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1. Zalety domofonu CD-2501

Dla instalatora

- Dwuprzewodowa instalacja. Wszystkie unifony pod³¹czone s¹ do kasety elektroniki za
po�rednictwem dwuprzewodowej magistrali.

- Mo¿liwo�æ pod³¹czenia do 254 abonentów pod jedn¹, standardow¹ kasetê elektroniki
- Niewielkie wymiary panela zewnêtrznego, zapewniaj¹ce jednocze�nie wybór numerów

mieszkañ z zakresu 1-9999.
- Procedury serwisowe i instalacyjne u³atwiaj¹ce instalacjê i ewentualne naprawy systemu

domofonowego.
- Mo¿liwo�æ sterowania elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym.
- Panel zewnêtrzny z miniaturow¹ list¹ lokatorów.

Dla inwestora

- Pod�wietlana klawiatura bez styków mechanicznych.
- Du¿a odporno�æ na uszkodzenia mechaniczne. Panel zewnêtrzny w systemie CD-2501

zosta³ dodatkowo wzmocniony, aby zminimalizowaæ ryzyko zniszczenia urz¹dzenia w
wyniku aktów wandalizmu.

- Zabezpieczenie przed szkodliwym wp³ywem warunków atmosferycznych.
- Niski koszt urz¹dzenia w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Mo¿liwo�æ obs³ugi 254

lokatorów, prosta instalacja urz¹dzeñ oraz niewielkie wymiary panela zewnêtrznego
decyduj¹ o niskiej cenie urz¹dzenia w przypadku zamontowania w obiektach z du¿¹
liczb¹ lokatorów.

- Mo¿liwo�æ budowy systemów wielowej�ciowych z wydzielonym wej�ciem g³ównym
(np. prowadz¹cym na teren posesji) oraz wej�ciami podrzêdnymi. Rozwi¹zanie to
wymaga zastosowania specjalnych kaset elektroniki

- Klucz elektroniczny dotykowy. Administratorzy nieruchomo�ci oraz s³u¿by techniczne
mog¹ u¿ywaæ jednego klucza do wej�cia na teren wszystkich podleg³ych im obiektów.

Dla u¿ytkownika

- Funkcja zamka szyfrowego. Umo¿liwia wej�cie na teren posesji bez konieczno�ci
u¿ywania kluczy.

- Klucz elektroniczny dotykowy. Niewielkie rozmiary i masa, mo¿liwo�æ wykorzystania
w innych urz¹dzeniach oraz trudno�æ podrobienia tego klucza czyni¹ z niego atrakcyjn¹
alternatywê dla tradycyjnych kluczy mechanicznych.

- Brak mo¿liwo�ci pods³uchu rozmowy z innych unifonów. Rozmowa w systemie CD-2501
nie mo¿e byæ prowadzona z wiêcej ni¿ jednym unifonem w danej chwili.

- Wybór jednego z 9 predefiniowanych sygna³ów wywo³ania z mo¿liwo�ci¹ ich
indywidualnego ustawienia w ka¿dym lokalu.
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- 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 bezpo�rednie 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 i kaseta elektroniki nie powinny byæ nara¿one na dzia³anie wysokiej temperatury

oraz wilgoci. Nie nale¿y montowaæ wymienionych elementów w ³azienkach ani w pobli¿u

grzejników.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w unifonie, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego niew³a�ciwe

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 jednocze�nie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ d�wigni w podstawie

unifonu (nie dotyczy przycisku otwierania drzwi i wywo³ania wewnêtrznego). Grozi  to

pojawieniem siê w s³uchawce g³o�nego 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 domofonu 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.

- Panela zewnêtrznego nie nalezy uszczeniaæ  (np. silikonem). Pogarsza to wentylacjê

panela i mo¿e spowodowaæ korozjê znajduj¹cych siê w nim elementów.

2. Warunki eksploatacji
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3. Instalacja systemu domofonowego CD-2501

W poni¿szych punktach podane zosta³y kolejne, najbardziej istotne etapy projektowania,
wykonania i uruchomienia systemu domofonowego. W nawiasach podane zosta³y punkty
instrukcji, w których znale�æ mo¿na szczegó³owe informacje.

  1. Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi, szczególnie z warunkami eksploatacji domofonu
  2. Okre�liæ docelow¹ konfiguracjê, tryb pracy a nastêpnie dobraæ niezbêdne elementy

(punkty 4, 5 i 6 instrukcji).
  3. Okre�liæ miejsce monta¿u elementów systemu.
  4. Dla przyjêtej konfiguracji zaprojektowaæ instalacjê elektryczn¹, dobraæ rodzaj

i przekroje przewodów (punkty 7.1, 15).
  5. Okre�liæ adresy logiczne i fizyczne urz¹dzeñ (punkty 6 i 7.4 instrukcji)
  6. Zamontowaæ urz¹dzenia systemu domofonowego i pod³¹czyæ zgodnie ze schematem

po³¹czeñ � rysunki 14.1... 14.4.
  7. Uruchomiæ system � w³¹czyæ zasilanie i wej�æ w tryb programowania centrali (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 przypadku uruchomienia systemu z hierarchi¹ wej�æ ustawiæ ograniczenia zakresów
obs³ugiwanych lokali w kasetach podrzêdnych .

10. W miarê konieczno�ci wykonaæ strojenie toru akustycznego (punkt 7.5).
11. Sprawdziæ dzia³anie systemu korzystaj¹c z procedury instalacyjnej

(punkt 8, procedura P-3).

Kaseta elektroniki
EC-2501/U  obs³uguje samodzielne wej�cia do budynków � klatek schodowych w blokach
mieszkalnych, kamienicach itp.  Kaseta EC-2501/U wspó³pracuje te¿ z kaset¹ EC-2502/H
obs³uguj¹c¹ wej�cie g³ówne i mo¿e byæ wykorzystana w systemie wielowej�ciowym.
Ten typ kasety mo¿e byæ u¿ywany jako zamiennik kaset EC-2200, EC-2200/U, EC-2500/S
i EC-2500/U, stosowanych we wcze�niejszych wersjach domofonu.

EC-2501/H obs³uguje jedno wej�cie nadrzêdne (np. wej�cie na teren ogrodzonego osiedla).
Ten typ kasety nie pozwala na bezpo�rednie pod³¹czenie do niej unifonów � wspó³pracuje
z kasetami typu  EC-2501/ U. Centrala mo¿e byæ u¿ywana jako zamiennik kaset
EC-2200/H stosowanych we wcze�niejszych wersjach domofonu.

Panel zewnêtrzny  CP
Panel zewnêtrzny standardowy
Panel posiada g³o�nik, czteropozycyjny wy�wietlacz, mikrofon i pod�wietlan¹ klawiaturê
optyczn¹. Panel zewnêtrzny dostêpny jest w kolorach srebrnym, czarnym i br¹zowym.
Mo¿e byæ montowany podtynkowo i natynkowo (w jednej z obudów natynkowych).

Panel zewnêtrzny z czytnikiem kluczy elektronicznych
Panele te wyposa¿one s¹ w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych, bêd¹cych

4. Elementy domofonu CD-2501
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alternatyw¹ dla zamka szyfrowego oraz doskona³ym zamiennikiem tradycyjnego klucza
mechanicznego, od którego jest znacznie l¿ejszy i wygodniejszy w u¿yciu. Klucz elektroniczny
mo¿e byæ zaprogramowany w dowolnej liczbie bramofonów, oraz innych urz¹dzeniach
korzystaj¹cych z takich kluczy. Czytniki montowane s¹ standardowo we wszystkich typach
paneli z wy³¹czeniem paneli wyposa¿onych w miniaturow¹ listê lokatorów.

Panel zewnêtrzny z list¹ lokatorów.
Panel z list¹ posiada prostok¹tne pole opisowe przes³oniête p³ytk¹ plexi.  W zale¿no�ci
od potrzeb w polu tym mo¿na umie�ciæ listê 15-20 nazwisk, instrukcjê korzystania
z domofonu, numer posesji itp.

Panel zewnêtrzny ze stali nierdzewnej.
Panele wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Dostêpne w dwóch wykonaniach:
w uk³adzie poziomym (CP-2510xx) i pionowym (CP-2520xx). Obydwa bramofony
wyposa¿one s¹ w czteropozycyjny wy�wietlacz i czytnik kluczy elektronicznych. Bramofony
mog¹ byæ montowane tylko podtynkowo.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce rodzaje paneli:
CP-2501/xx - panel standardowy w kolorze xx
CP-2501TM/xx - panel z czytnikiem kluczy
CP-2501N /xx - panel  z list¹ lokatorów
CP-2510 TI - panel z blachy nierdzewnej w uk³adzie poziomym
CP-2520 TI - panel z blachy nierdzewnej w uk³adzie pionowym
XX- kolor panela: CZ- czarny, SR- srebrny, BR - br¹zowy

Unifony
Do cyfrowego systemu domofonowego CD-2501 nale¿y zastosowaæ unifony z dekoderami
cyfrowymi: LF-8, LT-8, LX-8, LR-8 lub LM-8. Stosowanie unifonów innych producentów
nie jest zalecane, poniewa¿ mo¿e to byæ przyczyn¹ nieprawid³owego dzia³ania ca³ego
systemu domofonowego. W ofercie znajduj¹ siê równie¿ unifony z dodatkowym przyciskiem
s³u¿¹cym do sterowania napêdem bram wjazdowych (LM-8W/1) . Unifon mo¿e dzia³aæ
w dwóch trybach: steruje napêdem bramy niezale¿nie od tego, czy jest aktywny czy nie
lub steruje bram¹ tylko gdy unifon jest aktywny (zosta³ wywo³any, a s³uchawka podniesiona)
� w takim przypadku nale¿y przeci¹æ zworê Z1 (szczegó³y w instrukcji unifonu).

Zasilacz
Do domofonu CD-2501 stosowany jest zasilacz TS25/2 art.0018 do centrali CD-2501 z
napiêciami wyj�ciowymi 12 VAC/1 A i 14,5 V/0,8 A.

Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.
Domofon mo¿e sterowaæ elementem blokuj¹cym wej�cie- elektrozaczepem lub zamkiem
elektromagnetycznym. Elektrozaczep zwalnia blokadê po podaniu napiêcia na jego zaciski,
zamek  elektromagnetyczny dzia³a najczê�ciej odwrotnie. W miejsce zamka mo¿na
stosowaæ tzw. elektrozaczepy rewersyjne, u¿ywane g³ównie przy wyj�ciach ewakuacyjnych.
Elektrozaczepy te blokuj¹ wyj�cie po podaniu napiêcia na zaciski, po jego zaniku wej�cie
pozostaje otwarte. Wyboru elementu blokuj¹cego dokonuje siê przez odpowiednie
ustawienie zwory ZT1 (patrz rys 7.5) Zaleca siê stosowanie elektrozaczepów na napiêcie
12V AC/DC i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 1A.
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Przycisk otwierania drzwi.
Przycisk wykorzystywany jest przy odblokowaniu elektrozaczepu lub zamka
elektromagnetycznego przy wyj�ciu z obiektu. Montowany jest najczê�ciej przy wej�ciu,
wewn¹trz pomieszczenia, w którym zamontowany jest domofon. Jako przycisk mo¿e byæ
wykorzystany dowolny przycisk zwierny- np. przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy
stosowany w systemach alarmowych.

Modu³ dodatkowego wywo³ania.
Modu³ umo¿liwia dodatkow¹ sygnalizacjê (akustyczn¹ lub optyczn¹) wywo³ania w unifonie.
Stosowany jest w sytuacji, kiedy unifon znajduje siê w pomieszczeniu o du¿ym natê¿eniu
ha³asu lub znajduj¹ siê w nim osoby niedos³ysz¹ce. Umo¿liwia uruchomienie na czas
wywo³ania dowolnego urz¹dzenia zasilanego napiêciem 12...24V AC- dzwonka, syreny
lub lampy sygnalizacyjnej (schemat pod³¹czenia w p-cie 14.4).

Obudowy do panela zewnêtrznego i lista lokatorów
Standardowo bramofony i listy lokatorów dostarczane s¹ w ramce podtynkowej, obudowy
umo¿liwiaj¹ natynkowy monta¿ tych urz¹dzeñ.

