 1)

zatwierdzenie
nowej
wartoci

1

n

P-2-1
Funkcja niedostêpna w domofonie CA-3500
P-2-2
Funkcja niedostêpna w domofonie CA-3500
P-2-3
Funkcja niedostêpna w domofonie CA-3500
P-2-4 [E Au] (1)
Zezwolenie na akustyczn¹ sygnalizacjê wybierania numeru z klawiatury.
P-2-5 [EnAu] (1)
Zezwolenie na wielotonow¹ sygnalizacjê numerów wybranych z klawiatury .
Domylnie ustawiona jest sygnalizacja wielotonowa- ka¿demu znakowi przyporz¹dkowany
jest inny ton. W niektórych przypadkach, np. kiedy kaseta zamontowana jest w ruchliwym
miejscu mo¿e zachodziæ obawa, ¿e dwiêki o ró¿nych tonach mog¹ u³atwiæ odtworzenie
kodu wejciowego przez niepowo³ane osoby. W takim przypadku zalecane jest ustawienie
tego parametru na wartoæ 0, która spowoduje, ¿e po wciniêciu dowolnego klawisza
generowany bêdzie dwiêk o tej samej wysokoci.
P-2-6 [EPr] (1)
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Zezwolenie na otwieranie wejcia za pomoc¹ przycisku montowanego wewn¹trz obiektu
System CA-3500 umo¿liwia zastosowanie dodatkowego przycisku (pod³¹czanego pod
wejcie PL+, PL- w kasecie rozmównej) montowanego wewn¹trz zabezpieczanego obiektu.
Wciniêcie tego przycisku np. przez osobê wychodz¹c¹ z budynku powoduje odblokowanie
wejcia.
P-2-7 [E rF] (0)
Zezwolenie na sterowanie napiêciem zmiennym o czêstotliwoci 50 HZ.
Sterowanie fal¹ powoduje charakterystyczny dwiêk wydawany przez elektrozaczep.
Nie nale¿y jednak u¿ywaæ sterowania tego typu w przypadku zastosowania zwory
elektromagnetycznej, zarówno z uk³adem wyzwalania jak i sterowanych porednio za
pomoc¹ dodatkowego przekanika. W takim przypadku nale¿y ustawiæ ten parametr na
wartoæ 0 co odpowiada sterowaniu napiêciem sta³ym. Odblokowanie elektrozaczepu
sygnalizowane jest ka¿dorazowo sygna³em akustycznym w g³oniku kasety rozmównej.
P-2-8 [E rU] (1)
Zezwolenie na sterowanie elektrozaczepem przy pomocy przycisków w unifonach.
P-2-9 [ECod] (1)
Zezwolenie na u¿ywanie zamka szyfrowego.
P-2-11 [ESOP] (1)
Zezwolenie na zmianê kodu zamka szyfrowego bez koniecznoci podania starego kodu.
P-2-12 [PCod] (1)
Zezwolenie na sygnalizacjê u¿ycia kodu zamka szyfrowego.
U¿ycie kodu zamka szyfrowego powoduje akustyczn¹ sygnalizacjê tego faktu w s³uchawce
unifonu zamontowanego w lokalu, którego kod zosta³ u¿yty do odblokowania wejcia.
P-2-13 [PbCo] (1)
Zezwolenie na sygnalizacjê u¿ycia b³êdnego kodu zamka szyfrowego.
Ka¿da próba u¿ycia kodu zamka szyfrowego (nawet jeli jego wartoæ bêdzie z³a i wejcie
nie zostanie odblokowane) bêdzie sygnalizowana w s³uchawce unifonu w lokalu, którego
kodem próbowano siê pos³u¿yæ.
P-2-14 [E-1b] (1)
Zezwolenie na obs³ugê kluczy elektronicznych.
P-2-15 [E UC] (0)
Ci¹g³e zasilanie kamery.
W domofonie CA-3500 zosta³o przewidziane miejsce na kamerê. Kamera i owietlacz
podczerwieni uruchamiane s¹ w chwili wywo³ania i podczas rozmowy. Ustawienie tego
parametru na wartoæ (1) spowoduje, ¿e kamera bêdzie zasilana w sposób ci¹g³y.
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P-3 Kalkulator
Kalkulator umo¿liwia szybkie przeliczanie numeru fizycznego na numer logiczny i odwrotnie.
Normalnie numer logiczny (pod którym zg³asza siê unifon) i fizyczny (wynikaj¹cy ze
sposobu pod³aczenia do magistrali) pokrywaj¹ siê, jednak w trybie numeracji hotelowej
i numeracji z przesuniêciem zakresu numerowi fizycznemu mozna przypisaæ dowolny
numer logiczny. Zale¿noæ miêdzy mumerami logicznymi i fizycznymi wyznaczana jest
w oparciu o podane wzory lub za pomoc¹ kalkulatora. Kalkulator wykonuje obliczenia
w oparciu o bie¿ace nastawy centrali. Aby dokonaæ obliczeñ trzeba ustawiæ parametry
przesuniêcie zakresu lub liczba lokali na pietrze na wartoci wiêksz¹ od zera.
Nastêpnie wybraæ jeden z dwóch podprogramów: przeliczaj¹cy numer logiczny na fizyczny
(Lo-F) lub fizyczny na logiczny (F-Lo). Nastêpnie nale¿y wprowadziæ wartoæ do konwersji
i wcisn¹æ przycisk z symbolem klucza. Na wywietlaczu powinien pojawiæ siê obliczony
numer.
Wartoæ do
przeliczenia

a)

