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1.Przed przyst¹pieniem do instalacji i programowania systemu CD-3000 nale¿y zapoznaæ
siê z instrukcj¹ instalacji, programowania i obs³ugi.

2.Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie CD-3000 bez
wcze�niejszego powiadomienia .

3.Niedozwolone jest u¿ywanie sprzêtu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
producenta, dokonywanie modyfikacji sprzêtu i oprogramowania oraz zastêpowanie
oryginalnych elementów systemu urz¹dzeniami innych producentów.

4.Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie napraw uszkodzonego sprzêtu w okresie
gwarancyjnym.

5.Instalacji sprzêtu powinny dokonywaæ osoby z uprawnieniami do wykonywania instalacji
elektrycznych.

6.Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za b³êdy powsta³e w wyniku pod³¹czenia
przewodów niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.

7.Producent  nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszkodzenia bêd¹ce nastêpstwem u¿ytkowania
urz¹dzenia niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególno�ci uszkodzeñ mechanicznych
elementów urz¹dzenia.
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1. Wstêp

System domofonowy CD zosta³ zaprojektowany z my�l¹ o realizacji systemów kontroli dostêpu i ³¹czno�ci
domofonowej w obiektach takich jak bloki, osiedla domów jednorodzinnych, firmy, instytucje.
System powsta³ w oparciu o wieloletnie do�wiadczenia w konstruowaniu urz¹dzeñ domofonowych-zarówno
analogowych jak i cyfrowych, przez co uda³o siê stworzyæ nowoczesny, realizuj¹cy wiele nowych funkcji
domofon cyfrowy. CD-3000 pozwala na realizacjê systemów prostych, z jednym wej�ciem, jak i z³o¿onych
systemów wielowej�ciowych. System CD-3000 uwzglêdnia równie¿ uwagi naszych klientów dotycz¹ce
oferowanych przez nas urz¹dzeñ domofonowych, oraz zapotrzebowanie u¿ytkowników na okre�lone
funkcje. Du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony na funkcjonalno�æ i niezawodn¹ pracê urz¹dzenia, dziêki czemu
jego instalacja i obs³uga jest bardzo prosta, a urz¹dzenie pracuje niezawodnie w ka¿dych warunkach.

G³ówne zalety domofonu CD-3000:
- Mo¿liwo�æ realizacji systemów wielowej�ciowych z hierarchi¹ wej�æ. W systemie mo¿e pracowaæ jedna

nadrzêdna kaseta elektroniki obs³uguj¹ca cztery kasety rozmówne o jednakowym poziomie uprawnieñ,
oraz do 15 podrzêdnych kaset elektroniki. Do ka¿dej z kaset podrzêdnych mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie
4 kasety rozmówne.

- Instalacja dwuprzewodowa. Wszystkie unifony po³¹czone s¹ równolegle dwu¿y³owym przewodem, który
³¹czy je z kaset¹ elektroniki.

- Mo¿liwo�æ pod³¹czenia od 1 do 254 unifonów do ka¿dej centrali podrzêdnej.
- Indywidualizacja parametrów u¿ytkownika domofonu. System pozwala indywidualnie dobraæ rodzaj i

g³o�no�æ wywo³ania, oraz konfigurowaæ funkcje zamka szyfrowego- zarówno z poziomu u¿ytkownika
jak i instalatora. Nastawy indywidualne mo¿na kopiowaæ do wybranych zakresów lokali.

- Zabezpieczenie kasety rozmównej przed kradzie¿¹. Ka¿da z kaset rozmównych posiada kod PIN
dostarczany przez producenta, którego wprowadzenie warunkuje wspó³pracê kasety rozmównej z kaset¹
elektroniki.

- Pod�wietlenie pól numerowych kasety rozmównej u³atwiaj¹ce obs³ugê klawiatury w ciemno�ci.
- Klawiatura bez styków mechanicznych zapewniaj¹ca niezawodn¹ pracê i odporno�æ na szkodliwe

warunki atmosferyczne. Klawiatura wykorzystuje 7 wi¹zek podczerwieni (3 pionowe i 4 poziome), które
krzy¿uj¹ siê w miejscach oznaczonych cyfr¹. Przes³oniêcie dwóch wi¹zek (przez przy³o¿enie palca w
miejscu oznaczonym cyfr¹) jest jednoznacznie interpretowane przez uk³ad mikroprocesorowy kasety
jako wybranie odpowiedniej cyfry.

- Du¿a odporno�æ kasety rozmównej na uszkodzenia mechaniczne, któr¹ uda³o siê uzyskaæ dziêki
zastosowaniu odpowiednich materia³ów oraz specjalnej konstrukcji kasety.

- �Szybkie wej�cie� w systemie z hierarchi¹ wej�æ. Funkcja ta eliminuje konieczno�æ ponownego nawi¹zania
³¹czno�ci i odblokowania wej�cia przez lokatora po przej�ciu osoby odwiedzaj¹cej przez wej�cie g³ówne.

- Potwierdzenie numeru bramy z której nast¹pi³o wywo³anie.  Ka¿dy panel w systemie wielowej�ciowym
posiada indywidualny numer, który jest sygnalizowany akustycznie podczas wywo³ania unifonu (nie
dotyczy to numerów bram g³ównych w systemie z hierarchi¹ wej�æ).

- Funkcja zamka szyfrowego pozwalaj¹ca na wej�cie na teren posesji bez konieczno�ci u¿ycia klucza.
Ka¿dy lokal posiada indywidualny, czterocyfrowy kod wprowadzany z klawiatury domofonu. Wprowadzenie
kodu poprzedzane jest podaniem numeru lokalu, do którego zosta³ on przypisany, za� jego u¿ycie
sygnalizowane jest sygna³em d�wiêkowym w unifonie zainstalowanym w tym lokalu.

- Mo¿liwo�æ otwierania drzwi wej�ciowych przy pomocy kluczy DALLAS.
- Sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wej�cie do obiektu.
- Zasilanie buforowe pozwalaj¹ce na pracê systemu w przypadku zaniku napiêcia w sieci energetycznej.
- Mo¿liwo�æ wykorzystania istniej¹cej instalacji elektrycznej domofonu CD-2000 wraz z zainstalowanymi

unifonami.
- Procedury instalacyjne i serwisowe pozwalaj¹ce na szybk¹ i ³atw¹ konfiguracjê domofonu, oraz lokalizacjê

uszkodzonych podzespo³ów oraz wstêpn¹ diagnozê uszkodzenia.
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2. Elementy systemu CD-3000

Kaseta rozmówna CP
CP-3000/SR - panel CP w kolorze srebrnym
CP-3000/CZ - panel CP w kolorze czarny
CP-3000/TM/XX - panel z czytnikiem kluczy Dallas, XX- kolor

Kasety rozmówne w systemie CD-3000 s¹ urz¹dzeniami uniwersalnymi, stosowanymi zarówno w systemie
podstawowym (z jednym lub wieloma wej�ciami) jak i równie¿ z hierarchi¹ wej�æ.
W wersji podstawowej przeznaczone s¹ do monta¿u podtynkowego.

UWAGA!
Kasety rozmówne w systemie CD-3000 s¹ zabezpieczone przed kradzie¿¹ przy pomocy kodu
wprowadzanego przez instalatora po instalacji kasety. Metoda odblokowania kasety rozmównej opisana
jest w punkcie 7 (procedura P-0) instrukcji lub na ulotce z kodem odbezpieczaj¹cym, do³¹czonym do
kasety rozmównej.

Obudowy kasety rozmównej
Standardowo kasety rozmówne i listy lokatorów dostarczane s¹ w ramce podtynkowej, obudowy umo¿liwiaj¹
natynkowy monta¿ tych urz¹dzeñ.

4101 - obudowa natynkowa jednosegmentowa
4201 - obudowa natynkowa dwusegmentowa, pozioma
4202 - obudowa natynkowa dwusegmentowa, pionowa
4301 - obudowa natynkowa trójsegmentowa, pozioma
4303 - obudowa natynkowa trójsegmentowa, pionowa
NP4300 - pod�wietlany panel numerowy (lista lokatorów)

Kaseta elektroniki EC-3000
EC-3000/H - nadrzêdna kaseta elektroniki
EC-3000/U - podrzêdna kaseta elektroniki

Kasety podrzêdne wykorzystywane s¹  do budowy systemów podstawowych jedno lub wielowej�ciowych.
Nadrzêdna kaseta elektroniki s³u¿y do budowy systemu z hierarchi¹ wej�æ. Nie obs³uguje bezpo�rednio
unifonów, w ich miejsce pod³¹czane s¹ podrzêdne kasety elektroniki.
Ka¿dy z wymienionych typów kaset elektroniki umo¿liwia pod³¹czenie do 4 kaset rozmównych.

Unifony
System CD-3000 wymaga stosowania unifonów z dekoderem cyfrowym zaprojektowanym i produkowanym
przez firmê Laskomex. Z systemem CD-3000 nie bêd¹ wspó³pracowa³y unifony cyfrowe innych producentów
oraz unifony przeznaczone do wieloprzewodowych, analogowych systemów domofonowych. Firma
Laskomex oferuje piêæ modeli unifonów cyfrowych: LF-8, LX-8, LT-8, LR-8, LM-8.

Zasilacz
TR 2300 - transformator zasilaj¹cy do centrali CD-3000
LE-30 - zasilacz impulsowy do centrali CD-3000

Transformator zasilaj¹cy przeznaczony jest do zasilania kaset elektroniki obs³uguj¹cych do dwóch kaset
rozmównych. W przypadku pod³¹czenia 3 lub 4 kaset rozmównych wymagane jest zastosowanie zasilacza
impulsowego.
UWAGA!
Zasilacz impulsowy pod³¹czany jest w inny sposób ni¿ transformator. W przypadku stosowania zasilacza
impulsowego nale¿y te¿ wykonaæ zworê miêdzy zaciskami VP� i Vs�. Szczegó³y pod³¹czenia zasilacza
podane s¹ na rys. 5.1.
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Akumulator
Kaseta elektroniki posiada wbudowany uk³ad zasilania awaryjnego oraz ³adowania akumulatora. Aby
spe³nia³ on swoj¹ funkcjê, do centrali nale¿y pod³¹czyæ akumulator. Zaleca siê stosowanie akumulatora
o pojemno�ci nie wiêkszej ni¿ 7 Ah.

Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.
System domofonowy umo¿liwia sterowanie urz¹dzeniem blokuj¹cym wej�cie: elektrozaczepem lub
zamkiem elektromagnetycznym. Czas odblokowania elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego
ustalany jest programowo przy pomocy odpowiedniej procedury. Urz¹dzenia te pod³¹czane s¹ bezpo�rednio
do kasety rozmównej. Zaleca siê stosowanie elektrozaczepów na napiêcie 12V AC/DC i poborze pr¹du
nie przekraczaj¹cym 0,7A dla pr¹du zmiennego i 1A dla pr¹du sta³ego.

Przycisk otwierania drzwi.
Przycisk wykorzystywany jest przy odblokowaniu elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego przy
wyj�ciu z obiektu. 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- dzwonka, syreny czy lampy sygnalizacyjnej (schemat pod³¹czenia w p-cie 12).

3. Konfiguracje pracy domofonu

System podstawowy z jednym wej�ciem.
W podstawowej wersji domofon sk³ada siê z kasety elektroniki EC-3000/U, kasety rozmównej CP-3000,
zasilacza, oraz unifonów (do 254).
Podstawowa konfiguracja domofonu przedstawiona jest na rys 3.1.
System mo¿e byæ wyposa¿ony w akumulator pozwalaj¹cy na pracê  w przypadku zaniku zasilania w sieci
elektrycznej, oraz dodatkowy przycisk otwieraj¹cy wej�cie od strony wewnêtrznej. Dostêpne s¹ wszystkie
funkcje domofonu- indywidualne nastawy g³o�no�ci wywo³ania, procedury instalacyjne, serwisowe, zamek
szyfrowy, pod�wietlan¹ listê lokatorów.

                                     

CP -kaseta rozmówna
EC -kaseta elektroniki
TR -zasilacz
EZ -elektrozaczep
P -przycisk otwierania drzwi

 od wewn¹trz klatki schodowej
UN -unifon

UN

TR

P

EZ

CP

UN

EC

220 V

Rys. 3.1 System podstawowy z jednym wej�ciem



System podstawowy wielowej�ciowy.
Jest to rozbudowana wersja systemu przedstawionego na rys.3.1 W systemie CD 3000 ka¿da z kaset
elektroniki mo¿e obs³u¿yæ maksymalnie cztery kasety rozmówne. Rozwi¹zanie takie jest szczególnie
wygodne w sytuacji, kiedy na teren obiektu prowadzi wiêcej ni¿ jedno wej�cie. Kasety rozmówne musz¹
byæ po³¹czone z kaset¹ elektroniki przewodem nie d³u¿szym ni¿ 150 m, prowadzonym do ka¿dej kasety
rozmównej oddzielnie.
Nawi¹zanie ³¹czno�ci i prowadzenie  rozmowy oraz korzystanie z funkcji zamka szyfrowego mo¿liwe jest
z dowolnej kasety rozmównej. W przypadku, kiedy prowadzona jest rozmowa z dowolnego wej�cia na
wy�wietlaczach pozosta³ych kaset rozmównych wy�wietlany jest komunikat [ZAJ], w tym czasie z kaset
tych nie mo¿na prowadziæ rozmowy. Numer wej�cia (okre�lany przez instalatora) sygnalizowany jest w
unifonie po ka¿dym sygnale wywo³ania. Elektrozaczep zwalniany jest przy wej�ciu, z którego nast¹pi³o
wywo³anie. Dla systemu z 3 lub 4 kasetami rozmównymi transformator zast¹piæ zasilaczem stabilizowanym
22V/13,5V/2,5 A

           

CP -kaseta rozmówna
EC -kaseta elektroniki
TR -zasilacz
EZ -elektrozaczep
P -przycisk otwierania drzwi

 od wewn¹trz klatki schodowej
UN -unifon

UN

TR

UN

EC

CP

EZ P

CP

EZ P

CP

EZ P

CP

EZ P

220 V

Rys. 3.2 System podstawowy wielowej�ciowy

System z hierarchi¹ wej�æ.
System z hierarchi¹ wej�æ sk³ada siê z niezale¿nych systemów podstawowych (jedno lub wielowej�ciowych)
po³¹czonych dwuprzewodow¹ lini¹ z nadrzêdn¹ kaset¹ elektroniki (EC-3000/H). Nadrzêdna kaseta
elektroniki umo¿liwia pod³¹czenie do czterech kaset rozmównych montowanych przy wej�ciach g³ównych.
Po³¹czenie z wybranym lokalem mo¿e odbywaæ siê z poziomu wej�cia g³ównego lub wej�cia podrzêdnego.
W czasie rozmowy z jednego z wej�æ nadrzêdnych powoduje wy�wietlenie komunikatu [ZAJ] na kasetach
rozmównych zamontowanych przy pozosta³ych wej�ciach g³ównych oraz wej�ciach podrzêdnych
prowadz¹cych bezpo�rednio do lokalu o wybranym numerze. Numer wej�cia g³ównego z którego nast¹pi³o
wywo³anie nie jest sygnalizowany w unifonie. System umo¿liwia osobie odwiedzaj¹cej u³atwione dotarcie
do wybranego lokalu bez konieczno�ci dwukrotnego (z poziomu wej�cia g³ównego i podrzêdnego) ³¹czenia
siê z tym lokalem. Dla systemu z 3 lub 4 kasetami rozmównymi pod³¹czonymi do kasety elektroniki
dowolnego typu odpowiedni transformator zast¹piæ zasilaczem stabilizowanym 13,5V/2,5 A
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CP -kaseta rozmówna
EC-H -kaseta elektroniki nadrzêdna
EC-U -kaseta elektroniki podrzêdna
TR -zasilacz
UN -unifon wej�cia g³ówne

TR

EC-H

UN

TR

EC-U

UN

UN

TR

EC-U

UN

CP CP CP CP

CP CP

220 V

220 V

220 V

wej�cia podrzêdne
wej�cie podrzêdne

Rys. 3.3 System z hierarchi¹ wej�æ.