DA1 - obudowa natynkowa jednosegmentowa
DA2H - obudowa natynkowa dwusegmentowa, pozioma
DA2V - obudowa natynkowa dwusegmentowa, pionowa
DA3H - obudowa natynkowa trójsegmentowa, pozioma
DA3V - obudowa natynkowa trójsegmentowa, pionowa
NP3000 - pod�wietlany panel numerowy (lista lokatorów)

System podstawowy
W podstawowej wersji system domofonowy sk³ada siê z kasety elektroniki EC-2501/U,
panela zewnêtrznego, zasilacza oraz od 1 do 254 unifonów (patrz rys. 5.1). Panel
zewnêtrzny powinien byæ zamontowany w odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿ 15 m od centrali.
System podstawowy znajduje zastosowanie w klatkach bloków mieszkalnych, kamienic,
firm itp., do których prowadzi tylko jedno wej�cie.

System z hierarchi¹ wej�æ
W systemie z hierarchi¹ wej�æ mo¿na wyró¿niæ wej�cie g³ówne (np. bramê prowadz¹c¹
na podwórko kamienicy � patrz rys. 5.2), oraz wej�cia lokalne, prowadz¹ce bezpo�rednio
do poszczególnych klatek schodowych.
Z wej�cia g³ównego mo¿na nawi¹zaæ po³¹czenie z ka¿dym lokalem, niezale¿nie od
budynku czy klatki, w której siê znajduje. Z wej�cia lokalnego mo¿na dzwoniæ tylko do
mieszkañ, do których to wej�cie prowadzi. W domofonie CD-2501 mo¿e byæ jedno wej�cie
g³ówne i do 15 wej�æ lokalnych. Nale¿y równie¿ zadbaæ o to, aby w ka¿dym domofonie
przy wej�ciu lokalnym ograniczyæ zakres obs³ugiwanych numerów lokali
(P-1-14, P-1-15). Kaseta elektroniki powinna obs³ugiwaæ tylko bezpo�rednio pod³¹czone
do niej unifony. Dziêki temu w czasie rozmowy z wej�cia g³ównego tylko jeden domofon
przy wej�ciu lokalnym bêdzie zajêty (na jego wy�wietlaczu pojawi siê wtedy komunikat
[ZAJ]), za� domofony przy pozosta³ych wej�ciach bêd¹ mog³y byæ u¿ywane niezale¿nie.

5. Konfiguracje pracy systemu domofonowego CD-2501
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Rys 5.1. System podstawowy

Rys. 5.2 System wielowej�ciowy
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Je¿eli z lokalem prowadzona jest rozmowa z domofonu zamontowanego przy wej�ciu
do klatki schodowej i numer tego mieszkania zostanie równie¿ wybrany  z klawiatury
domofonu znajduj¹cej siê przy wej�ciu g³ównym, to wcze�niejsza rozmowa zostanie
zakoñczona w ci¹gu 10 s.
Elektrozaczep zwalniany jest zawsze przy tym wej�ciu, z którego nast¹pi³o wywo³anie.
Zarówno przy wej�ciu g³ównym, jak i wej�ciu podrzêdnym mo¿na korzystaæ z zamka
szyfrowego.

W ka¿dym unifonie systemu domofonowego CD-2501 powinien zostaæ ustawiony unikalny
numer. Dopuszczalne jest ustawienie co najwy¿ej dwóch unifonów z takim samym
numerem.

Tryb normalny
W normalnym trybie numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) pokrywa siê
z numerem logicznym (pod którym zg³asza siê unifon po wybraniu numeru z klawiatury).
Jest to domy�lny tryb pracy domofonu.

Tryb numeracji z przesuniêciem zakresu
W tym trybie numeracji numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa
siê z jego numerem logicznym (pod którym dzwoni  unifon po wybraniu numeru
z klawiatury).

numer logiczny = numer fizyczny + przesuniêcie zakresu

Przyk³ad:
W obiekcie nale¿y obs³u¿yæ lokale o nastêpuj¹cej numeracji.

Minimalny numer lokalu 310
Maksymalny numer lokalu 360

6. Tryby numeracji

UWAGA!
Z panela zewnêtrznego przy wej�ciu podrzêdnym mo¿na nawi¹zaæ ³¹czno�æ
z lokalami znajduj¹cymi siê w klatce, do której wej�cie to prowadzi.
Nie ma natomiast mo¿liwo�ci nawi¹zania po³¹czenia z lokalami znajduj¹cymi
siê w innych klatkach.

UWAGA!
Wszystkie nastawy indywidualne oraz ograniczenie zakresu obs³ugiwanych
numerów odnosz¹ siê do numerów fizycznych, nie logicznych!
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W lokalu nr 310 (numer logiczny) ustawiamy jumperami numer fizyczny na warto�æ 1,
w lokalu 311 warto�æ 2 itd. Ustawiamy przesuniêcie zakresu na warto�æ 309.  Po
przeprowadzeniu tej operacji unifon z zaprogramowanym numerem 1 zadzwoni po
wybraniu z klawiatury numeru 310, unifon z numerem 2 po wybraniu z klawiatury numeru
311 itd.
Tryb numeracji hotelowej
Ten tryb numeracji przeznaczony jest do budynków, w których numer lokalu rozpoczyna
siê cyfr¹ odpowiadaj¹c¹ numerowi 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 (warto�æ parametru P-1-13)
XX - numer lokalu na piêtrze � liczba z przedzia³u 1 ... P-1-13
Ten tryb numeracji zostanie uruchomiony z chwil¹ ustawienia warto�ci parametru �liczba
lokali na piêtrze� (P-1-13) na warto�æ wiêksz¹ od zera. Przyk³adowo numeracja wygl¹da
wtedy  nastêpuj¹co :

numery lokali     1...  19  numer unifonu   1,   2, ..19;     parter
numery lokali 100...119  numer unifonu 20, 21,...29;  I  piêtro
numery lokali 200...219  numer unifonu 30, 21,...39;  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 kolejno�ci nale¿y wej�æ w tryb programowania centrali i ustawiæ parametr
P-1-13 (liczba lokali na piêtrze) na warto�æ 21, poniewa¿ centrala obs³uguje równie¿
numery 100, 200,.. itd, co daje liczbê 21 lokali na ka¿dym piêtrze z wyj¹tkiem parteru.
Po wyj�ciu z trybu programowania centrala pracuje w trybie numeracji hotelowej.

- Okre�liæ, 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-3-5)

numery lokali     1  ...20  numer unifonu   1,   2,... 20;    parter
numery lokali 101...120  numer unifonu 22, 23,... 41;  I piêtro
numery lokali ............... .................. ............
numery lokali 501...520  numer unifonu 106, 107...125; V piêtro

- Zaprogramowaæ unifony na ustalone wcze�niej numery. £¹czna liczba unifonów
stosowanych w tym trybie numeracji nie powinna przekroczyæ 255.
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Przed przyst¹pieniem do monta¿u i regulacji systemu domofonowego nale¿y okre�liæ
docelow¹ konfiguracjê, tryb numeracji, zaprojektowaæ instalacjê elektryczn¹ i dobraæ do
niej odpowiednie przewody.

7.1. 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 kaseta elektroniki i zasilacz umieszczone by³y w skrzynce instalacyjnej.

Zasilacz powinien byæ zamontowany w takiej odleg³o�ci, aby mo¿na go by³o pod³¹czyæ
przy u¿yciu oryginalnego przewodu.

- Odcinek ³¹cz¹cy panel zewnêtrzny z kaset¹ elektroniki powinien byæ wykonany jednym
12-¿y³owym* przewodem lub kablem, jego d³ugo�æ nie powinna przekraczaæ 15 m.
Zalecane jest stosowanie skrêtki telekomunikacyjnej o �rednicy 0,5 mm (przekrój 0,2
mm2) np. YTKSY lub podobny. Minimalna liczba ¿y³ wynosi 16,  zalecane jest jednak
pozostawinie pewnego zapasu ¿y³.

- Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ³¹czenie zacisków odpowiednimi parami przewodów
(patrz schemat po³¹czeñ).

- Odcinek ³¹cz¹cy kasetê elektroniki z unifonami powinien byæ wykonany dwu¿y³owym*
przewodem, np. przewodem domofonowym, przewodem UTP, lub telekomunikacyjnym.

- D³ugo�æ tego przewodu nie powinna przekroczyæ 150 m. Zalecane jest, aby instalacjê
wykonaæ w postaci magistrali z puszkami instalacyjnymi na ka¿dym piêtrze. W puszce
tej powinny zbiegaæ siê przewody od unifonów zamontowanych w lokalach znajduj¹cych
siê na tym piêtrze. Przewody te nale¿y po³¹czyæ w puszce instalacyjnej zwracaj¹c uwagê
na w³a�ciw¹ polaryzacjê przewodów.

- Wolny koniec przewodu w mieszkaniu nale¿y zabezpieczyæ izolacj¹ przed zwarciem
¿y³.

- Odcinek ³¹cz¹cy nadrzêdn¹ kasetê elektroniki EC-2501/H z kasetami elektroniki
EC-2501/U powinien byæ wykonany przewodem dwu¿y³owym o d³ugo�ci nie
przekraczaj¹cej 150 m. Kolejne kasety elektroniki EC-2501/U mog¹ byæ ³¹czone
równolegle z poprzednimi � nie ma konieczno�ci prowadzenia oddzielnych przewodów
miêdzy ka¿d¹ z kaset EC-2501/U a kaset¹ EC-2501/H

- Zalecane jest, aby wszystkie przewody by³y uk³adane w miarê mo¿liwo�ci z dala od
innych instalacji. W szczególno�ci przewody instalacji domofonowej powinny byæ u³o¿one
w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 20 cm od przewodów energetycznych.

7. Monta¿ i uruchomienie systemu domofonowego

7.2. Instalacja panela zewnêtrznego

Monta¿ podtynkowy. W �cianie wykonaæ otwór o takich wymiarach, aby ramka swobodnie
do niego wchodzi³a a brzegi otworu by³y zakryte. Wywierciæ 4 otwory 10 pod ko³ki
rozporowe. Si³ê dokrêcania (wa¿ne gdy wykuty otwór jest g³êbszy ni¿ grubo�æ kasety)
dopasowujemy tak, aby nie wyst¹pi³o pokrzywienie ramki. Wykonaæ pod³¹czenia elektryczne
i zamocowaæ klawiaturê przy pomocy dwóch wkrêtów M4 i dwóch nitów zrywalnych
(znajduj¹cych siê w komplecie). W miarê mo¿liwo�ci nale¿y montowaæ panel zewnêtrzny
 wewn¹trz wiatro³apów, jest on wtedy lepiej chroniony przed szkodliwym wp³ywem pogody.
Zabrudzenie klawiatury (�nieg, b³oto) mo¿e powodowaæ jej wadliwe dzia³anie � w takim
przypadku nale¿y bezzw³ocznie usun¹æ zabrudzenia.



Cyfrowy system domofonowy CD-2501

-11 -

Monta¿ natynkowy. Wywierciæ otwory do zamocowania obudowy natynkowej, umie�ciæ
w obudowie ramkê (lub ramki) podtynkow¹ i obydwa elementy przykrêciæ ko³kami
rozporowymi. Pod³¹czyæ przewody, zamocowaæ klawiaturê i ewentualnie listy lokatorów.

Monta¿ panela zewnêtrznego z list¹ lokatorów.
Przy monta¿u panela z list¹ lokatorów nale¿y pamiêtaæ o tym, aby przed zanitowaniem
urz¹dzenia umie�ciæ w nim opis. Opis nale¿y wykonaæ na kartce papieru o wymiarach
51 x 90 mm . Najwygodniej jest wykonaæ nadruk na kartce A4, a nastêpnie doci¹æ j¹ na
wymagany wymiar. Przy wykonywaniu nadruku nale¿y pamiêtaæ o pozostawieniu 4 mm
marginesu przy ka¿dej krawêdzi kartki. Nadruk najlepiej wykonaæ na bia³ej kartce papieru
o gramaturze ok 100 g/m2 u¿ywaj¹c drukarki laserowej. Nie nale¿y stosowaæ drukarki
atramentowej, poniewa¿ wykonany w ten sposób nadruk mo¿e ulec rozmazaniu pod
wp³ywem wilgoci. Z tego samego powodu wskazane jest zalaminowanie kartki z wykonanym
nadrukiem. Do wykonania projektu nadruku mo¿na wykorzystaæ dowolny program graficzny,
np. Corel Draw lub Photoshop.

