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1. Zalety wideomonitorów do cyfrowych systemów domofonowych
- mo¿liwoæ prowadzenia rozmowy i obserwacji osoby odwiedzaj¹cej na ekranie wideomonitora,
- mo¿liwoæ pod³¹czenia dodatkowej kamery (np. przed wejciem do mieszkania)
- uniwersalne wyjcie steruj¹ce, które mo¿na wykorzystaæ np. do uruchamiania napêdu bramy
wjazdowej lub za³¹czania owietlenia,
- regulacja g³onoci wywo³ania, jaskrawoci i kontrastu obrazu na monitorze
- symetryzator umo¿liwiaj¹cy przesy³anie obrazu na du¿e odleg³oci przewodem typu skrêtka

2. Warunki instalacji i eksploatacji
- Instalacja elektryczna wideodomofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie by³a
nara¿ona na bezporednie wy³adowanie atmosferyczne.
- Wideomonitor nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki
sposób, aby nie stwarza³ zagro¿enia dla u¿ytkowników i nie by³ nara¿ony na przypadkowe
potr¹cenia.
- Zabronione jest pod³¹czanie wideomonitora lub unifonu do instalacji innej ni¿ wideodomofonowa
wykonana zgodnie z zaleceniami producenta,
- Wideomonitor nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci. Nie
nale¿y montowaæ monitora w ³azienkach ani w pobli¿u grzejników.
- Nie nale¿y montowaæ monitora w miejscu, w którym na jego ekran bêd¹ padaæ bezporednie
promienie s³oneczne, poniewa¿ mo¿e to utrudniæ korzystanie z urz¹dzenia.
- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie urz¹dzeñ, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego
niew³aciwe dzia³anie lub po¿ar.
- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê w obudowie
wideomonitora, poniewa¿ grozi to po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
- Pod³¹czenie do zacisków wideomonitora zasilania z innych róde³, ni¿ oryginalny zasilacz
jest zabronione, poniewa¿ mo¿e doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.
- Nie nale¿y jednoczenie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ dwigni w podstawie monitora.
Stwarza to mo¿liwoæ pojawienia siê w s³uchawce g³onego sygna³u wywo³ania, który mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.
- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu jest zabroniona,poniewa¿
mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia.
- Zniekszta³cenia obrazu pojawiaj¹ce siê w trakcie lub po deszczu maj¹ charakter przejciowy,
zwi¹zany z gromadzeniem siê wody w okolicy obiektywu i nie s¹ objawem uszkodzenia
sprzêtu.

-2-

3. Opis ogólny
Wideomonitory MV-6350 i 6450 przeznaczone s¹ do wspó³pracy z cyfrowymi systemami
domofonowymi CD-2500/3000. Monitory te nie bêd¹ wspó³pracowa³y z domofonami innych
producentów, nie mog¹ byæ te¿ stosowane w wideodomofonoach analogowych. Obydwa modele
realizuj¹ te same funkcje, ró¿ni¹ siê jedynie kszta³tem obudowy.
Moniitory posiadaj¹ kineskop o specjalnej konstrukcji pozwalaj¹cej na zamontowanie go
w p³askiej obudowie. Zapewnia on uzyskanie czarno-bia³ego obrazu wysokiej jakoci.
Monitor posiada s³uchawkê s³u¿¹c¹ do prowadzenia rozmowy z osob¹ odwiedzaj¹c¹
(patrz rys 3.1). Obudowy monitorów wykonane s¹ z tworzywa ABS w kolorze bia³ym.
Monitory posiadaj¹ przyciski umo¿liwiaj¹ce w³¹czanie i wy³¹czanie obrazu na ekranie (PODGL¥D),
sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym (STEROWANIE) oraz uruchomienie elektrozaczepu
(DRZWI). Oprócz tego monitor posiada elementy regulacyjne znajduj¹ce siê w dolnej czêci
monitora s³u¿¹ce do zmiany g³onoci wywo³ania oraz jaskrawoci i kontrastu obrazu.
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4 Regulacja g³onoci
5 Regulacja jaskrawoci
6 Regulacja kontrastu
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9 Przycisk PODGL¥D