Wartoæ
przeliczona

1
2
3

1

Wartoæ do
przeliczenia

Wartoæ
przeliczona

b)
1
2
3

2

Przeliczenie numerów: a) logicznego na fizyczny, b)fizycznego na numer logiczny

P-4 Zarz¹dzanie kluczami elektronicznymi
Centrala umo¿liwia zapamiêtanie 1000 kluczy Touch Memory oraz 1-go klucza administratora
systemu.
P-4-0 [CODE] - Kasowanie pamiêci kluczy elektronicznych.
Procedura s³u¿y do kasowania kluczy zapisanych w pamiêci systemu domofonowego.
Aby skasowaæ pamiêæ nale¿y uruchomiæ program P-4-0 . Aby zabezpieczyæ pamiêæ przed
przypadkowym skasowaniem nale¿y podaæ kod administratora. Po podaniu kodu instalatora
lub uzyciu klucza serwisowego na wywietlaczu pojawi siê na czas kasowania napis
[CLR ]. Procedura powoduje skasowanie wszystkich kodów u¿ytkownika i kodu klucza
serwisowego.
kod
instalatora

4

0

1
2
3
4
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P-4-1 [Add] - Dodanie klucza bez przypisania do lokalu
Procedura umo¿liwia dodanie nowego klucza do pamiêci domofonu. Dane klucza
zapisywane s¹ w pamiêci pod kolejnym wolnym numerem. Instalator powinien sporz¹dziæ
listê, na której zapisana jest pozycjia klucza w pamiêci oraz nazwisko osoby, której klucz
ten zostanie przekazany. Jest to wa¿ne w przypadku, kiedy trzeba usun¹æ klucz z pamiêci.
Instalator nie ma wp³ywu na wybór pozycji, pod któr¹ zapisywany jest numer kluczawybierany jest pierwszy wolny numer w pamiêci.
Jeli dane klucza znajduj¹ siê ju¿ w pamiêci domofonu, to na wywietlaczu pojawi siê
komunikat [OLD]
przy³o¿yæ
klucz
do czytnika

numer
pozycji
w pamiêci

dodanie
kolejnego
klucza

C

1

4

P-4-2 [L---] - Dodanie klucza z przypisaniem do lokalu
Procedura umo¿liwia dodanie klucza i przypisanie go do wybranego numeru lokalu, co
u³atwia zarz¹dzanie kluczami. U¿ycie klucza jest sygnalizowane w s³uchawce unifonu,
tak jak w przypadku u¿ycia kodu zamka szyfrowego. Po uruchomieniu programu P-4
i podprogramu P-4-2 na wywietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis [L---]. Nastêpnie nale¿y
podaæ numer lokalu, do którego przypisane bêd¹ kolejne klucze i potwierdziæ wciskaj¹c
klawisz . Wprowadzony numer powinien przestaæ migaæ- jest to sygna³, ¿e mo¿na dodaæ
nowe klucze. Aby dodaæ nowy klucz nale¿y przy³o¿yæ go do czytnika. Dodanie klucza do
pamiêci powoduje, ¿e na wywietlaczu pojawia siê na chwilê napis [NEu] a nastêpnie
[P- X] , gdzie X- pozycja w pamiêci, pod któr¹ zapisany zosta³ numer klucza, po czym
ponownie pojawi siê numer lokalu- mo¿na do niego przypisaæ kolejne klucze. Powrót do
wczeniejszych etapów procedury umo¿liwia klawisz
numer
lokalu

4

2

przy³o¿yæ
klucz do
czytnika

numer dodanie
pozycji w kolejnego
pamiêci klucza

1 2

P-4-3 [SEr] - Zaprogramowanie klucza serwisowego (administratora)
Klucz serwisowy pe³ni rolê podobn¹ do kodu administratora- pozwala wejæ w procedury
programowania, przy czym klucz serwisowy funkcjonuje niezale¿nie od kodu administratora.
W systemie domofonowym mo¿e byæ zdefiniowany tylko jeden klucz administratora,
ka¿dorazowe wykonanie procedury P-4-3 powoduje zast¹pienie starego numeru klucza
serwisowego nowym.