UWAGA!
Przy monta¿u panela zewnêtrznego nale¿y zapewniæ w³a�ciw¹ wentylacjê
znajduj¹cych siê w nim podzespo³ów. Z tego powodu nie jest zalecane
jakiekolwiek uszczelnianie (silikonem, piank¹ itp. ) przestrzeni miêdzy
ramk¹ a panelem.

Rys. 7.1 Wymiana kartki z list¹ lokatorów

Wciêcia z lewej strony ramki
wsun¹æ w otwory w obudowie
panelu. Ramkê docisn¹æ tak,
aby �ruby znalaz³y siê w
otworach na wkrêty.

Przesun¹æ ramkê w
sposób pokazany na
rysunku i dokrêciæ �ruby

Miêdzy p³ytki w³o¿yæ kartkê
z opisem, ca³o�æ ponownie
umie�ciæ w panelu pamietaj¹c,
¿e cienka p³ytka powinna
znajdowaæ siê od strony spodu
panela

Poluzowaæ �ruby mocuj¹ce
i przesun¹æ ramkê w
kierunku zewnêtrznej
krawêdzi panela

Usun¹æ ramkê podnosz¹c j¹
lekko do góry, a nastêpnie
przesuwaj¹c w kierunku
zewnêtrznej krawêdzi panela

Wymontowaæ p³ytki plexi2.

4. 5. 6.

1. 3.
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7.3. Monta¿ centrali domofonowej i zasilacza

Kasetê elektroniki i zasilacz nale¿y zamontowaæ wewn¹trz budynku, najlepiej w miejscu
niedostêpnym dla niepowo³anych osób. Zalecane jest aby obydwa urz¹dzenia umieszczone
zosta³y w skrzynce instalacyjnej. Do miejsca, w którym zamontowany jest zasilacz musi
byæ doprowadzone zasilanie z sieci energetycznej.
Koñcówki przewodów z zasilacza nale¿y nawin¹æ na mniejszym rdzeniu ferrytowym
do³¹czonym do zestawu. Ka¿dym z przewodów nale¿y nawin¹æ 2,5 zwoju
w sposób przedstawiony na rysunku 7.2. Podobnie nale¿y post¹piæ z przewodem ³¹cz¹cym
panel zewnêtrzny z kaset¹ elektroniki � od strony centrali koñcówkê przewodu nale¿y
nawin¹æ na wiêkszym rdzeniu. Je¿eli grubo�æ przewodu na to nie pozwala, nale¿y zdj¹æ
izolacjê i nawin¹æ na rdzeniu tylko te ¿y³y, które s¹ wykorzystywane do po³¹czenia.

Rys. 7.2. Nawiniêcie koñcówek przewodów na rdzeñ ferrytowy

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 elektroniki domofonu z
panelem zewnêtrznym.

rdzeñ

Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem po³¹czeñ i sprawdziæ dok³adnie ich poprawno�æ.
Domy�lnie system domofonowy skonfigurowany jest do pracy z elektrozaczepem. Mo¿na
przystosowaæ go do pracy z zamkiem elektromagnetycznym- w tym celu nale¿y zmieniæ
po³o¿enie zwory ZT1 i J3 w kasecie elektroniki. Za³o¿enie jumpera na zworê J3 powoduje,
¿e zostaje w³¹czony uk³ad rozmagnesowania zamka elektromagnetycznego
(patrz rys 10.1).

UWAGA!
Aby elektrozaczep dzia³a³ poprawnie musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce wymagania:
- wykonane po³¹czenia GZ-GZA oraz VZ-VZA w centrali domofonowej.
- na zworze ZT1 musi byæ za³o¿ony jumper (w po³o¿eniu A lub po³o¿eniu B).
- dla elektrozaczepu zwora J3 musi byæ zdjêta.

Nastêpnie pod³¹czyæ zasilanie kasety elektroniki. Na wy�wietlaczu panela zewnêtrznego
pojawi¹ siê szybko zmieniaj¹ce siê cyfry, a nastêpnie w prawym dolnym rogu wy�wietlacza
zapali siê kropka � domofon jest gotowy do uruchomienia.
Je¿eli na wy�wietlaczu pojawi siê napis [E-2] oznacza to zwarcie przewodów w linii
unifonów.  Domofon CD-2501 jest odporny na takie zwarcie, jednak nale¿y je jak najszybciej
usun¹æ.
Kaseta elektroniki jest wstêpnie wyregulowana i je�li nie ma takiej potrzeby, to nie nale¿y
zmieniaæ po³o¿enia potencjometrów P1, P2 i P3. Je¿eli jest to konieczne, regulacjê
domofonu nale¿y przeprowadziæ po uruchomieniu wszystkich unifonów.
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Nastêpnie nale¿y uruchomiæ procedurê instalacyjn¹ P-3 i przyst¹piæ do monta¿u i
uruchomienia unifonów. Obudowa kesety elektroniki mocowana jest do podstawy przy
pomocy dwóch wkrêtów. Zdjêcie obudowy kasety elektroniki wymaga odkrêcenia czterech
wkrêtów umieszczonych z ty³u podstawy.

7.4. Monta¿, programowanie numeru i uruchomienie unifonu

Zak³adamy, ¿e do ka¿dego mieszkania doprowadzony jest przewód po³¹czeniowy unifonu,
przewód ten pod³¹czony jest do zacisków L+, L� centrali a linia nie jest zwarta.
W pierwszej kolejno�ci nale¿y zamontowaæ unifon. W tym celu nale¿y zdj¹æ pokrywê
podstawy unifonu, przy³o¿yæ j¹ do miejsca jego monta¿u i zaznaczyæ punkty pod otwory
na ko³ki rozporowe 6 mm. W zaznaczonych miejscach wywierciæ otwory wiert³em
Nastêpnie zaprogramowaæ numer unifonu.
Dopuszczalne jest zaprogramowanie najwy¿ej dwóch unifonów z tym samym
numerem.
Programowanie polega na odpowiedniej konfiguracji zwór (jumperów) znajduj¹cych siê
wewn¹trz unifonów.

z³¹cze w dekoderze unifonu

37 = 1 +  4 + 32

1    2    4    8   16  32 64 128

1    2    4    8   16  32 64 128

zaprogramowanie numeru 37

Rys 7.3 Widok z³¹cza s³u¿¹cego do programowania unifonu i przyk³ad ilustruj¹cy
zaprogramowanie unifonu na numer 37

Ka¿d¹ liczbê z przedzia³u 1...255 mo¿na przedstawiæ jako sumê powy¿szych liczb. Je¿eli
cyfra wchodzi w sk³ad sumy daj¹cej programowany numer, to na odpowiadaj¹cej jej
pozycji zak³adamy jumper, w przeciwnym przypadku jumper nale¿y usun¹æ (patrz rysunek
7.3). W unifonie programowany jest numer fizyczny, mo¿na jednak przypisaæ do niego
dowolny numer logiczny (patrz punkt 8 instrukcji- parametry P-1-12 i P-1-13)
Nie nale¿y programowaæ numeru �0� (usuniêcie wszystkich jumperów)!

Przyk³adowo, aby zaprogramowaæ numer 37, nale¿y za³o¿yæ jumpery na nastêpuj¹cych
pozycjach w z³¹czu znajduj¹cym siê w dekoderze unifonu:

37 = 1 +  4 + 32

7.5. Regulacja systemu domofonowego CD-2501.

Domofon CD-2501 posiada nastêpuj¹ce elementy regulacyjne (rys. 7.4):
P1- regulacja g³o�no�æ w g³o�niku panela zewnêtrznego
P2- regulacja g³o�no�ci w g³o�niku unifonu (wzmocnienie mikrofonu  panela zew.)
P3- balans linii odpowiedzialny za brak sprzê¿eñ akustycznych
P4- wzmocnienie toru mikrofonowego w panelu zewnêtrznym(potencjometr
       w  panelu)
P1*- wzmocnienie toru mikrofonowego w unifonie (potencjometr znajduje siê

    w unifonie)
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Rys. 7.4 Elementy regulacyjne, a � regulacja wzmocnienie mikrofonu w panelu zewnêtrznym,
           b � regulacja g³o�no�ci, wzmocnienia mikrofonu i balansu linii w kasecie elektroniki

Elementy regulacyjne systemu domofonowego CD-2501 s¹ ustawione optymalnie w procesie
produkcyjnym i bez potrzeby nie nale¿y zmieniaæ ich po³o¿enia.

Regulacja g³o�no�ci w panelu zewnêtrznym
Istniej¹ dwa elementy regulacyjne wp³ywaj¹ce na g³o�no�æ w g³o�niku panela zewnêtrznego:
potencjometr P1 w kasecie elektroniki reguluj¹cy wzmocnienie sygna³u przychodz¹cego
z unifonów oraz potencjometr P1* w ka¿dym unifonie reguluj¹cy wzmocnienie mikrofonu.
Je¿eli sygna³ w panelu zewnêtrznym jest zbyt cichy podczas rozmowy tylko z niektórymi
unifonami, nale¿y wyregulowaæ potencjometry P1* w tych unifonach. Je�li rozmowa jest
zbyt cicha niezale¿nie od tego, z jakim unifonem jest prowadzona nale¿y dokonaæ regulacji
potencjometrem P1 w kasecie elektroniki.

Regulacja g³o�no�ci unifoniu
G³o�no�æ w unifonie mo¿na regulowaæ potencjometrem P4 w panelu zewnêtrznym
(wzmocnienie mikrofonu w bramofonie) lub potencjometrem P2 w centrali. W pierwszej
kolejno�ci nale¿y dokonaæ regulacji potencjometrem P4, a je�li nie przyniesie to
zadowalaj¹cych rezultatów, dokonaæ regulacji potencjometrem P2.

Regulacja balansu (przy wystêpowaniu sprzê¿eñ akustycznych).
Je¿eli podczas rozmowy lub odk³adania s³uchawki pojawiaj¹ siê sprzê¿enia akustyczne
(gwizdy, piski itp.) nale¿y dokonaæ regulacji balansu linii. W tym celu wywo³ujemy unifon
zainstalowany mniej wiêcej w po³owie d³ugo�ci linii L+, L-. Potencjometrami P1 i P2
ustawiamy wstêpnie g³o�no�æ rozmowy w obu kierunkach. Potencjometrem P3 znajdujemy
dwa punkty wzbudzenia (wyst¹pienie gwizdu lub buczenia) � dolny i górny i ustawiamy go
w po³owie drogi pomiêdzy tymi punktami. Potencjometrami P1 i P2 zwiêkszamy nieco
g³o�no�æ rozmowy i kroki te powtarzamy do znalezienia maksymalnej g³o�no�ci rozmowy.
Po optymalnym ustawieniu P3 g³o�no�æ rozmowy w obu kierunkach mo¿emy zmniejszyæ
do wymaganej warto�ci (P2 ustawiæ na minimaln¹ wystarczaj¹c¹ g³o�no�æ, P1 ustawiæ na
oko³o 25

o
 poni¿ej progu wzbudzenia). Je¿eli w kilku unifonach nadal wystêpuje wzbudzenie

zmniejszamy wzmocnienie w tych unifonach przez regulacjê potencjometrem P1* w unifonie.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

M

J

G

K

D
P1

P4
nikrofon
panela
zewnêtrznego

J

a) b)

Kaseta elektroniki

DATA:

EC-2502ul. Nowa 20, 90-031 £ód�,
tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45,
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl,

http://www.laskomex.com.pl
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Kaseta elektroniki to urz¹dzenie mikroprocesorowe, które steruje prac¹ ca³ego domofonu.
Program kasety elektroniki umo¿liwia zmianê wielu parametrów pracy domofonu, np.
czasów i tonów wywo³ania, czasu i sposobu dzia³ania elektrozaczepu, w³¹czanie i
wy³¹czanie funkcji, które realizuje domofon.
W programie dostêpnych jest 9 procedur, w których mo¿na zmieniaæ parametry wp³ywaj¹ce
na prace domofonu.
Do instrukcji do³¹czona jest wk³adka, na której znajduje siê skrócona lista wszystkich
procedur i  parametrów wraz z ich krótkim opisem. Wk³adka przeznaczona jest dla
do�wiadczonych instalatorów, którzy poznali wcze�niej sposób programowania centrali
i znaczenie poszczególnych parametrów.