W systemie wielowej�ciowym z hierarchi¹ wej�c bezwzglêdnie nale¿y ograniczyæ zakresy obs³ugiwanych
numerów w podrzêdnych kasetach elektroniki, tak aby siê one nie pokrywa³y. Pokrywanie siê zakresów
mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owej pracy systemu.

4. Tryby pracy centrali systemu CD-3000

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.

Tryb numeracji z przesuniêciem zakresu
Numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa siê z jego numerem logicznym (pod
którym zg³asza siê unifon po wybraniu numeru z klawiatury)
Praca w tym trybie umo¿liwia obs³ugê lokali o numeracji wiêkszej ni¿ 254. Przej�cie w tryb numeracji z
przesuniêciem zakresu nastêpuje po ustawieniu parametru P-1-11 na warto�æ wiêksz¹ od zera. Warto�æ
tego parametru jest dodawana do numeru fizycznego unifonu. Numer logiczny unifonu jest obliczany
wed³ug wzoru:

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

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. Wybranie z klawiatury numeru z zakresu
310-360 powoduje ¿e w lokalu zadzwoni unifon.

W centrali mo¿na ustawiæ zakres obs³ugiwanych lokali. Parametry te (górny  i dolny zakres) odnosz¹ siê
do numerów fizycznych unifonu i nie nale¿y ich ustawiaæ na warto�ci wynikaj¹ce z zakresu numerów
logicznych obs³ugiwanych lokali. Aby ograniczyæ zakres obs³ugiwanych lokali w podanym przyk³adzie
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nale¿y dolny zakres ustawiæ na warto�æ 1 a górny na 50.
Z kolei indywidualne nastawy przypisane s¹ do numeru logicznego unifonu.

W systemie CD-3000 wbudowany jest kalkulator (program P-3-5) umo¿liwiaj¹cy ³atwe obliczenie numeru
fizycznego w oparciu o numer logiczny lub odwrotnie. Warunkiem koniecznym jest podanie parametru
P-1-12 na warto�æ ró¿n¹ od zera.

Tryb z numeracj¹ budynku
W tym trybie po³¹czenie z wybranym lokalem wymaga podania numeru bloku, w którym znajduje siê
wybrany lokal a nastêpnie numeru lokalu. Wej�cie w ten tryb numeracji nastêpuje po ustawieniu parametru
P-1-11 na warto�æ wiêksz¹ od zera, warto�æ ta oznacza numer bloku, w którym zamontowany jest
domofon. Ten tryb numeracji znajduje zastosowanie w przypadku systemów z hierarchi¹ wej�æ, oraz
jednakowym zakresem numeracji lokali w poszczególnych budynkach. Nale¿y te¿ w nadrzêdnej kasecie
elektroniki zaprogramowaæ parametr P-2-10 na warto�æ równ¹  -1-.
Przy po³¹czeniu z wej�cia g³ównego nale¿y w pierwszej kolejno�ci wprowadziæ numer bloku w którym
znajduje siê wybrany lokal, a nastêpnie jego numer. Pozwala to na stosowanie tej samej numeracji lokali
w ró¿nych blokach. Przy wej�ciu z poziomu wej�cia podrzêdnego podawany jest tylko numer lokalu.

Tryb numeracji hotelowej
W numeracji tej na ka¿dym piêtrze znajduje siê ograniczona liczba lokali rozpoczynaj¹cych siê cyfr¹
odpowiadaj¹c¹ numerowi piêtra na którym s¹ po³o¿one.
Przyk³adowo w dziewiêciopiêtrowym budynku znajduje siê po 10 lokali na ka¿dym piêtrze. Numeracja
lokali wygl¹da nastêpuj¹co:

Parter 0001 , 0002, ... , 0010
I piêtro 0101 , 0102, ... , 0110
II piêtro 0201 , 0202, ... , 0 210
........................................................
XII-piêtro 1201 , 1202, ... , 1210

Aby umo¿liwiæ obs³ugê tych lokali nale¿y ustawiæ warto�æ parametru P-1-14 na 10. Centrala zosta³a
ustawiona w tryb numeracji piêtrowej, a numer fizyczny przyporz¹dkowany numerowi logicznemu w tym
trybie pracy obliczany jest wed³ug algorytmu:

numer fizyczny = P * LL + XX

gdzie:
P- numer piêtra
LL- liczba lokali na piêtrze � warto�æ parametru P-1-12
XX- numer lokalu na piêtrze

Dla podanego przyk³adu numery, na jakie nale¿y zaprogramowaæ unifony w lokalach bêd¹ wygl¹da³y
nastêpuj¹co:

0001-1  , 0002-2, ... ,      0010-10
0101-11, 102-12, ... ,      0110-20
......................................................
1201-91, 1202-92, ... ,      210-100

W systemie CD-3000 wbudowany jest kalkulator (P-3-5) umo¿liwiaj¹cy ³atwe obliczenie numeru fizycznego
w oparciu o numer logiczny lub odwrotnie. Warunkiem koniecznym jest podanie parametru P-1-12 na
warto�æ ró¿n¹ od zera. £¹czna liczba unifonów stosowanych w tym trybie numeracji nie powinna
przekroczyæ 254.
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5. Monta¿ i uruchomienie systemu CD-3000

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. Okre�liæ docelow¹ konfiguracjê i tryb pracy domofonu i dobraæ niezbêdne elementy (punkty 2,3 i 4
instrukcji)

2. Okre�liæ miejsce monta¿u elementów systemu (punkt 13)
3. Zaprojektowaæ instalacjê elektryczn¹, dobraæ rodzaj i przekroje przewodów (punkt 19)
4. Okre�liæ adresy logiczne i fizyczne urz¹dzeñ (punkt 6 instrukcji)
5. Zamontowaæ urz¹dzenia systemu domofonowego (13) i pod³¹czyæ zgodnie ze schematem po³¹czeñ-

 rysunki 5.1... 5.
6. Uruchomiæ system- w³¹czyæ zasilanie i wprowadziæ kody PIN kaset rozmównych (punkt 7, procedura

P-0)
7. Ustawiæ parametry pracy systemu domofonowego (punkt 7, procedury P-1 i P-2). Je¿eli to mo¿liwe

udzieliæ lokatorom informacji dotycz¹cej obs³ugi domofonu i rozdaæ kody zamków szyfrowych.
8. W przypadku uruchomienie systemu z hierarchia wej�æ bezwzglêdnie ustawiæ ograniczenia zakresów

obs³ugiwanych lokali w kasetach podrzêdnych
9. W miarê konieczno�ci wykonaæ strojenie toru akustycznego (punkt 9)
10. Sprawdziæ dzia³anie systemu korzystaj¹c z procedury instalacyjnej (punkt 7, procedura P-7)
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Rys. 5.1   Pod³¹czenie �ród³a zasilania do kasety elektroniki:
    a) transformatora,
    b) zasilacza impulsowego

a)

b)

Wykonaæ zworê miêdzy
zaciskami VP� i VS�



UWAGA!
Pod³¹czenia kolejnych kaset rozmównych nale¿y wykonywaæ odrêbnymi przewodami zbiegaj¹cymi siê przy kasecie elektroniki.
W przypadku stosowania wiêcej ni¿ dwóch kaset rozmównych kasetê elektroniki nale¿y zasilaæ przy pomocy zasilacza
impulsowego.
Kasety rozmówne pod³¹czane s¹ w ten sam sposób do wszystkich typów kaset elektroniki.
W przypadku zastosowania kasety elektroniki EC -3000/H nie s¹ pod³¹czane unifony. W ich miejsce pod³¹czane s¹ kasety
EC-3000/U - patrz rysunek 5.3
W przypadku ³¹czenia kaset rozmównych na odleg³o�æ wiêksz¹ ni¿ 100 m pod³¹czenie zacisków T, GD nale¿y wykonaæ
oddzielnym przewodem typu skrêtka.
Nale¿y dobraæ odpowiednie �rednice przewodów
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nale¿y stosowaæ parowany
kabel telekomunikacyjny.
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zaznaczonych zacisków w
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Rys. 5.2  Schemat po³¹czeñ elementów systemu domofonowego CD-3000
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Rys. 5.3  Schemat po³¹czeñsy stemu z hierarchi¹ wej�æ  (pod³¹czenie
   pozosta³ych elementów zgodnie ze schematem 5.2)
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Rys. 5.5  Pod³¹czenie elektrozaczepu do kasety rozmównej z kluczem elektronicznym Dallas. 
   Pod³¹czenie pozosta³ych elementów systemu zgodnie z wcze�niejszymi schematami.

Rys. 5.6  Pod³¹czenie zamka elektromagnetycznego  do kasety rozmównej z kluczem elektronicznym
  Dallas. Pod³czenie pozosta³ych elementów systemu zgodnie z wcze�niejszymi schematami.

Uwaga!
Szczegó³owe informacje na temat kluczy Dallas znajduj¹ siê w punkcie 11 instrukcji.
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6. Konfiguracja elementów systemu CD-3000

Konfiguracja kasety rozmównej

Aby system domofonowy móg³ rozró¿niæ kasety rozmówne, ka¿dej z nich nale¿y przypisaæ indywidualny
numer z zakresu 1...4 � tzw. numer fizyczny. Numer ten programowany jest przez instalatora przez
odpowiedni¹ konfiguracjê jumperów. Z³¹cze programuj¹ce, po³o¿enie jumperów oraz odpowiadaj¹ce im
numery ilustruje 6.1

UWAGA!
Jedna z kaset rozmównych musi byæ ustawiona na numer 1. Jest to warunek konieczny przy resetowaniu
centrali.
Nie nale¿y programowaæ kaset na te same numery. Zaprogramowanie dwóch paneli na ten sam numer
powoduje nieprawid³ow¹ pracê systemu.

                                             

M

J
Z

G

K

D
P1

P2

J

0       1       2       3       4       5

Rys. 6.1 Nadanie numeru fizycznego kasecie rozmównej

Po³o¿enie jumpera i odpowiadaj¹ce im funkcje
0. Ustalenie numeru fizycznego na 1
1. Ustalenie numeru fizycznego na 2
2. Ustalenie numeru fizycznego na 3
3. Ustalenie numeru fizycznego na 4
4. Test klawiatury oraz podstawowych funkcji kasety rozmównej
5. Test poziomu wi¹zek podczerwieni

UWAGA!
Numery systemowe wybierane s¹ z zakresu 0...3, natomiast numery bram sygnalizowane podczas
wywo³ania w unifonie pochodz¹ z zakresu 1...4. Kaseta rozmówne o numerze systemowym 0 sygnalizowany
jest u¿ytkownikowi jako wej�cie nr. 1, kaseta o numerze 1 sygnalizowana jest jako wej�cie nr 2 itd.
Numer wej�cia sygnalizowanego przy wywo³aniu wy�wietlany jest w trakcie zwolnienia elektrozaczepu
po u¿yciu zamka szyfrowego, lub po odblokowaniu elektrozaczepu przyciskiem w unifonie.

Ka¿da kaseta rozmówna posiada indywidualny numer (tzw. numer seryjny) oraz odpowiadaj¹cy
mu kod PIN,  Warunkiem wspó³pracy kasety elektroniki z kaset¹ rozmówn¹ jest wprowadzenie
kodu PIN. Odblokowanie kasety rozmównej umo¿liwia procedura P-0 opisana  szczegó³owo w
dalszej czê�ci instrukcji.
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Je¿eli operacja ta nie zostanie przeprowadzona nawi¹zanie ³¹czno�ci z lokalem nie bêdzie mo¿liwe. Kod
PIN powinien byæ przechowywany przez instalatora lub administratora nieruchomo�ci, poniewa¿ w
przypadku modernizacji systemu i  zmiany numeru fizycznego lub pod³¹czenia kasety rozmównej do
innej kasety elektroniki bêdzie konieczne ponowne wprowadzenie tego numeru.
Przy wymianie kasety rozmównej nale¿y zwróciæ uwagê, aby kaseta ta mia³a ustawiony ten sam numer
identyfikacyjny co kaseta zdemontowana. Podobnie przy rozbudowie o dodatkowe wej�cia nale¿y zwróciæ
uwagê, czy numer kasety ustawiany jumperami nie jest ju¿ wykorzystany w innej kasecie.

Numery seryjne i kody PIN kaset rozmównych nadawane s¹ przez producenta, który w przypadku ich
zagubienia mo¿e je odtworzyæ po ustaleniu to¿samo�ci osoby lub firmy zwracaj¹cej siê z tak¹ pro�b¹.
Ka¿da kaseta rozmówna powinna byæ po³¹czona z kaset¹ elektroniki odrêbnym przewodem.

Konfiguracja unifonów
W ka¿dym unifonie programowany jest indywidualny numer fizyczny, w oparciu o który kaseta elektroniki
dokonuje identyfikacji unifonu. Najczê�ciej numer fizyczny odpowiada numerowi logicznemu przypisanemu
do danego unifonu, którym pos³uguj¹ siê u¿ytkownicy wprowadzaj¹c go z klawiatury domofonu. W
wyj¹tkowych przypadkach numery te mog¹ byæ ró¿ne- patrz tryb numeracji hotelowej i przesuniêcie
zakresu. Numer fizyczny nadawany jest przez instalatora przez odpowiedni¹ konfiguracjê jumperów.
Ka¿dy jumper w unifonie ma przypisan¹ warto�æ liczbow¹ wynikaj¹c¹ z  kodu binarnego. Warto�ci te s¹
nastêpuj¹ce:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Programowanie unifonów polega na wstawieniu odpowiednich zwór (jumperów) na
z³¹czu programuj¹cym unifoniu (rysunek 6.2). Zwory nale¿y skonfigurowaæ w taki sposób, aby suma
przypisanych im warto�ci dziesiêtnych da³a w rezultacie ¿¹dany numer unifonu. Warto�ci dziesiêtne
przypisane danemu jumperowi widoczne s¹ na p³ytce drukowanej unifonu.
Przyk³adowo, aby uzyskaæ numer unifonu równy 12, nale¿y za³o¿yæ zwory na z³¹cza o numerach 4 i 8
(4 + 8 = 12). Dla numeru 45 bêd¹ to z³¹cza 1, 4, 8, 32 (1+ 4 + 8 + 32 = 45).

                                                             

L-

L+

1    2    4    8   16  32 64 128

37 = 1 +  4 + 32

1    2    4    8   16  32 64 128

Przyk³ad:
programowanie numeru 37

Rys. 6.2 Programowanie numeru unifonu na przyk³adzie LF-8; w pozosta³ych modelach
 przeprowadzane jest analogicznie.

UWAGA!
Nie nale¿y programowaæ unifonu na numer �0�. Poniewa¿ takiego ustawienia nie przewiduje oprogramowanie,
mo¿e to wywo³aæ niepo¿¹dane zachowania systemu.
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7.  Opis procedur instalacyjnych

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

Widok wy�wietlacza

6

Opis OpisOpis czynno�ci

Znak wybrany
z klawiatury

Opis

Wej�cie w procedury systemowe.
Wej�cie w procedury systemowe nastêpuje po piêciokrotnym dotkniêciu pola oznaczonego symbolem
klucza. Po wykonaniu tej operacji pojawi siê na chwilê napis CODE a nastêpnie cztery poziome kreski.
Nale¿y teraz wprowadziæ czterocyfrowy kod instalatora. Kod ten do³¹czony jest przez producenta do
ka¿dej centrali, widoczny jest na tabeli kodów zamka szyfrowego, mo¿na go te¿ odczytaæ bezpo�rednio
z naklejki umieszczonej na procesorze centrali. W przypadku pomy³ki na wy�wietlaczu na  czas ok.
50 s. bêdzie widoczny przewijaj¹cy siê komunikat BLAD CODE. D³ugi czas wy�wietlania tego komunikatu
ogranicza mo¿liwo�æ przypadkowego odgadniêcia kodu instalatora.

