
System domofonowy oparty na centrali
                 2 Wire Elprod by Wekta

Kaseta zintegrowana z centralą, w cyfrowym systemie domofonowym WEKTA 2-Wire, przeznaczona

jest do montażu w budynkach wielorodzinnych, w systemie dwu przewodowym z żyłami o polaryzacji

(+ i -).  System jest kompatybilny z innymi systemami dwu żyłowymi,  współpracuje z unifonami TK-7

lub innymi, posiadającymi dekoder adresujący, umożliwiający zaprogramowanie 255 lokali w

budynku. System ten nie wymaga stosowania dodatkowych modułów sterujących. Zewnętrzny

przycisk otwarcia drzwi, oraz podłączenie elektrozaczepu znajdują się w kasecie.

Walory estetyczne kasety podnosi jakość jej wykonania;  stal nierdzewna płyty,  podświetlana

klawiatura numeryczna, wyświetlacz cyfrowy LED oraz zestaw  ikon informacyjnych o  aktualnym

stanie systemu .

Zarówno wyświetlacz cyfrowy LED jak i zestaw ikon dla osób niedosłyszących, chronione są płytką

wykonaną z poliwęglanu odpornego na zarysowanie  i uszkodzenia mechaniczne. Solidne wykonanie

klawiatury oraz pozostałych elementów płyty przedniej kasety, powodują jej wysoką odporność na

akty wandalizmu.

System WEKTA 2-Wire w swojej pamięci przechowuje wszelkie dane dotyczące zainstalowanego

systemu, ustawienia fabryczne oraz zaprogramowane podczas instalacji i konfigurację systemu.

Kaseta wyposażona jest we wbudowany czytnik RFID umożliwiający za pomocą breloka, szybkie

otwarcie zamka elektromagnetycznego, bez konieczności wprowadzania kodu otwarcia.

System Wekta 2 Wire funkcjonuje w dwóch wersjach;
Wersja podstawowa do instalacji w pojedynczych budynkach z kilkoma wejściami
bez podglądu Video
Wersja rozbudowana do instalacji w pojedynczych budynkach z podglądem Video  
W instalacjach posiadających system Video, montowane są zarówno unifony TK-7 
jak i wideo unifony, maksymalnie dla 255 lokali.
Wersja z podglądem Video wymaga zastosowania dodatkowych Rozdzielaczy Piętrowych
 z zasilaczami DC 12V oraz oprzewodowania dodatkowym przewodem UTP kat.5 dla pionu A/V. 
Instalacja systemów Podstawowego jak i rozbudowanego jest prosta, cechuje ją 
prostota połączeń za pomocą złącz RJ  między poszczególnymi urządzeniami oraz niewielka 
ilość tych urządzeń w systemie. 
Programowanie lokali wykonuje się bezpośrednio w unifonach dla pojedynczych unifonów
oraz w modułach Rozdzielaczy Piętrowych dla wideo unifonów.
System podstawowy wymaga zastosowania zasilacza AC 12V do zasilania zintegrowanej kasety 
oraz zasilacza AC 12 V do zasilania przełącznika 4 - ro bramowego.
System rozbudowany wymaga zasilania  zintegrowanej kasety napięciem DC 12V, a do każdego
Rozdzielacza Piętrowego dla zasilania elektroniki i wideo unifonu dodatkowego zasilacza DC 12V.

Występujące złącza w centralach systemu domofonowego 2 Wire Elprod by Wekta;

-     +    P.   P     Z    Z  AC 12V

Złącze centrali wer. podstawowa
RJ 45

Złącze centrali
wersja Video

  -   +     Z  Z       P. P 
DC12V

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  podgl.
8  podgl.



   System domofonowy oparty na centrali
                2 Wire Elprod by Wekta
Centralo kasety stosowane w systemie  Wire

Kasety zintegrowane z centralą w cyfrowym systemie domofonowym WEKTA 2 Wire. 
Przeznaczone są do montażu w budynkach wielorodzinnych, w systemie dwu przewodowym 
o plaryzacji linii abonenckiej „+ i -”. Kasety wersji podstawowej współpracują z unifonami TK-7
lub z innymi posiadającymi dekoder adresujący, kasety wersji Video współpracują z unifonami TK-7
oraz z wideounifonami Hand Free możliwiając połączenie do zaprogramowanych 255 aparatów w systemie. 
Standardowo kasety wyposażone są w czytnik RFID dla  kart i breloków. Kasety posiadają wyprowadzenia 
do podłączenia zamka elektromagnetycznego oraz dodatkowego zewnętrznego przycisku otwierania 
tego elektrozaczepu. Zasilane są napięciem AC 12V kasety wersji podstawowej oraz napięciem stałym
DC 12V kasety z kamerą bezpośrednio na zaciski kasety. Kasety Video posiadają zamontowaną kamerę.
Kasety pracują zarówno w systemach jako pojedyncze lub połączone przez przełącznik bramowy 
w systemie wielowejściowym. 