Procedury instalacyjne zosta³y opisane przy u¿yciu symboli, których znaczenie przedstawione
zosta³o poni¿ej:

Wej�cie w tryb programowania.
Aby uruchomiæ tryb programowania dowolnej kasety elektroniki nale¿y piêciokrotnie
dotkn¹æ pola oznaczonego symbolem klucza na klawiaturze panela zewnêtrznego.
Nastêpnie nale¿y podaæ kod instalatora, który mo¿na odczytaæ z nalepki na procesorze
kasecie elektroniki lub z tabeli kodów zamka szyfrowego, lub przy³o¿yæ do czytnika klucz
serwisowy. W miarê wprowadzania z klawiatury kolejnych cyfr kodu poziome kreski na
wy�wietlaczu bêd¹ siê zamienia³y na symbol C
Wprowadzon¹ cyfrê mo¿na w dowolnym momencie skasowaæ klawiszem [C].
Je¿eli wprowadzony zostanie nieprawid³owy kod, to na wy�wietlaczu panela zewnêtrznego
pojawi siê na czas ok. 50 s.  komunikat CODE ERROR.

8. Programowanie systemu domofonowego CD-2501

6

komentarzkomentarzkomentarz

widok
wy�wietlacza

widok
wy�wietlacza

wybranie znaku
z klawiatury

Po prze³¹czeniu centrali w tryb pracy z wy�wietlaczem trójsegmentowym
wy�wietlane na wy�wietlaczu komunikaty mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ od
podanych w instrukcji.

I cyfra kodu
instalatora

II cyfra kodu
instalatora

III cyfra kodu
instalatora

IV cyfra kodu
instalatora

1 2 3 4
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5. Monta¿ i uruchomienieP-1   Parametry pracy systemu domofonowego

Zmiana warto�ci parametrów P-1-x

Powrót do poziomu g³ównego

Obok numeru procedury przedstawiony jest symbol, który pojawia siê na wy�wietlaczu
po jej uruchomieniu. W kwadratowych nawiasach podany jest zakres warto�ci, jakie
mo¿e przyj¹æ dany parametr, za� w nawiasie okr¹g³ym warto�æ ustawiona fabrycznie.

WYWO£ANIE I ROZMOWA

P-1-1 [cUn] [0...12] (6)
Liczba cykli wywo³ania.
Parametr decyduje o tym, jak d³ugo unifon jest wywo³ywany.  Podana warto�æ
odpowiada liczbie cykli wywo³ania (sygna³ + nastêpuj¹ca po nim przerwa �
patrz rys. 8.1)

P-1-2 [cUP] [0...12]  (6)
Liczba cykli wywo³ania do podniesionej s³uchawki.
Parametr zbli¿ony do parametru opisanego w punkcie 1 z t¹ ró¿nic¹, ¿e okre�la liczbê
cykli wywo³ania generowanych w podniesionej (lub �le od³o¿onej) s³uchawce. Ustawienie
warto�ci parametru na �0� powoduje, ¿e dzwonienie do podniesionej s³uchawki nie
jest mo¿liwe.

P-1-3 [cOc] [10...255] (30)
Czas oczekiwania na podniesienie s³uchawki w sekundach.
Parametr okre�la czas w sekundach na podniesienie s³uchawki po zakoñczeniu
wywo³ania.

P-1-4 [cro] [10...255] (120)
Czas rozmowy.
Czas rozmowy po podniesieniu s³uchawki jest limitowany. Na 10 s przed up³ywem
zaprogramowanego czasu rozmowy w s³uchawce pojawi¹ siê sygna³y d�wiêkowe
informuj¹ce zbli¿aj¹cym siê przerwaniu po³¹czenia.

1

1 2

numer
procedury

1...19

symbol
literowy

procedury

aktualna
wartosc

parametru

nowa
wartosc

parametru

1 2 3
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TON WYWO£ANIA

Sygna³ wywo³ania sk³ada siê z trzech tonów o ró¿nej czêstotliwo�ci (F0, F1 i F2)
generowanych kolejno w pewnym okresie czasu (PD � patrz rys. 8.1), po czym
nastêpuje przerwa (PA) � ca³o�æ stanowi pe³ny cykl wywo³ania. Mo¿na ustaliæ dowolne
proporcje miêdzy czasem generowania sygna³u a nastêpuj¹c¹ po nim przerw¹,
ponadto mo¿na te¿ zmieniaæ czas trwania pojedynczego tonu (PS) oraz czêstotliwo�ci
tonów F1 i F2. Dziêki temu mo¿na w szerokim zakresie kszta³towaæ d�wiêk wywo³ania
unifonu.

Rys. 8.1 Struktura sygna³u wywo³ania

P-1-5 [cPS] [2...20] (5)
Czas generowania pojedynczego tonu PS.
Czas trwania pojedynczego tonu w ms (warto�æ parametru x 10 ms).

P-1-6 [cPd] [10...255] (150)
Czas generowania sygna³u PD.
Czas trwania sygna³u z³o¿onego z cyklicznie powtarzaj¹cych siê tonów F1,F2,F3
wyra¿ony  w ms (warto�æ parametru x 10 ms).

P-1-7 [cPa] [20...255]  (150)
Czas pauzy PA.
Przerwa nastêpuj¹ca po wygenerowaniu sygna³u w ms (warto�æ parametru x 10ms).

P-1-8 [F1] [50...255] (125)
Czêstotliwo�æ sygna³u F1 w Hz (warto�æ parametru x 10 Hz).

P-1-9 [F2] [50...255]  (175)
Czêstotliwo�æ sygna³u F2 w Hz (warto�æ parametru x 10Hz).

ELEKTROZACZEP

P-1-10 [cry] [0...10] (5)
Czas dzia³ania elektrozaczepu.

P-1-11 [Fry] [0...200] (50)
Czêstotliwo�æ napiêcia zasilaj¹cego elektrozaczep w Hz.
Elektrozaczep zasilany napiêciem zmiennym z transformatora wydaje charakterystyczny
d�wiêk (buczenie), które kojarzone jest czêsto z otwarciem drzwi. Parametr ten
pozwala symulowaæ taki¹ pracê elektrozaczepu. Wprowadzenie warto�ci �0� spowoduje,
¿e elektrozaczep bêdzie pracowa³ bezg³o�nie.

F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2 F0 F1 F2

F0=const=1kHzPD- generowanie sygna³u PA- przerwa

POJEDYNCZY CYKL WYWO£ANIA

PS PS PS
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RODZAJ NUMERACJI

P-1-12 [pnu] [0...9998] (0)
Przesuniêcie zakresu.
Parametr wykorzystywany w trybie numeracji z przesuniêciem zakresu (patrz
punkt 6. instrukcji obs³ugi) � pozwala na obs³ugê numerów lokali wiêkszych ni¿ 254.

P-1-13 [LPi] [0...255] (0)
Liczba lokali na piêtrze.
Parametr wykorzystywany w trybie numeracji hotelowej (patrz p. 6), w której numer
lokalu poprzedzony jest cyfr¹ okre�laj¹c¹ piêtro, na którym lokal ten siê znajduje.

P-1-14 [Llo] [1...255] (1)
Zakres obs³ugiwanych numerów � warto�æ dolna.
Parametr pozwala ustaliæ przedzia³ numerów, które obs³ugiwane s¹ przez domofon.
Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, ¿e na wy�wietlaczu pojawi siê
komunikat [OFF]. Ograniczenie zakresu zalecane jest szczególnie w przypadku
domofonu w wersji wielowej�ciowej.

P-1-15 [LHi] [1...255] (255)
Zakres obs³ugiwanych numerów � warto�æ górna.
Parametr pozwala ustaliæ przedzia³ numerów, które obs³ugiwane s¹ przez domofon.
Wybranie numeru spoza tego zakresu spowoduje, ¿e na wy�wietlaczu pojawi siê
komunikat [OFF]. Musi byæ spe³niony warunek: [LLo]  [LHi]

P-1-16 [Ld1] [0...255] (0)
Dodatkowy numer spoza obs³ugiwanego zakresu.
W domofonie mo¿na zaprogramowaæ 4 dodatkowe numery le¿¹ce poza zakresem
zdefiniowanym procedurami P-1-14 i P-1-15.

P-1-17 [Ld2] [0...255] (0)
Dodatkowy numer spoza obs³ugiwanego zakresu.
Analogicznie jak w P-1-16

P-1-18 [Ld3] [0...255] (0)
Dodatkowy numer spoza obs³ugiwanego zakresu.
Analogicznie jak w P-1-16

P-1-19 [Ld4] [0...255] (0)
Dodatkowy numer spoza obs³ugiwanego zakresu.
Analogicznie jak w P-1-16
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P-2   Funkcje realizowane przez system domofonowy

Parametry P-2 mog¹ przyjmowaæ warto�ci [-0-] lub [-1-]. W okr¹g³ych nawiasach
podana jest domy�lna warto�æ parametru.

P-2-1 [ACP] (0)
Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej w przypadku b³êdów w komunikacji miêdzy
panelem zewnêtrznym a kaset¹ elektroniki. W takim przypadku procedura awaryjna
powoduje cykliczne otwieranie elektrozaczepu (co 1 min).

P-2-2 [AEC] (0)
Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej w przypadku uszkodzenia wiêcej ni¿
jednego toru podczerwieni w klawiaturze.

P-2-3 [EE] (1)
Zezwolenie na wy�wietlanie komunikatu sygnalizuj¹cego uszkodzenie jednego toru
podczerwieni � na wy�wietlaczu pojawi siê pulsuj¹cy napis EC.

P-2-4 [EAu] (1)
Zezwolenie na akustyczn¹ sygnalizacjê wybrania numeru z klawiatury.

P-2-5 [nAu] (1)
Zezwolenie na wielotonow¹ sygnalizacjê numerów wybranych z klawiatury.
Domy�lnie ustawiona jest sygnalizacja wielotonowa � ka¿demu klawiszowi
przyporz¹dkowany jest inny ton. W niektórych przypadkach, np. kiedy kaseta
zamontowana jest w ruchliwym miejscu mo¿e zachodziæ obawa, ¿e d�wiêki o ró¿nych
tonach mog¹ u³atwiæ odtworzenie kodu wej�ciowego przez niepowo³ane osoby.
W takim przypadku zalecane jest ustawienie tego parametru na warto�æ �0�, który
spowoduje ¿e po wci�niêciu klawisza generowany bêdzie d�wiêk o sta³ej wysoko�ci.

P-2-6 [CEn] (1)
Zezwolenie na u¿ycie kodów zamka szyfrowego.
Opcja ta pozwala wy³¹czyæ funkcjê zamka szyfrowego.

P-2-7 [CEd] (1)
Zezwolenie na edycje kodów zamka szyfrowego przez lokatorów. Domy�lnie lokatorzy
maj¹ mo¿liwo�æ zmiany kodu zamka szyfrowego (patrz punkt 9 instrukcji, str. 29).
Ustawienie tego parametru na warto�æ �0� blokuje t¹ mo¿liwo�æ wszystkim lokatorom.
Po wprowadzeniu ostatniej cyfry kodu na wy�wietlaczu pojawi siê napis [err].
Mo¿liwo�æ edycji kodów zamka mo¿na te¿ zablokowaæ w wybranych lokalach
(procedura P-5).

12

numer
procedury

1...9

symbol
literowy

procedury

aktualna
wartosc

parametru

nowa
wartosc

parametru

3
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Procedura u³atwia uruchomienie systemu domofonowego. Uruchomienie procedury
P3 pozwala instalatorowi na sprawdzenie poprawno�ci dzia³ania unifonów
zamontowanych w lokalach bez pomocy innych osób.

P-3-0 [ON/OFF] � w³¹czenie/wy³¹czenie procedury instalacyjnej
P-3-1 [LLO] � dolny zakres poszukiwanych numerów
P-3-2 [LHi] � górny zakres poszukiwanych numerów
P-3-3 � poszukiwanie podniesionej s³uchawki.

Po uruchomieniu tej procedury rozpoczyna siê poszukiwanie podniesionych s³uchawek.
Na wy�wietlaczu widoczne s¹ numery kolejnych sprawdzanych mieszkañ. Je¿eli w

P-2-8 [CAc] (1)
Zezwolenie na potwierdzenie u¿ycia kodu zamka. Ka¿dorazowe otwarcie drzwi przy
u¿yciu zamka szyfrowego powoduje, ¿e w unifonie zamontowanym w mieszkaniu,
którego kod zosta³ u¿yty do otwarcia drzwi wygenerowae zostan¹ trzy krótkie sygna³y
akustyczne. Opcja ta pozwala wy³¹czyæ tê sygnalizacjê we wszystkich unifonach.
Sygnalizacjê mo¿na równie¿ wy³¹czyæ dla wybranych numerów (patrz procedura
P-5).