5 x znak
klucza

1
0

2
3

kod
instalatora

C+

.

wej�cie w procedury systemowe wyj�cie z procedur systemowych

UWAGA!
Nadrzêdne kasety elektroniki pozwalaj¹ na programowanie wybranych procedur (patrz punkt
�programowanie nadrzêdnej kasety elektroniki�.

P-0    Wprowadzenie kodu PIN kasety rozmównej
Kasety rozmówne systemu CD-3000 zabezpieczone s¹ kodem PIN, którego wprowadzenie warunkuje
wspó³pracê kasety rozmównej z kaset¹ elektroniki. Zabezpieczenie to ma na celu zniechêcenie do
kradzie¿y kaset rozmównych, które nie bêd¹ dzia³a³y bez wprowadzenia poprawnego kodu PIN.
Informacja o kodach PIN przechowywana jest w komórkach pamiêci EEPROM kasety elektroniki
przypisanych do numerów fizycznych kaset rozmównych (okre�lonych przez po³o¿enie jumpera).
Zmiana numeru fizycznego kasety rozmównej wymaga ponownego wprowadzenia numeru PIN.
Ka¿dorazowa próba wybrania numeru lokalu z nieodbezpieczonej kasety prowadzi do wy�wietlenia
przesuwaj¹cego siê komunikatu �BLAD PIN PANEL�.
Wprowadzenie kodu odblokowuj¹cego przebiega w nastêpuj¹cy sposób:
nale¿y wej�æ w procedurê P-0. Na chwilê pojawi siê napis CP-n, gdzie n jest numerem fizycznym
kasety (liczba z zakresu 1-4). Nale¿y wybraæ numer fizyczny kasety rozmównej która ma zostaæ
odblokowana. Na wy�wietlaczu pojawi siê numer seryjny kasety rozmównej lub napis Free. Do ka¿dego
egzemplarza do³¹czana jest ulotka zawieraj¹ca numer seryjny oraz kod PIN. Nale¿y odszukaæ t¹ ulotkê
i wprowadziæ widoczny na niej kod PIN.

x C 1
0

2
3

Numer
panela
(1...4)

0

Numer
u¿ytego
panela

Numer
seryjny

Stary
PIN

Nowy
PIN
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P-1   Ustawianie parametrów pracy domofonu

         1

P-1-1  Liczba cykli wywo³ania (0...60 - warto�æ domy�lna 6).
Parametr pozwala ustaliæ liczbê powtórzeñ cyklu    wywo³ania (sk³adaj¹cego siê z pojedynczego sygna³u
dzwonienia i nastêpuj¹cej po nim przerwy) nastêpuj¹cego po wybraniu numeru lokalu z klawiatury.

1

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1
0

P-1-2  Liczba cykli wywo³ania do podniesionej s³uchawki (0...60 - warto�æ domy�lna 6).
Parametr zbli¿ony do parametru opisanego w p-cie 1, z t¹ ró¿nic¹, ¿e okre�la liczbê cykli wywo³ania
generowanych w podniesionej s³uchawce. Ustawienie warto�ci parametru na �0� powoduje, ¿e
dzwonienie do podniesionej s³uchawki nie jest mo¿liwe.

     

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

2
1
0

P-1-3  Czas oczekiwania na podniesienie s³uchawki (30).
Czas w którym po zakoñczeniu ostatniego cyklu wywo³ania podniesienie s³uchawki spowoduje
zestawienie po³¹czenie z kaset¹ rozmówn¹, z której nast¹pi³o wywo³anie.

3

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-4.  Czas rozmowy (10...255 s - warto�æ domy�lna 120 s).
 Aby umo¿liwiæ korzystanie z domofonu innym u¿ytkownikom czas pojedynczej rozmowy jest limitowany.
10 s. przed up³ywem zaprogramowanego czasu rozmowy w s³uchawce pojawi¹ siê sygna³y d�wiêkowe
informuj¹ce zbli¿aj¹cym siê przerwaniu po³¹czenia.

4

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-5.  Czas pojedynczego sygna³u dzwonienia (10...255 ms - warto�æ domy�lna 150 ms).
Czas trwania sygna³u akustycznego. Sygna³ wywo³ania sk³ada siê z dwóch czê�ci: sygna³u akustycznego
sk³adaj¹cego siê z dwóch d�wiêków o ró¿nych czêstotliwo�ciach oraz pauzy. Parametry P-1-5 i P-1-
6 wyra¿one s¹ jako wielokrotno�æ 1/100s. Warto�æ parametr mo¿na wybieraæ z zakresu 10...255

5

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-6  Czas pauzy (32...255 ms - warto�æ domy�lna 150 ms).
Analogicznie jak w procedurze P-1-5.

6

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

Rys. 5.4  Pod³¹czenie pod�wietlanej listy lokatorów. Lini¹ przerywan¹ zaznaczone zosta³o pod³¹czenie
listy lokatorów w przypadku zasilania z zasilacza impulsowego. Pod³¹czenie 
pozosta³ych elementów systemu CD-3000 zgodnie z rys. 5.2.
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P-1-7  Czas rygla (0...10 s - warto�æ domy�lna 5 s). Parametr okre�la czas dzia³ania elektrozaczepu.

7
1
2

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-8  Czêstotliwo�æ górna sygna³u wywo³ania (1...255 - warto�æ domy�lna 110 ). Procedury P-1-8,
P-1-9 pozwalaj¹ na ustalenie górnej i dolnej czêstotliwo�ci tonów wywo³ania. W ten sposób mo¿na
w pewnym zakresie zmieniaæ ton wywo³ania unifonu. W przypadku podania dwóch jednakowych
warto�ci parametrów unifon bêdzie wywo³ywany d�wiêkiem o sta³ej czêstotliwo�ci.

8

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-9  Czêstotliwo�æ dolna sygna³u wywo³ania (1...255 - warto�æ domy�lna 130 ).

9

stara
warto�æ

1
2
3

nowa
warto�æ

P-1-10  Czas pracy w trybie pods³uchu bramy lub dyskretnego pods³uchu (10...255  s - warto�æ
domy�lna 30 s ) . System CD-3000 umo¿liwia po³¹czenie z lokalu do bramy. Funkcja dok³adnie opisana
w punkcie 10 instrukcji.

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

01

1
2
3

P-1-11  Numer budynku (warto�æ domy�lna �0�).
W trybie z numeracj¹ budynku parametr ten okre�la numer budynku, w kórym znajduje siê wybrany
lokal.  W tym trybie po³¹czenie z poziomu wej�cia g³ównego nastêpuje po podaniu numeru budynku
i numeru znajduj¹cego siê w nim lokalu.

11

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-12  Przesuniêcie zakresu (0).
Parametr ten umo¿liwia obs³ugê lokali o numerach wiêkszych ni¿ 254.

21

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-13  Liczba lokali na piêtrze(0).
Parametr okre�laj¹cy liczbê lokali na piêtrze w trybie numeracji hotelowej.

31

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-14  Najni¿szy z obs³ugiwanych lokali(1).
Parametry P-1-13 i P-1-14 pozwalaj¹ ograniczyæ numery obs³ugiwanych lokali do pewnego przedzia³u
wyznaczonego przez te parametry. Zakres obs³ugiwanych numerów jest szczególnie istotny w sytuacji
kiedy dana centrala pracuje w systemie z hierarchi¹ wej�æ- w tym przypadku pozostawienie domy�lnych

Rys. 5.4  Pod³¹czenie pod�wietlanej listy lokatorów. Lini¹ przerywan¹ zaznaczone zosta³o pod³¹czenie
listy lokatorów w przypadku zasilania z zasilacza impulsowego. Pod³¹czenie 
pozosta³ych elementów systemu CD-3000 zgodnie z rys. 5.2.
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warto�ci mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owego dzia³ania systemu.
Ograniczenie zakresu obs³ugiwanych numerów przy�piesza dzia³anie niektórych procedur- np.
indywidualnego nastawiania g³o�no�ci przez lokatora. Parametry te nie dotyczy kaset elektroniki
obs³uguj¹cych wej�cia nadrzêdne.

41

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-15  Najwy¿szy z obs³ugiwanych lokali (255)

51

1
2
3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-1-16  Pierwszy dodatkowy numer (0).
Centrala CD-3000 umo¿liwia zaprogramowanie dwóch dodatkowo obs³ugiwanych numerów le¿¹cych
poza zakresem ustalonym przez procedurê P-1-11 i P-1-12.

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

61

1
2
3

P-1-17 Drugi dodatkowy numer.
 Analogicznie jak w procedurze P-2-13

71

1
2
3

P-2 Parametry bitowe konfiguruj¹ce pracê domofonu.

Parametry te pozwalaj¹ ustawiæ globalnie parametry pracy domofonu. Parametry te w niektórych
przypadkach pokrywaj¹ siê z parametrami ustalanymi indywidualnie dla poszczególnych klientów.
Parametry globalne maj¹ wy¿szy priorytet ni¿ nastawy indywidualne. Parametry bitowe mog¹ przyjmowaæ
dwie warto�ci: �1� � oznaczaj¹cy zezwolenie i �0� oznaczaj¹cy brak zezwolenia.

P-2-1  Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej w przypadku b³êdów w komunikacji miêdzy kaset¹
rozmówn¹ a kaset¹ elektroniki. B³êdna komunikacja mo¿e uniemo¿liwiæ jakiekolwiek korzystanie z
klawiatury kasety rozmównej.  W takim przypadku procedura ta powoduje cykliczne otwieranie
elektrozaczepu (co 1 min)

1

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1

P-2-2  Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej w przypadku awarii wywo³anej przez b³¹d klawiatury.
B³¹d ten pojawia siê w przypadku uszkodzenia wiêcej ni¿ jednego toru podczerwieni w klawiaturze.

2

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1
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P-2-3  Zezwolenie na wy�wietlanie komunikatu sygnalizuj¹cego uszkodzenie wiêcej ni¿ jednego toru
podczerwieni.

3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

0

P-2-4  Zezwolenie na akustyczn¹ sygnalizacjê wybrania numeru z klawiatury.

4

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

0

P-2-5  Zezwolenie na wielotonow¹ sygnalizacjê numerów wybranych z klawiatury. Domy�lnie 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
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.

5

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1

P-2-6  Zezwolenie na otwieranie wej�cia za pomoc¹ przycisku montowanego wewn¹trz obiektu. System
CD-3000 umo¿liwia zastosowanie dodatkowego przycisku (pod³¹czanego pod wej�cie PR w kasecie
rozmównej) montowanego wewn¹trz zabezpieczanego obiektu. Wci�niêcie tego przycisku np. Przez
osobê wychodz¹c¹ z budynku powoduje odblokowanie wej�cia.

6

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1

P-2-7  Zezwolenie na sterowanie elektrozaczepu fal¹ akustyczn¹ o czêstotliwo�ci 50 HZ. Sterowanie
fal¹ powoduje charakterystyczny d�wiêk wydawany przez elektrozaczep. Nie nale¿y jednak stosowaæ
sterowania tego typu  w przypadku stosowania zwór elektromagnetycznych, zarówno z uk³adem
wyzwalania jak i sterowanych po�rednio za pomoc¹ dodatkowego przeka�nika. W takim przypadku
nale¿y ustawiæ ten parametr na warto�æ �0� co odpowiada sterowaniu napiêciem sta³ym. Odblokowanie
elektrozaczepu sygnalizowane jest ka¿dorazowo sygna³em akustycznym w g³o�niku kasety rozmównej.

7

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

1

P-2-8  Zezwolenie na sterowanie elektrozaczepem przy pomocy przycisku w unifonie.

8 1

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

P-2-9  Zezwolenie na u¿ywanie zamka szyfrowego

9 1

stara
warto�æ

nowa
warto�æ
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P-2-10  Zezwolenie na edycjê kodów zamka szyfrowego

0

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-11  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 wej�cia.

1

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-12  Zezwolenie na sygnalizacjê  u¿ycia b³êdnego  kodu zamka szyfrowego. Ka¿da próba u¿ycia
kodu zamka szyfrowego (nawet je�li jego warto�æ bêdzie z³a i wej�cie nie zostanie odblokowane)
bêdzie sygnalizowana w s³uchawce unifonu w lokalu, którego kodem próbowano siê pos³u¿yæ

2

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-13  Zezwolenie na akustyczn¹ sygnalizacjê w unifonie numeru bramy, z której nast¹pi³o wywo³anie.

3

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-14  Zezwolenie na dodatkowe funkcje unifonu. Ustawienie tego parametru na warto�æ -0- powoduje
zablokowanie mo¿liwo�ci wywo³ania kasety rozmównej, a przez to brak mo¿liwo�ci zmiany g³o�no�ci
wywo³ania przez lokatora oraz pods³uchu bramy.

4

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-15  Zezwolenie na zmianê g³o�no�ci wywo³ania przez lokatora. Wymagane jest ustawienie paraetru
P-2-14 na warto�æ -1-

5

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-2-16  Zezwolenie na pods³uch bramy. Lokator mo¿e nawi¹zaæ ³¹czno�æ z bram¹, np. w celu
skontaktowania siê z osob¹ wychodz¹c¹ z budynku. W tym czasie na wy�wietlaczu kasety rozmównej
wy�wietlany jest numer lokalu, z którym zestawione jest po³¹czenie. Wymagane jest ustawienie paraetru
P-2-14 na warto�æ -1-

11
6

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

01

P-2-17  Zezwolenie na dyskretny pods³uch bramy. Jak w poprzednim punkcie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e na
wy�wietlaczu nie jest wy�wietlany  numer lokalu. Warunkiem dzia³ania jest ustawienie warto�ci
P-2-16 na warto�æ -1-

7

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11



Cyfrowy system domofonowy CD-3000

-  21  -

P-2-18  Zezwolenie na u¿ywanie opcji �szybkie wej�cie� stosowanej w systemie wielowej�ciowym do
przej�cia przez wej�cie podrzêdne bez konieczno�ci ponownego ³¹czenia siê z lokalem

8

stara
warto�æ

nowa
warto�æ

11

P-3 Procedura instalacyjna
Procedura ma na celu u³atwienie procesu instalacji systemu. Uruchomienie procedury P3 pozwala
instalatorowi na sprawdzenie poprawno�ci dzia³ania unifonów zamontowanych w lokalach bez pomocy
dodatkowych osób.
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.
- uruchomiæ procedurê (P-3-0)
- wyj�æ z procedury instalacyjnej.
Na wy�wietlaczu kasety rozmównej wy�wietlony zostanie napis U informuj¹cy o dzia³aniu procedury
instalacyjnej
Nastêpnie nale¿y podnie�æ s³uchawkê unifonu zainstalowanego w lokalu i wcisn¹æ przycisk otwierania
elektrozaczepu. Centrala zacznie poszukiwaæ unifonu z podniesion¹ s³uchawk¹- po jego znalezieniu
w s³uchawce unifonu pojawi siê krótki sygna³ d�wiêkowy  i zostanie zestawione po³¹czenie z kaset¹
rozmówn¹. W przypadku systemu wielowej�ciowego mo¿na sprawdziæ po³¹czenie z poszczególnymi
kasetami rozmównymi wciskaj¹c kolejno przycisk elektrozaczepu w unifonie. Numer za³¹czonej bramy
sygnalizowany jest w s³uchawce odpowiedni¹ liczb¹ sygna³ów akustycznych.
Wciskaj¹c na krótko wide³ki mo¿na ustawiæ g³o�no�æ wywo³ania unifonu. Wciskaj¹c wide³ki prze³¹czane
s¹ kolejne, dostêpne opcje (cicho, �rednio, g³o�no, narastaj¹co)- wywo³anie s³yszane jest w unifonie.
Wywo³anie narastaj¹ce sygnalizowane jest potrójnym sygna³em akustycznym.
Czas na wykonanie tych operacji jest ograniczony i po jego po³¹czenie zostanie przerwane. Zbli¿aj¹cy
siê koniec po³¹czenie sygnalizowany jest w s³uchawce krótkimi sygna³ami akustycznymi o obni¿aj¹cym
siê tonie generowanymi co 1 s.
Nastêpnie nale¿y od³o¿yæ s³uchawkê i zaczekaæ, a¿ centrala oddzwoni do unifonu z uwzglêdnieniem
wybranej g³o�no�ci wywo³ania, która zostanie zapamiêtana.
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-1-4. Uaktywnienie tej opcji spowoduje pojawienie siê na
wy�wietlaczu kasety rozmównej komunikatu BLOC i oraz zablokowanie klawiatury. Odblokowanie
klawiatury nastêpuje po wy³¹czeniu blokady przez instalatora lub up³ywie zaprogramowanego czasu
dzia³ania procedury instalacyjnej. Wy³¹czenie blokady polega na ponownym wej�ciu w procedury
systemowe i wy³¹czeniu procedury instalacyjnej przy pomocy programu P-3-0 (nale¿y ustawiæ w pozycjê
OFF).