4

3
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P-4-4 [PdEL] - Kasowanie klucza po podaniu jego pozycji w pamiêci
Procedura umo¿liwia skasowanie z pamiêci systemu domofonowego klucza po podaniu
numeru w pamiêci, pod którym zosta³ on zapisany. Numer ten mo¿e byæ odczytany z listy
sporz¹dzonej przez instalatora lub podany przez u¿ytkownika (pozycja, pod któr¹ zapisany
jest numer klucza wywietlana jest na wywietlaczu po ka¿dorazowym jego u¿yciu). Jeli
pod podan¹ pozycj¹ nie jest zdefiniowany ¿aden klucz, wtedy na wywietlaczu pojawi siê
napis [FREE]

4

4

6 3

P-4-5 [dEL] - Kasowanie klucza.
Usuwanie klucza z pamiêci po przy³o¿eniu go do czytnika. Jeli kasowany klucz nie zosta³
wczeniej zdefiniowany (nie jest zapisany w pamiêci), to na wywietlaczu pojawi siê napis
[ndEF]
przy³o¿yæ numer
klucz
lokalu
do czytnika

4

5

P-4-6 [LdEL] - Kasowanie klucza po podaniu numeru lokalu, do którego jest on przypisany.
Ta operacja umo¿liwia usuniêcie z pamiêci kluczy przypisanych do konkretnego lokalu.
Jeli do podanego numeru mieszkania przypisane zosta³y jakie klucze, to na wywietlaczu
pojawi siê migaj¹cy napis [P - X] gdzie X jest numerem komórki w pamiêci, pod któr¹ klucz
zosta³ zapisany. Wywietlany jest numer pierwszej znalezionej pozycji, jeli ma on zostaæ
skasowany nale¿y wcisn¹æ przycisk oznaczony symbolem C , jeli wpis ma zostaæ
pozostawiony wcisn¹æ przycisk z symbolem klucza. Jeli przez 5 s od znalezienia pozycji
nie zostanie podjêta ¿adna akcja, to system wyszuka nastêpn¹ pozycjê pod któr¹ znajduje
siê klucz przypisany do podanego numeru lokalu.
Jeli do lokalu nie s¹ przypisane ¿adne klucze, to na wywietlaczu pojawi siê na chwilê
napis [END] - domofon oczekuje na wprowadzenie numeru kolejnego lokalu, w którym
kasowane bêd¹ klucze.

4

1 2

6

Poszukiwanie klucza przypisanego do lokalu (nr 12). Klucz znaleziony na pozycji nr 2
poszukiwanie
pozycja
kolejnego
znalezionego
klucza
klucza

pozycja
nastêpnego
klucza

kasowanie
pozycja
znalezionego klucza
klucza

C

Pominiêcie znalezionego klucza

Skasowanie klucza
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P-4-7 [Id-b] - Identyfikacja klucza
Procedura s³u¿y do identyfikacji klucza. Po przy³o¿eniu klucza do czytnika na wywietlaczu
pojawi siê informacja, na której pozycji jest on zapamietany ([P - x]) i do którego lokalu
przypisany ([L - x], je¿eli nie jest, to [L - 0]). Je¿eli badany klucz jest zdefiniowany jako
serwisowy, na wywietlaczu pojawi siê komunikat [SER].
pozycja
klucza

4

numer
lokalu

7

Identyfikacja kluczaklucz niezdefiniowany

Identyfikacja klucza zapisanego na pozycji
22 i przypisanego do lokalu nr. 64

P-5 Indywidualne nastawy dla lokali
numer
lokalu
1
2
3

Parametr 1
Parametr 4

W systemie CA-3500 istnieje mo¿liwoæ indywidualnych nastaw niektórych parametrów
pracy domofonu zwi¹zanych z wywo³ywaniem unifonu oraz funkcjami zamka szyfrowego.
Mo¿na zmieniaæ trzy parametry:
Parametr nr. 1. Opcje wywo³ania
Parametr mo¿e przyj¹æ nastêpuj¹ce wartoci:
0 - unifon wy³¹czony. Wybrany numer lokalu zostaje wy³¹czony i nie mo¿na z nim
nawi¹zaæ po³¹czenia z kasety rozmównej.
1 - Blokada rozmowy. W tym trybie unifon pe³ni w zasadzie rolê dzwonka. Unifon w
tym lokalu mo¿e byæ wywo³any z bramofonu, nie mo¿na z nim jednak prowadziæ
rozmowy, nie mo¿na te¿ sterowac elektrozaczepem. Funkcja ta mo¿e byæ
wykorzystana w przypadku kiedy z ró¿nych wzglêdów administrator nieruchomoci
postanowi³ ograniczyæ lokatorowi mo¿liwoæ korzystania z domofonu.
2 - Pojedynczy sygna³ wywo³ania. Opcja ta pozwala na sygnalizacjê przy pomocy
jednego cyklu wywo³ania. Po tym sygnale unifon przechodzi w tryb oczekiwania
na odebranie po³¹czenia.
3 -Wywo³anie wed³ug nastaw. Domylny tryb pracy unifonu z nastawami wspólnymi
dla wszystkich numerów.
Parametr nr. 2. G³onoæ wywo³ania.
L
U
H
P

