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Platea Uno monitor a telefóny T-940 Uno a T-740 Uno sú plne kompatibilné s Platea Plus 

monitorom a T-940 Plus telefónom. Avšak, rezistor musí by� nainštalovaný medzi

'D' a '–' svorkovnicami na vstupnom panely. Tento rezistor je dodaný so vstupným

panelom. V prípade viacerých vstupných panelov, umiestnite rezistor iba na vstupný

panel najbližší k stupaèke. Keï používate digitálne prídavné zariadenie RD-Plus/Uno, táto operácia nie je 

nutná.

V prípade jedného, alebo viacerých Uno telefónov alebo monitorov na inštalácii, alebo ak vzdialenos�

medzi vstupným panelom a posledným monitorom alebo telefónom prekraèuje 200 metrov, alebo ak má 

budova viac ako 200 monitorov alebo telefónov, digitálne prídavné zariadenie RD-Plus/Uno je potrebné.

 

 prvom rade by sme Vám chceli poïakova� a pogratulova� ku kúpe tohto výrobku od firmy 

Golmar. Záväzok pre dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov je stanovený v ISO-9001 Vcertifikáte a vo výrobe produktov ako je tento.

Táto pokroèilá technológia a správna kontrola kvality zabezpeèuje, aby zákazník a užívate¾ plne 

ohodnotili mnohé funkcie tohto systému. Pre dosiahnutie maximálného úžitku z týchto funkcií a hlavne 

pre správnu inštaláciu, Vám doporuèujeme, aby ste venovali pár minút èítaniu tohto manuálu.

ÚVOD

VE¼MI DÔLEŽITÉ

OBSAH
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-Mikroprocesorový systém s BUS inštaláciou (bez vyzváòacích vodièov):

  -Digitálny 4-vodièový audio systém.

  -Digitálny video systém 3+koaxiálny kábel.

  -Digitálny video systém 4+twistovaný pár.

-Nespoèetné množstvo vstupných panelov bez použitia prepínacích jednotiek.

-Akustická signalizácia obsadených a prijatých hovorov.

-Aktivácia d.c. elektrického zámku.

-Èasovaná aktivácia otvárania dverí.

-V Platea Uno monitoroch alebo T-940 Uno a T-740 Uno telefónoch:

  -Zábrana odpoèúvania hovoru.

  -Funkcia 'Video-Spy(pozorovanie)' ponecháva komunikaèný kanál vo¾ný.

  -Vstup pre zvonèeky do bytov.

  -Maximálne 3 monitory alebo telefóny v jednom byte bez ïalšieho sie�ového napájaèa.

V Platea Plus monitoroch alebo T-940 Plus telefónoch, navyše od vyššie uvedených aj:

  -Interkom medzi inými monitormi alebo telefónmi v jednom byte.

  -Rozdielne volacie tóny, zaleží odkia¾ hovor prichádza: nadradený alebo podradený vstupný panel, 

   zvonèek, interkom, ....

  -Aktivácia dvoch volite¾ných zariadení: druhá kamera, osvietenie, ...

-Ovláda max. 255 vnútorných budov a každý s 1,000 bytmi.

-Nová štruktúra programovacieho menu.

-Priamy volací kód, ktorý povo¾uje použitie iného volacieho kódu ako je nahraté na monitore, alebo

 telefóne (strana 12).

-Funkcia 'Zoznam:vložit', ktorá umožnuje udržiava� zoznam zoradený (strana 18).

-Kopírovanie zoznamu do iných panelov alebo vrátnice cez inštalaèný vodiè (strana 19).

-Tretí vstupný kontrólny kód s èasovým obmedzením (strana 16).

-Úprava textu použitím klávesnice ako mobilný telefón (strana 20).

-Predchádzajúce verzie softvéru sú plne kompatibilné, okrem toho, keï je Priamy Volací Kód 

 aktivovný alebo ak je poèet vnútornych budov väèší ako 99.

-

-  

-Skontrolujte, èi je napätie menšie ako 230Va.c.

-P

-K

-Vždy použite RG-59 alebo RG-11 koaxiálny vodiè. Nikdy nepoužívajte koaxiálny anténný vodiè. 

 V inštaláciach nie dlhšých ako 100m, Golmar RAP-5130 vodiè môže by� použitý.

nepoužívajte nadmernú silu pri za�ahovaní skrutiek na svorkovnici sie�ového napájaèa.

nainštalujte zariadenie bez zapojenia do siete. Odpojte napájanie pri každej zmene systému.

redtým ako zapojíte systém, skontrolujte zapojenie medzi vstupným panelom, monitormi,

 telefónmi a zapojenie sie�ového napájaèa. Vždy nasledujte priložené informácie.

eï odpojíte sie�ový napájaè, alebo po úprave systému, systém bude zablokovaný na dobu 

 30 sekúnd.
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Systém s jednou budovou.

-Pre uskutoènenie hovoru, návštevník by mal zada� 3-miestny kód príslušného bytu, ktorý si praje 

   kontaktova�: vstupný panel zobrazí zadaný kód. Keï už ste zadali kód, stlaète tlaèítko zvonèeka, pre 

   potvrdenie hovoru: akustický tón zaznie ako potvrdenie priebehu hovoru a vstupný panel zobrazí odkaz

   "volanie". V tomto momente  je hovor prijatý na monitore (telefóne) vo volanom byte. Ak je 

   zadaný nesprávny kód , stlaète tlaèítko CANCEL a skúste znova.

   V systéme s viacerými vstupnými dverami, ostatné vstupné paneli budú automaticky odpojené: Ak 

   návštevník skúša vola� z iného vstupného panelu, akustický tón zaznie ako potvrdenie, že systém je 

   obsadený a vstupný panel zobrazí odkaz "obsadené".

   Volací tón zaznie na dobu 3 sekúnd: po tomto èase sa zobrazí obraz na nadradenom monitore bez toho 

   aby o tom návštevník vedel. Ak chcete vidie� obraz na podradenom monitore stlaète tlaèítko   , prièom 

   sa obraz z druhého monitora stratí. Ak hovor nie je odpovedaný do 45 sekúnd, systém bude uvo¾nený.

-Pre uskutoènenie komunikácie zdvihnite sluchátko na monitore alebo telefóne. Komunikácia bude trva� 

   90 sekúnd, alebo kým nie je zložené sluchátko. Poèas komunikácie vstupný panel zobrazí odkaz 

   "komunikácia". Keï je komunikácia ukonèená, systém bude uvo¾nený.

-Ak chcete otvori� dvere, stlaète tlaèítko elektrického zámku poèas hovoru alebo v priebehu komunikácie: 

   s jedným, stlaèením je elektrický zámok aktivovaný na naprogramovanú dobu. Keï je elektrický zámok

   aktivovaný, vstupný panel vydá akustický tón, ktorý potvrdzuje aktiváciu elektrického zámku a vstupný 

   panel zobrazí odkaz "dvere otvorené".

-Popis tlaèítok monitora a telefónu je ukázaný na strane 23 a 29.

Systémy s hlavným vstupným panelom(mi) a viacerými vnútornými panelmi.

-Pre uskutoènenie hovoru z hlavného nadradeného vstupného panelu, navštevník by mal zada� 5-miestny

   kód príslušného bytu, ktorý si praje kontaktova�: Vstupný panel zobrazí zadaný kód. Postupujte ako je 

   opísané v predchádzajúcej kapitole pre uskutoènenie hovoru.

   Príslušný vnútorný vstupný panel a ïalšie hlavné vstupné panely (ak existujú): Ak návštevník potrebuje 

   vola�, zaznie akustický tón, ktorý oznamuje, že systém je obsadený, a displej vstupného panelu zobrazí 

   správu  "obsadené". Ostatné vstupné panely sú vo¾né pre uskutoènenie komunikácie.

-Pre uskutoènenie hovoru z vnútorného vstupného panelu postupujte ako je opísané v predchádzajúcej 

   kapitole. Ostatné vnútorné panely sú vo¾né pre uskutoènenie komunikácie. Hovor z hlavného vstupného

   panelu môže by� uskutoènený do hociktorej z vnútorných budov, okrem tej, ktorá je práve v komunikácii.

Použitie mien v zozname.

-Ak navštevník nevie kód bytu, ktorý si praje zavola�, môže ho nájs� v zozname mien, použite šípky pre 

   vyh¾adávanie. Keï nájdete správny kód, hovor uskutoèníte stlaèením zvonèeka. Pozri stranu 20, kde 

   sú detaily ako rýchlo vyh¾adáva� v zozname.

Aktivácia elektrického zámku cez klávesnicu.

-Pre otvorenie dverí použitím klávesnice, stlaète symbol KEY (K¼ÚÈ) a jeden s platných vstupných kódov. 

   Poèas aktivácie elektrického zámku, vstupný panel vydá akustické potvrdenie, že elektrický zámok bol 

   aktivovaný a displej na vstupnom panely zobrazí správu "dvere otvorené". Ak bol zadaný nesprávny kód, 

   stlaète tlaèítko CANCEL a skúste znova. Ak zadáte nesprávny kód tri-krát za sebou,  vstupný panel sa

   zablokuje na dobu 60 sekúnd.
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ozícia krabice pod omietku.P

1650
1850

1450

         Vrchná èas� modulu by mala by� umiestnená približne vo výške 1,65m. 

           Umiestnenie otvorov bude záleža� od poètu modulov vstupného panelu.

  

          Modul bol navrhnutý na umiestnenie do všetkých enviromentálnych podmienok. 

   Doporuèujeme, aby ste dbali na náhradné opatrenia na predåženie jeho životnosti

   (Clony, kryté miesta, …).  Pre dokonalý obraz na video vstupnom systéme sa vyhýbajte

                          priamemu svetlu zo zdroja (slnko, poulièné lampy, …).

1
CE610

125
140
56

Kompaktný
CE615

125
220
56

Moduly
Model

Š
V
H

2
CE620

125
257
56

3
CE630

125 mm.
374 mm.
  56 mm.

ríprava pre prístup káblov.P

Vylomte zadné spodné otvory pre vtiahnutie káblov.

