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1. Przeznaczenie monitora
MVC-6850 to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie
¿adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê.
Monitor MVC-6850 dedykowany jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy Laskomex
(CD-2501, CD-2502 i CD-3100). Wspó³pracuje on tak¿e z panelami piêtrowymi wyposa¿onymi
w kamerê kolorow¹ i pracuj¹cymi w systemie analogowym typu Commax.
Zamiennie z panelem piêtrowym mo¿na stosowaæ kamerê kolorow¹ o poborze pr¹du nie
przekraczaj¹cym 250mA przy napiêciu zasilaj¹cym 12V DC (CAM2).
Monitor ma mo¿liwoæ sterowania urz¹dzeniem dodatkowym takim jak napêd bramowy,
owietlenie itp. poprzez zwieranie zacisku zewnêtrznego do masy.

2. Monta¿ monitora
Monitor powinien byæ zamontowany wewn¹trz budynku, na wysokoci zapewniaj¹cej wygodne
korzystanie z urz¹dzenia wszystkim u¿ytkownikom. W miejscu, gdzie powinien wisieæ monitor
nale¿y przymocowaæ przy u¿yciu ko³ków rozporowych i wkrêtów metalow¹ ramkê mocuj¹c¹
(elementy do³¹czone w wyposa¿eniu standardowym).
Przewody pod³¹czeniowe nale¿y wypuciæ przez wyciêcie porodku ramki mocuj¹cej, a nastêpnie
pod³¹czyæ je do odpowiednich zacisków z ty³u monitora.
Na koniec zawiesiæ monitor na ramce i poci¹gaj¹c w dó³ klinuj¹c go, aby nie spad³.
Pod³¹czenie monitora nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu!
Przed zawieszeniem monitora nale¿y pamiêtaæ o zaprogramowaniu numeru - opis poni¿ej
w punkcie 4.
Monitor mo¿na zasilaæ bezporednio z indywidualnego zasilacza stabilizowanego 13,5V DC/1A
(rys.5) lub z rozdzielacza sygna³u wideo CVR-2, do którego pod³¹czono zasilacz centralny 15V
DC/4A (rys.4).
Centralny zasilacz umo¿liwia zarówno zasilenie rozdzielacza CVR-2 jak i 4 monitorów podpiêtych
do jego wyjæ.
D³ugoci oraz rednice przewodów miêdzy rozdzielaczem CVR-2, a monitorem zasilanym
centralnie podane s¹ w tabeli nr 1. Przy odleg³ociach wiêkszych ni¿ 30m nale¿y stosowaæ
indywidualne zasilacze monitorów. Obowi¹zuj¹ wówczas wymagania dotycz¹ce przewodów
linii audio i wideo podane w instrukcji obs³ugi systemu CD. Zaleca siê stosowanie przewodów
typu skrêtka UTP kat.5.
Odleg³oæ
Zaciski

<15m
<30m
L+,L-,C+,C0,5mm
GS,VS
0,5mm 2x0,5mm

Tabela 1 Minimalne rednice przewodów w zale¿noci od odleg³oci miêdzy rozdzielaczem
CVR-2 a monitorem zasilanym centralnie
Schemat pod³¹czenia monitora do systemu CD, panela piêtrowego (lub zamiennie kamery
kolorowej) i urz¹dzenia dodatkowego przedstawiono na rys. 4 i 5, rozmieszczenie przycisków
funkcyjnych na rys.1, a uk³ad gniazd i elementów regulacyjnych monitora na rys. 2.
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Jasnoæ

Ekran

Kontrast
Podgl¹d
Nasycenie
Zamek
Sterowanie

G³onoæ sygna³ów
dwiêkowych

Dioda
sygnalizacyjna

Rys. 1 Widok monitora MVC-6850

Konfiguracja linii wideo
BNC
UTP
UTP
+ TERMINATOR

+

-

+

-

potencjometr SPK1
potencjometr MIC1
zwory do konfiguracji
linii wideo
z³¹cze do programowania

+ -

+ -

+ zasilania monitora VS
- zasilania monitora GS
dzwonek B1
panel piêtrowy - audio AUD
panel piêtrowy - masa GC
panel piêtrowy - zasilanie VC

przycisk PROG
potencjometr SPK2
potencjometr MIC2

C+
CL+
LBR
CC

wejcie sygna³u wideo z systemu CD
wejcie sygna³u wideo z systemu CD
linia unifonów
linia unifonów
urz¹dzenie dodatkowe
panel piêtrowy - wideo