ciche wywo³anie
rednie wywo³anie
g³one wywo³anie
narastaj¹ce wywo³anie.
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UWAGA!
Dzia³anie tej funkcji w du¿ym stopniu zale¿y od impedancji s³uchawki unifonu i w niektórych
przypadkach efekt stopniowania g³onoci wywo³ania mo¿e byæ s³abo widoczny.
Parametr nr. 3. Opcje rygla
A
obs³uga rygla w³¹czona
n
obs³uga rygla wy³¹czona
Parametr. 4. Opcje zamka szyfrowego
nie dzia³a w tej wersji urz¹dzenia
c
zamek szyfrowy w³¹czony
C
zamek szyfrowy w³¹czony z potwierdzeniem u¿ycia kodu w lokalu
E
zamek szyfrowy w³¹czony, zmiana i potwierdzenie u¿ycia kodu

Do zmiany parametrów s³u¿¹ nastêpuj¹ce klawisze:
parametr 1  klawisz
parametr 2  klawisz
parametr 3  klawisz
parametr 1  klawisz

parametr 2
parametr 1

parametr 3
parametr 4

4

1

1
2
3
4

2

3

Procedura umo¿liwia ³atwe przejcie do edycji nastaw kolejnych numerów lokali. S³u¿¹
do tego klucze oznaczone symbolami 7 (zmniejszenie numeru o jeden) i 9 (zwiêkszenie
numeru o jeden)
CA-3500 umo¿liwia skopiowanie ustalonych nastaw do wybranego zakresu numerów.
W tym celu w procedurze P-5 nale¿y wybraæ numer lokalu równy 0.
Przyk³ad.
Wy³¹czyæ obs³ugê lokali od numeru 50 do 199 .
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wejæ w tryb programowania centrali.
Wybraæ procedurê nr.5  na wywietlaczu pojawi siê symbol [ -], podaæ numer
lokalu równy '0' i zatwierdziæ klawiszem .
Na wywietlaczu pojawi siê symbol [3PAE]
U¿ywaj¹c klawisza z numerem '0' ustawiæ na piewszej pozycji wywietlacza wartoæ
'0'
Wybraæ klawisz z symbolem klucza, na chwilê na wywietlaczu pojawi siê symbol
[COPY], a nastêpnie [CODF] i [----] informuj¹cy, ¿e nale¿y podaæ czterocyfrowy
kod instalatora, lub przy³o¿yæ do czytnika klucz serwisowy.
Na wywietlaczu pojawi siê symbol [ LO] a nastêpnie [ 1], wprowadziæ wartoæ 50
(najni¿szy numer lokalu z zakresu, do którego kopiowane s¹ nastawy) i zatwierdziæ
symbolem klucza.
Na wywietlaczu pojawi siê symbol [ HI] a nastêpnie [199] , wprowadziæ wartoæ
199 (najwy¿szy numer lokalu z zakresu, do którego kopiowane s¹ nastawy) i
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8.

zatwierdziæ symbolem klucza.
Na wywietlaczu pojawi¹ siê zmieniaj¹ce siê cyfry, a nastêpnie symbol [ -]. W tym
momencie mo¿na zmieniæ nastawy dla innych lokali lub wyjæ z procedury
programowania wciskaj¹c kolejno klawisz z symbolem klucza i cyfr¹ 8.

P-6 Zmiana kodu instalatora
Kod instalatora umo¿liwia wejcie w tryb programowania. W przypadku instalatorów lub
administratorów nieruchomoci wygodnie jest pos³ugiwaæ siê jednym kodem wspólnym
dla wszystkich nadzorowanych systemów CA-3500. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nastêpne
wejcie w tryb programowania bêdzie mo¿liwe po prawid³owym wprowadzeniu nowej
wartoci kodu instalatora. Kod wprowadza siê podaj¹c kolejno 4 cyfry. Przy³o¿enie klucze
podczas wywietlania napisu [----] powoduje jej zapamiêtanie jako klucze administratora
(analogicznie jak w procedurze P-4-3).
Nowy
kod

6

1
2
3
4

P-7 Test elektrozaczepu
Procedura u¿ywana w czasie instalowania i regulacji zaczepu elektrycznego. Ka¿dorazowe
uruchomienie procedury P-7 powoduje uruchomienie zaczepu elektrycznego na czas
wynikaj¹cy z ustawionego parametru czasu dzia³ania zaczepu (standardowo jest to czas
5 sekund) a nastêpnie powrót do g³ównego programu.