P-3-0 w³¹czenie/wy³¹czenie procedury instalacyjnej

0

0 C+
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P-3-1 dolny zakres poszukiwanych numerów

1
1
2
3

P-3-2 górny zakres poszukiwanych numerów

2
1
2
3

P-3-3 czas dzia³ania procedury instalacyjnej

3
1
2
3

P-3-4 blokowanie mo¿liwo�ci korzystania domofonu

4 4

lub

P-3-5 kalkulator przeliczaj¹cy numer logiczny unifonu na jego numer fizyczny. Warunkiem dzia³ania
kalkulatora jest ustawienie parametru przesuniêcie zakresu (P-1-11) lub ustawienie centrali
w tryb numeracji hotelowej (P-1-12)

5

1
2
3

Warto�æ do
przeliczenia

Warto�æ
przeliczona

P-3-6 kalkulator przeliczaj¹cy numer fizyczny na numer logiczny. Zasada dzia³ania analogicznie 
jak w procedurze P-3-5

6

1
2
3

Warto�æ do
przeliczenia

Warto�æ
przeliczona

P-3-7 przywrócenie domy�lnych parametrów pracy centrali (okre�lonych przez procedury P-1,
P-2

7
1
0

2
3

zmieniaj¹ce siê
cyfry

kod
instalatora

P-3-8 przywrócenie domy�lnych warto�ci kodów zamka szyfrowego.

8
1
0

2
3

kod
instalatora zmieniaj¹ce siê

cyfry



P-3-9 przywrócenie domy�lnych warto�ci parametrów indywidualnych lokali

9
1
0

2
3

zmieniaj¹ce siê
cyfrykod

instalatora

P-4  Test unifonów.
Program wykrywa unifony, których s³uchawki s¹ zdjête lub �le odwieszone. Warunkiem poprawnego
wykrycia takiego unifonu jest prawid³owe dzia³anie jego dekodera cyfrowego. Po znalezieniu odwieszonej
s³uchawki program wy�wietla fizyczny numer unifonu oraz sygnalizuje  to seri¹ d�wiêków. Po ok. 5 s.
Program przechodzi do poszukiwania nastêpnych unifonów. Przycisk C powoduje zakoñczenie procedury
szukania oraz powrót do menu g³ównego. Przycisk oznaczony symbolem klucz powoduje przej�cie do
poszukiwania nastêpnej odwieszonej s³uchawki.

4

Po znalezieniu odwieszonej s³uchawki program wy�wietla fizyczny numer unifonu oraz sygnalizuje to
seri¹ d�wiêków. Po ok. 5s. program przechodzi do poszukiwania nastêpnych unifonów. Wci�niêcie
przycisku "C" powoduje zakoñczenie procedury szukania oraz powrót do menu g³ównego.
Przycisk z symbolem klucza powoduje przej�cie do poszukiwania nastêpnych odwieszonych unifonów.

P-5  Indywidualne nastawy dla lokali
W systemie CD-3000 istnieje mo¿liwo�æ indywidualnych nastaw niektórych parametrów pracy domofonu
dotycz¹cych g³ównie wywo³ania i oraz funkcji zamka szyfrowego.
G³o�no�æ wywo³ania mo¿e byæ zmieniana zarówno przez instalatora (w czasie procedury P-1 lub z
poziomu procedur systemowych) jak i u¿ytkownika (o ile mo¿liwo�æ ta nie zostanie zablokowana przez
instalatora. Nastawy te s¹ kasowane w czasie restartu centrali. Standardowe nastawy:

3 wywo³anie w-g nastaw
P narastaj¹cy sygna³ wywo³ania
A aktywna sygnalizacja numeru bramy
C w³¹czony zamek szyfrowy, sygnalizacja bramy, zablokowana mo¿liwo�æ zmiany kodu przez lokatora.

Wej�cie w tryb indywidualnych nastaw parametrów:
numer
lokalu

1
2
3

Pozycja 1 Pozycja 4

 Pozycja nr. 1. Opcje wywo³ania
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.
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3. Wywo³anie wed³ug nastaw. Normalny tryb pracy domofonu z parametrami okre�lonymi przez odpowiednie
procedury instalacyjne.

    
1 1 1 1

Pozycja nr. 2. G³o�no�æ wywo³ania.
Opcja ta umo¿liwia indywidualne ustawienie g³o�no�ci wywo³ania w poszczególnych lokalach. Zmiana
tych parametrów jest mo¿liwa równie¿ przez lokatora (opcja domy�lna), jednak w przypadku kiedy zostanie
ona zablokowana indywidualne nastawy g³o�no�ci mo¿liwe s¹ jednie z poziomu procedury instalacyjnej.

L ciche dzwonienie
U �rednie wywo³anie
H g³o�ne wywo³anie
P wywo³anie narastaj¹ce.
E zezwolenie na zmianê g³o�no�ci przez lokatora

   
2 2 2 2

Pozycja nr. 3. Sygnalizacja numeru bramy z której nast¹pi³o wywo³anie
Po ka¿dym sygnale wywo³ania generowane s¹ d�wiêki okre�laj¹ce numer systemowy kasety rozmównej
z której nast¹pi³o wywo³anie. W przypadku systemu wielowej�ciowego z hierarchi¹ wej�æ sygnalizowane
s¹ tylko numery wej�æ podrzêdnych.

N zablokowana opcja sygnalizacji bramy, z której nast¹pi³o wywo³anie
A opcja sygnalizacji numeru bramy aktywna

3 3

Pozycja nr. 4. Opcje zamka szyfrowego
 - zamek szyfrowy wy³¹czony
c zamek szyfrowy w³¹czony
C zamek szyfrowy w³¹czony. Sygnalizacja numeru bramy, w której u¿yto kodu wej�ciowego
E zamek szyfrowy w³¹czony z sygnalizacj¹ numeru bramy. Mo¿liwo�æ zmiany kodu zamka
szyfrowego przez lokatora.

 
4 4 4 4

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-3000 umo¿liwie przepisanie zestawu indywidualnych parametrów do wybranego zakresu numerów.
W tym celu w procedurze P-5 nale¿y wybraæ numer lokalu równy �0�.  Ustawiæ indywidualne parametry
a nastêpnie wcisn¹æ pole oznaczone symbolem klucza.  Pojawi siê napis Copy, a nastêpnie poziome
kreski- w tym momencie nale¿y wprowadziæ kod instalatora.
O ile wprowadzony zosta³ poprawny kod na wy�wietlaczu pojawi siê na chwilê napis LO oznaczaj¹cy
dolny zakres lokali do których kopiowane bêd¹ nastawy. Nastêpnie nale¿y podaæ górny zakres lokali.
Po potwierdzeniu symbolem klucza nastawy te s¹ przypisane do wybranego zakresu lokali
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P-6   Zmiana kodu instalatora
Kod instalatora umo¿liwia wej�cie w procedury systemowe. W przypadku instalatorów lub administratorów
nieruchomo�ci wygodnie jest pos³ugiwaæ siê jednym kodem wspólnym dla wszystkich nadzorowanych
systemów CD-3000.  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po zmianie kodu instalatora, nastêpne wywo³anie procedur
instalacyjnych bêdzie mo¿liwe po prawid³owym wprowadzeniu nowej warto�ci kodu instalatora.  Kod
wprowadza siê podaj¹c kolejno 4 cyfry.

1
2
3

Nowy
kod

6

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 poziomu
menu g³ownego programu.

Numer fizyczny
kasety rozmównej

7

P-8   Zwolnienie elektrozaczepu w trybie serwisowym
Procedura wykorzystywana przez instalatora, w przypadku konieczno�ci wej�cia na teren posesji lub
klatki schodowej. Procedura powoduje zwolnienie elektrozaczepu i powrót domofonu w tryb normalnej
pracy domofonowej.

Numer fizyczny
kasety rozmównej

8

P-10   Ustawienie kodów zamka szyfrowego dla lokali.
Procedury tej u¿ywamy, kiedy trzeba zmieniæ kod przypisany do jednego lub kilku lokali.
Przy korzystaniu z tej procedury centrala nie sprawdza poprzedniego kodu, tak jak w przypadku zmiany
kodu przez lokatora!
Kody przypisane do lokali zostaj¹ zapisane do nieulotnej pamiêci EEPROM. Ka¿dorazowe przywrócenie
ustawieñ fabrycznych powoduje równie¿ ustawienie pocz¹tkowych warto�ci kodów lokali.

1
2
3

Numer lokalu

1
0

2
3

Nowy kod
zamka szyfrowego
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Programowanie nadrzêdnej kasety elektroniki
Nadrzêdna kaseta elektroniki zestawia po³¹czenie z kaset¹ podrzêdn¹, która realizuje po³¹czenie w
oparciu o swoje indywidualne nastawy. W zwi¹zku z tym wiêkszo�æ procedur systemowych w kasecie
nadrzêdnej jest niedostêpna. Wybranie takiej procedury spowoduje wy�wietlenie na ekranie monitora
napisu OFF
W kasecie nadrzêdnej dostêpne s¹ nastêpuj¹ce procedury:
P- 0 Odblokowanie kasety
P- 1 Parametry pracy domofonu- ograniczona do niektórych jej elementów.

Parametry P-1-1 ... P-1-9 programowane s¹ w taki sam sposób jak podrzêdne kasety elektroniki.
P- 2 Bitowe parametry pracy domofonu- ograniczona do niektórych jej elementów. Parametry P-2-1 ... 

P-2-9 programowane s¹ w taki sam sposób jak podrzêdne kasety elektroniki. P-2-10 - dodatkowy
parametr, nie wystêpuj¹cy w podrzêdnych kasetach elektroniki. Warto�æ -1- tego parametru
oznacza zezwolenie na pracê w trybie z numeracj¹ budynku, warto�æ -0- brak zezwolenia.

P- 7 Procedura zmiany kodu instalatora
P- 8 Otwieranie elektrozaczepu w trybie serwisowym

8. Przywrócenie domy�lnych nastaw kasety elektroniki

W systemie CD-3000 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) i
selektywnie (przywracane s¹ domy�lne warto�ci okre�lone przez poszczególne procedury).

Globalne przywrócenie domy�lnych parametrów.
Aby przeprowadziæ t¹ operacjê nale¿y wy³¹czyæ zasilanie kasety elektroniki, wcisn¹æ przycisk INIT
 (patrz rysunek 8.1) i wci¹¿ wciskaj¹c przycisk w³¹czyæ zasilanie. Po kilku sekundach zwolniæ przycisk.
Przywrócony zostanie domy�lny kod instalatora, parametry konfiguracyjne okre�lone procedurami P-1
i P-2, indywidualne nastawy parametrów wywo³ania oraz kody zamków szyfrowych.
Operacja ta nie wp³ywa na wprowadzone wcze�niej warto�ci kodów PIN warunkuj¹ce wspó³pracê kasety
elektroniki z kasetami rozmównymi.
Selektywne przywrócenie domy�lnych nastaw systemu domofonowego.
Umo¿liwia przywrócenie domy�lnych warto�ci wybranych parametrów bez zmiany pozosta³ych.
Dostêpne s¹ trzy opcje:

P-3-7   Przywrócenie domy�lnych parametrów pracy centrali (okre�lonych przez procedury P-1, P-2
P-3-8   Przywrócenie domy�lnych warto�ci kodów zamka szyfrowego.
P-3-9   Przywrócenie domy�lnych warto�ci parametrów indywidualnych

Przycisk INIT

BALANS INIT

Rys. 8.1 Przycisk reset w kasecie elektroniki

9. Regulacja systemu domofonowego

Wstêpna regulacja domofonu odbywa siê w procesie produkcyjnym. W niektórych przypadkach mo¿e
zachodziæ potrzeba regulacji urz¹dzenia maj¹cej na celu dostosowanie parametrów do rzeczywistych
warunków pracy, uwzglêdniaj¹cych poziom ha³asu w miejscu zainstalowania kasety rozmównej czy
wymagania u¿ytkowników.

 W kasetach rozmównych znajduj¹ siê dwa potencjometry:
potencjometr P1  s³u¿¹cy do regulacji wzmocnienia sygna³u mikrofonu kasety rozmównej. Po³o¿enie
tego potencjometru, wraz z po³o¿eniem potencjometru P3 decyduje o g³o�no�ci w s³uchawce unifonu
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potencjometr P2 s³u¿¹cy do regulacji wzmocnienia sygna³u g³o�nika kasety rozmównej- patrz rys. 9.1.
Po³o¿enie tego potencjometru decyduje o g³o�no�ci w kasecie rozmównej.
W kasecie elektroniki znajduje siê potencjometr regulacji balansu P3, s³u¿¹cy do ustawienia optymalnych
warunków w linii unifonów.