Rys. 2 Widok monitora MVC-6850 z ty³u
Panel piêtrowy z kamer¹ kolorow¹ pracuj¹cy w systemie analogowym typu Commax (nie
wchodzi w sk³ad zestawu)
Wandaloodporny panel z kolorow¹ kamer¹, wbudowanym ród³em wiat³a (LED), g³onikiem,
mikrofonem i przyciskiem wywo³ania. W panelu znajduje siê przekanik zwalniaj¹cy elektrozaczep
po u¿yciu przycisku w monitorze.
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1 Czerwony Audio
2 Niebieski Masa
3 ¯ó³ty +12V
4 Bia³y Video 1V p-p

Rys 3. Przyk³adowy panel piêtrowy z kamer¹ kolorow¹ typu DRC-4CG (COMMAX)
Obs³uga procedury instalacyjnej (wymaga aktywacji w systemie CD)
Podczas za³¹czonego podgl¹du z kamery systemu CD i odwieszonej s³uchawce wciskamy
szybko piêciokrotnie przycisk STEROWANIE (dioda sygnalizacyjna zacznie migaæ dodatkowo
na czerwono), a nastêpnie podnieæ s³uchawkê i przycisn¹æ przycisk ZAMEK. Kaseta elektroniki
systemu CD zacznie poszukiwanie monitora - po jego znalezieniu w g³oniku odtworzony
zostanie numer monitora. Sygna³y dwiêkowe bêd¹ generowane tyle razy ile wynosz¹ kolejno
liczba setek, dziesi¹tek i jednoci zaprogramowanego numeru. D³u¿sza przerwa oznacza
przejcie do kolejnej cyfry w zaprogramowanym numerze, natomiast d³u¿szy czas trwania
sygna³u dwiêkowego oznacza wartoæ zerow¹ danej cyfry.
Je¿eli przycisk ZAMEK nie zostanie wciniêty w czasie oko³o 30 sekund, nast¹pi automatyczne
wyjcie z procedury.
Po zakoñczeniu odtwarzania numeru poprzez sekwencyjne wciskanie przycisku ZAMEK mo¿liwy
jest wybór sygna³u wywo³ania dla tego monitora, natomiast wide³ki poprzez krótkie wciniêcia
s³u¿¹ do zmiany g³onoci wywo³ania. Mo¿liwe s¹ cztery tryby tej g³onoci: cichy, poredni,
g³ony oraz narastaj¹cy (trzy krótkie sygna³y o narastaj¹cej czêstotliwoci).
Po dokonaniu zmian odwieszamy s³uchawkê na wide³ki, po czym centrala oddzwoni do monitora,
a instalator bêdzie móg³ sprawdziæ dzia³anie toru akustycznego i elektrozaczepu.

3. Sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym
Wciniêcie przycisku STEROWANIE skutkuje zwarciem do masy wyjcia zacisku BR.
Mo¿liwe s¹ dwa tryby sterowania urz¹dzeniem dodatkowym - tylko podczas nawi¹zanego
po³¹czenia oraz przy podniesionej s³uchawce. Aby zmieniæ ten tryb nale¿y przy odwieszonej
s³uchawce trzymaj¹c wciniêty przycisk STEROWANIE wcisn¹æ przycisk PROG (z ty³u monitora).
Kolejne wciniêcia przycisku PROG powoduj¹ prze³¹czanie pomiêdzy trybami. Wybrany tryb
jest sygnalizowany diod¹ sygnalizacyjn¹ - kolor niebieski (lub zielony) oznacza sterowanie
bram¹ tylko podczas nawi¹zanego po³¹czenia, natomiast kolor czerwony oznacza tryb sterowania
przy podniesionej s³uchawce. Domylnie ustawione jest sterowanie urz¹dzeniem podczas
nawi¹zanego po³¹czenia.
Zalecane jest, aby sterowanie odbywa³o siê za porednictwem przekanika separuj¹cego obwód
monitora od obwodów steruj¹cych zewnêtrznymi urz¹dzeniami. Przekanik nale¿y zabezpieczyæ
przed przepiêciami w³¹czaj¹c równolegle do cewki przekanika diodê spolaryzowan¹ zaporowo
(patrz rysunek 4).
UWAGA! Do zacisku BR nie pod³¹czaæ bezporednio ¿adnych róde³ napiêcia!
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4. Programowanie monitora
Standardowo w ka¿dym monitorze zaprogramowany jest numer 63, jest to numer testowy
i nawet w lokalu o numerze 63 nale¿y go ponowie zaprogramowaæ.
Programowanie nale¿y wykonaæ bezporednio po pod³¹czeniu monitora, przed jego zamocowaniem.
Programowanie nale¿y prowadziæ przy w³¹czonym zasilaniu monitora.
Uwaga!
W monitorze mo¿na zaprogramowaæ numery lokali z przedzia³u 1...255. Zaprogramowanie numeru
wiêkszego ni¿ 255 nie jest mo¿liwe. Nie nale¿y programowaæ numeru '0'!
Ka¿da taka próba spowoduje zaprogramowanie domylnego numeru 63
Programowanie odbywa siê przy u¿yciu przycisków: PROG (z ty³u monitora), ZAMEK
i STEROWANIE oraz dwukolorowej diody wiec¹cej LED.
Funkcje przycisków podczas programowania numeru monitora:
PROG
STEROWANIE
ZAMEK

- wejcie w tryb programowania
- wprowadzenie programowanej wartoci
- potwierdzenie wprowadzonej wartoci, przejcie do kolejnego etapu
programowania

Rozmieszczenie przycisków i diody sygnalizacyjnej przedstawiaj¹ rys.1 i 2.
Aby zaprogramowaæ nowy numer nale¿y wykonaæ kolejno czynnoci:
4.1. Wciskamy trzykrotnie przycisk PROG na p³ytce z ty³u monitora (patrz rys.2) - nale¿y zrobiæ
to w czasie nieprzekraczaj¹cym 3s. Monitor przechodzi w tryb programowania, co sygnalizuje
krótkie migniêcie diody sygnalizacyjnej LED.
4.2. Ustawienie liczby setek. Przycisk STEROWANIE wcisn¹æ tyle razy, ile setek wchodzi w sk³ad
programowanego numeru (0, 1 lub 2). Ka¿de wciniêcie sygnalizowane jest migniêciem diody
LED na zielono. Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie liczby setek przyciskiem ZAMEK, co
potwierdzi d³ugie migniêcie diody. Je¿eli liczba setek jest równa 0 (programowany numer
mniejszy od 100) od razu wcisn¹æ przycisk ZAMEK i przejæ do kolejnego kroku - ustawienie
liczby dziesi¹tek.
4.3. Ustawienie liczby dziesi¹tek. Przycisk STEROWANIE wcisn¹æ tyle razy, ile dziesi¹tek wchodzi
w sk³ad programowanego numeru. Ka¿de wciniêcie sygnalizowane jest migniêciem diody
LED na niebiesko (lub zielono). Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie dziesi¹tek przyciskiem
ZAMEK, co potwierdzi d³ugie migniêcie diody. Je¿eli liczba dziesi¹tek jest równa 0, od razu
wcisn¹æ przycisk ZAMEK i przejæ do kolejnego kroku - ustawienie liczby jednoci.
4.4. Ustawienie liczby jednoci. Przycisk STEROWANIE wcisn¹æ tyle razy, ile jednoci wchodzi
w sk³ad programowanego numeru. Ka¿de wciniêcie sygnalizowane jest migniêciem diody
LED na niebiesko (lub zielono). Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie jednostek przyciskiem
ZAMEK, co potwierdzi d³ugie migniêcie diody. Je¿eli liczba jednoci wynosi 0, wcisn¹æ przycisk
ZAMEK.
4.5. Zakoñczenie procedury programowania. Sprawdzanie numeru.
Dioda niebieska (lub zielona) zaczyna migaæ tyle razy ile wynosz¹ kolejno liczba setek,
dziesi¹tek i jednoci zaprogramowanego numeru. D³u¿sza przerwa oznacza przejcie do
kolejnejcyfry w zaprogramowanym numerze, natomiast d³u¿sze migniêcie diody czerwonej
oznacza wartoæ zerow¹ danej cyfry. Po zakoñczeniu odtwarzania zaprogramowanego
numeru zawieci siê dioda jednoczenie w obu kolorach, po czym jeden kolor wyganie, a
kolor wiec¹cej diody odpowiadaæ bêdzie aktualnie ustawionemu poziomowi g³onoci sygnalizacji
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akustycznej (patrz pkt.7).
4.6. Je¿eli procedura programowania nie zostanie zakoñczona, a czas bezczynnoci przekroczy 30
sekund, to nast¹pi samoczynne wyjcie z procedury, a numer monitora nie zostanie zmieniony.