P-8 Zwolnienie elektrozaczepu w trybie serwisowym
Procedura wykorzystywana przez instalatora w przypadku koniecznoci wejcia na teren
posesji lub klatki schodowej. Procedura powoduje zwolnienie elektrozaczepu i powrót
domofonu w tryb normalnej pracy domofonowej.
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9. Obs³uga domofonu CA-3500
Po³¹czenie z lokalem
Aby nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem nale¿y z klawiatury kasety rozmównej wybraæ jego
numer. W przypadku pomy³ki uzyæ klawisza . Domofon sprawdzi, czy w wybranym lokalu
pod³¹czony jest unifon i czy jest on obs³ugiwany przez domofon. Jeli test przebiegnie
pomylnie, to na wywietlaczu kasety rozmównej pojawi siê napis [CALL] i rozpocznie
siê wywo³ywanie unifonu. Wywo³anie trwa przez okrelony czas (domylnie 30 s) a po
up³ywie tego czasu domofon bêdzie oczekiwa³ na podniesienie s³uchawki- czas oczekiwania
wynosi standardowo 30 s, lecz mo¿e byæ zmieniony przez instalatora.
Jeli s³uchawka nie zostanie podniesiona przez lokatora w czasie okrelonym procedur¹
P-1-3 domofon przejdzie do stanu czuwania.
Jeli s³uchawka zostanie podniesiona, to zostanie zestawione po³¹czenie umo¿liwiaj¹ce
prowadzenie rozmowy miêdzy kaset¹ rozmówn¹ a unifonem. Czas rozmowy jest limitowany
(standardowo 2 min), a po jego up³ywie rozmowa zostanie przerwana. Zbli¿aj¹cy siê
moment przerwania rozmowy sygnalizowany jest krótkimi sygna³ami akustycznymi.
Prowadzenie rozmowy i sterowanie elektrozaczepem.
Podniesienie s³uchawki w trakcie trwania sygna³u wywo³ania lub przez pewien czas po
jego zakoñczeniu (procedura P-1-3 ) spowoduje zestawienie rozmowy miêdzy kaset¹
rozmówn¹ a unifonem.
Przerwanie rozmowy nastêpuje po od³o¿eniu s³uchawki lub up³ywie czasu okrelonego
procedur¹ P-1-4 . W czasie prowadzenia rozmowy mo¿na odblokowaæ elektrozaczep
lub zamek elektromagnetyczny wciskaj¹c przycisk w unifonie.
Korzystanie z zamka szyfrowego
Domofon CA-3500 posiada wbudowan¹ funkcjê zamka szyfrowego, pozwalaj¹c¹ na
otwieranie wejcia przy u¿yciu indywidualnego, czterocyfrowego kodu wejciowego. Kody
wejciowe s¹ zdefiniowane w procesie produkcyjnym i dostarczane wraz z kaset¹
rozmówn¹.
Aby odblokowaæ wejcie u¿ywaj¹c kodu zamka szyfrowego nale¿y wybraæ z klawiatury
numer lokalu i wcisn¹æ klawisz . Na wywietlaczu pojawi siê napis [----] oznaczaj¹cy,
¿e system oczekuje na wprowadzenie kodu. Nale¿y wprowadziæ czterocyfrowy kod zamka.
Cyfry 0 w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomijaæ, nawet jeli s¹ na
pierwszym miejscu. Jeli wprowadzony kod jest poprawny, to zaczep lub zamek
elektromagnetyczny zostanie odblokowany, a na wywietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis
[OPEN].
Jednoczenie w unifonie zamontowanym w lokalu, którego kod zosta³ u¿yty wygenerowane
zostan¹ trzy krótkie sygna³y akustyczne (o ile mo¿liwoæ taka nie zosta³a zablokowana
przez administratora). Jeli wprowadzony zosta³ b³êdny kod to na wywietlaczu pojawi
siê napis [Err] a w s³uchawce unifonu zostan¹ wygenerowane dwa d³ugie sygna³y
akustyczne.
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Zmiana kodu zamka szyfrowego
O ile instalator nie zablokuje takiej mo¿liwoci to u¿ytkownik mo¿e zmieniæ kod swojego
zamka szyfrowego. Przy zmianie kodu zamka szyfrowego niezbêdna jest pomoc osoby
w lokalu, dla którego kod ma zostaæ zmieniony.
Zmiana kodu zamka szyfrowego przebiega nastêuj¹co:
- nale¿y nawi¹zaæ po³aczenie miêdzy wejciem a lokalem, którego kod jest zmieniany