W przypadku, kiedy do jednej kasety elektroniki pod³¹czonych jest kilka kaset rozmównych regulacjê
balansu wykonuje siê jednorazowo wykorzystuj¹c do tego celu jedn¹ z kaset rozmównych, natomiast
w pozosta³ych dokonuje siê w razie potrzeby regulacji g³o�nika i wzmocnienia mikrofonu (P1 i P2).
Regulacjê tak¹ nale¿y przeprowadziæ indywidualnie dla ka¿dej podrzêdnej kasety elektroniki.
W przypadku systemu z wej�ciem g³ównym w pierwszej kolejno�ci nale¿y dokonaæ regulacji we wszystkich
kasetach podrzêdnych systemu. Nastêpnie pod³¹czyæ nadrzêdn¹ kasetê elektroniki i dokonaæ regulacji
postêpuj¹c w taki sam sposób jak w przypadku regulacji balansu dla linii unifonów (traktuj¹c podrzêdne
kasety elektroniki jak unifony)
Kolejno�æ operacji przy regulacji balansu linii jest nastêpuj¹ca:

1. Nawi¹zaæ po³¹czenie z dowolnym lokalem
2. Ustawiæ potencjometry P1 i P2  w pozycjach zapewniaj¹cych optymaln¹ s³yszalno�æ w kasecie
rozmównej
3. Reguluj¹c potencjometrem P1 lub P2 (w opisie przyjêto za³o¿enie ¿e regulacja odbywa siê przy pomocy
P1) doprowadziæ do pojawienia siê niewielkiego sprzê¿enia akustycznego. Uk³ad powinien byæ wyregulowany
w taki sposób aby pozostawa³ na granicy pojawienia siê sprzê¿enia akustycznego- pozwoli to precyzyjnie
wyregulowaæ balans potencjometrem P3.
4. Reguluj¹c potencjometrem balansu P3 w kasecie elektroniki w jedn¹ stronê, znale�æ punkt, w którym
nastêpuje wzbudzenie kasety - nastêpnie znale�æ drugi taki punkt przy regulacji w stronê przeciwn¹.
Je�li punkty te le¿¹ daleko od siebie  nale¿y dokonaæ ponownej regulacji potencjometrem P1.
5. Ustawiæ potencjometr balansu w po³o¿eniu �rodkowym, pomiêdzy znalezionymi punktami wzbudzenia
6. Potencjometr P1 ustawiæ w po³o¿eniu zapewniaj¹cym optymalne warunki akustyczne.
7. Zalecane jest sprawdzenie wszystkich zainstalowanych unifonów. W przypadku, kiedy w którymkolwiek
z nich pojawi siê sprzê¿enie akustyczne nale¿y je usun¹æ reguluj¹c potencjometrem wzmocnienia
mikrofonu w unifonie. W przypadku, kiedy unifonów tych jest wiêcej mo¿na dokonaæ korekty po³o¿enia
potencjometrów P1 i P2

Potencjometr P3 (Balans)

BALANS INIT

M

J

G

K

D

P2
PR

GZ

XZ

VZ

T

VS

GD

MC

GA

SP

P1

Kaseta rozmówna Kaseta elektroniki

Rys 9. Elementy regulacyjne w kasecie rozmównej i kasecie elektroniki

10. Korzystanie z systemu domofonowego

Po³¹czenie z lokalem
Aby uzyskaæ po³¹czenie z lokalem nale¿y wybraæ z klawiatury jego numer. Ka¿de prawid³owe wprowadzenie
cyfry potwierdzane jest sygna³em d�wiêkowym, a cyfra wy�wietlana jest na wy�wietlaczu. Maksymalny
odstêp miêdzy kolejnymi, wprowadzonymi cyframi wynosi 3 s. Po tym czasie nastêpuje wywo³anie unifonu,
którego numer widnieje na wy�wietlaczu.
Je¿eli w trakcie wprowadzania numeru zostanie pope³niony b³¹d, mo¿na skasowaæ wprowadzony numer
przez dotkniêcie pola oznaczonego jako �C� i wprowadziæ nowy numer. Przed zrealizowaniem po³¹czenia
z danym lokalem system system sprawdza, czy wybrany numer nie jest zablokowany, lub czy numer nie
znajduje siê poza obs³ugiwanym zakresem- w takim przypadku stan taki jest sygnalizowany komunikatem
 [OFF] na wy�wietlaczu.
Po po³¹czeniu z unifonem generowany jest sygna³ wywo³ania, trwaj¹cy oko³o 18s. Nastêpnie system
czeka kolejne 30 s. na podniesienie s³uchawki, nie jest przy tym generowany sygna³ wywo³ania, a na
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wy�wietlaczu widoczny jest numer wybranego lokalu. Po up³ywie tego czasu numer wybranego lokalu
zostaje skasowany, co jest potwierdzone sygna³em w g³o�niku kasety.

Po³¹czenie z lokalem realizowane z wej�cia nadrzêdnego
W celu uzyskania po³¹czenia pomiêdzy wej�ciem g³ównym, a dowolnym lokalem, nale¿y wybraæ z
klawiatury jego numer.  Nadrzêdna kaseta elektroniki obs³uguj¹ca wej�cia g³ówne przekazuje nastêpnie
 wybrany numer do jednej z podrzêdnych kaset elektroniki i za jej po�rednictwem inicjuje po³¹czenie z
lokalem. Aby system dzia³a³ poprawnie w kasetach elektroniki obs³uguj¹cych wej�cia podrzêdne powinny
byæ ustawione ró¿ne, nie pokrywaj¹ce siê zakresy obs³ugiwanych numerów. W przypadku, kiedy zakresy
obs³ugiwanych numerów s¹ jednakowe, wybranie dowolnego numeru przy wej�ciu g³ównym spowoduje
wy�wietlenie komunikatu ZAJ we wszystkich kasetach rozmównych obs³uguj¹cych wej�cia podrzêdne.
W przypadku, kiedy  stosowany jest tryb z numeracj¹ budynku w pierwszej kolejno�ci nale¿y wprowadziæ
numer bloku, w którym znajduje siê wybrany lokal (z lewej strony wy�wietlacza zapali siê litera �b�),
potwierdziæ wprowadzony numer wciskaj¹c przycisk z symbolem klucza (na wy�wietlaczu pojawi siê litera
�L�) wprowadziæ numer lokalu i zaczekaæ na zestawienie po³¹czenia.  W podobny sposób wprowadzany
jest kod zamka szyfrowego.

                                

Numer
bloku

1
2
3

1
2

Numer
lokalu

Po³¹czenie
z lokalem

Po³¹czenie z podrzêdn¹ kaset¹ elektroniki realizuj¹c¹ po³¹czenie lokalne
Rozmowa z wej�cia g³ównego ma wy¿szy priorytet ni¿ rozmowa z wej�cia podrzêdnego. W przypadku,
kiedy numer lokalu, w którym prowadzona jest rozmowa z wej�ciem podrzêdnym zostanie wybrany z
wej�cia g³ównego, wcze�niejsze po³¹czenie zostanie przerwane. Przerwanie rozmowy nastêpuje po ok.
10 s, w tym czasie w s³uchawce pojawia siê co sekundê sygna³ d�wiêkowy, którego wysoko�æ maleje w
ka¿dej nastêpnej sekundzie.
W tym samym czasie na wy�wietlaczu kasety podrzêdnej pojawiaj¹ siê cyfry oznaczaj¹ce liczbê sekund,
po których nast¹pi przerwanie po³¹czenia.
Lokator powinien od³o¿yæ s³uchawkê i poczekaæ na sygna³ wywo³ania. Je�li w ci¹gu 10 sekund s³uchawka
nie zostanie od³o¿ona rozmowa zostanie przerwana a w s³uchawce pojawi¹ siê krótkie sygna³y wywo³ania,
aby w tym przypadku uzyskaæ po³¹czenie z kaset¹ nadrzêdn¹ lokator powinien wcisn¹æ na chwilê wide³ki
unifonu.
W czasie kiedy w jednej z kaset nadrzêdnych prowadzona jest rozmowa na pozosta³ych kasetach
rozmównych przy wej�ciach nadrzêdnych i podrzêdnych prowadz¹cych do tego lokalu z którym prowadzona
jest rozmowa wy�wietlany jest komunikat ZAJ

Prowadzenie rozmowy
Podniesienie s³uchawki w lokalu powoduje zainicjowanie po³¹czenia miêdzy unifonem a kaset¹ rozmówn¹,
z której nast¹pi³o wywo³anie. Wywo³anie i oczekiwanie na podniesienie s³uchawki mo¿na w dowolnej
chwili przerwaæ dotykaj¹c pola oznaczonego symbolem �C�. Wybrany wcze�niej numer zostanie skasowany,
a domofon przejdzie w stan oczekiwania na wprowadzenie nowego numeru. Je¿eli do lokalu prowadzi
wiêcej ni¿ jedno wej�cie, to w czasie oczekiwania na po³¹czenie z unifonem, trwania rozmowy, programowania
lub zmiany ustawieñ indywidualnych, na  wy�wietlaczach pozosta³ych wy�wietlany jest komunikat �ZAJ�.
Czas prowadzenia rozmowy jest ograniczony, standardowo wynosi on 2 minuty, jednak warto�æ t¹ mo¿na
zmieniæ stosuj¹c odpowiedni¹ procedurê (P-1-4). W ostatnich dziesiêciu sekundach przed ustalonym
czasem generowane s¹ w odstêpie 1 s d�wiêki sygnalizuj¹ce zbli¿anie siê koñca rozmowy. Roz³¹czenie
rozmowy nastêpuje po od³o¿eniu s³uchawki unifonu.

Sterowanie urz¹dzeniem blokuj¹cym drzwi
Domofon CD-3000 posiada mo¿liwo�æ sterowania urz¹dzeniami blokuj¹cymi drzwi wej�ciowe-
elektrozaczepem, lub zamkiem elektromagnetycznym.
W czasie prowadzenia rozmowy mo¿na w dowolnym momencie odblokowaæ wej�cie, u¿ywaj¹c przycisku
w unifonie. Czas zwolnienia wej�cia ustalany jest programowo i jest niezale¿ny od czasu wci�niêcia
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przycisku, odblokowanie sygnalizowane jest sygna³em d�wiêkowym w g³o�niku kasety rozmównej i unifonu.

Korzystanie z zamka szyfrowego
Domofon CD-3000 posiada wbudowan¹ funkcjê zamka szyfrowego, pozwalaj¹c¹ na otwieranie wej�cia
przy u¿yciu indywidualnego, czterocyfrowego kodu wej�ciowego. Kody wej�ciowe s¹ zdefiniowane w
procesie produkcyjnym w oparciu o numer seryjny urz¹dzenia, co zapewnia ich niepowtarzalno�æ.
Kod wej�ciowy mo¿e zostaæ zmieniony przez instalatora, lub u¿ytkownika.
Kod zamka szyfrowego mo¿e byæ zmieniony przez u¿ytkownika, o ile opcja ta nie zosta³a zablokowana
przez instalatora. Zmianê kodu mo¿e przeprowadziæ równie¿ instalator.
W trakcie wprowadzania kodu kolejne wprowadzone cyfry sygnalizowane s¹ znakiem �C� pojawiaj¹cym
siê na wy�wietlaczu. Cyfry �0� w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomijaæ, nawet je�li s¹
na pierwszym miejscu.

1
2
3

Numer
lokalu

1
0

2
3

Nowy
kod

Fizyczny numer
kasety rozm.

Ka¿de u¿ycie zamka szyfrowego (w tym równie¿ zakoñczone podaniem b³êdnego kodu) jest potwierdzane
krótkim sygna³em d�wiêkowym w lokalu, do którego przypisany by³ u¿yty kod wej�ciowy (o ile nie wy³¹czono
tej funkcji za pomoc¹ procedury instalacyjnej) .
Po poprawnym wprowadzeniu kodu zamka szyfrowego elektrozaczep zostaje odblokowany a na
wy�wietlaczu pojawia siê symbol klucza na przemian z napisem �BR - n�  okre�laj¹cym fizyczny numer
bramy nadany przez instalatora. Numer ten sygnalizowany jest podczas wywo³ania w unifonie odpowiedni¹
liczb¹ krótkich sygna³ów d�wiêkowych (z wyj¹tkiem wywo³ania z bram nadrzêdnych).

Zmiana kodu zamka szyfrowego
Aby zmieniæ kod danego lokalu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. wybraæ na klawiaturze numer danego lokalu,
2. po po³¹czeniu z unifonem, dotkn¹æ pola z symbolem klucza, i wci¹¿ dotykaj¹c tego pola poprosiæ osobê

przy unifonie o trzykrotne wci�niêcie przycisku otwierania drzwi w unifonie.
3. gdy na wy�wietlaczu pojawi siê znak zamka szyfrowego, trzy kreski [---], zwolniæ pole z symbolem

klucza, podaæ dotychczas u¿ywany kod (w celu sprawdzenia, czy osoba dokonuj¹ca zmian jest do tego
uprawniona),

4.Wprowadziæ nowy kod zamka szyfrowego
Uwaga! W trakcie tej operacji s³uchawka unifonu musi byæ podniesiona.

Zmiana g³o�no�ci wywo³ania
Ka¿dy z u¿ytkowników domofonu CD-3000 ma mo¿liwo�æ dokonania zmian g³o�no�ci wywo³ania w
unifonie.  W tym celu nale¿y podnie�æ s³uchawkê unifonu i na chwilê wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu.
Nastêpnie nale¿y zaczekaæ a¿ w s³uchawce pojawi siê krótki sygna³ akustyczny.
Uwaga! Nie nale¿y w tym czasie trzymaæ s³uchawki unifonu przy uchu!

Nastêpnie nale¿y na chwilê wcisn¹æ wide³ki unifonu- w s³uchawce pojawi siê sygna³ wywo³ania. Wciskaj¹c
wide³ki unifonu lokator uruchamia kolejne dostêpne opcje. Potrójny sygna³ akustyczny oznacza, ¿e sygna³
wywo³ania bêdzie ustawiony jako narastaj¹cy.  Po wybraniu docelowej opcji nale¿y od³o¿yæ s³uchawkê-
nastawy zostan¹ zapamiêtane.  Instalator mo¿e zablokowaæ korzystanie z tej funkcji.

Pods³uch bramy
U¿ytkownik mo¿e w dowolnym momencie uruchomiæ po³¹czenie z wybran¹ bram¹ podrzêdn¹. W tym
celu nale¿y podnie�æ s³uchawkê i wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu. Nastêpnie  nale¿y zaczekaæ a¿ w
s³uchawce pojawi siê krótki, g³o�ny sygna³, oznaczaj¹cy ¿e po³¹czenie zosta³o zrealizowane.
Uwaga! Do czasu pojawienia siê sygna³u potwierdzaj¹cego zestawienie po³¹czenia nie nale¿y przyk³adaæ
s³uchawki do ucha.
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Nastêpnie ponownie wcisn¹æ przycisk zwalniania elektrozaczepu. Zostaje aktywowany tor akustyczny
unifon- brama za� w s³uchawce pojawi¹ siê krótkie sygna³y, których liczba okre�la numer wej�cia z którym
zosta³o zestawione po³¹czenie. Wciskanie przycisku zwalniaj¹cego elektrozaczep powoduje prze³¹czenie
toru akustycznego na kolejne wej�cia (o ile s¹ pod³¹czone).
Czas dostêpny na pods³uch bramy jest limitowany, jego d³ugo�æ okre�la parametr P-1-10. Domy�lnie
dostêpna jest opcja w której po³¹czenie z bram¹ sygnalizowane jest na wy�wietlaczu kasety rozmównej
numerem lokalu z którego zestawione zosta³o po³¹czenie. Instalator mo¿e zezwoliæ na dyskretny pods³uch
bramy bez wy�wietlania numeru lokalu- procedura P-2-16

�Szybkie wej�cie� w systemie wielowej�ciowym
W przypadku systemu z hierarchi¹ wej�æ dostêpna jest opcja pozwalaj¹ca na dotarcie do wybranego
lokalu bez konieczno�ci dwukrotnego (z poziomu wej�cia g³ównego i podrzêdnego) ³¹czenia siê z tym
lokalem. Osoba odwiedzaj¹ca w pierwszej kolejno�ci podchodzi do wej�cia g³ównego i nawi¹zuje ³¹czno�æ
z wybranym lokalem. Lokator mo¿e odblokowaæ wej�cie u¿ywaj¹c przycisku w unifonie. Osoba odwiedzaj¹ca
musi nastêpnie podej�æ do wej�cia podrzêdnego i ponownie nawi¹zaæ ³¹czno�æ z lokalem. Niedogodno�ci
tej mo¿na unikn¹æ. Po odblokowaniu elektrozaczepu przy wej�ciu g³ównym lokator mo¿e na chwilê
wcisn¹æ wide³ki unifonu- w s³uchawce pojawi¹ siê trzy narastaj¹ce tony potwierdzaj¹ce zgodê na wej�cie
bez konieczno�ci ponownego ³¹czenia siê z lokalem.
Osoba odwiedzaj¹ca podchodzi nastêpnie do kolejnego wej�cia (podrzêdnego) i ponownie wybiera numer
lokalu po czym wej�cie zostaje automatycznie odblokowane. Funkcja dzia³a tylko w odniesieniu do numeru
lokalu, w którym lokator zezwoli³ na przej�cie w tym trybie, wybranie jakiegokolwiek innego numeru nie
spowoduje odblokowania wej�cia.