P-2-9 [CEr] (1)
Zezwolenie na potwierdzenie u¿ycia b³êdnego kodu zamka.
Wprowadzenie niew³a�ciwego kodu zamka szyfrowego powoduje, ¿e w unifonie
zamontowanym w mieszkaniu, którego kodem próbowano siê pos³u¿yæ do otwarcia
drzwi wygenerowane zostan¹ dwa d³ugie sygna³y akustyczne. Jest to dla lokatorów
sygna³, ¿e prawdopodobnie kto� próbuje z³amaæ ich kod zamka szyfrowego. Opcja
ta pozwala wy³¹czyæ tê sygnalizacjê we wszystkich unifonach.

P-2-10 [Ibe] (1)
w³¹czenie/wy³¹czenie obs³ugi kluczy elektronicznych

P-2-11 [Iba] (1)
w³aczenie/wy³aczenie mo¿liwo�ci definiowania (dodawania) nowych kluczy przez
lokatorów

P-2-12 [EUC] (0)
w³aczenie/wy³aczenie ci¹g³ego zasilania kamery
W³¹czenie powoduje, ¿e kamera zasilana jest ci¹gle, niezale¿nie od tego, czy z
panela zewnêtrznego nast¹pi³o wywo³anie, czy nie.

P-2-13 [3C] (0)
w³aczenie/wy³aczenie obs³ugi wy�wietlacza trójpozycyjnego
Je¿eli do centrali zostanie pod³aczon panel zewnêtrzny z trójpozycyjnym wy�wietlaczem
(starego typu), to w celu poprawnej pracy domofonu nale¿y wy³aczyæ obs³ugê czwartego
segmentu wy�wietlacza.

P-3   Procedura instalacyjna.
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którym� z nich zostanie wykryty unifon z podniesion¹ s³uchawka, to przez kilka
sekund na wy�wietlaczu bramofonu widoczny bêdzie numer tego unifonu. Aby
rozpocz¹æ poszukiwanie kolejnych unifonów, nale¿y wcisn¹æ przycisk z symbolem
klucza lub poczekaæ kilka sekund, po których wyszukiwanie rozpocznie siê
automatycznie.
P-3-4 [LOC/OFF] � blokowanie mo¿liwo�ci korzystania domofonu. W tym trybie nie
mo¿na dodzwoniæ siê do ¿adnego z lokali, jednak wybranie jakiegokolwiek numeru
z klawiatury domofonu spowoduje odblokowanie wej�cia. Funkcja ta mo¿e byæ
u¿ywana podczas uruchamiania domofonu i umo¿liwia lokatorom wej�cie na klatkê
z drzwiami wyposa¿onymi w samozamykacz.
P-3-5 [L-F] � Kalkulator przeliczaj¹cy numer logiczny unifonu na jego numer fizyczny.
Warunkiem dzia³ania kalkulatora jest ustawienie parametru przesuniêcie zakresu lub
ustawienie kasety elektroniki w tryb numeracji hotelowej.
Aby obliczyæ numer fizyczny unifonu nale¿y wprowadziæ z klawiatury jego numer
logiczny i potwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.
P-3-6 [F-L] � Kalkulator przeliczaj¹cy numer fizyczny na numer logiczny. Zasada
dzia³ania analogicznie jak w procedurze P-3-5.
Aby obliczyæ numer logiczny unifonu nale¿y wprowadziæ z klawiatury jego numer
fizyczny i potwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.
P-3-7 [SYS] � Przywrócenie domy�lnych parametrów pracy kasecie elektroniki
(okre�lonych przez procedury P-1 i P-2).
P-3-8[CoL] � Przywrócenie domy�lnych warto�ci kodów zamka szyfrowego.
Przywrócenie kodów zamka szyfrowego powoduje równie¿ przywrócenie domy�lnego
kodu instalatora.
P-3-9[OPL] � Pprzywrócenie domy�lnych warto�ci parametrów okre�laj¹cych
indywidualne nastawy dla lokali. Aby uruchomiæ procedurê instalacyjn¹ nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

- ustawiæ górny i dolny zakres przeszukiwanych numerów (P-3-1, P-3-2). Zakres ten
nale¿y ograniczyæ do numerów lokali, w których procedura ta bêdzie stosowana
� dziêki temu czas potrzebny na znalezienie podniesionej s³uchawki ulegnie
skróceniu.

- ustawiæ czas dzia³ania procedury (P-3-3). Czas ten (domy�lnie ustawiony  na
warto�æ 45) wyra¿ony jest w minutach

- w³¹czyæ procedurê instalacyjn¹ (P-3-0)
- wyj�æ z trybu programowania (np. P-8).
Na wy�wietlaczu bramofonu wy�wietlony zostanie napis [U] lub [LOC] informuj¹cy
o dzia³aniu procedury instalacyjnej. Komunikat [LOC] informuje, ¿e zosta³a zablokowana
mo¿liwo�æ korzystania z domofonu.
Nastêpnie nale¿y podnie�æ s³uchawkê unifonu zainstalowanego w lokalu i wcisn¹æ
przycisk otwierania elektrozaczepu. Rozpocznie siê poszukiwanie unifonu z podniesion¹
s³uchawk¹ � po jego znalezieniu w s³uchawce pojawi siê krótki sygna³ d�wiêkowy  i
zostanie zestawione po³¹czenie z panelem zewnêtrznym.
Nastêpnym krokiem jest zaprogramowanie sygna³u wywo³ania. Operacjê t¹ mo¿na
pomin¹æ odk³adaj¹c s³uchawkê unifonu. W domofonie dostêpnych jest 8 ró¿nych
sygna³ów wywo³ania, które mo¿na zaprogramowaæ indywidualnie w ka¿dym lokalu.
Sygna³ wywo³ania zmienia siê wciskaj¹c kolejno przycisk elektrozaczepu w unifonie.
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Centrala umo¿liwia zapamiêtanie numerów 1000 kluczy u¿ytkowników oraz jednego
klucza administratora systemu. Klucz zwyk³y s³u¿y do odblokowania wej�cia, klucz
administratora umo¿liwia odblokowanie wej�cia oraz zastêpuje kod instalatora przy
wej�ciu w tryb programowania domofonu- zmiast wprowadzaæ kod z klawiatury nale¿y
przy³o¿yæ klucz do czytnika. Aby pos³ugiwaæ siê kluczami elektronicznymi nale¿y
wcze�niej zarejestrowaæ ich numery w pamieci domofonu.
Rejestracja polega na uruchomieniu odpowiedniej procedury (P-4-1 lub P-4-2) i
przy³o¿eniu klucza do czytnika.

P-4-0 [C 0] - 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 siê przed
przypadkowym skasowaniem nale¿y podaæ kod administratora. Po podaniu kodu lub
u¿yciu klucza serwisowego na wy�wietlaczu pojawi siê na czas kasowania napis
[CLR ]. Procedura powoduje skasowanie wszystkich kodów u¿ytkownika i kodu klucza
serwisowego, co trwa oko³o 2,5 s.

UWAGA!
Zalecane jest rozpoczêcie uruchamiania domofonów w lokalach o numerach od
najwiêkszego do najmniejszego, zw³aszcza, je�li w lokalach znajduj¹ siê juz
mieszkañcy, którzy mog¹ podnie�æ s³uchawkê w trakcie poszukiwania unifonów
i utrudniæ pracê instalatorowi.

kod
instalatora

4 0

4
3
2
1

Po dokonaniu wyboru od³o¿yæ s³uchawkê unifonu.
Po od³o¿eniu s³uchawki centrala oddzwoni do unifonu a instalator mo¿e sprawdziæ
dzia³anie toru akustycznego i elektrozaczepu.
Domy�lnie uruchomienie procedury instalacyjnej nie pozbawia mo¿liwo�ci korzystania
z domofonu, u¿ytkownik mo¿e wybraæ z klawiatury numer lokalu i nawi¹zaæ z nim
po³¹czenie.
Instalator mo¿e zablokowaæ t¹ mo¿liwo�æ procedur¹ P-3-4. Uaktywnienie tej opcji
spowoduje pojawienie siê na wy�wietlaczu kasety rozmównej komunikatu [LOC] i
zablokowanie klawiatury. Odblokowanie klawiatury nastêpuje po wy³¹czeniu blokady
przez instalatora lub po up³ywie zaprogramowanego czasu dzia³ania procedury
instalacyjnej. Usuniêcie blokady polega na ponownym wej�ciu w tryb programowania
i wy³¹czeniu procedury instalacyjnej przy pomocy programu P-3-0 (nale¿y ustawiæ w
pozycjê [OFF]).

P-4   Zarz¹dzanie kluczami elektronicznymi
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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 komórce pamiêci pod kolejnym wolnym numerem. Instalator mo¿e
sporz¹dziæ listê, na której zapisana jest pozycja klucza w pamiêci oraz nazwisko
osoby, której klucz ten zostanie przekazany. Jest to wa¿ne w przypadku, kiedy trzeba
usun¹æ klucz z pamiêci, jednak ta metoda jest ma³o wygodna. Instalator nie ma
wp³ywu na wybór pozycji, pod któr¹ zapisywany jest numer klucza � wybierany jest
pierwszy wolny numer w pamiêci. Je�li dany klucza znajduje siê ju¿ w pamiêci
domofonu, to na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat [OLD]

P-4-3 [SEr] - Zaprogramowanie klucza serwisowego (administratora)
Klucz serwisowy pe³ni rolê podobn¹ do kodu administratora � pozwala wej�æ 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.
W centrali z w³¹czon¹ obs³ug¹ wy�wietlacza trójpozycyjnego zamiast komunikatu
[CADD] wy�wietlany jest komunikat [SER]

P-4-2 [L---] - Dodanie klucza z przypisaniem do lokalu  (tylko w EC-2500/U)
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-4-2 na wy�wietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis [L---]. Nastêpnie nale¿y
podaæ numer lokalu, do którego przypisane bêd¹ kolejne klucze i potwierdziæ wciskaj¹c
klawisz z symbolem klucza. 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 wy�wietlaczu 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 wcze�niejszych etapów procedury
umo¿liwia klawisz z symbolem klucza.

4

4 1

numer
pozycji

w pamiêci

przy³o¿yæ
klucz

do czytnika

C

dodanie
kolejnego

klucza

4

numer
lokalu

2 1 2

przy³o¿yæ
klucz do
czytnika

dodanie
kolejnego

klucza

numer
pozycji w
pamiêci



Cyfrowy system domofonowy CD-2501

-24 -

P-4-4 [PdEL] � Kasowanie klucza po podaniu jego pozycji w pamiêci
Procedura umo¿liwia skasowanie z pamiêci systemu domofonowego klucza po
podaniu numeru komórki 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 wy�wietlana jest na wy�wietlaczu po
ka¿dorazowym u¿yciu klucza). Je�li pod podan¹ pozycj¹ nie jest zdefiniowany ¿aden
klucz, wtedy na wy�wietlaczu pojawi siê napis [FREE]

P-4-6 [LdEL] � Kasowanie klucza po podaniu numeru lokalu, do którego jest on
przypisany  (tylko w EC-2501/U). Ta operacja umo¿liwia usuniêcie z pamiêci
kluczy przypisanych do konkretnego lokalu. Po uruchomieniu procedury P-
4-6 nale¿y podaæ numer lokalu, po czym rozpoczyna siê poszukiwanie kluczy.
Je�li do podanego numeru mieszkania przypisane zosta³y jakie� klucze, to
na wy�wietlaczu pojawi siê migaj¹cy napis [FIND] nastêpnie [P  ] i [  X] gdzie
X jest numerem komórki w pamiêci, pod któr¹ zosta³ zapisany numer tego
klucza. Aby skasowaæ klucz nale¿y wcisn¹æ przycisk [C]. Aby znale�æ nastêpny
klucz wcisn¹æ klawisz [K] lub zaczekaæ chwilê, a¿ domofon sam znajdzie
nastêpny klucz. Po ok. 5 sekundach domofon automatycznie rozpoczyna
poszukiwanie nastêpnego klucza. Je�li nie znajdzie kolejnych zarejestrowanych
kluczy na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat [END].
Je¿eli do podanego lokalu nie jest przypisany ¿aden klucz na wy�wietlaczu
pojawi siê komunikat [FREE]. Procedura nie umo¿liwia kasowania klucza
administratora.