-     +    P.   P     Z    Z  AC 12V

Złącze centrali wer. podstawowa

AC 12V

Zamek el.magn.

Przycisk otw. drzwi

Linia abonencka unifonów

2 Wire pozioma  2 Wire pionowa

Wersje kaseto central 2 Wire
               podstawowa

RJ 45

Złącze centrali wersja Video

  -   +     Z    Z    P.   P 
DC12V

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  podgl.
8  podgl.

Kaseto centrala 2 Wire 
        wersja Video
            z kamerą

Zasilanie DC 12V

Zamek el. magn.

Przycisk otw. drzwi



AC 12V

    P.  P   Z   Z  AC 12V

L-  L+

Listwa przyłączeniowa
    centrali - kasety

System domofonowy oparty na centrali
                 2 Wire Elprod by Wekta
podłączenie podstawowego zestawu
     Centralo- kaseta i unifony TK-7

Podczas projektowania sieci kablowej
   należy zwracać uwagę na długość 
   poszczególnych linii abonenckich
   dla zachowania ich przybliżonych 
oporności, aby oporności ich nie różniły 
się bardzo między najdłuższą i najkrótszą
 linią 

  Przewód min. 2x0,5 mm
z zachowaniem polaryzacji
          w linii L-  L+ 

Przewody do elektrozaczepu
oraz do przycisku dodatkowego
       Smyp 2x 0,75 mm

Unifony TK-7

ZZ

PP

Podstawowy zestaw dla prostej instalacji domofonowej systemu 2 Wire składa się;
z kasety wejściowej która jest równocześnie centralą systemu. Wszystkie informacje
dotyczące ustawień fabrycznych i zaprogramowanych przez instalatora znajdują się
w pamięci centrali. Programowanie wykonuje się korzystając z klawiszy klawiatury.
Aparaty typu TK-7 programowane dla lokali systemem zworek w systemie dwójkowym.

12
8

64 32 16 8 4 2 1

       Programowanie Unifonów TK-7 odbywa się po 
zdjęciu obudowy (przy montażu aparatu) i odpowiednim
          podłączeniu zworek na pinach programatora
suma cyfr na zwartych pinach odpowiada numerowi lokalu
np..  suma  cyfr zworek 1+2+4 równa jest lokalowi 7



System domofonowy oparty na centrali
              2 Wire Elprod by Wekta
  podłączenie podstawowego zestawu
         Centralo- kaseta przełącznik
       cztero bramowy i unifony TK-7

Zastosowanie w instalacji przełącznika cztero bramowewgo pozwala na zamontowanie
    dodatkowych kaset central, w przypadku większej niż jedno wejście do budynku.
W systemie tym możliwe jest wykorzystanie dodatkowego przycisku unifonu TK-7
                   do otwierania impulsem, bramy lub furtki zewnętrznej.

Unifony TK-7

AC 12V

    P.  P   Z   Z  AC 12V

L-  L+

Listwa przyłączeniowa
    centrali - kasety

Przewody do elektrozaczepu
oraz do przycisku dodatkowego
       Smyp 2x 0,75 mm

AC 12V

    P.  P   Z   Z  AC 12V

L-  L+

Przewody do elektrozaczepu
oraz do przycisku dodatkowego
       Smyp 2x 0,75 mm

PPPP

ZZZZ

Listwa przyłączeniowa
    centrali - kasety

Podczas projektowania sieci kablowej
należy zwracać uwagę na długość 
poszczególnych linii abonenckich
dla zachowania przybliżonych 
oporności, aby oporność ich nie różniła 
się bardzo między najdłuższą 
i najkrótszą linią 

C1  C2  C3  C4

Wejścia z central

AC 12V

AC 12V

AC   DP  L+L-L+

       Dodatkowy   przycisk
unifonu TK-7 do sterowania
           impulsowego
urządzenia zewnętrznego

           Impulsowe sterowanie
       urządzeniem zewnętrznym
         sterowane z przełącznika
          bramowego  NO lub NC

Przełącznik bramowy

        Przewód min. 2x0,5 mm
        z zachowaniem polaryzacji
                     w linii L-  L+ 
     przy korzystaniu z przycisku DP
stosować kabel UTP kat.5 4x2x0,5 mm

       Wyjście do linii abonenckich ze wspólnym „-”
dla wygody instalatora przy łączeniu podwójnego pionu
           w budynku do Unifonów TK-7 z zachowaniem
                 polaryzacji linii  przewodu 2x0,5 mm

Wejście dla dodatkowego
   przycisku unifonu TK-7
    sterującego wyjściem
impulsowym przełącznika