11 Klucz elektroniczny z pastylk¹ Dallas

Informacje ogólne
W urz¹dzeniu wykorzystywane s¹ klucze zwyk³e którymi pos³uguj¹ siê u¿ytkownicy i klucz Master
umo¿liwiaj¹cy wprowadzanie i kasowanie kluczy zwyk³ych u¿ytkowników.
Czytnik obs³uguje 1 klucz typu Master i 508 kluczy zwyk³ych. Czytnik mo¿e wspó³pracowaæ z elektrozaczepem
 lub zamkiem elektromagnetycznym. Tryb pracy konfigurowany jest przez odpowiedni¹ konfiguracjê
lutowanych zwór na p³ytce czytnika (rys. 11.1). Czytnik jest konfigurowany w procesie produkcyjnym.
Zmiany w konfiguracji powinny dokonywaæ osoby dysponuj¹ce odpowiednim sprzêtem i do�wiadczeniem
w pracach elektronicznych. Pod³¹czenie elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego do sterownika
ilustruj¹ rysunki 5.5 i 5.6.
Odczyt klucza.
Klucz nale¿y przy³o¿yæ do czytnika przesuwaj¹c go jednocze�nie do krawêdzi czytnika i lekko dociskaj¹c.
Kontroler dokonuje odczytu numeru seryjnego klucza i porównuje go z numerami znajduj¹cymi siê w
pamiêci. Je¿eli odczytany numer odpowiada jednemu z zaprogramowanych numerów kontroler kontroler
dokonuje otwarcia elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego na czas okre�lony w trakcie
programowania (standardowo ok. 5 s.), sygnalizuj¹c otwarcie drzwi czterema krótkimi sygna³ami
d�wiêkowymi i wygaszeniem diody �wiec¹cej (dioda ta nie jest widoczna  na zewn¹trz kasety rozmównej).
Je¿eli u¿yty klucz nie uprawnia do odblokowania wej�cia stan ten bêdzie sygnalizowany seri¹ krótkich
sygna³ów d�wiêkowych i mruganiem diody LED, zamek elektromagnetyczny lub elektrozaczep nie zostanie
uruchomiony.
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Widok od strony elementów Widok od strony druku Konfiguracja sterownika

Rys.11.1 P³ytka sterownika kluczy elektronicznych. Konfiguracja pracy sterownika.
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Definiowanie klucza MASTER
Klucz master s³u¿y do dodawania i usuwania kluczy u¿ytkowników, programowania czasu otwierania
drzwi oraz blokowania czytnika. W czytniku mo¿e byæ zdefiniowany tylko jeden klucz typu MASTER.
Jednocze�nie z nadaniem uprawnieñ klucza typu MASTER mo¿na zaprogramowaæ czas otwarcia
elektrozaczepu. Aby zaprogramowaæ klucz typu master nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. w³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia.
2. zewrzeæ zworê MASTER na p³ytce czytnika (np. zak³adaj¹c jumper)
3. do czytnika przy³o¿yæ klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia MASTER, zapamiêtanie nowego

klucza czytnik potwierdzi krótkim sygna³em d�wiêkowym.
4. je¿eli nie bêdzie modyfikowany czas otwarcia zamka (opisany w nastêpnym punkcie) zdj¹æ usun¹æ

zworê MASTER

Programowanie czasu otwarcia
Czytnik umo¿liwia programowanie czasu otwierania elektrozaczepu, standardowo czas ten wynosi 5s.
Czas ten mo¿na regulowaæ w zakresie 1...10s, a jego programowanie odbywa siê wraz z procedur¹
definiowania klucza MASTER.. Do zaprogramowania czasu otwarcia zamka elektromagnetycznego
wykorzystywany jest przycisk otwierania drzwi, je�li nie jest on wykorzystywany pod zaciski Z+, 4 nale¿y
pod³¹czyæ dowolny przycisk zwierny.
Aby zmieniæ czas pracy elektrozaczepu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. po zaprogramowaniu klucza MASTER
2. wcisn¹æ przycisk- czas otwarcia zostanie zwiêkszony o 1s. Wciskaj¹c przycisk odpowiedni¹ liczbê razy

ustawiæ wymagany czas dzia³ania zamka
3. zdj¹æ zworê MASTER

Uwaga!
Po przekroczeniu czasu 10s. czytnik automatycznie ustawi minimalny czas dzia³ania zamka (1s.) co
potwierdzone zostanie d³ugim sygna³em d�wiêkowym.

Wej�cie w procedurê dodawania i usuwania kluczy u¿ytkowników.
Aby wej�æ w procedurê nale¿y przy³o¿yæ do czytnika klucz MASTER na czas ok. 5 s. Wej�cie w procedurê
zostanie potwierdzone pojedynczym, d³ugim sygna³em d�wiêkowym.

Dodawanie klucza nowego u¿ytkownika
Instalator pos³uguj¹c siê kluczem MASTER mo¿e dodaæ lub usun¹æ klucze u¿ytkowników. Aby tego
dokonaæ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. wej�æ w tryb dodawania i usuwania u¿ytkowników
2. przy³o¿yæ do czytnika wprowadzany klucz. Jego numer zostanie dopisany do pamiêci (o ile nie zosta³

  wcze�niej zaprogramowany), co zostanie potwierdzone przez dwa krótkie d�wiêki
3. operacjê powtórzyæ ze wszystkimi dodawanymi kluczami.
4. po zakoñczeniu wprowadzania kluczy przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 5 s. Czytnik opu�ci tryb

programowania, co zostanie potwierdzone d³ugim sygna³em d�wiêkowym.

Uwaga!
Je�li przekroczona zostanie dopuszczalna liczba kluczy mo¿liwych do zaprogramowania (508) czytnik
samoczynnie wyjdzie z trybu programowania sygnalizuj¹c t¹ operacj¹ czterema krótkimi sygna³ami
d�wiêkowymi.

Usuwanie u¿ytkowników
Wprowadzonych u¿ytkowników mo¿na usun¹æ z systemu na dwa sposoby.
Je¿eli instalator jest w posiadaniu klucza, któremu maj¹ zostaæ cofniête uprawnienia nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce operacje:

1. wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2. na chwilê przy³o¿yæ kasowany klucz do czytnika, urz¹dzenie rozpozna, ¿e numer klucza znajduje siê
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ju¿ w pamiêci, co zostanie potwierdzone dwoma sygna³ami d�wiêkowymi
3. przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4 s.
4. ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyj�æ z procedury

Je¿eli instalator nie posiada klucza, który zamierza usun¹æ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
1. wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2. je�li pod zaciski Z+, 4 nie jest pod³¹czony przycisk otwierania drzwi, pod³¹czyæ w to miejsce dowolny

przycisk zwierny.
3. w li�cie u¿ytkowników odszukaæ numer klucza, który ma zostaæ usuniêty
4. nacisn¹æ przycisk ilo�æ razy odpowiadaj¹c¹ odczytanemu numerowi klucza.
5. do czytnika przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4s.
5. ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyj�æ z procedury

Blokowanie zamka
Do blokowania zamka s³u¿y klucz z uprawnieniami administratora. Jego przy³o¿enie do czytnika umo¿liwia
zablokowanie zamka, po wykonaniu tej operacji nie jest mo¿liwe jego otwieranie przez klucze u¿ytkowników.
Odblokowania zamka nastêpuje po ponownym przy³o¿eniu do czytnika klucza administratora.

Definiowanie klucza administratora.
Aby zaprogramowaæ klucz administratora nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:

1. wej�æ w tryb programowania programowania u¿ywaj¹c do tego klucz MASTER.
2. wcisn¹æ przycisk otwierania drzwi lub przycisk pod³¹czony do zacisków Z+, 4 na czas 5 s. Czytnik

potwierdzi wej�cie w tryb programowania klucza administratora sygna³ami d�wiêkowymi- jednym krótkim
i jednym d³ugim.

3. przy³o¿yæ do czytnika klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia administratora.
4. je¿eli klucz ten zosta³ zdefiniowany wcze�niej jako klucz administratora zostanie on usuniêty z listy

kluczy o tym poziomie uprawnieñ, je�li nie zostanie do tej listy dopisany.
5. Ponownie wcisn¹æ przycisk otwierania drzwi na czas ok. 5 s.
6. wyj�æ z trybu programowania (przez przy³o¿enie do czytnika klucza MASTER)

12   Modu³ dodatkowej sygnalizacji wywo³ania

Modu³ przeznaczony jest do akustycznej lub optycznej sygnalizacji wywo³ania w unifonie, szczególnie
w lokalach zamieszkiwanych przez osoby niedos³ysz¹ce lub w pomieszczeniach o du¿ym poziomie
ha³asu. Modu³ umo¿liwia uruchomienie w momencie wywo³ania dowolnego urz¹dzenia zasilanego
napiêciem 12...24V DC- dzwonka, syreny czy lampy sygnalizacyjnej. Pod³¹czenie modu³u do dekodera
unifonu ilustruje rys. 12.1. Na rys. 12.1 przedstawiony zosta³ przyk³adowo sposób pod³¹czenia unifonu
LF-8N. P³ytki drukowane poszczególnych unifonów ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, w przypadku pod³¹czenia
do innego typu unifonu   nale¿y skorzystaæ z instrukcji do³¹czonej do modu³u.
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Rys.12.1 Pod³aczenie modu³u dodatkowej sygnalizacji wywo³ania na przyk³adzie unifonu LF-8N
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13   Zalecenia instalacyjne dotycz¹ce monta¿u elementów systemu

Zasady wyboru miejsca monta¿u podzespo³ów domofonu CD-3000.
W³a�ciwy dobór miejsca oraz sposób monta¿u podzespo³ów domofonu jest bardzo istotny z punktu
bezawaryjnej pracy urz¹dzenia, dlatego powinien byæ starannie zaplanowany.
Dokonuj¹c wyboru nale¿y kierowaæ siê  nastêpuj¹cymi wzglêdami:
- funkcjonalno�ci¹ - unifony nale¿y montowaæ w miejscach ³atwo dostêpnych w taki sposób, aby nie by³y
nara¿one na uszkodzenie lub przypadkowe potr¹cenie.
Kasetê zewnêtrzn¹ nale¿y montowaæ w miejscu ³atwo dostêpnym dla u¿ytkowników, blisko wej�cia, na
wysoko�ci ok. 1,5 m od ziemi,  która zapewnia mo¿liwo�æ obs³ugi równie¿ przez dzieci.
-wygod¹ monta¿u- wybieraj¹c miejsce w którym zostanie zamontowana kaseta elektroniki nale¿y unikaæ
trudno dostêpnych wnêk i miejsc gdzie swoboda operowania narzêdziami monta¿owymi oraz serwisowymi
jest ograniczona. Kasetê elektroniki i zasilacz najlepiej zamontowaæ w pobli¿u rozdzielni elektrycznej.
-wzglêdami bezpieczeñstwa- z uwagi na zasilanie transformatora napiêciem sieciowym 220V miejsce
jego monta¿u powinno byæ zabezpieczone przed dostêpem dzieci i osób nieuprawnionych. Pod ¿adnym
pozorem nie nale¿y w ramach przeróbek czy modernizacji doprowadzaæ napiêcia sieciowego do pozosta³ych
elementów systemu CD-3000. Do przy³¹czenia u¿ywaæ przewodu o izolacji przystosowanej do pracy pod
napiêciem 220V o przekroju co najmniej 0,75 mm2. W ¿adnym przypadku nie wolno do tego celu u¿ywaæ
przewodów telekomunikacyjnych!
-niezawodno�ci¹- Je�li tylko istnieje taka mo¿liwo�æ, kasetê rozmówn¹ nale¿y instalowaæ wewn¹trz
budynku (przedsionek, wiatrochron). Silne zabrudzenie klawiatury (�nieg, b³oto) lub zalanie jej wod¹ mo¿e
spowodowaæ zak³ócenia w dzia³aniu, do czasu oczyszczenia lub wyschniêcia. Przy monta¿u kasety na
�cianie lub murowanym s³upku ogrodzeniowym, wskazane jest wykonaæ wnêkê, która pozwoli na schowanie
jej kilka centymetrów g³êbiej ni¿ powierzchnia �ciany lub s³upka. Od góry  wnêka winna byæ zabezpieczona
daszkiem. Przy monta¿u na ogrodzeniu wykonanym z prêtów, siatki itp. nale¿y korzystaæ z obudowy
natynkowej.
Montuj¹c kasetê elektroniki i zasilacz nale¿y wybieraæ miejsca oddalone od pieców, grzejników itp.
(nara¿onych na wp³yw wysokiej temperatury i pary wodnej).

Monta¿ kasety rozmównej
Kaseta rozmówna domofonu mocowana jest do �ciany budynku lub nieruchomego skrzyd³a drzwi za
pomoc¹ 4 wkrêtów, przez odpowiednie otwory w dolnej czê�ci obudowy kasety. W przypadku monta¿u
na ogrodzeniach o konstrukcji stalowej najwygodniej by³oby zamontowaæ blachê stalow¹ lub aluminiow¹
o grubo�ci 1-2 mm która bêdzie s³u¿y³a do dalszego monta¿u ramki natynkowej. Mocowanie to wykonaæ
za pomoc¹ wkrêtów M4 lub M5. Nale¿y uszczelniæ powsta³e po³¹czenie uszczelk¹ gumow¹ lub zabezpieczyæ
silikonem.
Monta¿ podtynkowy polega na wykuciu otworu o takich wymiarach (patrz wymiary urz¹dzeñ), aby kaseta
rozmówna swobodnie do niego wchodzi³a a ramka ca³kowicie zakry³a jego brzegi. Aby krawêdzie
wycinanego otworu by³y równe nale¿y obwierciæ zarys kasety zewnêtrznej na g³êboko�æ kasety + 1 cm.
Mo¿na tak¿e wykonaæ szereg dodatkowych otworów pomocniczych w miejscu przeznaczonym do wybrania.
U³atwi to pó�niejsze wykuwanie otworu. Aby wykonany otwór nie pyli³ mo¿na go otynkowaæ. Dalej pozostaje
nam wywiercenie 4 otworów o �rednicy 10 mm pod ko³ki rozporowe o tej samej �rednicy.
Si³ê dokrêcania (wa¿ne gdy wykuty otwór wyszed³ nam g³êbszy ni¿ g³êboko�æ kasety) dopasowujemy
tak aby nie wyst¹pi³o skrzywienie ramki kasety. Mo¿e to uniemo¿liwiæ pó�niejszy monta¿ panelu kasety.
P³yta czo³owa kasety, po jej w³o¿eniu do czê�ci spodniej zainstalowanej na �cianie, przykrêcana jest
dwoma wkrêtami M4 i zabezpieczana przed kradzie¿¹ poprzez zanitowanie dwoma nitami zrywalnymi.
Drugi wariant umo¿liwia mocowanie przedniej czê�ci kasety przy pomocy wkrêtów wprowadzanych od
ty³u (mocowanie w nieruchomym skrzydle drzwi).
W przypadku stosowania spisu lokatorów zalecane jest zalaminowanie listy przed umieszczeniem jej w
ramce, dziêki czemu papier nie bêdzie nara¿ony na zawilgocenie.

Monta¿ kasety elektroniki
Kaseta elektroniki posiada specjalne uchwyty monta¿owe, pozwalaj¹ce na monta¿ kasety bez konieczno�ci
jej rozkrêcania.  Wygl¹d zewnêtrzny kasety rozmównej i kasety elektroniki przedstawia rysunek nr 9.
Dokumentacjê techniczn¹ mechanicznych elementów kasety rozmównej przedstawiaj¹ rysunki 14-19.



Monta¿ zasilacza
Zasilacz nale¿y zamontowaæ w pobli¿u kasety elektroniki, tak, aby mo¿liwe by³o zasilenie kasety bez
konieczno�ci stosowania dodatkowych przewodów.  W przypadku stosowania zasilacza impulsowego
wymagane jest typowe gniazdo elektryczne (ze wzglêdu na budowê zasilacza)
Monta¿ unifonu
Unifony nale¿y montowaæ w mieszkaniu, na wysoko�ci zapewniaj¹cej korzystanie z niego wszystkim
domownikom. Przed ostatecznym zamocowaniem nale¿y wprowadziæ do unifonu przewody po³¹czeniowe.
Nale¿y zwróciæ uwagê na w³a�ciw¹ polaryzacjê unifonów.