- osoba przy wejciu powinna dotkn¹æ pola z symbolem i trzymaj¹c palec na tym polu
poprosiæ osobê w mieszkaniu o trzykrotne wciniêcie (z jednosekundowymi przerwami
pomiedzy kolejnymi wciniêciami) przycisku zwalniaj¹cego elektrozaczep
- kiedy na wywietlaczu kasety rozmównej pojawi siê napis [----] nale¿y wprowadziæ nowy
kod i potwierdziæ go klawiszem z symbolem klucza
U¿ywanie kluczy dotykowych Touch Memory
Zamek elektroniczny z kluczem Touch Memory to doskona³e rozwi¹zanie zarówno dla
u¿ytkowników jak i administratorów nieruchomoci. Klucz posiada indywidualny,
niepowtarzalny numer zaprogramowany w pamiêci- numer ten odczytywany jest przez
domofon i porównywany z numerami zapisanymi w jego pamiêci. Unikalny algorytm
przeszukiwania bazy danych powoduje ¿e przeszukiwanie bazy 1000 kluczy zajmuje czas
krótszy od 2,5 s, choæ w typowych warunkach, gdy liczba zdefiniowanych kluczy ograniczona
jest do kilkudziesiêciu czas ten jest mniejszy ni¿ 1 s.
Klucza Touch Memory nie mo¿na w prosty sposób podrobiæ i powieliæ, co zabezpiecza
przed sytuacj¹ spotykan¹ w przypadku kodów zamka szyfrowego, kiedy wskutek
nieodpowiedzialnoci u¿ytkowników kod zostaje przekazany osobom nieuprawionym.
W przypadku instalatorów jeden klucz Touch Memory mo¿e byæ np. u¿yty jako
klucz administratora do dowolnej liczby systemów domofonowych. To samo dotyczy
listonoszy oraz wszelkiego rodzaju s³u¿b technicznych, którym nale¿y zapewniæ dostêp
do pomieszczeñ zabezpieczonych systemem domofonowym.
Domofon CA-3500 pozwala na zapisanie 1000 kluczy u¿ytkowników i jednego klucza z
uprawnieniami administratora. System pozwala w elastyczny sposób zarz¹dzaæ kluczami.
Ka¿demu kluczowi dodanemu do systemu nadawany jest indywidualny numer, pod którym
jest on przechowywany w pamiêci. Oprócz tego zaprogramowany klucz mo¿na przypisaæ
do konkretnego numeru mieszkania- pozwala to póniej na ³atwe usuniêcie z pamiêci
zgubionego klucza oraz akustyczn¹ sygnalizacjê jego u¿ycia w lokalu do którego zosta³
przypisany (podobnie, jak w przypadku sygnalizacji u¿ycia kodu zamka szyfrowego).
Aby odblokowaæ wejcie u¿ywaj¹c klucza dotykowego nale¿y przy³o¿yæ go do czytnika
w kasecie rozmównej. Je¿eli klucz znajduje siê w pamiêci urz¹dzenia wejcie zostanie
odblokowane a na wywietlaczu pojawi siê cyfra (numer klucza) i migaj¹cy napis [OPEN].
Wskazane jest, aby u¿ytkownik zapamiêta³ wywietlany numer, poniewa¿ mo¿e on u³atwiæ
administratorowi usuniêcie klucza z pamiêci - np. w przypadku jego zgubienia.
Je¿eli przy³o¿ony do czytnika klucz nie zosta³ wczeniej zdefiniowany w pamiêci domofonu,
to po przy³o¿eniu go do czytnika wejcie nie zostanie odblokowane, a kropka na wywietlaczu
bêdzie miga³a, za z g³onika kasety rozmównej dobiega³y bêd¹ krótkie dwiêki.
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10. Przywrócenie domylnych nastaw domofonu
Aby przywróciæ domylne nastawy systemu domofonowego nale¿y zdemontowaæ panel
kasety rozmównej i od³¹czyæ jego zasilanie. Nastêpnie zewrzeæ (np. jumperem) zworê
Z3 i w³¹czyæ zasilanie i po ok 3 s. usun¹æ jumper. Na wywietlaczu kasety rozmównej
pojawi¹ siê zmieniaj¹ce siê cyfry. Kiedy operacja zostanie zakoñczona domofon przejdzie
do trybu czuwania. Po tej operacji przywrócone zostaj¹ domylne parametry konfiguruj¹ce
pracê domofonu oraz kody zamka szyfrowego. Operacja ta nie kasuje pamiêci kluczy
Touch Memory.
Aby podczas przywracania domylnych nastaw skasowana zosta³a równie¿ pamiêæ kluczy
nale¿y zewrzeæ jumperem zworê Z3 i zwarcie to pozostawiæ a¿ do zakoñczenia operacji
przywracania nastaw.