    

     V prípade vstupných panelov s viacerými krabicami pod omietku,

     vylomte aj boèné otvory a spojte krabice pod omietku použitím spojky UC.

INŠTALÁCIA VSTUPNÉHO PANELU
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.Umiestnenie krabice pod omietku

Prevleète zapojenie cez otvory v spodnej èasti krabice pod 

omietku. 

     Vyrovnajte krabicu pod omietku. 

     Keï je krabica pod omietku umiestnená, odstráòte

     ochranné nálepky z dier na upevnenie vstupného

     panelu.

ontáž modulov vstupného .M panelu

Vložte hlavicu oznaèenú DOWN (DOLE) do spodného modulu a priskrutkujte hriade¾ 

modulu. 

Zopakujte tento postup pri systéme s viacerými modulmi (maximálny poèet modulov 

umiestnených nad sebou je tri

Umiestnite medzerník medzi spodný a ïalší modul, presvedète sa

že nastavovacie drážky na medzerníku sú vo vnútri panelu. Priskrutkujte hriade¾ modulu. 

). 

Vložte hlavicu oznaèenú UP (HORE) do posledného modulu a upevnite použitím 

dodaných skrutiek.
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ontáž komunikaèného modulu.M

Vložte komunikaèný modul do hláskového

     modulu. Vyrovnajte tlaèítko a gumu  

     mikrofónu na komunikaènom module s 

     príslušnými dierami na hláskovom module.

Zapojte komunikaèný modul s modulom klávesnice

     použitím dodaného plochého kábla.

avesenie modulu na krabicu pod omietku.Z

Zvo¾te smer otvárania modulu, táto vo¾ba Vám zjednoduší káblo-

          vanie vstupného panelu.

          Smer otvárania je urèený cez pozíciu pántov, ktoré musia

          prejs� cez hlavièku úchytky ako je ukázané na obr.

          Napr. ak sú pánty umiestnené na obidvoch úchytkách 

          v spodnej hlavièke, modul sa bude otvára� do dola. Ak 

          sú umiestnené v pravých úchytkách obidvoch hlavièiek,

          modul sa bude otvára� do¾ava. 

Na udržanie modulu na krabici pod omietku,

     vložte pánty do úchytky na krabici pod omietku

     ako je ukázané na obr.

INŠTALÁCIA VSTUPNÉHO PANELU
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Aktivované Blokované

Koaxial Twist. pár

Maximum Minimum

Nulovanie Pripravený

Jumper JP1 naèítava inštaláciu s komunikaèným rezistorom.

     Pre správnu operáciu systému, aktivujte tento rezistor iba

     v najbližšom vstupnom panely k stupaèke, alebo v hlavnom 

     vstupnom panely (ak existuje).

     Fabrické nastavenie: Aktivované.

Jumper JP2 vyberá typ káblu na použitie pre video signál: 

     koaxialny kábel (RG-59 alebo RG-11) alebo twistovaný pár.

     Video prenos cez twistovaný pár vyžaduje použitie EL560 

     modulu zapojeného do CN4 spojky.

     Fabrické nastavenie: koaxialny kábel.

Jumper JP3 vyberá hlasitos� potvrdzovacích signálov na 

     vstupnom panely (hovor v priebehu, systém obsadený a dvere

     otvorené). Ak po zapnutí systému, sa vám zdá, že hlasitos� 

     je privysoká, pozmeòte pozíciu jumpera.

     Fabrické nastavenie: maximum.

Jumper JP4 povo¾uje nulovanie PIN kódu inštalatéra na ten 

     nastavený v továrni (pozri stranu 10).

     Použite túto funkciu iba v prípade, že ste zabudli kód.

     V zapnutom systéme, zmeòte pozíciu jumpera na nulovanie 

     kódu a vrá�te jumper do pripravenej pozície.

opis konfiguraèných jumperov.P

JP1, JP2, JP3 a JP4 konfiguraèné jumpery

     sú umiestnené na ¾avej strane spojky svorkovnice.
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Vstupný panel má dve spojky pre pamä�ovú kartu na 

     zasunutie 256Kb pamä�ového modulu.

     Každý modul povo¾uje nahranie vlastných textov

     pre maximálne 968 užívate¾ov.

Systém je doruèený s jedným pamä�ovým modulom

     umiestneným  v spojke èíslo 0 (BK0), kde je nahratá 

     systémová konfigurácia.

DÔLEŽITÉ: V prípade vstupných panelov s dvoma pamä�ovými 

                    modulmi, nezmeòte pozíciu ich spojky, keï už sú nahraté.

                    BK0 modul musí vždy ma� zapojený pamä�ový modul.

BK0
BK1

olite¾né. EL560 modul pre video inštaláciu s twistovaným párom.V

Zapojte EL560 modul do CN6 spojky.

     CN4 spojka je prístupná, ak odšróbujete 4 šróby

     na pcb ochrannom kryte.

POZNÁMKA: v tomto type inštalácie, EL562 modul

     musí by� zapojený do všetkých monitorov.

     Obrá�te sa na špecifické schémy.

pojka pre pamä�ovú kartu.S

apojenie poèítaèa.Z

Je možné naprogramova� vstupný panel použitím

     poèítaèa cez jeho RS-232C port.

     Medzièlánok (nie je zahrnutý) má by� zapojený

     do CN8 spojky vstupného panelu.

     MEMEDIT softvér (zahrnutý z medzièlánkom)

     povo¾uje programáciu vstupného panelu a uloženie 

     kópie každého systému.

     V prípade poruchy pamäte, bude možné obnovi�

     konfiguráciu systému cez poèítaè.

INŠTALÁCIA VSTUPNÉHO PANELU
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apojenie modulov informaèných žiaroviek.Z

oncové nastavenia.K

Ak po spustení systému zistíte, že hlasitos� audia

     nie je správna, postupujte s možnými úpravami

     ako je ukázané.

CCTV má mechanizmus panorámy a naklonenia. 

     Ak orientácia nie je vyhovujúca tak ju napravte.

V prípade slabých svetelných podmienok, môže by� 

     aktivované vonkajšie osvetlenie zapojením R-3 relé 

     medzi svorky ‘+H' a 'L2' komunikaèného modulu.

atvorenie vstupného panelu.Z

Upevnite vstupný panel použitím dodaných

     skrutiek a podložiek.

Ukonèite montáž vstupného panelu pritlaèením

     zatváracích hláv.

Keï už sú umiestnené informaèné štítky,

     zapojte lampy z rozdielnych modulov a zapojte 

     ich do svoriek L1 a L2 komunikaèného modulu.

INŠTALÁCIA VSTUPNÉHO PANELU
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rogramovacie menu.P

golmar
16:30

Možnosti kódovaèu môžte zmeni� v

     tomto menu. 

      Stlaète OK pre vstup do tohto menu.

Kódovaè
(Access control)

Toto menu povo¾uje vyplni� zoznam a zmeni�

     jeho možnosti.

     Stlaète OK pre vstup do tohto menu.

Zoznam
(Repertory)

Pokraèovanie

pin kód
(PIN Code) pin:____

1 5 alebo31 1 111

V tomto menu môžete zmeni� konfiguráciu 

     systému.

     Stlaète OK pre vstup do tohto menu.

Konfigurácia
(Configuration)

*

O.K. ANCELC

Je nutné vojs� do programovacieho režimu, pre nastavenie vlastností systému.

     Pre správny chod systému, menu oznaèené hviezdièkou (   ) musia by� nastavené.

     Dve programovacie menu sú dostupné: 

      - inštalaèné: povo¾uje zmenu všetkých vlastností systému.

      - užívate¾ské: povo¾uje iba zmeny, ktoré neovplyvòujú chod systému.

     Programovacie menu s èiernym textom a bielym pozadím sú dostupné v obidvoch menu;

     možnos� s bielym textom a èiernym pozadím je dostupná iba v inštalaènom menu.

Keï prvý krát vôjdete do programovacieho menu, správy na displeji budú v španielskom jazyku. 

     Keï displej zobrazí správu “configuración”, stlaète OK: displej teraz ukáže “castellano”. 

     Stlaète OK pre zmenu do požadovaného jazyku.

Ak je funkcia priamy volací kód (strana 12) vypnutá, nebude nutné vyplni� mená v zozname 

     pre správny chod systému.

Použite šípky pre posun cez programovacie menu. Možné zmeny budú potvrdené stlaèením 

     OK, aj keï neskôr stlaèíte tlaèítko CANCEL.

Použite tlaèítko CANCEL pre výstup z konfiguraèného menu. Vstupný panel automaticky 

     vystúpi z konfiguraèného menu po 90 sekundách neèinnosti.

Pre vstup do hlavného programovacieho menu,

     stlaète   a zadajte

     - inštalaèný PIN kód (prednastavený: 1315)

     - užívate¾ský PIN kód (prednastavený: 1111).

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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onfiguraèné menu.K

Pokraèovanie

Z predchádzajúcej strany

Konfigurácia
(Configuration)

:000

adresa panelu
(panel address)

zmeòte hodnotu
(modify value)

:000

O.K.

:015
adresa panelu
(panel address)

*

áno
hlavný panel
(general panel)

*

áno
nadradený panel
(master panel)

*

slovenèina

áno
panel s kamerou
(panel w. camera)

*

Pre vstup do konfiguraèného menu, nasledujte 

     kroky opísané na predchádzajúcej strane 

     a stlaète OK keï displej zobrazí správu

     “konfigurácia”.

O.K.

O.K.

510

Povo¾uje vám vybra� jazyk zobrazovaných 

     správ, a programovacieho menu.

     Pre výber iného jazyka stlaète OK až kým

     nie je zobrazený požadovaný jazyk.

Každý systém musí ma� iba jeden nadradený 

     vstupný panel;

     ostatné panely musia by� podradené.

     V systémoch s hlavným vstupným 

     panelom konfigurujte ako nadradený jeden

     panel na každej vnútornej budove.

     Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

Ak tento panel je hlavný vstupný panel zvo¾te

     ÁNO.

     Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

Nastavuje kód pre budovy. V budovách s viac

     ako jedným panelom, nastavte ich s 

     rovnakým kódom; v systémoch s hlavným 

     vstupným panelom, nastavte kód 0 pre 

     hlavný vstupný panel a rozdielne kódy pre 

     každý vnútorny panel (platné kódy sú od 1 

     do 255).