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

P-4-5 [dEL] - Kasowanie klucza.
Usuwanie klucza z pamiêci po przy³o¿eniu go do czytnika. Je�li kasowany klucz nie
zosta³ wcze�niej zdefiniowany (nie jest zapisany w pamiêci) to na wy�wietlaczu pojawi
siê napis [ndEF]

numer
komórki pamiêci

6 344

przy³o¿yæ
klucz

do czytnika

numer
komórki
pamiêci

4 5

C64

numer
lokalu

6 3

numer
komórki
pamiêci
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P-5   Indywidualne nastawy dla lokali

W systemie CD-2501 istnieje mo¿liwo�æ indywidualnych nastaw niektórych parametrów
pracy domofonu zwi¹zanych z wywo³ywaniem unifonu oraz funkcjami zamka
szyfrowego.
Do zmiany powy¿szych parametrów s³u¿¹ nastêpuj¹ce klawisze:

parametr nr. 1 � klawisz 1,
parametr nr. 2 � klawisze 2 i 5,
parametr nr. 3 � klawisz 2.

Mo¿na zmieniaæ trzy parametry:

Parametr nr. 1. Opcje wywo³ania

Parametr przyjmuje nastêpuj¹ce warto�ci:
0 unifon wy³¹czony. Je¿eli w zakresie numerów obs³ugiwanym przez centralê

wystêpuj¹ numery, które obs³ugiwane byæ nie powinny (np. lokal jest czasowo
nie zamieszka³y)  mo¿na je zablokowaæ u¿ywaj¹c tej w³a�nie opcji.

1 blokada rozmowy. W tym trybie unifon pe³ni w zasadzie rolê dzwonka. Po
wybraniu numeru lokalu z klawiatury w unifonie s³yszalny jest d�wiêk wywo³ania,
po podniesieniu s³uchawki nie nastêpuje jednak zestawienie po³¹czenia z kaset¹
rozmówn¹. Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystana w przypadku, kiedy z ró¿nych
wzglêdów administrator nieruchomo�ci postanowi³ ograniczyæ lokatorowi
mo¿liwo�æ korzystania z domofonu.

2. pojedynczy sygna³ wywo³ania. Opcja ta powoduje, ¿e sygna³ wywo³ania
zostaje ograniczony do jednego cyklu. Po tym sygnale unifon przechodzi w tryb
oczekiwania na odebranie po³¹czenia.

3. Wywo³anie wed³ug nastaw. Normalny tryb pracy domofonu z parametrami
okre�lonymi przez odpowiednie procedury instalacyjne.

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

Identyfikacja klucza �
klucz niezdefiniowany

parametr 1

1 3

2
5

parametr 2

parametr 3

zwiêkszenie wartoo�ci o 1
zmniejszenie wartoo�ci o 1

numer
komórki

w pamiêci

4 7

numer
lokalu

numer
lokalu

1
2
3
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Parametr nr. 2. Wybór sygna³u wywo³ania

Parametr przyjmuje wartosci od 0 do 8.

Parametr  nr. 3. Opcje zamka szyfrowego
Parametr przyjmuje nastêpuj¹ce warto�ci:
- zamek szyfrowy wy³¹czony.
c zamek szyfrowy w³¹czony bez sygnalizacji u¿ycia zamka szyfrowego.
C zamek szyfrowy w³¹czony. Sygnalizacja u¿ycia kodu zamka szyfrowego.
E zamek szyfrowy w³¹czony. Sygnalizacja u¿ycia kodu zamka szyfrowego,

mo¿liwo�æ zmiany kodu zamka szyfrowego przez lokatora.

Procedura umo¿liwia ³atwe przej�cie do edycji nastaw kolejnych numerów lokali.
S³u¿¹ do tego pola oznaczone symbolami �7� (zmniejszenie numeru o jeden)
i �9� (zwiêkszenie numeru o jeden). CD-2501 umo¿liwia skopiowanie ustalonych
nastaw do wybranego zakresu numerów. W tym celu w procedurze P-5 nale¿y wybraæ
numer lokalu równy �0�.

Przyk³ad. Zmieniæ standardowe nastawy w lokalach od numeru 100 do numeru 200.
W ka¿dym z lokali powinien zostaæ ustawiony pojedynczy sygna³ wywo³ania, oraz
wywo³anie nr 5, zamek szyfrowy w³¹czony z mo¿liwo�ci¹ zmiany kodu zamka przez
lokatorów.

1. Wej�æ w tryb programowania domofonu.
2. Wybraæ procedurê nr 5 � na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [  -], podaæ numer

lokalu równy �0� i zatwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.
3. Na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [30E].
4. U¿ywaj¹c klawisza z numerem �1� ustawiæ na piewszej pozycji wy�wietlacza

warto�æ �2�.
5. U¿ywaj¹c klawisza z numerem �2� ustawiæ na drugiej pozycji wy�wietlacza

warto�æ �5�.
6. Wybraæ klawisz z symbolem klucza, na chwilê na wy�wietlaczu pojawi siê

symbol [CPY], a nastêpnie  [C-0] informuj¹cy, ¿e nale¿y podaæ czterocyfrowy
kod instalatora.

7. Na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [ LLO] a nastêpnie [  1], wprowadziæ warto�æ
100 (najni¿szy numer lokalu z zakresu, do którego kopiowane s¹ nastawy)
i zatwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.

8. Na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [ LHi ] a nastêpnie [255] , wprowadziæ
warto�æ 200 (najwy¿szy numer lokalu z zakresu, do którego kopiowane s¹
nastawy) i zatwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.

9. Na wy�wietlaczu pojawi¹ siê zmieniaj¹ce siê cyfry, a nastêpnie symbol [ -].
W tym momencie mo¿na zmieniæ nastawy dla innych lokali lub wyj�æ z procedury
programowania wciskaj¹c kolejno klawisz z symbolem klucza i cyfr¹ �8�.
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Procedury ta jest u¿ywana, kiedy trzeba zmieniæ kod zamka szyfrowego dla
wybranego lokalu.

Kod instalatora umo¿liwia wej�cie w tryb programowania domofonu. W przypadku
instalatorów lub administratorów nieruchomo�ci wygodnie jest pos³ugiwaæ siê jednym
kodem wspólnym  dla wszystkich  domofonów objêtych konserwacj¹. Po przywróceniu
domy�lnych nastaw domofonu (punkt 10 instrukcji, str. 30) lub kodów zamka szyfrowego
(procedura P-3-8) przywracana jest fabryczna warto�æ kodu instalatora. Aby zmieniæ
stary kod instalatora nale¿y podaæ stary kod a nastêpnie wprowadziæ nowy kod.

5. Monta¿ i uruchomienieP-6   Zmiana kodu instalatora

Procedura u¿ywana w czasie instalowania i regulacji zaczepu elektrycznego lub
zamka elektromagnetycznego. Ka¿dorazowe uruchomienie procedury P-7 powoduje
w³¹czenie zaczepu elektrycznego na czas wynikaj¹cy z nastaw (procedura P-1-10),
a nastêpnie powrót do poziomu menu g³ównego programu.

Procedura ta umo¿liwia instalatorowi wej�cie na klatkê schodow¹, np. w celu przegl¹du
instalacji. Dziêki niej instalator nie musi prosiæ o otwarcie drzwi domowników.
Uruchomienie procedury powoduje, ¿e zostaj¹ odblokowane drzwi, a nastêpnie
domofon wraca do normalnego trybu pracy. Procedura ta mo¿e te¿ byæ u¿ywana do
szybkiego wyj�cia z trybu programowania.

P-7   Test elektrozaczepu

P-9    Zmiana kodu zamka szyfrowego

P-8    Zwolnienie elektrozaczepu w trybie serwisowym

zwolnienie elektrozaczepu

7

powrót do trybu
normalnej pracy

zwolnienie elektrozaczepu

8

stary kod instalatora nowy kod instalatora

6 1 2 3 4 1 2 3 4

1

numer
lokalu

pierwsza
cyfra
kodu

1 2 432

druga
cyfra
kodu

trzecia
cyfra
kodu

czwarta
cyfra
kodu

lub 9
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Po³¹czenie z lokalem
Aby nawi¹zaæ po³¹czenie z wybranym numerem lokalu nale¿y wprowadziæ z klawiatury
w panelu zewnêtrznym jego numer. W miarê wprowadzania numeru na wy�wietlaczu
pojawiaj¹ siê kolejne cyfry wybieranego numeru. W przypadku pomy³ki mo¿na skasowaæ
cyfrê klawiszem [C].
Po up³ywie 3 s od wprowadzenia ostatniej cyfry domofon zaczyna dzwoniæ pod wybrany
numer, za� na wy�wietlaczu pojawia siê komunikat  lub . Dzwonienie to trwa
przez zaprogramowany czas (standardowo 30 s.). Po zakoñczeniu dzwonienia domofon
czeka jeszcze pewien czas na podniesienie s³uchawki, w tym czasie na wy�wietlaczu
widoczny jest komunikat  . Je¿eli w tym czasie s³uchawka nie zostanie podniesiona,
to po³¹czenie zostanie przerwane. Dzwonienie i oczekiwanie mo¿na w dowolnym momencie
przerwaæ wciskaj¹c klawisz [C].
Po podniesieniu s³uchawki pojawi siê migajacy symbol  sygnalizuj¹cy
po³¹czenie i rozmowê z lokalem.
Standardowo rozmowê mo¿na prowadziæ przez 2 minuty, po czym zostanie ona przerwana
� zbli¿aj¹cy siê koniec rozmowy jest sygnalizowany krótkimi sygna³ami w g³o�nikach
panela zewnêtrznego i unifonu oraz zmieniaj¹cymi siê co 1 s cyframi 9...1 na wy�wietlaczu.
Rozmowê mo¿na zakoñczyæ wcze�niej odk³adaj¹c s³uchawkê unifonu lub wciskaj¹c
klawisz [C].

5. Monta¿ i uruchomienie      Programowanie nadrzêdnej kasety elektroniki

Kaseta elektroniki EC-2501/H obs³uguj¹ca wej�cie nadrzêdne pe³ni rolê przeka�nika
przesy³aj¹cego wybrany numer lokalu lub kod zamka szyfrowego do jednej z kasety
elektroniki EC-2501/U i nie decyduje o parametrach takich jak ton i rodzaj wywo³ania
w unifonie, jego d³ugo�æ itp. � ka¿da kaseta elektroniki przy wej�ciu podrzêdnym
korzysta z w³asnych nastaw. Z tego powodu w kasecie elektroniki EC-2501/H niektóre
procedury nie s¹ dostêpne.

Wej�cie w tryb programowania centrali odbywa siê w taki sam sposób, jak w kasecie
elektroniki EC-2501/U (patrz str. 15).

Poni¿ej przedstawione zosta³y procedury dostêpne w kasecie elektroniki EC-2502/H

P- 1 Parametry P-1-1, P-1-3 ... P-1-11 programowane s¹ w taki sam sposób jak
w podrzêdnej kasety elektroniki. Parametry wywo³ania ustawione w kasecie elektroniki

EC-2501/U nie wp³ywaj¹ na sygna³ i rodzaj wywo³ania w unifonie i s³u¿¹ jedynie
sygnalizacji wywo³ania w g³o�niku panela zewnetrzego przy wej�ciu g³ównym.

P- 2 W kasecie EC-2501/H mo¿na zmieniaæ parametry P-2-1...P-2-6.
P-6 Zmiana kodu instalatora
P-7 Test elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego
P-8 Wej�cie do obiektu w trybie serwisowym.

9. Korzystanie z domofonu
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W dowolnym momencie rozmowy u¿ytkownik mo¿e uruchomiæ elektrozaczep wciskaj¹c
przycisk otwierania drzwi w unifonie.
Elektrozaczep jest uruchamiany standardowo na czas 5 s, otwieranie drzwi sygnalizowane
jest w g³o�niku panela zewnêtrznego sygna³em akustycznym a na wy�wietlaczu pojawia
siê na czas odblokowania zaczepu symbol .
Je¿eli wybrany numer nie jest obs³ugiwany przez centralê, na wy�wietlaczu pojawi siê
napis .