11. Konserwacja domofonu

 W przypadku zabrudzenie klawiatury systemu domofonowego nale¿y przetrzeæ j¹
wilgotn¹ szmatk¹. Szczególnie uwa¿nie nale¿y wyczyciæ powierzchnie, przez które
widoczne s¹ diody owietlaj¹ce. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie pozostawa³y na niej
¿adne widoczne zabrudzenia. Powierzchni tej nie nale¿y czyciæ przedmiotami ostrymi
mog¹cymi doprowadziæ do porysowania p³ytki.
 W przypadku uszkodzenia p³ytki z naniesionymi cyframi (w kasecie rozmównej) mo¿na
dokonaæ jej wymiany. Najlepszym rozwi¹zaniem jest przes³anie kasety do producenta.
Mo¿na te¿ dokonaæ wymiany we w³asnym zakresie, wi¹¿e siê to jednak z koniecznoci¹
demonta¿u p³ytki zawieraj¹cej podzespo³y elektroniczne a w przypadku, kiedy urz¹dzenie
jest objête gwarancj¹  jej utratê.
 Kasety rozmówne nale¿y czyciæ rodkami nie zawieraj¹cymi rozpuszczalników.
 Unifony nale¿y czyciæ wilgotn¹ szmatk¹ lub przy u¿yciu rodków przeznaczonych do
czyszczenia tworzyw sztucznych. Nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników.
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12. Dane techniczne
Oznaczenia zacisków w kasecie rozmównej
VID
wyjcie m.cz sygna³u wideo z kamery
GK
masa sygna³u wideo
Ltor wyjciowy audio
L+
tor wyjciowy audio
LN
tor wejciowy audio
GS
masa zasilania
TX
transmisja danych
VS
zasilanie kasety rozmównej
VZ
zasilanie elektrozaczepu +
Z+
elektrozaczepu
Zelektrozaczepu
GZ
zasilanie elektrozaczepu
PL+
przycisk otwierania drzwi/LED
PLprzycisk otwierania drzw/LED
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Farfisa

Wekta

IP43
IP20
IP30

1
2
3
4
5
6
7
8

Bitron

stopieñ ochrony IP
- panel zewnêtrzny
- dekoder
- unifony

wywo³anie
s³uchawka
mikrofon
masa
elektrozaczep
wejcie wywo³ania wew.
masa elektrozaczepu
wyjcie wywo³ania wew.

CA 9 C7
1
2
1
2
1
2
6 3(0) 6
9
5
9
GT C AU
10
T1 NA AU

1
3
4
2
5
7
6
8

Urmet

Oznaczenia zacisków
w unifonie stosowane
przez innych
producentów

Laskomex

Oznaczenia zacisków w dekoderze
AC1,AC2
14.5V AC
AC3,AC4
12V AC
VZ,GZ
zasilanie elektrozaczepu
+B,-B
akumulator
VS
+12V, stabilizowane
GS,GS1
masa stabilizowana
GLU
g³oniki unifonów
MP1
mikrofon kasety rozmównej
MU
mikrofon unifonu
GLP
g³onik kasety rozmównej
SW
przycisk otwierania drzwi w unifonie
N1..N22
wywo³anie unifonu
TXR
transmisja danych
BLOK
sygna³ blokady unifonu.
GD,VD,DDE
nie wykorzystywane (nie pod³aczaæ ¿adnych przewodów!)
DCE,WEX
nie wykorzystywane (nie pod³aczaæ ¿adnych przewodów!)
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Elektrozaczep/
s³uchawka

Uwaga !
W instalacjach 3+n ze s³uchawk¹ zwieran¹ do masy mog¹
wystêpowaæ unifony przystosowane specjalnie do tego
typu instalacji. Schemat takiego unifonu przedstawia
rysunek powy¿ej.
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4

5

Unifon
nr.22

Unifony w modernizowanej instalacji domofonowej powinny
byæ sprawne, impedancja s³uchawki powinna zawieraæ
siê w przedziale 40...300 Ohm. Unifon powinien byæ
wyposa¿ony w mikrofony elektretowe- stosowanie
unifonów z wk³adk¹ wêglow¹ nie jest wskazane.
Zalecenia te dotycz¹ ka¿dego typu instalacji, do której
przeznaczony jest domofon CA-3500.
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nr.62

4,7 uF/16V

Unifon
nr.23

Do instalacji 3+n ze s³uchawk¹ zwieran¹ do masy mo¿na
przystosowaæ unifony przeznaczone do popularnych
instalacji 4+n. Przystosowanie to polega na w³¹czeniu
miêdzy zaciski s³uchawki (2) i elekrtozaczepu (5)
kondensatora 4,7 uF/16V.

GD
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5

+

4,7 uF/16V

4

+

5

przyk³ad wykorzystania unifonu
do systemu 4+n, np. LM-4
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Modu³
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Br¹zowy
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VAC

Br¹zowy

Br¹zowy

Bia³y
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Modu³
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12
VAC

wykonaæ zworê

230 V AC

Transformator
TS 25/2
art. 0018

+

GZ

VZ

VS

TX

GS

LN

L+

L-

PL+

Z+

PL-

Z-

Uwaga
Koñcówki przewodów
z transformatora nale¿y
nawin¹æ na rdzeniu
ferrytowym. Podobnie nale¿y
post¹piæ z przewodem
³¹cz¹cym dekoder z kaset¹
rozmówn¹ od strony kasety
rozmównej. W obu
przypadkach nale¿y wykonaæ
2,5 zwoja (patrz str. 11).