Pre zmenu tejto hodnoty stlaète OK: displej 

     zobrazí správu “zmeòte hodnotu”. 

     Zadajte nový kód budovy a potvrïte 

     stlaèením OK.

     Ak stlaèíte CANCEL tak sa obnoví pôvodná

     hodnota.

Ak tento panel je video vstupný panel, stlaète

     ÁNO.

     Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty iba v 

     prípade audio vstupného panelu.

11
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onfiguraèné menu.K

áno
volanie na vrátnicu
(call to exchange)

*

áno

áno

Samozapínanie
(autoswitch-on)

priamy volací kód
(direct call code)

*

* Povo¾uje aktiváciu druhého volacieho kódu pre 
     každý byt, ktorý môže by� rozdielny od 
     naprogramovaného volacieho kódu. Tento 
     kód musí by� pridelený do menu zoznamu 
     (strana 17).
Stlaète OK pre aktiváciu alebo blokovanie tejto 
funkcie.

16:24

16:24

O.K.

17:30

nastavenie èasu
(set time)

zmeòte hodnotu
(modify value)

nastavenie èasu
(set time)

áno
zobrazenie hodín
(display clock)

O.K.

0371

Z predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Ak je zvolená možnos� ÁNO, hovor 
     uskutoènený na vstupnom panely bude 
     hneï presunutý na vrátnicu (ak existuje).
Pre zapnutie tejto funkcie, vrátnica musí by� 
     zapnutá na zachytávanie funkcii panelu.
Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

Povo¾uje zriadenie video alebo audio 
     komunikácie bez predchádzajúceho hovoru.
V budovách s viacerými panelmi, táto funkcia 
     môže by� aktivovaná iba v jednom z nich,
     v systémoch s hlavným vstupným panelom,
     táto funkcia môže by� aktivovaná iba na 
     vstupných paneloch vnútornej budovy.
Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

Systém má vnútorné hodiny, ktoré povo¾ujú 
     zobrazenie èasu na displeji, keï je systém
     v k¾udovom režime.
     Táto funkcia môže by� blokovaná v da¾šom
     kroku a v užívate¾skom menu.
Vnútorná baterka udržiava systém v správnom 
     èase aj keï je odpojené napájanie na dlhú
     dobu.

Pre nastavenie èasu stlaète OK: displej zobrazí
     správu “zmeòte hodnotu”. 
     Zadajte èas: hodiny od 0 do 23 a minúty
     od 0 do 59 a potvrïte stlaèením OK. Ak je
     stlaèené CANCEL obnoví sa pôvodná 
     hodnota.

Povo¾uje zobrazenie alebo schovanie hodín na
     displeji, keï je systém v k¾udovom režime.
Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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Zobrazenie správy
(display message) Golmar

zobrazenie správy
(display message) Golmar

O.K.

:1315

pin inštalatéra
(installer PIN)

zmeòte hodnotu
(modify value)

:1315

O.K.

:9876
pin inštalatéra
(installer PIN)

O.K.

6789

:1111

pin užívate¾a
(user PIN)

zmeòte hodnotu
(modify value)

:1111

O.K.

O.K.

2345

:5432
pin užívate¾a
(user PIN)

onfiguraèné menu.KZ predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Displej vstupného panelu zobrazuje správu,
     keï je systém v k¾udovom režime.
     Použite tento text, napr. na zobrazenie èísla
     budovy, alebo adresy.
 Pre zmenu tejto správy stlaète OK a nasledujte
     kroky, ktoré sú opísané na strane 20.
Keï bola zmena spravená, diplej zobrazí 
     správu “nastavenia nahraté” a vráti sa 
     do pôvodnej obrazovky.

Povo¾uje zmenu inštalaèného PINu pre vstup 
     do programovacieho menu inštalatéra. 
     (strana 10).
     Nedajte tento kód ¾udom, ktorí nie sú 
     trénovaní; každá zmena v programovacom 
     menu môže spôsobi� krach systému.

Pre zmenu PIN kódu stlaète OK: displej zobrazí
     správu “zmeòte hodnotu”.
     Zadajte nový kód a potvrïte stlaèením OK. 
     Ak je stlaèené CANCEL obnoví sa pôvodná 
     hodnota.
Vždy používajte štvormiestný kód.

Povo¾uje zmenu PIN kódu užíva�e¾a pre vstup 
     do programovacieho menu užívate¾a.
     (strana 10).
     Žiadna zmena v tomto menu nemá vplyv na 
     chod systému.

Pre zmenu PIN kódu, stlaète OK: displej zobrazí
     správu “zmeòte hodnotu”.
     Zadajte nový kód a potvrïte stlaèením OK. 
     Ak je stlaèené CANCEL obnoví sa pôvodná 
     hodnota.
Vždy používajte štvormiestný kód.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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:03

èas otvorenia dverí
(door open time)

zmeòte hodnotu
(modify value) 

:03

O.K.

:10
èas otvorenia dverí
(door open time)

O.K.1 0

Zobrazuje softvérovú verziu vstupného panelu.
verzia 5.00

Z predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Povo¾uje nastavenie èasu aktivácie elektr.

     zámku. Zmeòte túto hodnotu, ak je panel 

     umiestnený ïaleko od dverí. Hodnota je 

     zobrazená v sekundách a je 

     prednastavená na 3 sekundy.

Pre zmenu tejto hodnoty stlaète OK: displej 

     zobrazí správu “zmeòte hodnotu”. 

     Zadajte nový aktivaèný èas a potvrïte 

     stlaèením OK.

     Ak stlaèíte CANCEL, obnoví sa pôvodná 

     hodnota.

Elektrický zámok nebude aktivovaný ak je 

     zadaná nulová hodnota. Aby ste zabránili 

     prehriatiu elektrického zámku nezadávajte 

     vysokú hodnotu.

onfiguraèné menu.K

Ukonèenie konfiguraèného menu. Použite šípku "UP" (HORE) pre posun do 

     predchádzajúcich možností.

     Stlaète CANCEL pre výstup z konfiguraèného menu a návrat do hlavného menu.

     Ak je CANCEL stlaèené dvakrát panel výjde z programovacieho menu.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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1. vstupný kód
(1st access code) :2222

O.K.

áno
Kódovaè
(access control)

*

enu kódovaèa.M

O.K.

Kódovaè
(access control)

:2222
zmeòte hodnotu
(modify value)

:4013
1. vstupný kód
(1st access code)

O.K.

3104

2. vstupný kód
(2nd access code)

3. vstupný kód
(3rd access code)

:3333

:4444

Z predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Pre vstup do menu kódovaèa, nasledujte kroky 

     popísané na strane 10 a stlaète OK, keï 

     displej ukaže správu “kódovaè”.

Povo¾uje zapnutie alebo vypnutie funkcii

     kódovaèa (aktivácia elektrického zámku 

     zadaním PIN kódu).

     Stlaète OK pre zmenu tejto hodnoty.

Systém má tri rozdielne kódy pre aktiváciu 

     elektrického zámku.

Pre zmenu prvého kódu stlaète OK: displej

     zobrazí správu “zmeòte hodnotu”.

     Zadajte nový kód a potvrïte stlaèením OK.

     Ak stlaèíte CANCEL obnoví sa pôvodná 

     hodnota.

Vždy použite štvormiestný kód.

Pre zmenu druhého kódu postupujte ako pri 

     zmene prvého kódu.

Pre zmenu tretieho kódu postupujte ako pri 

     zmene prvého kódu.

Tento kód povo¾uje aktiváciu elektrického 

     zámku na dobu, ktorá sa dá naprogramova�

     ako je opísané v nasledujúcom kroku.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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enu kódovaèa.M

3. kód zapnutý
(3rd code on) 07:15

3. kód vypnutý
(3rd code off) 14:55

07:15
zmeòte hodnotu
(modify value)

10:13
3. kód zapnutý
(3rd code on)

O.K.

3101

Postupujte ako je popísane v kroku pre zmenu 

     prvého kódu. Ak je tento kód použitý na 

     aktivovanie elektrického zámku, systém 

     zašle správu na vrátnicu (ak existuje).

kód panika
(panic code) :5555

O.K.

Definuje èas od kedy môžete zada� tretí 

     vstupný kód pre aktiváciu elektrického 

     zámku.

Pre nastavenie tohto èasu stlaète OK: displej

     zobrazí správu “zmeòte hodnotu”. 

     Zadajte hodnotu hodiny od 0 do 23 a 

     hodnotu minúty od 0 do 59 a potvrïte

     staèením OK. Ak je stlaèené CANCEL 

     obnoví sa pôvodná hodnota.

Pre správnu operáciu tejto funkcie, systémové 

     hodiny musia by� správne nastavené ako je 

     popísané na strane 12.

Z predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Definuje èas do kedy môžete zada� tretí 

     vstupný kód pre aktiváciu elektrického 

     zámku.

Pre nastavenie èasu postupujte ako je opísané 

     v predchádzajúcom kroku.

V prípade že obidva èasy ( "od kedy" a "do 

     kedy") sú rovnaké, tretí kód bude možné 

     použi� stále.

Ukonèenie menu kódovaèa. Použite šípku "UP" (HORE) pre posun do 

     predchádzajúcich možností.

     Stlaète CANCEL pre výstup z konfiguraèného menu a návrat do hlavného menu.

     Ak je CANCEL stlaèené dvakrát panel výjde z programaèného menu.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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Zoznam:nový
(repertory: new)

zadajte adresu
(enter address)

O.K.

:000

O.K.

201

904300

zadajte priamy kód
(enter direct code) :000000

O.K.

_
zadajte meno (enter name)

nahraté nastavenia
(setting recorded)

Zoznam
(repertory)

O.K.

enu zoznamu.M

POZNÁMKA: pre uskutoènenie hovoru nebude nutné zada� nuly, ktoré sú na ¾avej strane

                       volacieho kódu. Napríklad, keï je volací kód 000100, staèí zada� 100 pre

                       uskutoènenie hovoru..