Po³¹czenie z lokalem z wej�cia g³ównego
W konfiguracji z hierarchi¹  wej�æ mo¿na wyró¿niæ wej�cie g³ówne (np. w ogrodzeniu
osiedla) i wej�cia lokalne prowadz¹ce do poszczególnych klatek schodowych lub budynków.
Przy ka¿dym wej�ciu lokalnym zamontowany jest oddzielny system domofonowy, z którego
mo¿na korzystaæ niezale¿nie od innych. Przy wej�ciu g³ównym zamontowany jest  kolejny
system domofonowy, który ³¹czy systemy lokalne w jeden rozleg³y system domofonowy
z hierarchi¹ wej�æ.
Z domofonu zamontowanego przy wej�ciu g³ównym mo¿na nawi¹zaæ ³¹czno�æ z dowolnym
lokalem w dowolnej klatce lub budynku. Nawi¹zanie po³¹czenia nastêpuje w sposób
opisany w poprzednim punkcie.
Po³¹czenie z wej�cia g³ównego ma wy¿szy priorytet ni¿ rozmowa z domofonu przy wej�ciu
lokalnym. Je¿eli prowadzona jest rozmowa z domofonu przy wej�ciu lokalnym i jednocze�nie
z klawiatury domofonu przy wej�ciu g³ównym wybrany zostanie jakikolwiek numer lokalu,
który znajduje siê we wspomnianej klatce,  to prowadzona wcze�niej rozmowa zostanie
przerwana � lokator us³yszy w s³uchawce ciche sygna³y d�wiêkowe o zmieniaj¹cym siê
tonie, informuj¹ce o próbie po³¹czenia z wej�cia g³ównego � w takim przypadku powinien
poinformowaæ o tym rozmówcê, zakoñczyæ rozmowê i od³o¿yæ s³uchawkê.
Czas w sekundach, jaki pozosta³ do przerwania rozmowy wy�wietlany jest te¿ na
wy�wietlaczu kasety rozmównej przy wej�ciu podrzêdnym.

Otwieranie drzwi za pomoc¹ kodu zamka szyfrowego
Klawiatura domofonu CD-2501 pe³ni równocze�nie funkcjê zamka szyfrowego.
Dziêki temu lokatorzy mog¹ otworzyæ drzwi do budynku bez u¿ycia mechanicznych kluczy.
Do ka¿dego numeru lokalu przyporz¹dkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany
wstêpnie w procesie produkcji domofonu. Kod ten mo¿e byæ zmieniony przez instalatora
lub przez lokatora (o ile mo¿liwo�æ ta nie zosta³a zablokowana).

Aby zwolniæ elektrozaczep przy u¿yciu kodu zamka szyfrowego nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynno�ci:

1. Wprowadziæ z klawiatury numer lokalu i potwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.
2. Wprowadziæ czterocyfrowy kod wej�ciowy.

Po podaniu prawid³owego kodu elektrozaczep blokuj¹cy drzwi wej�ciowe zostanie
zwolniony.  W unifonie znajduj¹cym siê w lokalu, którego kod pos³u¿y³ do otwarcia drzwi
zostan¹ wygenerowane trzy krótkie sygna³y akustyczne, informuj¹ce lokatorów, ¿e kto�
pos³u¿y³ siê ich kodem. Ka¿da nieudane próba wprowadzenia kodu jest sygnalizowana
dwoma d³ugimi sygna³ami w s³uchawce unifonu.
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Zmiana kodu zamka szyfrowego przez u¿ytkownika
Kod zamka szyfrowego w domofonie CD-2501 mo¿e byæ zmieniony przez instalatora lub
przez samych lokatorów.
Instalator mo¿e dokonaæ zmiany kodu po wej�ciu w tryb programowania (procedura
P-10) . Instalator nie musi znaæ starego kodu zamka.
Kod zamka mog¹ zmieniæ równie¿ sami lokatorzy � potrzebna jest do tego wspó³praca
dwóch osób. Aby lokator zmieni³ kod zamka szyfrowego, nalezy wykonaæ nastêpuj¹ce
czynno�ci:

1. jeden z lokatorów powinien nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem, dla którego zmieniony
zostanie kod zamka szyfrowego

2. dotykaj¹c pola z symbolem klucza powinien poprosiæ lokatora w mieszkaniu o trzykrotne
wci�niêcie przycisku elektrozaczepu w unifonie.

3. kiedy na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [OLd] a nastêpnie [----] nale¿y wprowadziæ
stary kod zamka szyfrowego. W trakcie wprowadzania kolejnych cyfr kodu na
wy�wietlaczu pojawi¹ siê komunikaty [C ---], [CC--], [CCC-] itd. Podanie nieprawid³owego
kodu spowoduje wy�wietlenie komunikatu [Err]

4. je¿eli podany zosta³ prawid³owy kod na wy�wietlaczu ponownie pojawi siê na chwilê
napis [NEu] a nastêpnie [----]

5. wprowadziæ pierwsz¹ cyfrê nowego kodu, na wy�wietlaczu pojawi siê napis [C---]
6. operacjê powtórzyæ dla pozosta³ych cyfr kodu.

Z funkcji tej nale¿y korzystaæ z rozwag¹, poniewa¿ w przypadku utraty nowego kodu
lokatorzy nie bêd¹ ju¿ mieli mo¿liwo�ci jego zmiany (aby ustawiæ nowy kod trzeba znaæ
aktualny). W takim przypadku zmiany takiej bêdzie móg³ dokonaæ jedynie instalator.

Korzystanie z kluczy elektronicznych
Aby odblokowaæ wej�cie w domofonie z obs³ug¹ kluczy elektronicznych, nale¿y przy³o¿yæ
klucz do czytnika.
Domofon odczyta numer seryjny klucza i porówna go z numerami znajduj¹cymi siê
w pamiêci. Je¿eli odczytany numer odpowiada jednemu z zaprogramowanych numerów,
nast¹pi otwarcie elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego. Otwarcie jest
sygnalizowane czterema krótkimi sygna³ami d�wiêkowymi.
Je¿eli u¿yty klucz nie uprawnia do odblokowania wej�cia stan ten bêdzie sygnalizowany
seri¹ krótkich sygna³ów d�wiêkowych, zamek elektromagnetyczny lub elektrozaczep nie
zostanie otwarty.

Dodanie nowego klucza przez u¿ytkownika.
Aby dodaæ nowy klucz niezbêdna jest pomoc osoby w mieszkaniu. Nale¿y nawi¹zaæ
po³¹czenie z lokalem. Nastêpnie osoba znajduj¹ca siê przy kasecie rozmównej powinna
wcisn¹æ pole z symbolem klucza, za� osoba w mieszkaniu powinna trzy razy wcisn¹æ
przycisk zwalniaj¹cy elektrozaczep. Kiedy na wy�wietlaczu panela zewnêtrznego pojawi
siê napis [----] przy³o¿yæ klucz do czytnika- na wy�wietlaczu pojawi siê napis [NEU]
oznaczaj¹cy zapamiêtanie klucza lub [OLD] oznaczaj¹cy, ¿e klucz ju¿ znajduje siê w
pamiêci domofonu. Operacja ta mo¿liwa jest tylko w lokalach, w których nie zosta³a
zablokowana mo¿liwo�æ edycji kodów zamka szyfrowego (parametr 3 w procedurze P-
5).
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P-3-7� Przywrócenie parametrów pracy i konfiguracji centrali domofonowej. Przywraca
domy�lne warto�ci parametrów w procedurach P-1 i P-2.

P-3-8 � Przywraca domy�lne warto�ci kodów zamka szyfrowego oraz fabryczny kod
instalatora. O ile kod instalatora zosta³ wcze�niej zmieniony nale¿y pamiêtaæ o jego
ponownej zmianie, poniewa¿ wyj�cie z trybu programowania bêdzie wymaga³o podania
starego kodu. Je¿eli instalator zapomnia³ stary kod, mo¿e go odczytaæ z nalepki na
procesorze centrali.

P-3-9 � Przywrócenie domy�lnych warto�ci indywidualnych nastaw dla lokali.

W systemie CD-2501 przywrócenie domy�lnych parametrów pracy kasety elektroniki
mo¿na przeprowadziæ na dwa sposoby:
globalnie (dotyczy parametrów ustalanych procedurami P-1, P-2, P-5, P-6 i P-10), lub
selektywnie (przywracane s¹ domy�lne warto�ci okre�lone przez poszczególne procedury).

Globalne przywrócenie domy�lnych parametrów. Reset kasety elektroniki.
Aby przywróciæ domy�lne parametry pracy kasety elektroniki nale¿y wcisn¹æ przycisk
INIT (SW2) a nastêpnie na chwilê wcisn¹æ i zwolniæ przycisk RESET (SW1 na rys. 10.1).
Po kilku sekundach mo¿na zwolniæ przycisk INIT (SW2), w tym czasie na wy�wietlaczu
kasety elektroniki widoczne bêd¹ szybko zmieniaj¹ce siê cyfry.
Kiedy odliczanie zakoñczy siê, w kasecie elektroniki zostan¹ przywrócone wszystkie
domy�lne nastawy centrali: domy�lne kody zamków szyfrowych, kod instalatora, parametry
pracy domofonu okre�lone w procedurach P-1, P-2, P-3 i P-5.

Przycisk RESET s³u¿y do chwilowego przerwania pracy procesora. Jego wci�niêcie
powoduje, ¿e procesor przestaje pracowaæ, natomiast zwolnienie powoduje wznowienie
pracy, przy czym procesor rozpoczyna pracê od pocz¹tku programu. Przycisk u¿ywany
jest w przypadku zawieszenia siê centrali (nie reaguje na wybieranie klawiszy, na
wy�wietlaczu widoczne s¹ przypadkowe znaki) i przywrócenia domy�lnych nastaw.
Z kolei wci�niêcie przycisku INIT jest dla procesora informacj¹, ¿e nale¿y przywróciæ
domy�lne nastawy � kaseta elektroniki sprawdza, czy przycisk ten zosta³ wci�niêty tu¿
po w³¹czeniu zasilania lub wci�niêciu i zwolnieniu przycisku RESET. Dlatego podczas
przywracania domy�lnych nastaw wa¿na jest kolejno�æ wykonania tych operacji.

Selektywne przywrócenie domy�lnych nastaw systemu domofonowego.
Umo¿liwia przywrócenie domy�lnych warto�ci wybranych parametrów bez zmiany
pozosta³ych.
Funkcja ta dostêpna jest dla instalatora po wej�ciu w tryb programowania centrali i nie
wymaga bezpo�redniego dostêpu do centrali domofonowej.

10. Przywrócenie domy�lnych nastaw kasety elektroniki. Reset centrali.

3

podanie kodu instalatora

7 2

zmieniaj¹ce
siê cyfry

1 3 4
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� W przypadku zabrudzenie klawiatury systemu domofonowego nale¿y przetrzeæ j¹
wilgotn¹ szmatk¹. Szczególnie uwa¿nie nale¿y wyczy�ciæ powierzchnie, przez które
widoczne s¹ diody o�wietlaj¹ce. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie pozostawa³y na niej
¿adne widoczne zabrudzenia. Powierzchni tej nie nale¿y czy�ciæ 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 konieczno�ci¹
demonta¿u p³ytki zawieraj¹cej podzespo³y elektroniczne a w przypadku, kiedy urz¹dzenie
jest objête gwarancj¹ � jej utratê.

� Kasety rozmówne nale¿y czy�ciæ �rodkami nie zawieraj¹cymi rozpuszczalników.
� Unifony nale¿y czy�ciæ wilgotn¹ szmatk¹ lub przy u¿yciu �rodków przeznaczonych do

czyszczenia tworzyw sztucznych. Nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników.

Rys. 10.1 Przycisk RESET (SW1), INIT (SW2) w kasecie elektroniki:
  a- widok p³ytki, b- widok otworów w obudowie centrali. Wybór rodzaju urz¹dzenie
  blokuj¹cego wej�cie zamek elektrom. /elektrozaczep (zwora ZT1). W³¹czenie
  rozmagnesowania dla zamka elektomagnetycznego.

ROZMAGNESOWANIE ZAMKA ELEKTROMAGNETRYCZNEGO:

w³¹czoneJ3 wy³¹czoneJ3

Zworê J3 nale¿y zewrzeæ jumperem przy sterowaniu zamkiem elektromagnetycznym.
Przy sterowaniu elektrozaczepem zwora J3 powinna byæ rozwarta!