Rys. 3.1 Elementy wideomonitora

4. Monta¿ i uruchomienie
Wykonanie instalacji elektrycznej
Zaciski L+, L- monitorów pod³¹cza siê podobnie jak unifony dwu¿y³owym przewodem domofonowym
lub skrêtka o przekroju 0,5 mm2.
Wizja mo¿e byæ dprowadzona przewodem symetrycznym (skrêtk¹) lub niesymetrycznym
przewodem koncentrycznym. Przy odleg³ociach mniejszych ni¿ 50 m mo¿na stosowaæ wspólny
przewód do przesy³ania wizji i pozosta³ych sygna³ów, powy¿ej 50 m wskazane jest stosowanie
odrêbnego przewodu do przesy³ania wizji. W sytuacji, kiedy instalacja by³a projektowana do
innego wideodomofonu, pracuj¹cego na przewodzie koncentrycznym mo¿na te¿ u¿yæ przewodu
koncentrycznego. Zastosowanie takiego przewodu wymaga zmiany po³ozenia jumpera na zworze
JP1 (patrz rys 4.5), którego po³o¿enie decyduje o rodzaju transmisji. Z³¹cze to dostêpne jest po
zdjêciu obudowy monitora. Zmiany konfiguracji bezwzglêdnie nale¿y dokonywaæ przy wy³¹czonym
zasilaniu monitora. Domylnie monitor przystosowany jest do pod³¹czenia przewodu typu skrêtka.
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Miejsce i sposób monta¿u monitora
Monitor powinien byæ zamontowany w takim miejscu, aby nie by³ nara¿ony na przypadkowe
potr¹cenia mog¹ce doprowadziæ do str¹cenia s³uchawki.
Nie nale¿y montowaæ monitora w miejscach silnie nas³onecznionych, poniewa¿ pogarsza to
jakoæ obrazu obserwowanego na ekranie.
Monitor montowany jest do ciany za porednictwem metalowego uchwytu. W pierwszej kolejnoci
nale¿y wybraæ miejsce monta¿u monitora i doprowadziæ do niego przewody po³¹czeniowe.
Nastêpnie nale¿y przy³o¿yæ do ciany metalowy uchwyt mocuj¹cy i zaznaczyæ miejsca pod
otwory wkrêtów mocuj¹cych. Wykonaæ otwory wiert³em, umieciæ w nich plastikowe elementy
ko³ków rozporowych a nastêpnie zamocowaæ uchwyt do ciany. Pod³¹czyæ przewody do zacisków
monitora zgodnie ze schematem po³¹czeñ (patrz Rys. 4.3, 4.4).
Nastêpnie przy³o¿yæ monitor do ciany i pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy- w tym celu nale¿y w³o¿yæ
wtyczkê zasilacza w gniazdo znajduj¹ce siê z ty³u obudowy monitora. Na koniec zawiesiæ monitor
na metalowym uchwycie (patrz rys 4.1)

Rys. 4.1 Sposób mocowania monitora

-4-

Pod³¹czenie dodatkowej kamery
Do monitora mo¿na pod³¹czyæ lokaln¹ kamerê, któr¹ mo¿na zamontowaæ np. przed wejciem
do mieszkania. Przy niewielkich odleg³ociach (do 10 m) po³¹czenie kamery dodatkowej mo¿na
wykonaæ przewodem domofonowym lub skrêtk¹, a kamera mo¿e byæ zasilana z monitora. Przy
wiêkszych odleg³ociach do przesy³ania wizji nale¿y zastosowaæ przewód koncentryczny,
a kamerê najlepiej zasiliæ z zasilacza. Pod³¹czenie kamery wykonaæ zgodnie ze schematem
widocznym na rys. 4.3

L+ V+ GV C2

L- UN C1+ C1-

9

L+ Linia
V+ Zasilanie kamery dodatkowej
GV Masa kamery
C2 Kamera lokalna
L- Linia
ST Sterowanie
C1+

Sygna³ z kamery zewnêtrznej

C1-

Sygna³ z kamery zewnêtrznej

Rys. 4.2 Zaciski po³¹czenieowe wideomonitora
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Rys. 4.3 Pod³¹czenie wideomonitora w sytemie CD-2500:
A) przewodem koncentrycznym, B) przewodem typu skrêtka
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Rys. 4.4 Pod³¹czenie wideomonitora w sytemie CD-3000:
A) przewodem koncentrycznym, B) przewodem typu skrêtka

SYM

CAMERA 1

BNC

JP1

Transmisja symetryczna
(przewód typu skrêtka)
Transmisja niesymetryczna
(przewód typu BNC)