Z predchádzajúcej strany

Pokraèovanie

Pre vstup do menu zoznamu, nasledujte 

     kroky na strane 10 a stlaète OK, keï 

     displej zobrazí správu “zoznam”.

Povo¾uje zadanie nového záznamu na 

     poslednom mieste v zozname. Pre výber 

     špecifickej pozície použite menu 

     “zoznam:vloži�”.

Stlaète OK pre pokraèovanie: displej zobrazí

     správu “zadajte adresu”; zadajte kód 

     monitora a potvrïte stlaèením OK.

     Ak panel bol nastavený ako hlavný vstupný 

     panel, šes�miestny kód musí by� zadaný,

     prvé tri èíslice budú také isté ako kód 

     vnútornej budovy a posledné tri èíslice budú 

     také isté ako kód monitoru.

     Ak panel nebol nastavený ako hlavný vstupný

     panel, trojmiestny kód bude potrebný, a bude 

     taký istý ako kód monitoru.

DÔLEŽITÉ: ak funkcia "Priamy Volací Kód" 

     bola zapnutá (strana 12), displej zobrazí 

     správu “zadajte priamy kód”;

     zadajte šes�miestny kód, ktorý bude 

     používaný na volanie do daného bytu.

     Stlaète OK pre jeho potvrdenie.

Pre pridelenie textu k tomuto záznamu, stlaète

     OK a pokraèujte ako je zadané na strane 20.

Keï bol nový záznam nahratý, displej zobrazí 

     správu “nahraté nastavenia”, a vráti sa do 

     pôvodnej obrazovky. Zopakujte tieto kroky 

     pre pridanie to¾kých záznamov ko¾ko 

     potrebujete.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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zoznam: vloži�
(repertory: insert)

Zoznam:zmeni�
(repertory: modify)

O.K.

O.K.

jose perez
:000012     :000041

Vkladanie...
(Entering)

jose perez
:000012     :000041

Z predchádzajúcej strany

O.K.

O.K.

Zoznam:vymaza�
(repertory: delete)

Mazanie...
(Deleting...)

O.K.

jose perez
:000012     :000041

O.K.

Pokraèovanie

Povo¾uje vkladanie nových údajov na 

     špecifickú pozíciu. Táto funkcia povo¾uje 

     udržiava� zoznam zoradený.

Stlaète OK: displej ukáže prvú pozíciu v 

     zozname: v prípade ak neexistuje žiadny  

     záznam, displej zobrazí správu “zoznam 

     prázdny”. Použite šípky pre posun do 

     žiadanej pozície a stlaète OK: nový záznam 

     bude vložený pred zvolenú pozíciu.

Postupujte ako opísané v menu “zoznam: nový”.

Keï už bol vkladaný záznam nahratý displej 

     zobrazí správu “vkladanie...” pokým zoradí 

     zoznam a vráti sa do pôvodnej obrazovky. 

     Zopakujte tento postup pri vkladaní to¾kých 

     záznamov ko¾ko potrebujete.

Povo¾uje zmenu vložených záznamov. 

Stlaète OK: displej zobrazí záznam na prvej 

     pozícii: v prípade ak neexistuje žiadny  

     záznam, displej zobrazí správu “zoznam 

     prázdny”. Použite šípky pre presun na 

     záznam, ktorý chcete  zmeni� a stlaète OK.

Postupujte ako opísané v menu “zoznam: nový.

Keï už bol požadovaný záznam zmenený, 

     displej zobrazí správu “nahraté nastavenia”, 

     a vráti sa do pôvodnej obrazovky. Zopakujte 

     tento postup pre zmenu to¾kých záznamov 

     ko¾ko potrebujete.

Povo¾uje vymazanie existujúcich záznamov.

Stlaète OK: displej zobrazí záznam na prvej 

     pozícii: v prípade ak neexistuje žiadny  

     záznam, displej zobrazí správu “zoznam 

     prázdny”.  Použite šípky pre presun na 

     záznam, ktorý chcete vymaza� a stlaète OK.

Displej zobrazí správu “mazanie...” 

Keï už bol záznam vymazaný, displej zobrazí 

     ïalší záznam. Zopakujte tento postup pre 

     vymazanie to¾kých záznamov ko¾ko 

     potrebujete.

enu zoznamu.M

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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DÔLEŽITÉ: obsah zoznam môže by� presunutý iba medzi dvoma zariadeniami:

     NIKDY nedávajte viac ako jedno zariadenie do režimu príjmu alebo presunu.

     Je možné, že poèas presunu, iné zariadenie v inštalácii sa ¾ubovo¾ne uvádzajú do 

     chodu (príjem hovoru, aktivácia elektrického zámku, ...): je to normálne.

Je možné presunú� obsah zoznamu do iného

     panelu alebo vrátnice v tej istej inštalácii.

     Pred zaèiatkom presunu sa uistite, že 

     zariadenie, kde posielate údaje je 

     pripravené na príjem. (pozri ïalší krok).

Stlaète OK pre štart presunu. Displej zobrazí 

     správu “posielanie...” a èislo pozície 

     záznamu, ktorý sa práve posiela.

Keï je presun ukonèený, obidva zariadenia

     vystúpia z programovacieho menu.

zoznam: posla�
(repertory: send)

Posielanie...    095
(sending...)

O.K.

Povo¾uje prijímanie obsahu zoznamu z iných

     panelov alebo z vrátnice v tej istej inštalácii. 

Stlaète OK pre štart príjmu a dajte prijímaè do

     prijímacieho režimu.(pozri predchádzajúci

     krok). Displej zobrazí správu “prijímanie...” 

     a èíslo záznamu, ktorý sa prijíma. 

Keï je príjem ukonèený, prijímacie zariadenie

     vymaže zvyšné záznamy v zozname a 

     displej zobrazí správu “mazanie...”

Na záver, obidva zariadenia vystúpia z ich

     programovacieho režimu.

zoznam: prija�
(repertory: receive)

prijímanie...     095
(receiving...)

Mazanie...
(Deleting...)

O.K.

Z predchádzajúcej strany enu zoznamu.M

Ukonèenie menu kódovaèa. Použite šípku "UP" (HORE) pre posun do 

     predchádzajúcich možností.

     Stlaète CANCEL pre výstup z konfiguraèného menu a návrat do hlavného menu.

     Ak je CANCEL stlaèené dvakrát panel výjde z programaèného menu.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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Pre rýchle vyh¾adávanie stlaète jednu zo šípiek a potom èíslo (poèet záznamov o ktoré 

     sa môžte posúva�). Pre ešte rýchlejšie vyh¾adávanie použite šípku a èíslo 0 (10 v 10 

     záznamoch) alebo symbol k¾úèa (100 v 100 záznamoch).

Vyh¾adávanie bude realizované 5 v 5 záznamoch. Od teraz, keï 

     stlaèíte šípku zoznam sa posunie o 5 záznamov.
5

ditovanie textu.E

Pre vloženie alebo úpravu textu poèas programovania, použite klávesnicu ako je opísané 

     dole. Maximálny poèet znakov v jednom riadku je 16.

Použite èíselnú klávesnicu na vloženie textu: stlaète dané tlaèítko to¾ko krát, kým sa 

      objaví na displeji požadovaný znak, pod¾a priloženej tabu¾ky znakov.

O.K.

ANCELC

1

4

2

5

3

6

7 8 9

0

ýchle vyh¾adávanie v zoznameR

Použite šípky pre pohyb na displeji.

Stlaète OK pre uloženie celého textu. Displej zobrazí správu “nahraté 

     nastavenia”. 

Stlaète tlaèítko CANCEL pre výstup z editovania. Pôvodní text sa 

     obnoví a displej zobrazí správu “zrušené”.

Použite tlaèítko k¾úèa pre vymazanie znaku. zvyšok textu bude 

     posunutý o jednu pozíciu dozadu.

PROGRAMOVANIE VSTUPNÉHO PANELU
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Ak bude elektrický zámok inštalovaný do kovových dverí,

     použite vrták o priemere 3,5mm a urobte dieru. v prípade 

     drevených dverí, použite vrták o priemere 3mm. 

DÔLEŽITÉ:  Elektrický zámok musí by� 12Vd.c.

                     Ak používate a.c. elektrický zámok, použite jedno R-3 relé a jeden 

                     TF-104 sie�ový napájaè na jeho aktiváciu, ako je opísané na strane 35.

M 4 x 8

f3,5 x 25
 DIN-7972 

 DIN-963

nštalácia elektrického zámku.I

nštalácia FA-PLUS, FA-805 a FA-PLUS/C sie�ových napájaèov.I

DIN 46277

f3,5 x  25
DIN-7971

 f3,5 x 25
DIN-7971

Pre inštaláciu sie�ového napájaèa priamo na stenu, vyvàtajte 

     dve diery o priemere 6mm a vložte hmoždinky.

     Upevnite sie�ový napájaè s dodanými skrutkami.

Sie�ový napájaè môže by� nainštalovaný na DIN 46277 lištu,

     jednoducho pritlaèením. Pre oddelenie sie�ového

     napájaèa od DIN lišty, použite obyèajný skrutkovaè 

     a vypáète obrubu ako vidíte na obrázku.

FA-Plus/C model používa 6 jednotiek na DIN lištu, 7 

     jednotiek pre FA-805, a 10 jednotiek pre FA-Plus model.

DÔLEŽITÉ: maximálny poèet jednotiek, ktoré môžu by� zapojené do FA-Plus/C napájaèa

je 10, a 50 jednotiek v prípade FA-Plus model.

                    FA-805 môže by� použitý iba pre vstupné panely na hlavnom vstupe.

Spojte sie�ové napájaèe pre zapojenie viacerých jednotiek, ako je špecifikované 

                    na strane 35.

                    

                    

Sie�ový napájaè musí by� nainštalovaný na suchom 

     a bezpeènom mieste. Doporuèuje sa ochráni� 

     sie�ový napájaè použitím istièa a prúdového 

     chránièa.

INŠTALÁCIA SIE�OVÉHO NAPÁJAÈA

INŠTALÁCIA ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
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CODIGO / CODEMASTER SLAVEINTER A1

ATENCIÓN
Alta tensión. No abrir la tapa.
Manipular sólo por personal
del servicio técnico.