14   Zalecenia dotycz¹ce wykonania instalacji elektrycznej.

Zasady wykonywania instalacji elektrycznej.
Projektuj¹c i wykonuj¹c instalacjê elektryczn¹ nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi wzglêdami:
- wygod¹ monta¿u i serwisu- nale¿y unikaæ czêstych zmian kierunku budowanej instalacji, korzystaæ z
istniej¹cych kana³ów przeznaczonych do prowadzenia przewodów.
- estetyk¹- pod tym wzglêdem najlepiej wykonaæ instalacjê podtynkow¹. Najczê�ciej jednak nie jest
mo¿liwe wykonanie instalacji tego typu i nale¿y wykorzystaæ listwy instalacyjne z dodatkowym osprzêtem
typu trójniki, ³¹czówki, i puszki instalacyjne. W pomieszczeniach, w których estetyka wykonania instalacji
ma drugorzêdne znaczenie mo¿na stosowaæ rurki instalacyjne PCV z osprzêtem.
- wzglêdami bezpieczeñstwa- nale¿y unikaæ przej�æ przez �cianê w miejscach, co do których nie mamy
pewno�ci, ¿e nie zosta³a tam poprowadzona instalacja elektryczna, gazowa, czy wodoci¹gowa. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e kana³y energetyczne mog¹ byæ wykorzystywane tylko przez osoby uprawnione.

Uk³adanie przewodów w listwach monta¿owych.
Instalacjê nale¿y budowaæ odcinkami (miêdzy puszkami rozga³ê�nymi lub przepustami w �cianie). Przyci¹æ
odpowiednie d³ugo�ci listew (uwzglêdniaj¹c rozmiary z³¹czek, trójników i puszek rozga³ê�nych) i wywierciæ
w nich otwory do mocowania w odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿ 1m. Nastêpnie przy³o¿yæ do �ciany w
odpowiednim miejscu i zaznaczyæ miejsca na otwory w �cianie. Wierciæ otwory, wbiæ ko³ki rozporowe o
�rednicy 6 mm i zamocowaæ dany odcinek listwy. Teraz nale¿y u³o¿yæ przewód i zamkn¹æ listwê. Przewód
nale¿y rozcinaæ tylko w razie konieczno�ci (puszki rozga³ê�ne).
Proces monta¿u w rurkach instalacyjnych przebiega podobnie jak w przypadku listew monta¿owych, z
tym ¿e do mocowania rurek mamy do dyspozycji specjalne uchwyty (obejmy) i to je montujemy za pomoc¹
ko³ków rozporowych  o �rednicy 6 mm do �ciany. Rurki z przewleczonym przewodem montujemy w
przymocowanych uchwytach.
Instalacja podtynkowa to najtrwalszy sposób wykonania instalacji, jednak zwykle stosowany tylko w
przypadku budowy nowego obiektu lub jego gruntownego remontu. Wykonanie takiej instalacji sprowadza
siê do wykonania otworów monta¿owych (naciêæ w �cianie) pod przewody i puszki ³¹czeniowe. Do ich
wykonania najlepiej korzystaæ ze specjalistycznego sprzêtu do tego typu robót. Po u³o¿eniu przewodu
w rowku przyczepiamy go w kilku miejscach zapraw¹ gipsow¹ i pozostawiamy ca³o�æ do otynkowania.
W przypadku gdy instalacja budowana jest po otynkowaniu �cian, nale¿y wszystkie otwory wype³niæ
zapraw¹ gipsow¹ i dok³adnie (do równo�ci z powierzchni¹ tynku) szpachlowaæ. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na skrzy¿owania z innymi instalacjami. Nale¿y sprawdziæ przebieg ju¿ istniej¹cych instalacji
elektrycznych, telefonicznych, komputerowych, alarmowych itp. Najlepiej to zrobiæ za pomoc¹ dostêpnych
w handlu prostych czujników do wykrywania przewodów.
Instalacjê miêdzy budynkiem a bram¹ najlepiej wykonaæ jako podziemn¹. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e nie
wszystkie przewody nadaj¹ siê do budowy takiej instalacji. Zastosowanie niew³a�ciwego przewodu mo¿e
spowodowaæ jego szybkie uszkodzenie. Dlatego nale¿y stosowaæ przewód przeznaczony do uk³adania
w ziemi (np. XTKMXw lub XzTKMXw). Mo¿na tak¿e dla dalszego zwiêkszenia trwa³o�ci instalacji po³o¿yæ
go w warstwie piasku (pod i nad przewodem po ok. 20 cm). Nale¿y zwracaæ uwagê aby takie instalacje
prowadziæ z dala od instalacji kanalizacyjnych, które czêsto przeciekaj¹ i przyczyniaj¹ siê do degradacji
wszelkich instalacji.
£¹czenie odcinków instalacji mo¿liwe jest na kilka sposobów. W przypadku stosowania puszek instalacyjnych
mo¿na zastosowaæ odpowiedni typ z³¹cza Wago, wykonaæ po³¹czenie lutowane ( to rozwi¹zanie jest
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ma³o wygodne, zarówno w procesie instalacji jak i ewentualnym serwisie), lub zastosowaæ puszki z
zaciskami �rubowymi.
Takie po³¹czenia bêd¹ konieczne jedynie w przypadku odga³êziania instalacji (bez wykorzystywania
puszek rozga³ê�nych z zaciskami �rubowymi). Jest to po³¹czenie bardzo trwa³e ale ma³o wygodne w
procesie serwisowania instalacji.
Wszystkie elementy domofonu CD-3000 zaopatrzone s¹ w zaciski �rubowe. Z uwagi na prostotê instalacji
systemu C-3000 (dwa wspólne przewody do wszystkich unifonów) ³¹czenie instalacji jest czynno�ci¹
³atw¹. Je¿eli wyposa¿ymy siê w puszki po³¹czeniowe z zaciskami �rubowymi to ca³¹ instalacjê mo¿emy
po³¹czyæ bez potrzeby lutowania.

Uwaga!
W przypadku wykonywania po³¹czeñ kilku kaset rozmównych do jednej kasety elektroniki, ka¿d¹
kasetê rozmówn¹ nale¿y pod³¹czyæ oddzielnymi przewodami zbiegaj¹cymi siê przy kasecie
elektroniki. Dla wygody monta¿u mo¿na zastosowaæ dodatkowe listwy z zaciskami �rubowymi
zamontowane w pobli¿u kasety elektroniki (np. we wspólnej skrzynce monta¿owej). Podobna
zasada obowi¹zuje przy pod³¹czeniu kilku podrzêdnych kaset elektroniki do kasety nadrzêdnej.
Równoleg³e pod³¹czenie wymienionych urz¹dzeñ mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owego dzia³ania
systemu, zw³aszcza w przypadku du¿ych odleg³o�ci miêdzy ³¹czonymi urz¹dzeniami.

£¹czenie elementów systemu CD-3000
Przed wykonaniem instalacji elektrycznej nale¿y zapoznaæ siê z zaleceniami instalacyjnymi przedstawionymi
w kolejnych punktach. Szczególna uwagê nale¿y zwróciæ na stosowany typ przewodu, oraz jego przekroje,
które zmieniaj¹ siê w funkcji odleg³o�ci.
Rysunek 5.2 ilustruje zasadê po³¹czenia elementów podstawowego systemu domofonowego. Kasety
rozmówne, pod³¹czane s¹ w analogiczny sposób zarówno do kaset elektroniki typu U (podrzêdnych) jak
i H (nadrzêdnych).  Do ka¿dego typu kasety elektroniki mo¿na pod³¹czyæ do czterech kaset rozmównych.
Mimo ¿e kasety rozmówne ³¹czone s¹ równolegle, ka¿d¹ z nich nale¿y pod³¹czyæ do kasety elektroniki
odrêbnymi przewodami. Pod³¹czenie kilku kaset rozmównych tym samym przewodem, zw³aszcza przy
du¿ych odleg³o�ciach miêdzy nimi mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owej pracy systemu. Dla wygody mo¿na
zastosowaæ puszkê z zaciskami po³¹czeniowymi montowan¹ w pobli¿u kasety elektroniki, do której
doprowadzone s¹ przewody z kaset rozmównych.
Rysunek ilustruje te¿ zasadê pod³¹czania unifonów. Do pracy z domofonem CD-3000 przeznaczone s¹
unifony z dekoderem cyfrowym. S¹ to unifony LF-8, LT-8, LX-8, LM-8 i LR-8 produkcji Laskomexu.
Do pod³¹czenia unifonów z kaset¹ elektroniki przeznaczone s¹ zaciski oznakowane L-, L+. Wszystkie
unifony w systemie pod³¹czone s¹ równoleg³e do tego samego, dwu¿y³owego przewodu. Do linii mo¿na
pod³¹czyæ jednocze�nie 254 unifonów. Przed pod³¹czeniem unifonów nale¿y upewniæ siê, czy nie wyst¹pi³o
zwarcie w instalacji. Rezystancja linii mierzona miernikiem cyfrowym powinna wynosiæ co najmniej 100
kiloomów. Domofon jest w zasadzie odporny na ewentualne zwarcia w czasie instalacji, jak równie¿ w
czasie pracy. Mimo to nie nale¿y nara¿aæ uk³adu elektronicznego na d³u¿sz¹ pracê w warunkach zwarcia,
gdy¿ ze wzglêdu na p³yn¹ce wtedy du¿e pr¹dy nastêpuje wydzielanie znacznej ilo�ci ciep³a, które mo¿e
skróciæ ¿ywotno�æ elementów elektronicznych. Zwarcie linii unifonów w trakcie pracy domofonu powoduje
wy�wietlenie komunikatu E-2. Komunikat taki powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe po³¹czenie z ¿adnym z lokali
- mo¿na natomiast u¿ywaæ zamków szyfrowych. Nale¿y zwróciæ na w³a�ciw¹ polaryzacjê przewodów.
Rysunek 5.3 ilustruje zasadê ³¹czenia  kaset elektroniki w systemie wielowej�ciowym z hierarchi¹ wej�æ.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na odpowiednie zasilanie kasety elektroniki. W przypadku, kiedy pod³¹czone
s¹ do niej jedna lub dwie kasety rozmówne, lub jedna kaseta rozmówna z pod�wietlan¹ list¹ lokatorów
mo¿na zastosowaæ transformator zasilaj¹cy, w przeciwnym przypadku nale¿y zastosowaæ zasilacz
impulsowy. Zasilacz impulsowy pod³¹czany jest pod inne zaciski ni¿ transformator. Pod³¹czenie
Transformatora oraz zasilacza impulsowego ilustruje rys. 5.1 Na rys. 5.4 przedstawione zosta³y dwa
warianty pod³¹czenia pod�wietlanej listy lokatorów w zale¿no�ci od sposobu zasilania kasety rozmównej.
Rysunki 5.5 I 5.6 (S.12) ilustruj¹ sposób pod³¹czenia czytnika kluczy elektronicznych DALLAS w wersji
z elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym.
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15  Komunikaty systemu, sygnalizacja b³êdów i uszkodzeñ

Err Uszkodzenie wiêcej ni¿ jednej wi¹zki powoduje, ¿e domofon wy�wietla na wy�wietlaczu
komunikat Err, a klawiatura przestaje przyjmowaæ polecenia . W zale¿no�ci od ustawionego trybu
pracy, domofon prze³¹cza siê w program awaryjny, otwieraj¹c cyklicznie rygiel (o ile zezwala na to
procedura P-2-9-2) w drzwiach wej�ciowych co 45 sek. Tryb awaryjny wywo³ywany jest tak¿e w
przypadku uszkodzenia przewodów ³¹cz¹cych kasetê elektroniki z kaset¹ rozmówn¹.

E-2 Zwarcie na linii unifonów. W przypadku wyst¹pienia tego komunikatu, nale¿y sprawdziæ
instalacjê przewodow¹ pod k¹tem zwaræ. Je�li komunikat wyst¹pi³ z powodu uszkodzonego unifonu,
nale¿y zlokalizowaæ i wymieniæ unifon. Wstêpne rozró¿nienie powodu awarii mo¿e daæ pomiar pr¹du
pobieranego przez liniê unifonów. W stanie spoczynkowym (¿aden unifon nie wybrany), pr¹d p³yn¹cy
lini¹ unifonów powinien byæ mniejszy od 6 mA (mierzony na wyj�ciu kasety elektroniki). W czasie
rozmowy pr¹d ten powinien zawieraæ siê w granicach 60-100 mA. Pobór pr¹du wiêkszy od 100 mA
(niezale¿nie od stanu linii, tj. niezale¿nie od tego, czy jest prowadzona rozmowa, czy nie) wskazuje
na zwarcie w instalacji przewodowej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e po wykryciu zwarcia w instalacji domofon
cyklicznie wy³¹cza zasilanie linii unifonów, w celu zmniejszenia poboru mocy. Pr¹d linii bêdzie wiêc
zmienia³ siê od warto�ci zwarciowej (powy¿ej 100 mA) do zera, w cyklu 2-3 sekundowym.

EEr  Mo¿e wyst¹piæ podczas operacji na pamiêci roboczej, przechowuj¹cej kody zamków
szyfrowych oraz parametry pracy domofonu. Wy�wietlenie tego b³êdu oznacza b³¹d zapisu lub
odczytu z pamiêci. Nale¿y powtórzyæ operacjê, w trakcie której wyst¹pi³ b³¹d. Czasami pomocne
jest powtórne w³¹czenie zasilania, je�li to nie skutkuje, nale¿y przes³aæ kasetê elektroniki do serwisu
w celu wymiany uk³adu 24C04.

EErr B³¹d odczytu pamiêci EEPROM

BLAD Je¿eli komunikat pojawia siê przy po wybraniu numeru z klawiatury kasety rozmównej nale¿y
wprowadziæ kod odblokowuj¹cy do³¹czony do kasety rozmównej (procedura P-6). Kasety rozmówne
posiadaj¹ zabezpieczenie maj¹ce na celu ograniczenie kradzie¿y tych elementów, sprawiaj¹ce, ¿e
s¹ one bezu¿yteczne bez kodu dostarczanego przy zakupie urz¹dzenia.
Je¿eli komunikat pojawi siê po wprowadzeniu kodu zamka szyfrowego, �wiadczy o tym, ¿e
wprowadzony kod nie jest prawid³owy. W takim przypadku nale¿y ponownie wprowadziæ numer
lokalu i odpowiadaj¹cy mu kod zamka szyfrowego.

ZAJ Komunikat pojawia siê w sytuacji, kiedy system realizuje ju¿ jakie� po³¹czenie z lokalem.
Komunikat ten mo¿e pojawiæ siê w wej�ciu nadrzêdnym (�wiadczy o prowadzeniu rozmowy z innego
wej�cia nadrzêdnego) lub wej�ciu podrzêdnym  (�wiadczy o prowadzeniu rozmowy z  innego wej�cia
podrzêdnego lub z wej�cia nadrzêdnego). Szybko migaj¹cy komunikat ZAJ �wiadczy o uruchomieniu
przez jednego z lokatorów po³¹czenia z bram¹ lub zmiany  nastaw indywidualnych. Po wci�niêciu
dowolnego przycisku w kasecie rozmównej domofon powróci do normalnego trybu pracy.

U Uruchomiona procedura instalacyjna. Komunikat ten sygnalizuje, ¿e uruchomiona zosta³a
procedura instalacyjna z zachowaniem mo¿liwo�ci normalnej pracy domofonu. Wybranie  numeru
lokalu spowoduje zestawienie po³¹czenia

L  Uruchomiona zosta³a procedura instalacyjna, jeden z lokatorów dokonuje zmiany nastaw
g³o�no�ci wywo³ania lub po³¹czy³ siê z kaset¹ rozmówn¹. Je¿eli przy kasecie rozmównej znajduje
siê osoba chc¹ca nawi¹zaæ ³¹czno�æ z lokalem mo¿e wcisn¹æ przycisk C- po kilku sekundach
centrala przejdzie w stan oczekiwania na wybranie numeru.

BLOC Zosta³a uruchomiona procedura instalacyjna a instalator zablokowa³ mo¿liwo�æ korzystania
z klawiatury. Z domofonu nie bêdzie mo¿na korzystaæ do czasu kiedy procedura instalacyjna nie
zostanie przerwana przez instalatora (po podaniu kodu ) lub nie zostanie przekroczony zaprogramowany
czas dzia³ania procedury.