-

Akumulator
12 V 1...7Ah

Kaseta
rozmówna

Przycisk
otwierania
drzwi

Elektrozaczep

Rys. 13.1 Zastosowanie domofonu CA-3500 w instalacji typu 3+n z zaczepem wyzwalanym
przez zwarcie linii s³uchawki do masy
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UWAGA!
W domofonie CA-3500 z wyzwalaniem zaczepu przez
zwarcie linii mikrofonu do masy nie bêdzie mo¿liwe
otwieranie elektrozaczepu, w sytuacji, je¿eli jednoczenie
bêd¹ podniesione wiêcej ni¿ dwie s³uchawki unifonu.
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Unifon
nr.62
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4
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Unifon
nr.23

Dlatego nale¿y zwróciæ uwagê na w³aciwe odk³adanie
s³uchawki po ka¿dej rozmowie, poniewa¿ nieprawid³owe
od³o¿enie kilu s³uchawek uniemo¿liwi korzystanie z domofonu.
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w przedziale 40...300 Ohm. Unifon powinien byæ wyposa¿ony
w mikrofony elektretowe- stosowanie unifonów z wk³adk¹
wêglow¹ nie jest wskazane.
Zalecenia te dotycz¹ ka¿dego typu instalacji, do której
przeznaczony jest domofon CA-3500.
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Na schemacie podane zosta³y oznaczenia zacisków
stosowane przez firmê Laskomex.
W unifonach innych producentów oznaczenia te bêd¹ inne
(patrz tabela s. 28).
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Transformator
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art. 0018
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PL-

Z-

Uwaga
Koñcówki przewodów
z transformatora nale¿y
nawin¹æ na rdzeniu
ferrytowym. Podobnie nale¿y
post¹piæ z przewodem
³¹cz¹cym dekoder z kaset¹
rozmówn¹ od strony kasety
rozmównej. W obu
przypadkach nale¿y wykonaæ
2,5 zwoja (patrz str. 11).

-

Akumulator
12 V 1...7Ah

Kaseta
rozmówna

Przycisk
otwierania
drzwi

Elektrozaczep

Rys. 13.2 Zastosowanie domofonu CA-3500 w instalacji typu 3+n z zaczepem wyzwalanym
przez zwarcie linii mikrofonu do masy
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Unifony w modernizowanej instalacji domofonowej
powinny byæ sprawne, impedancja s³uchawki powinna
zawieraæ siê w przedziale 40...300 Ohm. Unifon powinien
byæ wyposa¿ony w mikrofony elektretowe- stosowanie
unifonów z wk³adk¹ wêglow¹ nie jest wskazane.
Zalecenia te dotycz¹ ka¿dego typu instalacji, do której
przeznaczony jest domofon CA-3500.
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Podane na schemacie oznaczenia dotycz¹ unifonów
firmy Laskomex. W przypadku innych firm trzeba
zidentyfikkowaæ funkcjê zacisków (patrz str. 30)
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Koñcówki przewodów
z transformatora nale¿y
nawin¹æ na rdzeniu
ferrytowym. Podobnie
nale¿y post¹piæ z
przewodem ³¹cz¹cym
dekoder z kaset¹
rozmówn¹ od strony
kasety rozmównej. W obu
przypadkach nale¿y
wykonaæ 2,5 zwoja (patrz
str. 11).
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Rys. 13.3 Zastosowanie domofonu CA-3500 w instalacji typu 4+n
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Domofon CA-3500 wspó³pracuje z unifonami do instalacji
5+n w której obwód elektrozaczepu zwierany jest
przyciskiem w unifonie. W takim przypadku w unifonach
nale¿y wykonaæ zworê widoczn¹ na schemacie unifonu.
Spotykane s¹ równie¿ instalacje typu 5+n
z wywo³aniem elektromechanicznym (brzêczykiem).
Domofon CA-3500 nie bêdzie wspó³pracowa³ z takimi
unifonami i nale¿y je wymieniæ.
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z transformatora nale¿y
nawin¹æ na rdzeniu
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post¹piæ z przewodem
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rozmówn¹ od strony kasety
rozmównej. W obu
przypadkach nale¿y
wykonaæ 2,5 zwoja (patrz str.
11).
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Rys. 13.4 Zastosowanie domofonu CA-3500 w instalacji typu 5+n
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Rys. 13.5 Wymiary elementów domofonu CA-3500
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekrelonego kosza, zgodnie
z europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.
Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.
Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza powstawanie odpadów.
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