WARNING
High voltage. Don't open cover.
Handle only by technical service.

PLATEA UNO
REF.

11784022
COD.

PUERTA
Door

ESCALERA
Stair

PISO
Floor

VERSIÓN Nº SERIE

00000000000X.XXa
f

g
b

e

j lk m

d

i

c

h

a.

b.

c.

d.

e.

f .

g.

h.

i .

j .

k.

l .

m.

sluchátko

è/b alebo farebná obrazovka (záleží od modelu)

predný film (iba Platea Plus)

funkèné tlaèítka (záleží od modelu)

sluchátkový kábel

upevòovacie otvory

identifikaèný štítok

spojovacie body

CN4 spojka (CN2 v Platea Uno)

nastavenie hlasitosti zvonenia s troma stupòami (iba Platea Plus)

miesto pre kábel

nastavenie kontrastu (nastavenie farby vo farebnom monitore)

nastavenie jasu

opis Platea Plus a Platea Uno monitora.P

Platea Uno
tlaèítka

POPIS MONITORA
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(*) Aktivácia druhej kamery a hovor do podradenej vrátnice vyžadujú vnútornú modifikáciu

        monitora. Ak požadujete niektorú z týchto funkcii, kontaktujte vážho autorizovaného 

        distribútora.

        Aktivácia druhej kamery vyraïuje funkciu interkomu a funkcia hovoru do podradenej 

        vrátnice vyraïuje funkcie volite¾ných zariadení.

unkcie tlaèítok.F

opis identifikaèného štítku.P
Pre ¾ahšiu opravu, výmenu alebo zväèšenie poètu 

     existujúcich monitorov, vyplòte informácie na 

     identifikaènom štítku.

MASTER: nadradený monitor.

SLAVE: podradený monitor.

INTER: podradený monitor s funkciou interkom.

A1: monitor pripojený k auxiliarnému zariadeniu.

CODE: kódy tlaèítok (pozri stranu 27).

STAIR: kód budovy (pozri stranu 11).

CODIGO / CODEMASTER SLAVEINTER A1

ATENCIÓN
Alta tensión. No abrir la tapa.
Manipular sólo por personal
del servicio técnico.

WARNING
High voltage. Don't open cover.
Handle only by technical service.

PLATEA UNO
REF.

11784022
COD.

PUERTA
Door

ESCALERA
Stair

PISO
Floor

VERSIÓN Nº SERIE

00000000000X.XX

V platea Plus: Tlaèítko zapnutia a vypnutia. Po každom resetovaní systému, na dobu 

45 sekúnd bude možné iba prijíma� hovory.

V Platea Uno: Svetelný indikátor zapnutia a vypnutia.

Ak je sluchátko zložené povo¾uje aktiváciu druhej kamery(*).

Ak nie, povo¾uje uskutoènenie interkom hovoru alebo aktiváciu druhej 

kamery (*)  (iba pre Platea Plus).

Ak je sluchátko zložené povo¾uje aktiváciu volite¾ného zariadenie. Ak nie, povo¾uje 

hovor do vrátnice(*) alebo aktiváciu volite¾ného zariadenie (iba Platea Plus).

Ak je sluchátko zložené povo¾uje vidie� obraz z nadradeného vstupného panelu.

Ak nie, povo¾uje zriadenie audio a video komunikácie so vstupným panelom,ktorý bol

nastavený s funkciou samozapínania. Táto funkcia je vyradená ak je už komunikácia

zriadená.

Ak je sluchátko zložené:

     Platea PLUS: zasiela nudzový hovor do vrátnice, ktorá bola nastavená na 

                            prijímanie takýchto typov hovorov.

     Platea UNO: stlaète toto tlaèítko na 1 sekundu pre zapnutie a vypnutie monitora.          

                           45 sekúnd po zapnutí monitora môžu by� iba prijímané hovory.

Ak nie: v obidvoch modeloch povo¾uje hovor do nadradenej vrátnice. 

            Poèas príjmu hovoru a komunikácie v priebehu aktivuje elektrický zámok.
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L562 modul pre video inštaláciu s twistovaným párom.E

ýmena predného filmu.V

anipulácia s koncovým rezistorom.M

Koncový rezistor je umiestnený na CN4 spojke (CN2 v Platea Uno), 

     ktorú môžete nájs� na spodku monitora.

     V prípade inštalácie s twistovaným párom, koncový rezistor je 

     umiestnený na EL562 module, tiež ho nájdete na CN4 spojke

     (CN2 v Platea Uno) na spodku monitora.

Platea Plus monitor je dodaný s obojstranným predným filmom, ktorý povo¾uje majite¾ovi

     výber medzi dvoma farbami.

Pre výmenu predného filmu, odstáòte predný kryt vložením obyèajného šróbováka do 

     trojuholníkovej medzery, ako je na obrázku.

V Platea Plus: Nájdite CN4 spojku, ktorá je umiestnená na spodku 

monitora. Odstráòte existujúci jumper a zapojte EL562 modul.

V Platea Uno: Nájdite CN4 spojku, ktorá je umiestnená na spodku 

monitora. Odstráòte existujúci jumper na spojke a JP1 jumper 

napravo, potom zapojte EL562.   

POZNÁMKA: v tomto type inštalácie EL560 modul musí by� 

     zapojený do CN6 spojky modulu klávesnice (strana 8).

     Obrá�te sa na špecifické schémy zapojenia.

Neodstráòujte rezistor na monitoroch, kde konèí video kábel.

Odstráòte rezistor na monitoroch, cez ktoré video kábel prechádza.

NASTAVENIE MONITORA
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opis svorkovnice RCPL-Plus / RCPL-Uno monitora.P

a. upevòovacie otvory na stenu(x4)

b. upevòovacie háky monitora (x2)

c. miesto pre pripojovacie vodièe (vertikálne)

d. poistka pre demontáž monitora

e. montážny otvor pre pripojovacie vodièe

f.  Svorkovnica:

Vin

Vout

Malla
Shield

Malla
Shield

A

HZ-

INT

SA

CTO

2C

A1

VP

MP

D

REF

RCPL-PLUS
LOTE

CODE 11758882

Colocar la parte superior de la regleta a 1,60m. del suelo.
Place the top part of the monitor connector at 1,60m. from the floor.

50mm.

50mm.

Presionar para abrir.
Press to open.

a

b

b

f

e

d

c

a

Pre obidva modely   +, –: plus pól, mínus pól

                                 Malla: koaxialny štít

                                 A : audio komunikácia

                                 D : digitálna komunikácia

                                 HZ- : vstup pre tlaèítko na zvonèek

Platea Plus   Vin : vstup pre koaxiálny video signál

                     Vout : výstup pre koaxiálny video signál

                     INT : interkom

                     SA : výstup pre auxiliárne volacie zariadenie

                     CTO : výstup pre aktiváciu video distribútora

                     2C : výstup pre aktiváciu druhej kamery

                     A1 : výstup pre aktiváciu volite¾ných zariadení

                     Vp, Mp : twistovaný pár video signál

Platea Uno   Vin / MP: vstup pre koaxiálny video signál

                                    vstup pre twistovaný pár video signál MP

                     Vo / VP : výstup pre koaxiálny video signál

                                    vstup pre twistovaný pár video signál VP

Platea Plus: svorky +, – a Malla (štít) sú zdvojené pre umožnenie kaskádovej inštalácie

paralélnych monitorov a telefónov. Ak prvý monitor nie je pripojený do spojovacieho bloku, 

kaskádové jednotky nebudú zásobované elektrikou.

POPIS SVORKOVNICE MONITORA
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Zabráòte umiestneniu monitora blízko tepelného zdroja, v

zaprášených a zadymených podmienkach.

Pre upevnenie monitora priamo na stenu, vyvàtajte dve

diery o priemere 6mm a použite dodané skrutky.

.60m.

5cm.

     

     

Vrchná èast dosky monitora musí by� umiestnená vo výške 

     1  Minimálna vzdialenos� medzi doskou monitora 

     a najbližším predmetom musí by� 

Priložte monitor v pravom uhle k doske monitora

     a vyrovnajte upevòovacie otvory monitora s 

     upevòovacími hákmi dosky monitora, ako je 

     ukázané na obrázku.

Zaistite monitor. Pritlaète na pravú stranu až kým 

     upevòovacie uchýtky zaistia monitor napevno.

Na oddelenie monitora od bloku, použite 

     obyèajný šrobovák a uvo¾nite upevòovacie 

     úchytky. Odstráòte monitor od dosky monitora,

    dávajte pozor aby monitor nespadol.

pevnenie dosky monitora na stenu.U

.Upevnenie monitora

INŠTALÁCIA MONITORA
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golmar
13:15

O.K.01

rogramovanie monitorov.P
V prípade vstupného panelu na hlavnom vchode, naprogramujte monitory iba z každého 

     vstupného panelu na vnútorných budovách, ako je popísané na danej schéme.

Ak je vstupný panel inštalovaný na vnútornú budovu obytného komplexu alebo len na 

     samostatnú budovu, naprogramujte monitor nasledovne:

Pre vstup panelu do programovacieho režimu, 

  stlaète tlaèítko k¾úèa a zadajte PIN kód inštalatéra

  (fabrické nastavenie: 1315), ako na strane 10.

Vypnite monitor, ktorý ide by� programovaný.

Keï je monitor vypnutý, stlaète tlaèítko elektrického zámku.

Kým držíte stlaèené tlaèítko elektrického zámku, zároveò 

zapnite monitor.

Na ukážku, že systém je pripravený na programovanie, panel 

     vydá zvuk a LCD zobrazí správu “programovací režim”, a 

     obraz sa objaví na monitore. V tomto momente, môžete 

     pusti�  tlaèítko elektrického zámku. Zdvihnite sluchátko pre 

     zriadenie audio komunikácie so vstupným panelom.

Zadajte kód monitora, ktorý idete programova�

     a stlaète tlaèítko zvonèeka. V tomto 

     momente panel vydá zvuk a led svetielko 

     na monitore zabliká.

Pre naprogramovanie ako nadradený, 

     vypnite monitor a znovu ho zapnite.