5. Sprawdzanie numeru monitora
Aby sprawdziæ zaprogramowany numer monitora nale¿y w trybie oczekiwania, przy odwieszonej
s³uchawce (nie ma po³¹czenia audio ani wideo) wcisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ przycisk ZAMEK. Dioda
sygnalizacyjna zawieci siê kolorem odpowiadaj¹cym trybowi sterowania bram¹, nastêpnie jednoczenie
w obu kolorach, po czym zaprogramowany numer zostanie odtworzony w sposób opisany w punkcie
4.5.

6. Konfiguracja linii wideo
W zale¿noci od topologii systemu przesy³u sygna³u wideo dostêpne s¹ trzy ustawienia konfiguruj¹ce
liniê wideo. Ustawieñ tych dokonuje siê odpowiednimi zworami dostêpnymi w wyciêciu w obudowie
z ty³u monitora (patrz rys. 2 lub naklejka z ty³u monitora).
- BNC - ustawiæ zworê w tym po³o¿eniu je¿li sygna³ wideo przesy³any jest kablem wspó³osiowym.
- UTP - ustawiæ zworê w tym po³o¿eniu je¿li sygna³ wideo przesy³any jest symetrycznie skrêtkê UTP.
- UTP+TERMINATOR - ustawiæ zworê w tym po³o¿eniu je¿eli sygna³ wideo przesy³any jest symetrycznie
skrêtk¹ UTP i monitor znajduje siê na koñcu magistrali wideo lub jest jedynym obci¹¿eniem linii.

7. Regulacja monitora
Monitor wyposa¿ony jest w trójstopniow¹ regulacjê g³onoci sygna³ów akustycznych (wywo³anie
z panela zewnêtrznego, wywo³anie z panela piêtrowego, dzwonek do drzwi), regulacjê kontrastu,
nasycenia barw oraz jasnoci obrazu.
Do skokowej (7 kroków) regulacji kontrastu obrazu, nasycenia barw oraz jasnoci obrazu s³u¿¹ trzy
przyciski znajduj¹ce siê z boku po prawej stronie monitora.
G³onoæ sygnalizacji akustycznej mo¿e byæ zmieniona poprzez prze³¹cznik suwakowy z prawego
boku monitora. W pozycji górnej sygnalizacja akustyczna jest g³ona, w pozycji rodkowej cicha
a w pozycji dolnej sygnalizacja akustyczna jest wy³¹czona co jest dodatkowo sygnalizowane zmian¹
koloru wiecenia diody sygnalizacyjnej na czerwony.
Uwaga!
W szczególnych przypadkach mo¿na dokonaæ korekty sygna³u audio za pomoc¹ nastêpuj¹cych
potencjometrów dostêpnych:
- SPK1 - korekta poziomu (g³onoci) sygna³u przychodz¹cego z panela zewnêtrznego
- MIC1 - korekta poziomu (g³onoci) sygna³u wychodz¹cego do panela zewnêtrznego
- SPK2 - korekta poziomu (g³onoci) sygna³u przychodz¹cego z panela piêtrowego
- MIC2 - korekta poziomu (g³onoci) sygna³u wychodz¹cego do panela piêtrowego

8. Dane techniczne
Zasilanie:
Przek¹tna ekranu:
Stopieñ ochrony:
Temperatura pracy:
Wymiary:

13,5V DC/ 1A
2,36
IP30
( 5  40) °C
270x80x50 mm
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Rys. 4 Schemat po³¹czeñ - zasilanie centralne dla 4 monitorów
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Rys. 5 Schemat po³¹czeñ - lokalne zasilanie monitorów
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zostañ oznaczony symbolem przekrelonego kosza, zgodnie
z europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.
Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.
Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza powstawanie odpadów.
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