Rys. 4.5 Wybór rodzaju transmisji sygna³u wizji
UWAGA!
Przed wykonaniem instalacji nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ instalacji i programowania systemu
domofonowego.
Nale¿y zrwóciæ szczególn¹ uwagê, aby wszystkie monitory w instalacji mia³y ustawiony jednakowy
rodzaj transmisji.
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5. Regulacja
W dolnej czêci wideomonitora znajduj¹ siê trzy elementy regulacyjne umo¿liwiaj¹ce ustawienie
parametrów pracy monitora do indywidualnych potrzeb u¿ytkowników (patrz Rys. 3.1).
Trójpozycyjny regulator oznaczony symbolem
(VOLUME) pozwala na ustawienie g³onoci
sygna³u wywo³ania. Regulator ten nie wp³ywa na g³onoæ w s³uchawce monitora podczas
prowadzenia rozmowy.
Prze³¹czniki oznaczone symbolami
(BRIGHTNESS) i
(CONTRAST) pozwalaj¹ na dobranie
jaskrawoci i kontrastu obrazu do warunków owietlenia w pomieszczeniu i wymagañ u¿ytkowników
monitora.
Pozosta³e parametry ustawione s¹ fabrycznie i nie wymagaj¹ regulacji.

6. Programowanie monitora
W ka¿dym z wideomonitorów nale¿y zaprogramowaæ indywidualny numer, analogicznie do
programowania numerów w unifonie. W przeciwieñstwie do unifonów, gdzie programowanie
polega³o na odpowiedniej konfiguracji jumperów w monitorze numer nadawany jest programowo.
W tryb programowania numeru mo¿na wejæ na dwa sposoby. Od tego, który sposób zostanie
wybrany zale¿y tryb pracy przycisku STEROWANIE.
1. Przycisk STEROWANIE aktywny po wywo³aniu z bramy.
Wcisn¹æ przycisk PODGL¥D i trzymaj¹c go w³¹czyæ zasilanie monitora . Dioda LED powinna
mign¹æ trzy razy
2. Przycisk STEROWANIE jest zawsze aktywny.
Wcisn¹æ jednoczenie przyciski PODGL¥D i STEROWANIE trzymaj¹c je w³¹czyæ zasilanie
monitora. Dioda LED powinna mign¹æ piêæ razy.
Nastêpnie nale¿y zaprogramowaæ numer monitora. Programowanie polega na kolejnym podaniu
liczby setek, jednoci i dziesi¹tak sk³adaj¹cych siê na programowany numer.
Programowanie odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób:
- Wprowadziæ liczbê setek. Wcisn¹æ przycisk DRZWI tyle razy, z ilu setek sk³ada siê programowany
numer i potwierdziæ wciskaj¹c przycisk PODGL¥D. Jeli programowany numer jest mniejszy
ni¿ 100 wcisn¹æ przycisk PODGL¥D.
- w analogiczny sposób wprowadziæ liczbê dziesi¹tek i setek.
Po zakoñczeniu operacji zostanie odtworzony programowany numer- s³u¿y do tego dioda LED,
której miganie obrazuje liczby setek, dziesi¹tek i jednoci, oddzielone jednosekundowymi
przerwami.
Przyk³¹dy programowania monitora widoczne s¹ na rys. 6.1
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NUMER 132