Pre naprogramovanie ako podradený, 

     stlaète tlaèítko elektrického zámku.

Pre naprogramovanie ako podradený s 

     funkciou interkom stlaète     tlaèítko.

Každý byt musí ma� iba jedno nadradené zariadenie; v prípade paralélnych jednotiek

     naprogramujte ich ako podradené, nezáleží èi sú to monitory alebo telefóny.

Pre Platea Plus monitory:

PROGRAMOVANIE MONITORA
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Každý byt musí ma� iba jedno nadradené zariadenie; v prípade paralélnych jednotiek

     naprogramujte ich ako podradené, nezáleží èi sú to monitory alebo telefóny 

Pre Platea Uno monitory:

O.K.01

O.K.01

Pre obidva monitory:

rogramovanie monitora.P

Vypnite monitor, ktorý ide by� programovaný, stlaèením 

     tlaèítka elektrického zámku na 1 sekundu.

Stlaète tlaèítko samozapínania.

Kým držíte stlaèené tlaèítko samozapínania, zároveò stlaète

     tlaèítko elektrického zámku.

Na ukážku, že monitor je pripravený na programovanie, 

     vstupný panel vydá tón a obraz sa zobrazí na monitore.

     Tlaèítka teraz možete pusti�.

     Zdvihnite sluchátko z monitora.

Stlaète tlaèítko na vstupnom panely, ktoré

     zavolá tento monitor. V tomto momente 

     panel vydá zvuk a led svetielko na 

     monitore zabliká.

So zdvihnutým sluchátkom:

Ak programujete ako nadradený, zložte

     sluchátko.

Ak programujete ako podradený, stlaète 

     tlaèítko elektrického zámku a potom položte 

     sluchátko.

Uskutoènite hovor, aby ste zistili, èi je monitor správne naprogramovaný. 

Zopakujte tieto kroky pre naprogramovanie ostatných monitorov.

Keï je programovanie ukonèené, stlaèením tlaèítka CANCEL výjdete z 

programovacieho režimu. Ak nie, vstupný panel automatický výjde po  

90 sekundách neèinnosti.

Nadradený Podradený

PROGRAMOVANIE MONITORA
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opis T-940 Plus / T-940 Uno telefónu.P
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

telefónne sluchátko

reproduktor

mikrofón

otvor na zavesenie

miesto pre kábel

funkèné tlaèítka

kontrolka: ON/OFF

nastavenie hlasitosti zvonenia

hákový vypínaè

a

d

c

e

i

h

e

b

f

g

unkcie tlaèítok.F

Kontrolka: ON/OFF.

     Po každom resetovaní  telefónu a poèas ïalších 45 sekúnd,

     všetky tlaèítka na telefóne budú zablokované, okrem tlaèítka

     pre príjem hovorov (Iba T-940 Plus).

Toto tlaèítko povo¾uje interkom hovor, keï sluchátko nie je 

     zložené. Táto funkcia je opísaná na strane 24 (Iba T-940 Plus).

Ak je sluchátko zložené a stlaèíte toto tlaèítko, núdzový signál je 

     zaslaný na vrátnicu, ktorá musí ma� povolený príjem takýchto 

     hovorov. (Iba T-940 Plus).

     Ak nie, povo¾uje hovor do nadradenej vrátnice.

     Poèas hovoru a v priebehu komunikácie povo¾uje aktivovanie

     elektrického zámku.

a.

b.

c.a

b

c

Tlaèítko na 

T-940 Uno

T-940 Plus telefón má trojpozièný spínaè umiestnený na  

spodnej èasti telefónu (najbližšie k miestu pre kábel), 

ktorý povo¾uje nastavenie hlasitosti volania.

POPIS TELEFÓNU RADY CONDAL
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opis svorkovnice.P
plus pól, mínus pól

audio a digitálna komunikácia

interkom (Iba T-940 Plus)

výstup pre prídavné funkcie (Iba T-940 Plus)

vstup pre tlaèítko zvonèeka

+ ,  :

A , D :

INT :

SA :

HZ- :

–

pevnenie telefónu.U
Je nutné otvori� telefón pre zapojenie a upevnenie.

      Vložte obyèajný skrutkovaè do drážok a otoète 

      ako je ukázané na obrázku.

     Neumiestòujte telefón blízko pri tepelnom

     zdroji, v zaprášených a zadymených 

     podmienkách. Telefón môže by� upevnený 

     použitím elektrickej krabice pod omietku 

     alebo priamo na stenu, ako je na obrázku.  

     Ak bude telefón upevnený priamo na stenu, 

     vyvàtajte dve diery o priemere 6mm na 

     urèené miesto, použite 6mm hmoždinky 

     a skrutky o priemere 3,5 x 25mm.

Vtiahnite vodièe cez správne otvory a zapojte ich ako je 

     ukázané na schémach zapojenia.

Zatvorte telefón ako je ukázané na obrázku. Keï je telefón zatvorený, 

     pripojte sluchátko použitím telefónneho kábla a zložte ho.

A D+ _ SAINT HZ-

HZ-A D+ _

T-940 Plus:

T-940 Uno:

POPIS TELFÓNU RADY CONDAL

INŠTALÁCIA TELEFÓNU RADY CONDAL
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a

d

c

e

b

g

e

f

HZ-A D+ _

plus pól, mínus pól

audio komunikácia

digitálna komunikácia

vstup pre tlaèítko zvonèeka

+ ,  :

A :

D :

HZ- :

–

Popis T-740 Uno telefónu.

telefónne sluchátko

 pre telefónny kábel

h

reproduktor

mikrofón

otvor na zavesenie

RJ 11

tlaèítko pre ovládanie el. zámku

ákový vypínaè

a.

e.

b.

c.

d.

f.

g.

Funkcie tlaèítok.

Popis svorkovnice.

So zdvihnutým sluchátkom, hovor môže by� uskutoènený do 

hlavnej vrátnice. Poèas hovoru a v priebehu komunikácie, 

povo¾uje aktivovanie elektrického zámku.

POPIS PLATEA TELEFÓNU 
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.Upevnenie telefónu

Je nutné otvori� telefón pre zapojenie a upevnenie. 

Vložte obyèajný skrutkovaè do drážok a otoète ako je

ukázané na obrázku.

Zabráòte umiestneniu telefónu blízko pri tepelnom 

    zdroji, v zaprášených a zadymených podmienkach.

Telefón môže by� upevnený použitím elektrickej 

    krabice pod omietku alebo priamo na stenu, 

    ako je ukázané na obrázku. Ak bude telefón 

    upevnený priamo na stenu, vyvàtajte dve diery 

    v priemere 6mm na urèené miesto, použite 6mm 

    hmoždinky a skrutky v priemere 3.5 x 25mm.

Vtiahnite vodièe cez správne otvory a zapojte ich ako je ukázané 

na schémach zapojenia. 

Zatvorte telefón ako je ukázané na obrázku. Keï je telefón 

zatvorený, pripojte slúchatko použitím telefónneho kábla a 

zložte ho.

INŠTALÁCIA PLATEA TELEFÓNU
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golmar
13:15

O.K.01

Iba pre T-940 Plus telefóny:

V prípade vstupného panelu na hlavnom vchode, naprogramujte telefóny iba z každého 

     vstupného panelu na vnútorných budovách, ako je opísané na danej schéme.

Ak je vstupný panel inštalovaný na vnútornú budovu obytného komplexu alebo len na 

     samostatnú budovu, naprogramujte telefóny nasledovne:

Pre vstup panelu do programovacieho režimu, 

  stlaète tlaèítko k¾úèa a zadajte PIN kód inštalatéra

  (fabrické nastavenie: 1315), ako na strane 10.

Vypnite telefón, ktorý ide by� programovaný.

Keï je telefón vypnutý, stlaète tlaèítko elektrického zámku.

Kým držíte stlaèené tlaèítko elektrického zámku, zároveò 

zapnite telefón.

Na ukážku, že telefón je pripravený na programovanie, 

     panel vydá zvuk a LCD zobrazí správu “programovací

     režim”. Tlaèítka teraz môžete pusti�. Zdvihnite sluchátko 

     pre zriadenie audio komunikácie so vstupným panelom.

Zadajte kód, ktorý bude používaný na volanie 

     tohto telefónu a stlaète tlaèítko zvonèeka. 

     V tomto momente panel vydá zvuk a led 

      svetielko na telefóne zabliká.

Pre naprogramovanie ako nadradený, 

     vypnite telefón a znovu ho zapnite.

Pre naprogramovanie ako podradený, 

     stlaète tlaèítko elektrického zámku.

Pre naprogramovanie ako podradený s 

     funkciou interkom stlaète     tlaèítko.

Každý byt musí ma� iba jedno nadradené zariadenie; v prípade paralélnych jednotiek

     naprogramujte ich ako podradené, nezáleží èi sú to monitory alebo telefóny.

rogramovanie telefónov.P

PROGRAMOVANIE TELEFÓNOV 
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Iba pre T-940 Uno a T-740 Uno telefóny:

O.K.01

O.K.01

Stlaète tlaèítko elektrického zámku a zároveò zdvihnite sluchátko.

Pre všetky telefóny:

rogramovanie telefónov.P

Na ukážku, že telefón je pripravený na programovanie, 

     panel vydá zvuk a LCD zobrazí správu “programovací 

     režim”. Tlaèítko teraz môžete pusti�. Audio komunikácia 

     so vstupným panelom je možná.

Zadajte kód, ktorý bude používaný na 

     volanie tohto telefónu a stlaète tlaèítko 

     zvonèeka. V tomto momente panel a 

     telefón vydájú zvuk. 

Každý byt musí ma� iba jedno nadradené zariadenie; v prípade paralélnych jednotiek

     naprogramujte ich ako podradené, nezáleží èi sú to monitory alebo telefóny.

So zdvihnutím sluchátkom:

Ak programujete telefón ako nadradený, 

     zložte sluchátko.

Ak programujete telefón ako podradený, 

     stlaète tlaèítko elektrického zámku a potom

     zložte sluchátko.

Uskutoènite hovor, aby ste zistili, èi je telefón správne  naprogramovaný. 