11. Konserwacja systemu domofonowego

a)

P1P2 P3

ZT4

X NC NC

ZT1

SW1

SW2

ZT1J3

b)

Kaseta elektroniki

DATA:

EC-2500ul. Nowa 20, 90-031 £ód�,
tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45,
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl,

http://www.laskomex.com.pl
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Uwaga!
Dla zamka elektromagnetycznego nale¿y ustawic parametr P-1-11 na warto�æ �0�!
W przeciwnym wypadku zamek elektromagnetyczny nie bêdzie dzia³a³ prawid³owo-
pomimo zwolnienia blokady przyciskiem otwierania drzwi, lub przyciskiem w unifonie
drzwi mog¹ pozostaæ zamkniete!

SW1 - RESET
SW2 - INIT B) Zamek elektromagnetyczny

A) Elektrozaczep
ZT1
ZT1
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12. Zgodno�æ z poprzednimi wersjami domofonów cyfrowych

Kasety elektroniki EC-2501/U i EC-2500/H s¹ kompatybilne z kasetami elektroniki
do wcze�niej produkowanych i cyfrowych systemów domofonowych CD-2000
i CD-2501.

Kasety elektroniki EC-2501/U mo¿e zastêpowaæ nastêpuj¹ce typy kaset:
EC-2200,
EC-2200/U,
EC-2500/S,
EC-2500/U

Kasety elektroniki EC-2501/H mo¿e zastêpowaæ nastêpuj¹ce typy kaset:
EC-2200/H,
EC-2500/H

Wymiana centrali nie poci¹ga za sob¹ wymiany innych elementów: paneli
zewnêtrznych, unifonów czy zasilacza. Je¿eli w modernizowanej instalacji znajduje
siê panel zewnêtrzny z trójpozycyjnym wy�wietlaczem, to nale¿y wy³¹czyæ obs³ugê
wy�wietlacza czteropozycyjnego u¿ywaj¹c procedury P-2-13. Je¿eli operacja ta
nie zostanie przeprowadzona, wtedy mog¹ wyst¹piæ utrudnienia we wprowadzaniu
kodu instalatora lub kodów zamka szyfrowego. Sposób wprowadzania kodów
w domofonie z w³¹czon¹ obs³ug¹ wy�wietlacza czteropozycyjnego nieznacznie
ró¿ni siê od sposobu wprowadzania kodu w bramofonie z w³¹czon¹ obs³ug¹
wy�wietlacza czteropozycyjnego.

Panel zewnêtrzny CP-2501 mo¿e byæ u¿yty w miejsce ka¿dego panela
stosowanego w systemach domofonowych CD-2000 i CD-2500 po dokonaniu
w nim niezbêdnej modyfikacji, polegaj¹cej na od³¹czeniu sterowania pierwszym
wy�wietlaczem.
Modyfikacji tej mo¿e dokonaæ serwis firmy Laskomex (przy zamówieni urz¹dzenia
nale¿y zaznaczyæ ¿e bêdzie on wspó³pracowa³ z jedn¹ z central starego typu).
Je¿eli do jednej z central starego typu zostanie pod³¹czony niezmodyfikowany
panel CP-2501, to bêdzie on dzia³a³ poprawnie, jednak na pierwszym wy�wietlaczu
mog¹ siê pojawiæ przypadkowe kombinacje segmentów wy�wietlacza.
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Opis zacisków

Kaseta elektroniki
AC1 zasilanie kasety 14,5 V AC
AC2 zasilanie kasety 14,5 V AC
GP masa napiêcia niestabilizowanego
VP napiêcie niestabilizowane
AC3 zasilanie elektrozaczepu 12 V AC
AC4 zasilanie elektrozaczepu 12 V AC
GZA masa zasilania zaczepu
VZA zasilanie zaczepu
KZ klucz za³¹czaj¹cy elektrozaczep
VZ klucz za³¹czaj¹cy elektrozaczep
GZ masa klucza za³¹czaj¹cego elektrozaczep
GS'  masa napiêcia stabilizowanego
VS' napiêcie stabilizowane +12 V
PR/CS przycisk otwierania drzwi
K1   (VS)* napiêcie stabilizowane +12 V
K2   (T)* transmisja cyfrowa
K3   (GS)* masa napiêcia stabilizowanego
K4   (SP)* g³o�nik
K5   (GA)* masa analogowa
K6   (MC)* mikrofon
L+ linia unifonów
L- linia unifonów
B+ nieu¿ywany
B- nieu¿ywany
LM linia master (do pod³¹czenia centrali nadrzêdnej)
NC zacisk wolny (np. do po³¹czenia dwóch odcinków przewodu)
X wej�cie czytnika kluczy elektronicznych
GX wej�cie czytnika kluczy elektronicznych

Domofon CD-2501 mo¿e sygnalizowaæ nastêpuj¹ce uszkodzenia:

EC Oznacza, ¿e uszkodzone lub zas³oniête s¹ dwie lub wiêcej wi¹zek podczerwieni
a klawiatura przestaje dzia³aæ. Domofon prze³¹cza siê w tryb awaryjny (je¿eli tak
ustawiono w programie) i otwiera elektrozaczep w 45-cio sekundowych odstêpach
czasu.

E2  Oznacza zwarcie linii unifonów. Nale¿y sprawdziæ instalacjê, usun¹æ zwarcie lub
wymieniæ uszkodzone unifony. Przez pomiar pr¹du pobieranego przez liniê unifonów
mo¿na sprecyzowaæ rodzaj uszkodzenia. Normalnie przez liniê p³ynie mniej ni¿
1 mA w stanie spoczynku i 60 do 100 mA w czasie rozmowy. Wiêkszy pobór pr¹du
(>110 mA) wskazuje na zwarcie linii. Pomiar nale¿y prowadziæ przez kilka sekund,
poniewa¿ w przypadku zwarcia domofon stara siê ograniczyæ straty mocy okresowo
(co 2-3 s) odcinaj¹c przep³yw pr¹du.

E0   Taki komunikat wskazuje na uszkodzenie pamiêci systemu. Kaseta elektroniki jest
uszkodzona.

EEr  Oznacza b³¹d zapisu lub odczytu pamiêci nastaw systemu lub kodów zamka.

14. Dane techniczne

13. Komunikaty o b³êdach i uszkodzeniach domofonu
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* W nawiasach podane s¹ oznaczenia zacisków, umieszczonych na p³ytce PCB,
które wykorzystywane s¹ wy³¹cznie do celów serwisowych.
Oznaczenia te nie pokrywaj¹ siê z oznaczeniami na obudowie centrali!

Panel zewnêtrzny
K1 zasilanie czê�ci cyfrowej panela
K2 dane cyfrowe z/do panela
K3 masa cyfrowa (uk³adu wy�wietlacza)
K4 g³o�nik panela zewnêtrznego
K5 masa analogowa
K6 mikrofon panela zewnêtrznego
C1+ wyj�cie sygna³u wideo (tylko CP-2500VTM)
C1- wyj�cie sygna³u wideo (tylko CP-2500VTM)

Unifony
L+ Linia unifonów
L- masa linii unifonów
BR sterowanie napêdem bramy wjazdowej

Stopieñ ochrony dla panela zewnêtrznego IP 43
Stopieñ ochrony dla kasety elektroniki IP 20
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Rys. 14.1 Schemat po³aczeñ systemu domofonowego CD-2501
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Rys. 14.2  Schemat po³aczeñ systemu domofonowego CD-2501 z czytnikiem
    kluczy elektronicznych
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V
Z

G
Z

A
VZ

A

V
P

G
P

A
C

2
A

C
1

LM L- L+

Zasilacz
TS 25/2
art. 0018230 V AC

Lista lokatorów

G
Z

K
Z

Z
A

Z
A

LED

14,5 V AC
0,8 A

12 V AC
1 A

B
r¹

zo
w

y

B
r¹

zo
w

y
A

C
4

A
C

3

Przycisk otwierania
drzwi

Elektrozaczep

Unifon

Unifon

Unifon

B
ia

³y

B
r¹

zo
w

y

L-L+
L-L+

L-L+

P
³y

tk
a 

cz
yt

ni
ka

 k
lu

cz
y

P
R

G
X

X

B) ZAMEK ELEKTROM.

A) ELEKTROZACZEP

KONFIGURACJA ZWORY ZT1

Panel zewnêtrzny

Kaseta elektroniki
 EC-2501/U

K
1

K
3

K
6

K
5

K
4

K
2

K
6

K
5

K
4

K
3

K
2

K
1

X G
S

�



Cyfrowy system domofonowy CD-2501

-38 -

Rys. 14.3  Schemat po³aczeñ systemu domofonowego CD-2501
     w  wersji wielowej�ciowej

V
Z

G
Z

A
VZ

A

V
P

G
P

A
C

2
A

C
1

LM L- L+
K

6
K

5
K

4

K
2

K
3

K
1

P
R

Zasilacz
TS 25/2
art. 0018

L-L+
L-L+

 G
Z

 K
Z

K
1

K
2

Z
A

Z
A

LED

14,5 V AC
0,8 A

12 V AC
1 A

B
r¹

zo
w

y

B
r¹

zo
w

y
 A

C
4

 A
C

3

V
Z

G
Z

A
VZ

A

V
P

G
P

A
C

2
A

C
1

L- L+
K

6
K

5
K

4

K
2

K
3

K
1

Transformator
TS 25/2
art. 0018

230 V AC

 G
Z

 K
Z

K
1

K
2

Z
A

Z
A

LED

14,5 V AC
0,8 A

12 V AC
1 A

B
r¹

zo
w

y

B
r¹

zo
w

y
 A

C
4

 A
C

3

230 V AC

W
E

J�
C

IE
 G

£
Ó

W
N

E
W

E
J�

C
IE

 P
O

D
R

Z
Ê

D
N

E

D
o 

na
st

êp
ny

ch
 u

ni
fo

nó
w

D
o 

na
st

êp
ny

ch
 w

ej
�æ

 p
od

rz
êd

ny
ch

K
6

K
5

K
4

K
3

Przycisk otwierania
drzwi

Elektrozaczep

Unifon

Lista lokatorów

Unifon

K
6

K
5

K
4

K
3

Przycisk otwierania
drzwi

Elektrozaczep

Lista lokatorów

B
ia

³y

B
r¹

zo
w

y

B
ia

³y

B
r¹

zo
w

y

Panel zewnêtrzny

Panel zewnêtrzny

Kaseta elektroniki
 EC-2501/U

Kaseta elektroniki
 EC-2501/H

G
S

�
P

R
G

S
�



Cyfrowy system domofonowy CD-2501

-39 -

Rys. 14.4 Pod³¹czenie unifonu z przyciskiem do sterowania bramy i modu³u dodatkowego
  wywo³ania PW1

Rys. 14.5 Schemat blokowy kasety elektroniki EC-2501/U/H
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Rys. 114.6  Wymiary panela zewnêtrznego A), wymiary  podwójnej obudowy natynkowej
     w  uk³adzie pionowym B), wymiary  potrójnej obudowy natynkowej w uk³adzie
     pionowym C)
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Rys. 14.7  Wymiary obudów natynkowych: pojedynczej A), podwójnej w uk³adzie
   poziomym B), potrójnej w uk³adzie poziomym C)
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Rys. 14.8  Wymiary kasety elektroniki
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Rys. 14.9  Wymiary panela zewnêtrznego CP-2510IT
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Rys. 14.10 Wymiary panela zewnêtrznego CP-2520IT
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Rys. 15.1  Przekroje przewodów ³¹cz¹cych poszczególne elementy domofonów .

15. Dobór przewodów

< 50 m < 100 m < 150 m

panel zewnêtrzny- kaseta elektroniki*

kaseta elektroniki- unifony

kaseta EC-2502/H- EC-2502/U

kaseta elektroniki - zasilacz

kaseta elektroniki - elektrozaczep/zamek

< 15 m

1 mm2

kaseta elektroniki - przycisk drzwi

1 mm2

YTKSY

YTKSY, YTDY, UTP

YTKSY, YTDY, UTP

YTDY

Typ przewodu

dowolny

dowolny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 0,5 mm

2x  0,5 0,5 mm

 0,5 mm

 0,5 mm

 0,5 mm

2x  0,5 2x  0,5

2x  0,5

 0,5 mm
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V39b
ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego 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.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

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.