PROGRAMOWANIE
TRYB I

PROGRAMOWANIE
TRYB II
przycisk sterowanie
dzia³a zawsze

przycisk sterowanie
dzia³a po wywo³aniu

STEROWANIE
PODGL¥D

Wcisn¹æ przycisk
i trzymaj¹c go
w³¹czyæ
zasilanie

PODGL¥D

PROGRAMOWANIE
LICZBY SETEK
PODGL¥D

PROGRAMOWANIE
LICZBY SETEK
100 x 0 potwierdzenie

DRZWI

PROGRAMOWANIE
LICZBY DZIESI¥TEK

PODGL¥D

10 x 4

10 x 3
DRZWI

DRZWI

DRZWI
potwierdzenie
PODGL¥D

PROGRAMOWANIE
LICZBY JEDNOCI
DRZWI

1x2

DRZWI

wieci ok. 1 s

1x2

DRZWI
potwierdzenie

PODGL¥D

ODTWORZENIE
NUMERU
LED

potwierdzenie

PROGRAMOWANIE
LICZBY JEDNOCI

DRZWI
PODGL¥D

potwierdzenie

DRZWI

DRZWI

PODGL¥D

100 x 1

PROGRAMOWANIE
LICZBY DZIESI¥TEK

DRZWI
DRZWI

Wcisn¹æ przyciski
i trzymaj¹c go
w³¹czyæ
zasilanie

potwierdzenie

ODTWORZENIE
NUMERU
liczba setek

LED

liczba dzisei¹tek

LED

liczba jednoci

LED

liczba setek

LED

liczba dzisei¹tek

LED

liczba jednoci

KONIEC

KONIEC
Rys. 6.1 Przyk³ady programowania monitora
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7. Korzystanie z monitora
Po³¹czenie z kasety rozmównej
Jeli w kasecie rozmównej zosta³ wybrany numer lokalu, w którym zamontowany jest wideomonitor
na jego ekranie pojawi siê obraz z kamery. Po podniesieniu s³uchawki mo¿na prowadziæ rozmowê.
Czas obserwacji obrazu na monitorze jest limitowany i wynosi 2 minuty. Centrala pozwala na
zdefiniowanie czasu rozmowy wiêkszego ni¿ 2 minuty. Po up³ywie tego czasu obraz zostanie
wy³¹czony, jednak w dalszym ci¹gu bêdzie mo¿na prowadziæ rozmowê. W takim przypadku
obraz mo¿na przywróciæ w dowolnym momencie wciskaj¹c przycisk PODGL¥D.
Podczas rozmowy mo¿na w dowolnym momencie prze³¹czyæ podgl¹d na obraz z kamery
dodatkowej wciskaj¹c na na chwilê przycisk PODGL¥D. D³ugie wciniête tego przycisku powoduje
wy³¹czenie podgl¹du.
Przerwanie rozmowy i wy³¹czenie podgl¹du nast¹pi równie¿ po od³o¿eniu s³uchawki
Sterowanie elektrozaczepem
Uruchomienie elektrozaczepu mo¿liwe jest tylko w przypadku, kiedy monitor zosta³ wywo³any
z bramy, s³u¿y do tego przycisk DRZWI.
Podgl¹d z wejcia lub dodatkowej kamery
Przycisk PODGL¥D pozwala na uzyskanie na ekranie monitora obrazu z kamer w dowolnym
momencie. U¿ywaj¹c tego przycisku mo¿na prze³¹czaæ obraz z kamery przy wejciu lub kamery
dodatkowej. D³ugie wciniêcie przycisku PODGL¥D spowoduje wy³¹czenie monitora.
UWAGA!
Podgl¹d z bramy mo¿liwy jest tylko w sytuacji, kiedy nie jest realizowana rozmowa
z innym lokalem. Stan linii sygnalizuje dioda LED- podgl¹d jest mo¿liwy w przypadku,
kiedy dioda wieci ci¹gle.

Uniwersalny przycisk STEROWANIE
Przycisk ten umo¿liwia sterowanie dowolnym urz¹dzeniem- np. napêdem bramy wjazdowej lub
owietleniem klatki schodowej. Przycisk mo¿e pracowaæ w dwóch trybach: w dowolnym momencie,
lub tylko po wywo³aniu z wejcia. Tryb pracy programowany jest przez instalatora.
Wyjcie sygna³u STEROWANIE stanowi zacisk ST monitora. Jest to wyjcie typu otwarty kolektor
umozliwiaj¹ce pod³¹czenie np. przekanika na 6V i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 50 mA.
UWAGA!
Przekanik mo¿e byæ u¿yty jako uk³ad porednicz¹cy w sterowaniu za³¹czaniem innych
urz¹dzeñ. W szczególnoci styków takiego przekanika nie nale¿y u¿ywaæ do za³¹czania
urz¹dzeñ zasilanych napieciem wiêkszym ni¿ 24 V DC
Dioda sygnalizacyjna LED
- wiecenie ci¹g³e: Linia wolna
- Wolne miganie  Linia zajêta
- Szybkie miganie - informacja, ¿e podczas nieobecnoci mieszkañców kto dzwoni³ do lokalu.
Dioda przestaje migaæ po podniesieniu i ponownym od³o¿eniu s³uchawki lub wciniêciu przycisku
DRZWI.
- Dioda nie wieci- zwarcie linii unifonów lub brak zasilania.
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8. Konserwacja
W przypadku zabrudzenia, wideomonitor nale¿y czyciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.
Zalecane jest, aby operacja ta by³a wykonywana przy wy³¹czonym zasilaniu urz¹dzenia. Nale¿y
unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza wideomonitora, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
pora¿enie pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenie urz¹dzenia.
Nie nale¿y stosowaæ materia³ów ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê obudowy.
Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i silnych detergentów,
poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.

9. Dane techniczne
zasilanie: 14,6 V AC/0,8 A
pobór mocy (czuwanie): 0,28W
pobór mocy (rozmowa): 10,8W
pobór mocy (otwieranie drzwi): 10,8 W
pobór mocy (przy zasilaniu kamery dodatkowej ): <= 12,8W
napiêcie zasilania kamery lokalnej z wyjæ (GV, V+) - +10V
maksymalny pr¹d pobierany do zasilania kamery lokalnej z wyjæ <= 200mA
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