  Zopakujte tieto kroky pre naprogramovanie ostatných telefónov. 

Keï je programovanie ukonèené, stlaèením tlaèítka CANCEL výjdete 

  z programovacieho režimu. Ak nie, vstupný panel automaticky výjde 

  po 90 sekundách neèinnosti.

Nadradený Podradený

PROGRAMOVANIE TELEFÓNOV

34



SECPRI

~~ + + -- CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1 CN2

-

JP

4321

A

A

_

_

+

+

D

D

Malla

Malla

Vin

Vin

Vout

Vout

CN4

CN4

A_+ DMallaVin Vout

CN4

D4L-PLUS

D4L-PLUS

1

4

7

2

5

8

3

6 0

9

CFA-Plus/C alebo FA-Plus

Napájanie

Nadradený vstupný panel

  Umiestnite tento sie�ový

  napájaè najbližšie ako je možné 

  k prvému distribútoru.

   Odstráòte JP1 jumper

   zo všetkých distribútorov

   okrem posledného.
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CFA-Plus/C alebo FA-Plus

Napájanie

Nadradený vstupný panel

  Umiestnite tento sie�ový

  napájaè najbližšie ako je možné 

  k prvému distribútoru.

   Odstráòte JP1 jumper

   zo všetkých distribútorov

   okrem posledného.
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Podradený vstupný panel

SCHÉMY ZAPOJENIA

ideo inštalácia s koaxialnym káblom.v
Schémy zapojenia ukazujú zapojenie video systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

RG-59 RG-59

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Vin+ out+ in out

+, –, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora. 

A
in

A
out

D+-CV
+

CV
-

FA-Plus/C
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Napájanie

Podradený vstupný panel

SCHÉMY ZAPOJENIA

ideo inštalácia s koaxialnym káblom.v
Schémy zapojenia ukazujú zapojenie video systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

RG-59 RG-59

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Vin+ out+ in out

+, –, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora. 

A
in

A
out

D+-CV
+

CV
-

680W

*
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PRIPOMIENKA: ak inštalácia má Uno telefóny alebo monitory rezistor musí by�   

nainštalovaný medzi 'D'  a '–' svorky vstupného panelu. V prípade viacerých 

vstupných panelov umiestnite rezistor iba na jednu najbližšiu stupaèku. 

Keï používate prídavné zariadenie RD-Plus/Uno, táto operácia nie je nutná. Ak je  

vzdialenos� medzi vstupným panelom a posledným monitorom alebo telefónom 

väèšia ako 200 metrov, alebo ak má budova viac ako 200 monitorov alebo telefónov,

prídavné zariadenie  RD-Plus/Uno bude potrebné.
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CFA-Plus/C alebo FA-Plus

Napájanie

Nadradený vstupný panel

  Umiestnite tento sie�ový
  napájaè najbližšie ako je možné 
  k prvému distribútoru.

   Odstráòte JP1 jumper
   zo všetkých distribútorov

   okrem posledného.
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  Umiestnite tento sie�ový
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   Odstráòte JP1 jumper
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   okrem posledného.
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SCHÉMY ZAPOJENIA

Napájanie

Podradený vstupný panel

DÔLEŽITÉ: Pre tento typ inštalácie, vstupný panel musí ma� zapojený EL560 modulu

                    v každom a monitory musia ma� v každom zapojený EL562.

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

CAT-5 CAT-5

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Min+,- out+,- p,d p,d

+, –, CTO, CT, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora. 

ideo inštalácia bez koaxialného kábla.v
Schémy zapojenia ukazujú zapojenie video systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.
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SCHÉMY ZAPOJENIA

Napájanie

Podradený vstupný panel

DÔLEŽITÉ: Pre tento typ inštalácie, vstupný panel musí ma� zapojený EL560 modulu

                    v každom a monitory musia ma� v každom zapojený EL562.

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

CAT-5 CAT-5

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Min+,- out+,- p,d p,d

+, –, CTO, CT, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora. 

ideo inštalácia bez koaxialného kábla.v
Schémy zapojenia ukazujú zapojenie video systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.
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PRIPOMIENKA: ak inštalácia má Uno telefóny alebo monitory rezistor musí by�   

nainštalovaný medzi 'D'  a '–' svorky vstupného panelu. V prípade viacerých 

vstupných panelov umiestnite rezistor iba na jednu najbližšiu stupaèku. 

Keï používate prídavné zariadenie RD-Plus/Uno, táto operácia nie je nutná. Ak je  

vzdialenos� medzi vstupným panelom a posledným monitorom alebo telefónom 

väèšia ako 200 metrov, alebo ak má budova viac ako 200 monitorov alebo telefónov,

prídavné zariadenie RD-Plus/Uno bude potrebné.

DOPORUÈENÉ PÁROVANIE 

Biely/zelený:   , dáta (D)

Biely/oranžový:     ,  

Biely/modrý:    , audio (A)

Biely/hnedý:  V, M (video)

-
-

++
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  Umiestnite tento sie�ový
  napájaè najbližšie ako je možné 
  k prvému distribútoru.
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Napájanie

Nadradený vstupný panel

  Umiestnite tento sie�ový
  napájaè najbližšie ako je možné 
  k prvému distribútoru.

A+ _ D

T-740 Uno
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Napájanie

Podradený vstupný panel

udio inštalácia.A

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

+, –, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora.

40

Schémy zapojenia ukazujú zapojenie audio systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.
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Napájanie

Podradený vstupný panel

udio inštalácia.A

1,00mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

Svorka

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

50m.

Vzdialenos�

150m.

A , A , A, Din out

+, –, CV+, CV–

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora.

40

Schémy zapojenia ukazujú zapojenie audio systému s jedným alebo viacerými vstupnými

     panelmi pre jednu budovu.

Ak má systém len jeden vstupný panel, anulujte vodièe do druhého vstupného panelu.

Ak má systém viac ako jeden vstupný panel, zapojte druhý panel ako je ukázané na 

     schéme zapojenia V prípade viac ako dvoch panelov, zapojte ich ako je zapojený druhý.
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*

PRIPOMIENKA: ak inštalácia má Uno telefóny alebo monitory rezistor musí by�   

nainštalovaný medzi 'D'  a '–' svorky vstupného panelu. V prípade viacerých 

vstupných panelov umiestnite rezistor iba na jednu najbližšiu stupaèku. 

Keï používate prídavné zariadenie RD-Plus/Uno, táto operácia nie je nutná. Ak je  

vzdialenos� medzi vstupným panelom a posledným monitorom alebo telefónom 

väèšia ako 200 metrov, alebo ak má budova viac ako 200 monitorov alebo telefónov,

prídavné zariadenie RD-Plus/Uno bude potrebné.
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FA-Plus/C alebo FA-Plus

BUDOVA 126

Napájanie

Do monitorov

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

Pre správne zapojenie a konfiguráciu systému, použite tento návod na použitie a ten, ktorý 

     je priložený pri vstupných paneloch pre vnútorné budovy.

Schémy zapojenia ukazujú zapojenie video systému s dvoma vstupnými panelmi na 

     hlavnom vchode a maximálne 128 vstupných panelov na vnútorných budovách.

V prípade viac ako dvoch vstupných panelov na hlavnom vchode, zapojte ich ako je 

     zapojený druhý.

Vo video systéme, použite D4L-Plus distribútor v každom panely okrem posledného.

     Odstráòte koncový rezistor na všetkých distribútoroch okrem posledného.

V prípade iba audio systému, nepoužívajte koaxiálny kábel ani distribútor. Na stupaèke 

     koaxiálny kábel musí by� nahradený negatívnym vodièom.

Obrá�te sa na predchádzajúce schémy pre zapojenie monitorov alebo telefónov.

ideo inštalácia so vstupným panelom na hlavnom vchode pre obytné komplexy.v
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SCHÉMY ZAPOJENIA

1,50mm² 2,50mm²

0,25mm² 0,25mm²

RG-59 RG-59

Svorkal

DOPORUÈENÉ PRIEREZY

100m.

Vzdialenos�

300m.

A , A , A, Din out

V , V , V , Vin+ out+ in out

+, –, CV+, CV–
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Napájanie

Do monitorov

ideo inštalácia so vstupným panelom na hlavnom vchode pre obytné komplexy.v

Pre dlhšiu vzdialenos� ako je špecifikovaná, kontaktujte vášho distribútora.
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Príklad stupaèky s prídavným zariadením!

!
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Ak nejaký T-940 Uno alebo Platea Uno je zapojený do vstupného panelu na vonkajšej 

budove, prídavné zariadenie RD-Plus/Uno musí by� použité, inštalujte ako je na schémach.



MRBO T

R-3

TF-104

SEC

~~ CV+CV- D MallaVin-AinAout Vin+ Vout-Vout++

CN1

-

apojenie a.c. elektrického zámku.Z
Ako je opísané na strane 21, elektrický zámok, ktorý bude zapojený do vstupného

     panelu, musí by� d.c. Ak bol predtým nainštalovaný a.c. elektrický zámok, použite

     R-3 relé a TF-104 transformátor a zapojte ich do elektrického zámku ako je 

     opísané na priloženej schéme.

apojenie viacerých sie�ových napájaèov.Z
Ak poèet monitorov a telefónov, ktoré chcete zapoji�, je väèší ako je možné pre jeden

     sie�ový napájaè (pozri strana 21), použite ïalší sie�ový napájaè pod¾a potreby.

     Prvý sie�ový napájaè by mal by� pripojený do vstupného panelu a do prvej skupiny 

     monitorov alebo telefónov; zapojte ïalšiu skupinu do plusovej svorky daného 

     sie�ového napájaèa.

Pre zapojenie viacerých sie�ových napájaèov spojte ich nulové svorky;

     NIKDY nezapájajte plusovú svorku rozdielnych sie�ových napájaèov.

Do vstupného panelu a do 

     prvej skupiny monitorov

     alebo telefónov.

Do druhej skupiny monitorov

     alebo telefónov.