OFF Wybrany numer le¿y poza zakresem obs³ugiwanym przez centralê, lub numer zosta³ wy³¹czony
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przez instalatora.

Komunikaty pojawiaj¹ce siê wy³¹cznie w kasecie rozmównej obs³uguj¹cej wej�cie g³ówne

HOLD Komunikat pojawia siê przy wej�ciu g³ównym i informuje o tym, ¿e trwa nawi¹zywanie
po³¹czenie z wybranynm numerem lokalu. W przypadku gdy pod wybranym numerem prowadzona
jest rozmowa z wej�ciem podrzêdnym komunikat mo¿e byæ widoczny przez czas ok. 12 s. (do czsu
przerwania po³¹czenia).

b - x Wybieranie numeru budynku. Komunikat mo¿e pojawiæ siê w kasecie rozmównej obs³uguj¹cej
wej�cie g³ówne po wybraniu dowolnego numeru z klawiatury (x). Pojawienie siê takiego komunikatu
oznacza, ¿e centrala pracuje w trybie z numeracj¹ budynku. Praca w tym trybie mo¿liwa jest po
ustawieniu parametru P-2-10 na warto�æ -1- w kasecie elektroniki obs³uguj¹cej wej�cie g³ówne.
Wybieranie numeru w tym trybie opisane jest w p. 10 instrukcji.

L - x Wybranie numeru lokalu. Analogicznie jak w poprzednim punkcie.

CODE Komunikat oznacza wej�cie w tryb wprowadzenia kodu instalatora (komunikat pojawia siê
na chwilê po pieciokrotnym wybraniu pola oznaczonego symbolem klucza).

BLAD PIN PANEL Komunikat pojawia siê w przypadku, kiedy kaseta rozmówna nie zosta³a odblokowana
przez podanie prawid³owego kodu zabezpieczaj¹cego PIN. S³u¿y do tego procedura P-0 opisana
w punkcie 7 instrukcji.

Komunikaty pojawiaj¹ce siê przy zwalnianiu elektrozaczepu

O--n Symbol informuj¹cy o zwolnienie elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego
br - x Fizyczny numer bramy okre�lony przez konfiguracjê jumperów w kasecie rozmównej

Komunikaty pojawiaj¹ce siê po w³¹czeniu zasilania

Po w³¹czeniu zasilania pojawiaj¹ siê kolejno cztery komunikaty których znaczenie jest nastêpuj¹ce:

JP-x Numer fizyczny bramy

CP-30 Wersja oprogramowania procesora kasety rozmównej

xxxx Numer seryjny procesora kasety rozmównej (xxxx - liczba)

2-3 n Numer wersji oprogramowania kasety elektroniki. n oznacza wersjê centrali:
H- kaseta nadrzêdna
U- kaseta podrzêdna
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16  Testowanie kasety rozmównej

W systemie CD-3000 kaseta rozmówna zosta³a wyposa¿ona w szereg procedur testowych u³atwiaj¹cych
testowanie i lokalizacjê ewentualnych uszkodzeñ kasety rozmównej. Aby wej�æ w procedurê sprawdzania
kasety rozmównej nale¿y ustaliæ po³o¿enie jumperów w pozycji 4 (patrz rys. 1).
Na wy�wietlaczu powinien na chwilê pojawiæ siê napis OP-4 a nastêpnie pojawi siê napis XXPC, gdzie:
XX- stan aktywno�ci wi¹zek podczerwieni w kodzie hexadecymalnym
P - Stan wyj�cia PR (H- wysoki, L- niski)
C - zdekodowany znak klawiatury

Klawisz XXP C

0 28H 0
1 41H 1
2 21H 2
3 11H 3
4 42H 4
5 22H 5
6 12H 6
7 44H 7
8 24H 8
9 14H 9
K 48H P
C 18H C

17    Konserwacja systemu domofonowego

-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.

�Kaset rozmównych nie nale¿y czy�ciæ �rodkami powsta³ymi na bazie rozpuszczalników.
�Unifony nale¿y czy�ciæ wilgotn¹ szmatk¹ lub przy u¿yciu �rodków przeznaczonych do czyszczenia

tworzyw sztucznych. Nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników.
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 8  Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne
Napiêcie zasilania paneli CP 12,5...14,5 V
Pobór pr¹du przez jedn¹ kasetê CP w stanie nieaktywnym 140 mA
Pobór pr¹du j przez jedn¹ kasetê CP w stanie aktywnym max. 350 mA
Dopuszczalny zakres temperatur pracy kasety CP -25...+55°C
Dopuszczalna wilgotno�æ powietrza 95%

19 Dobór przewodów
Do wykonania instalacji ³¹cz¹cej kasetê elektroniki z kaset¹ rozmówn¹ wymagany jest
przewód lub kabel minimum o�mio¿y³owy, jednak wskazane jest stosowanie przewodu o wiêkszej liczbie
¿y³, tak aby instalator mia³ do dyspozycji ¿y³y zapasowe.
Nale¿y stosowaæ kabel telekomunikacyjny, parowany, o �rednicy ¿y³y 0.5 mm . Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na odpowiednie sparowanie ¿y³ (patrz rysunek 5.2).
W przypadku odleg³o�ci wiêkszych ni¿ 100 m. po³¹czenie miêdzy zaciskami GD-T nale¿y wykonaæ
oddzielnym kablem typu skrêtka. Jest to istotne ze wzglêdu na mo¿liwo�æ zak³ócania rozmowy sygna³ami
transmisji cyfrowej. �rednica przewodu zale¿y od odleg³o�ci miêdzy urz¹dzeniami (patrz tabela 19.2).
Dopuszczalne jest ³¹czenie kilku ¿y³ w celu uzyskania wymaganej �rednicy.

�rednice i przekroje ¿y³ przewodów po³¹czeniowych w funkcji ich d³ugo�ci
W poni¿szej tabeli zebrane zosta³y minimalne ilo�ci ¿y³ niezbêdnych do po³¹czenia elementów systemu
CD-3000. Zalecane jest jednak stosowanie przewodów o wiêkszej liczbie ¿y³, które mog¹ byæ  wykorzystane
na wypadek awarii, oraz innych, pó�niejszych  zastosowañ.
Minimalne ilo�ci ¿y³ w przewodach ³¹cz¹cych poszczególne elementy systemu.

         

Po³¹czenie              wymagana liczba ¿y³

EC - CP,  po³¹czenia VP, VS, GD 8
EC - unifony           2
EC - zasilacz       2
EC -akumulator        2
EC\U - EC\H        2
CP - elektrozaczep 2
CP - przycisk otwierania drzwi 2

Tabela 19.1   Wymagana liczba ¿y³ w przewodach  ³¹cz¹cych elementy systemu CD-3000



Cyfrowy system domofonowy CD-3000

-  40  -

      

50 m 100 m 150 m 200 m 250 m

EC - CP-po³¹czenia VP, VS

EC - CP-po³¹czenia SP, GA, MC

EC - CP-po³¹czenia T, GD

EC - Unifony

EC\U - EC\H

EC - zasilacz

EC - akumulator

EC - elektrozaczep

EC - przycisk otwierania drzwi

5x O 0,5 mm

1,0 mm2

1 mm2

25 m

1 mm2

1 mm2

0,5 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2

0,4 mm2

2x O 0,5 mm 3x O 0,5 mm

0,6 mm2

O 0,5 mm

0,2 mm2 0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm 3x O 0,5 mm

0,6 mm2

4x O 0,5 mm

0,8 mm2

4x O 0,5 mm

0,8 mm2

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

0,4 mm2

2x O 0,5 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        Tabela 19.2     Wymagane przekroje i �rednice przewodów przewodów

20  Opis zacisków

Zaciski w kasecie elektroniki
AC1 wej�cie zasilania 14V/1,3A   AC
AC2 wej�cie zasilania 14V/1,3A   AC
B+ wyj�cie do dodatniego zacisku akumulatora
CS zacisk nie wykorzystywany w tej wersji urz¹dzenia
GA masa analogowa
GD masa cyfrowa
GP masa napiêcia niestabilizowanego
L+ wyj�cie dodatnie linii unifonów
L- wyj�cie ujemne linii unifonów
LM wej�cie z kasety master do kasety podrzêdnej
SP wej�cie g³o�nika kasety rozmównej
MC wyj�cie mikrofonu kasety rozmównej
T transmisja danych cyfrowych
VP napiêcie niestabilizowane 16-18V (wy/we *)

 VS wyj�cie napiêcia stabilizowanego 13V DC
VZ Zasilanie elektrozaczepu

 * Wej�cia VP i GP mog¹ pe³niæ podwójn¹ rolê- wyj�cia napiêcia niestabilizowanego w przypadku zasilania
    kasety z transformatora, lub wej�cia zasilania z zasilacza impulsowego.

Zaciski w kasecie rozmównej
GV zacisk nie wykorzystywany w tej wersjii urz¹dzenia
GZ masa zasilania elektrozaczepu
GD wej�cie masy zasilania kasety rozmównej
GA wyj�cie masy analogowej
MC wyj�cie mikrofonu kasety rozmównej
PR przycisk wyzwalania elektrozaczepu (przez zwarcie do masy)
SP wyj�cie g³o�nika kasety rozmównej
T transmisja danych cyfrowych
XZ wyj�cie steruj¹ce elektrozaczepu
VD zacisk nie wykorzystywany w tej wersjii urz¹dzenia
VS wej�cie napiêcia zasilaj¹cego panel
VZ  wej�cie zasilania elektrozaczepu (z kasety elektroniki)
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Zestawienie procedur systemowych

P-0  Wprowadzenie kodu PIN kasety rozmównej
P-1  Ustawianie parametrów pracy domofonu

P-1-1  Liczba cykli wywo³ania (6).
P-1-2  Liczba cykli wywo³ania do podniesionej s³uchawki (6).
P-1-3  Czas Oczekiwania na podniesienie s³uchawki (30).
P-1-4.  Czas rozmowy (120).
P-1-5.  Czas pojedynczego sygna³u dzwonienia (250).
P-1-6  Czas pauzy (250).
P-1-7  Czas rygla (5).
P-1-8  Czêstotliwo�æ górna sygna³u wywo³ania (110).
P-1-9  Czêstotliwo�æ dolna sygna³u wywo³ania (130)
kolejne parametry nie s¹ dostêpne w kasetach typu MASTER
P-1-10  Czas pracy w trybie pods³uchu bramy lub dyskretnego pods³uchu (30) .
P-1-11  Numer bloku (budynku) (0).
P-1-12  Przesuniêcie zakresu (0).
P-1-13  Liczba lokali na piêtrze(0).
P-1-14  Najni¿szy z obs³ugiwanych lokali(1).
P-1-15  Najwy¿szy z obs³ugiwanych lokali (255)
P-1-16  Pierwszy dodatkowy numer (0).
P-1-17  Drugi dodatkowy numer.

P-2 Parametry bitowe konfiguruj¹ce pracê domofonu.
P-2-1  Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej
P-2-2  Zezwolenie na pracê procedury awaryjnej przy awarii wywo³anej przez b³¹d klawiatury.
P-2-3  Zezwolenie na wy�wietlanie komunikatu E
P-2-4  Zezwolenie na akustyczn¹ sygnalizacjê wybrania numeru z klawiatury.
P-2-5  Zezwolenie na wielotonow¹ sygnalizacjê numerów wybranych z klawiatury.
P-2-6  Zezwolenie na otwieranie wej�cia za pomoc¹ przycisku montowanego wewn¹trz obiektu.
P-2-7  Zezwolenie na sterowanie elektrozaczepu fal¹ akustyczn¹ o czêstotliwo�ci 50 HZ.
P-2-8  Zezwolenie na sterowanie elektrozaczepem przy pomocy przycisku w unifonie.
P-2-9  Zezwolenie na u¿ywanie zamka szyfrowego
W centrali typu MASTER program P-2-10 s³u¿y do ustawienia centarli w tryb z numeracj¹ budynku,
edycja pozosta³ych paramerów w centrali MASTER nie jest mo¿liwa
P-2-10  Zezwolenie na edycjê kodów zamka szyfrowego
P-2-11  Zezwolenie na potwierdzenie u¿ycia kodu zamka szyfrowego.
P-2-12  Zezwolenie na sygnalizacjê u¿ycia b³êdnego kodu zamka szyfrowego.
P-2-13  Zezwolenie na sygnalizacjê w unifonie numeru bramy, z której nast¹pi³o wywo³anie.
P-2-14  Zezwolenie na dodatkowe funkcje unifonu.
P-2-15  Zezwolenie na zmianê g³o�no�ci wywo³ania przez lokatora.
P-2-16  Zezwolenie na pods³uch bramy.
P-2-17  Zezwolenie na dyskretny pods³uch bramy
P-2-18  Zezwolenie na u¿ywanie opcji �szybkie wej�cie�

P-3 Procedura instalacyjna
P-3-0 w³¹czenie/wy³¹czenie procedury instalacyjnej
P-3-1 dolny zakres poszukiwanych numerów
P-3-2 górny zakres poszukiwanych numerów
P-3-3 czas dzia³ania procedury instalacyjnej
P-3-4 blokowanie mo¿liwo�ci korzystania domofonu
P-3-5 Kalkulator przeliczaj¹cy numer logiczny unifonu na jego numer fizyczny.
P-3-6 Kalkulator przeliczaj¹cy numer fizyczny na numer logiczny.
P-3-7 Przywrócenie domy�lnych parametrów pracy centrali
P-3-8 Przywrócenie domy�lnych warto�ci kodów zamka szyfrowego.
P-3-9 Przywrócenie domy�lnych warto�ci parametrów indywidualnych
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P-4 Test unifonów.

P-5 Indywidualne nastawy dla lokali

Pozycja 1 Pozycja 4

nastawy domy�lne
3 wywo³anie w-g nastaw
P narastaj¹cy sygna³ wywo³ania
A aktywna sygnalizacja numeru bramy
C w³¹czony zamek szyfrowy, sygnalizacja bramy, zablokowana mo¿liwo�æ zmiany
kodu przez lokatora.

Pozycja 1
0 unifon wy³¹czony.
1 blokada rozmowy.
2 pojedynczy sygna³ wywo³ania.
3 Wywo³anie wed³ug nastaw.

Pozycja 2
L ciche dzwonienie
U �rednie wywo³anie
H g³o�ne wywo³anie
P wywo³anie narastaj¹ce.
E zezwolenie na zmianê g³o�no�ci przez lokatora

Pozycja 3
N zablokowana opcja sygnalizacji bramy, z której nast¹pi³o wywo³anie
A opcja sygnalizacji numeru bramy aktywna

Pozycja 4
 - zamek szyfrowy wy³¹czony
c zamek szyfrowy w³¹czony
C zamek szyfrowy w³¹czony. Sygnalizacja numeru bramy, w której u¿yto kodu 

wej�ciowego
E zamek szyfrowy w³¹czony z sygnalizacj¹ numeru ramy. Mo¿liwo�æ zmiany kodu 

zamka szyfrowego przez lokatora.

P-6 Zmiana kodu instalatora

P-7 Test elektrozaczepu

P-8 Zwolnienie elektrozaczepu w trybie serwisowym

P-10Ustawienie kodów zamka szyfrowego dla lokali



Rys. 22.1 Kaseta rozmówna systemu CD-3000 (wersja podtynkowa)
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Rys. 22.2 Obudowy natynkowe
A Pionowa obudowa dwusegmentowa
B Pionowa obudowa trójsegmentowa
C Obudowa jednosegmentowa
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Rys. 22.3 Obudowy natynkowe
D Pozioma obudowa dwusegmentowa
E Pozioma obudowa trójsegmentowa

D

E
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Rys.14 Rysunek wymiarowy miejsca na zainstalowanie kasety rozmównej
CD-3000 nieruchomym skrzydle drzwi od strony przedniej

Rys.22.4 Sposób mocowania kasety rozmównej w nieruchomym skrzydle drzwi od strony
przedniej.

Ver. 1.3 01.07.2004
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