1. FA-Plus 2. FA-Plus/C alebo FA-Plus

SECPRI

~~

Napájanie

+ + --

SECPRI

~~

Napájanie

+ + --

Vstupný Panel

1

4

7

2

5

8

3

6 0

9

C
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SA+ T TR RM M

SAR-90

SA+ T TR RM M

SAR-90

TF-104

SEC

~~

CV+CV- -

A_+ D A1MallaVin Vout

CN4

A_+ D A1MallaVin Vout

CN4

Elektrický zámok môže by� aktivovaný kedyko¾vek

     použitím vonkajšieho tlaèítka, ktoré musí by� 

     zapojené medzi 'CV ' a ' ' svorky modulu klávesnice.

     Táto funkcia povo¾uje odchod z budovy bez nutnosti 

     použitia klúèu.

– –

ktivácia vonkajšieho elektrického zámku.A

ktivácia prídavných zariadení.A

Pre aktiváciu prídavných zariadení, bude nutné použitie SAR-90 relé jednotky. Ak je toto 

     zariadenie delené medzi všetky monitory, zapojte ich do  A1 svorky a použite iba 

     jednu relé jednotku. V prípade, že monitor má vlastnú aplikáciu, použite SAR-90 relé pre

     každý monitor a nezapojte ich do  A1 svorky monitora.

Pre aktiváciu tejto funkcie, stlaète kedyko¾vek tlaèítko  , nezáleží na pozícii sluchátka.

Zvýèajné aplikácie sú aktivácia svetla na schodoch, druhý elektrický zámok, ...

Použitie TF-104 sie�ovtransformátora bude nutné pre aktiváciu druhého elektrického zámku.

DÔLEŽITÉ: elektrický zámok musí by� typu 12Vc.a..

Do tlaèítka pre svetlo
  na chodbe

VOLITE¼NÉ ZAPOJENIA
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A+ _ D INTA_+ D INTMallaVin Vout

CN4

A_+ DMallaVin Vout

CN4

apojenie Shiner Plus monitora do video nahrávaèa alebo TV.Z

Ak vaša TV alebo video má SCART spojku, bude 

     možné vidie� obraz zo vstupného panelu na TV

     obrazovke.

Odstráòte koncový rezistor, ktorý je umiestnený na CN4 

     spojke (CN2 v Platea Uno). 

     Zapojte koaxiálny kábel medzi svorky 17 (okraj) a

     20 (stred) na SCART spojke.

Možné iba pre koaxiálnu inštaláciu.

unkcia interkom.F

Platea Plus monitor a T-940 Plus telefón majú funkciu interkom medzi dvoma jednotkami

     v tom istom byte. Pre zapnutie tejto funkcie skontrolujte nasledovné podmienky:

          - Jedna zo zariadení bola naprogramovaná ako nadradená a druhá ako podradená 

                s funkciou interkom, ako opísané na stranách 27 a 33.

               V prípade, keï je jeden monitor a jeden telefón nastavte monitor ako nadradený.

          - Zapojte INT svorku jednotiek, ako je na priloženej schéme.

Pre zriadenie interkom komunikácie zdvihnite sluchátko a stlaète tlaèítko interkomu;

     akustický tón zaznie na sluchátku pre potvrdenie hovoru v priebehu alebo že volaná 

     jednotka je v komunikácii so vstupným panelom. Pre zriadenie komunikácie zdvihnite 

     sluchátko volanej jednotky. Ak poèas interkom hovoru, prichádza iný hovor zo vstupného 

     panelu, akustický tón zaznie na nadradenej jednotke a obraz sa objaví v prípade 

     monitora; stlaète tlaèítko interkomu na nadradenej jednotke pre zriadenie komunikácie

     so vstupným panelom, alebo stlaète tlaèítko elektrického zámku pre jeho aktiváciu.

Vydávané akustické tóny sú rozdielne, záleží od ich pôvodu, èo povo¾uje užívate¾ovi 

     rozozna� odkia¾ hovor prichádza.

VOLITE¼NÉ ZAPOJENIA
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HZ--

SA+ T TR RM M

SAR-90

A_+ D 2CMallaVin Vout

CN4

apojenie zvonèeka.Z

Platea monitor a T-940 a T-740 telefón môžu by� použité pre prijímanie hovoru z pred 

     vchodu do bytu, šetrí použitie zvonèeka. Zapojte tlaèítko pre vchodom do bytu do 'HZ ' 

     a ' ' svoriek monitora alebo telefónu.

Vydávané akustické tóny sú rozdielne, záleží od ich pôvodu, èo povo¾uje užívate¾ovi 

     rozozna� odkia¾ hovor prichádza. Ak v priebehu komunikácie, prichádza hovor z pred 

     vchodu do bytu, akustický tón zaznie v sluchátku aby oznámil, že niekdo volá.

–

–

ktivácia druhej kamery.A

Použitie SAR-90 relé bude nutné pre aktiváciu druhej kamery a vnútorná modifikácia na 

     monitore musí by� spravená, pozri strana 23.

Táto funkcia blokuje funkciu interkom. Ak sú potrebné obidve funkcie, použite A1 svorku 

     pre aktiváciu druhej kamery.

Pre aktiváciu tejto funkcie, stlaète kedyko¾vek tlaèitko    , nezáleží na pozícii sluchátka.

Ak je toto zariadenie delené medzi všetky monitory, zapojte ich 2C svorku a použite iba 

     jednu relé jednotku. V prípade keï má každý monitor vlastnú kameru, použite SAR-90 

     relé pre všetky monitory a nezapájajte ich 2C svorky.

Toto tlaèítko môže by� použité pre aktiváciu ïalších prídavných zariadení, keïže je 

     použitá A1 svorka.

Zvyèajné aplikácie sú “videospy” pozorovanie vstupu do vý�ahu, vstupnej haly, ...

*Vyžaduje vnútornú modifikáciu 
strana 23.

VOLITE¼NÉ ZAPOJENIA
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RD-Plus/Uno

GND

apojenie prídavného zariadenia RD-Plus/Uno.Z
Ak je v inštalácii jeden alebo viacej Uno monitorov alebo telefónov, a ak vzdialenos� medzi  

vstupným panelom a posledným monitorom alebo telefónom je väèšia ako 200 metrov, alebo 

ak má budová viac ako 200 monitorov alebo telefónov, prídavné zariadenie RD-Plus/Uno by

malo by� nainštalované. 

Obrá�te sa na nasledovnú schému zapojenia. 

Inštalácia je rovnaká pre monitory aj telefóny (koaxiál nie je potrebný).

VOLITE¼NÉ ZAPOJENIA
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¼ahký spôsob ako skontrolova�, že systém správne funguje, je ak odpojíte zapojenie od 

  vstupného panelu a skontrolujete monitor priamo pripojený do

S CTO a ' ' svorkami, nezni

 

  ' ' a 'CV ': 

   v tomto momente nap tie v stupu med 'CV+' a 'CV ' b 2V d.c. Ak je, tak 

   skontrolujte .

  -

onitor neuka .

   (pozri strana 11).

  

 na strane 35 do 44.

onitor .

   

   na strane 35 do 44,

 spojky svorkovnice vstupného 

  panelu.

krat medzi rozliènými svorkami inštalácie, okrem skratu medzi – èí 

  zapojený sysrém.

-Niè nefunguje.

  -Skontrolujte napätie na sie�ovom napájaèi medzi ' - ' a '+' svorkami: Malo by by� 17,5 do 

   18,5V d.c. Ak nie je, odpojte sie�ový napájaè a zmerajte znovu. Ak je teraz správne, to znamená, 

   že nastal skrat v inštalácii. Odpojte sie�ový napájaè od napájania a skontrolujte inštaláciu.

  -Skontrolujte, èi 'D' svorka nie je skratovaná s ' - ' alebo '+' svorkami.

  -Skontrolujte, èi 'D' svorka nebola zmenená niekde v inštalácii 'A' svorkou. 

-Nežiadúca hlasitos� audia.

  -Nastavte hlasitos� ako je ukázané na strane 9. V prípade spätnej väzby, znížte hlasitos� audia, 

   až kým sa spätná väzba nestratí. Ak spätná väzba pretrváva, nasledujte ïalšie kroky.

-Nepretržitá spätná väzba.

  -Skontrolujte, èi 'A' svorka nie je skratovaná s inou svorkou.

-Otváranie dverí nefunguje.

  -Pamätajte, že táto funkcie je dostupná iba poèas hovoru, alebo v priebehu komunikácie.

-Odpojte elektrický zámok od spojky svorkovnice vstupného panelu a skratujte svorky – –

ä ý zi svorkami – y malo by� 1

elektrický zámok a jeho zapojenie

-Systém sa nedá naprogramova�.

  -Ak programujete tlaèítka na vstupnom panely, skontrolujte, èi je switch è. 2 na konfiguraènom 

   DIP switchy v polohohe ON a èi boli kroky programovania správne nasledované. V prípade panelov

   s kódovou vo¾bou, skontrolujte èi je panel v programovacom režime (strana 19 a 22)

  -Skontrolujte, èi 'A' svorka nie je skratovaná s inými svorkami.

  -Skontrolujte, èi jumper vstupných panelov zodpovedný za komunikaèný rezistor je správne 

   umiestnený, ako je ukázané na schémach.

-Niektoré jednotky neprijímajú hovory.

  -Pamätajte, že každý byt môže ma� len jednu nadradenu jednotku. Skontrolujte, že sú jednotky 

    zapnuté a správne naprogramované.

Uistite sa, že nadradený monitor alebo telefón je zapnutý.

-M zuje obraz

-Uistite sa, že vstupný panel je konfigurovaný s kamerou

-Skontrolujte správne zapojenie koaxialného kábla alebo twistovaného páru pod¾a dodaných 

   schém

-M  ukazuje pokazený alebo nízko definovaný obraz

-Skontrolujte správne zapojenie koaxiál kábla alebo twistovaného páru pod¾a dodaných schém

venujte pozornos� správnej polarite káblov. 

NAJÈASTEJŠIE ZÁVADY
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Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

Golmar si rezervuje právo, aby žiadna modifikácia nebola spravená bez 
predchádzajúceho oznámenia.

Neprešlo jazykovou úpravou.                                                                             Vytlaèené na Slovensku.
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