System domofonowy oparty na centrali
                 2 Wire Elprod by Wekta
Rozdzielacz Piętrowy dla systemu Video

Rozdzielacz Piętrowy w systemie domofonowym opartym na centrali 2 Wire przeznaczony jest
       do przekazania sygnału Video jednym pionem wraz z sygnałem Audio i linią abonencką.
Konstrukcja Rozdzielacza pozwala na podłączenie aparatów wyposażonych w monitor Video
          dla podglądu obrazu podczas połączenia akustycznego z osobą dzwoniącą.
Mieszkaniec może także podejrzeć obszar w pobliżu zainstalowanej kamery bez połączenia 
akustycznego. Wszystkie funkcje jak; wywołanie lokalu, nawiązanie połączenia, przeprowadzenie
 rozmowy i otwieranie zamka elektromagnetycznego ,wykonywane są poprzez okablowanie 
Rozdzielacza Piętrowego. 

Możliwości Rozdzielacza Piętrowego;

-  Połączenie w jednym pionie sygnału Video Audio oraz linii unifonów
-  Podłączenie do 4-ch aparatów wideounifonów HF oraz Tydom
-  Programowanie adresów aparatów zewnętrznymi zworkami; aparatów TK-7 wewnątrz aparatu,
        wideo unifonu na Rozdzielaczu Piętrowym
-  Możliwość podłączenia unifonów TK-7
-  Dostępna zmiana konfiguracji podłączonych aparatów zewnętrznymi zworkami
-  Zasilanie zewnętrznym zasilaczem DC 12V

   Wyjścia do 
wideounifonów
 HF oraz Tydom

Wejście pionu
abonenckiego

Wyjście pionu
abonenckiego

Programowanie
    pierwszego
adresu aparatu

Programowanie
funkcji podł.
wideounifonów

Podłączenie
Linii unifonów
zasilania DC12V

Zwora pionu
abonenckiego

  Zwora pionu
abonenckiego

RJ

RJ

RJ

RJRJ

RJ

 L-
 L-
 L+
 L+
+DC
- DC

1 Vid+
2 Vid-
3 L-
4 L-
5 L+
6 L+
7 podgl
8 podgl

1 Vid+
2 Vid-
3 L-
4 L-
5 L+
6 L+
7 podgl
8 podgl

  Wyprowadzenia
do wideounifonów
przewód UTP kat.5
    na wtykach RJ

    1  Podgląd
     2  +12V DC
     3  V -(wizja GND)
     4  V +(wizja)
     5  Wywołanie
     6  GND ak.
     7  Słuchawka
     8  Mikrofon



    System domofonowy oparty na centrali
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z Rozdzielaczem Piętrowym w systemie Videoz

RJ 45Złącza centrali
 wersja Video

  -   +     Z    Z    P.    P
DC12V

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  Podgl.
8  Podgl.

DC12V

PP

ZZ

DC12V

DC12V

DC12V

Linia unifonów TK-7

Linia unifonów TK-7

Wideounifony

Wideounifony

TK-7

TK-7

HF - Tydom

HF - Tydom

HF - Tydom

Rozdzielacz
   Piętrowy

Rozdzielacz
   Piętrowy

Rozdzielacz
   Piętrowy

Pion 

Pion 

Pion 

  Wyprowadzenia
do wideounifonów
przewód UTP kat.5
    na wtykach RJ

       1  Podgląd
           2  +12V DC
           3  V -(wizja GND)
           4  V +(wizja)
           5  Wywołanie
           6  GND ak.
           7  Słuchawka
           8  Mikrofon

 Zworka
końcowa

  Zworka 
pośrednia

     Zworka
początkowa

      Schemat blokowy systemu 2Wire
z zastosowaniem Rozdzielaczy Piętrowych,
    Wideounifonów HF i unifonów TK-7

Wideounifony



System domofonowy oparty na centrali
                 2 Wire Elprod by Wekta
Rozdzielacz Piętrowy dla systemu Video
system zworkowy pionu abonenckiego
programowanie aparatów dla nr. lokali

Zastosowany w Rozdzielaczach Piętrowych systemu 2 Wire w wersji Video
system zworek w pionie abonenckim po prawidłowym podłączeniu powoduje 
                 uruchomienie pionu abonenckiego dla unifonów.
Włączanie w Rozdzielaczach  kolejnych zworek na wejściu i wyjściu, uruchamia 
ciągłość linii abonenckiej od pierwszego do ostatniego Rozdzielacza Piętrowego

12
8

64 32 16 8 4 2 1

12
8

64 32 16 8 4 2 1

Zaprogramowanie pierwszego numeru lokalu dla podłączonego
wideo unifonu w Rozdzielaczu, powoduje automatyczne zaprogramowanie 
następnych numerów wideo unifonów  podłączonych do tego Rozdzielacza. 
Następne aparaty niewymagają dodatkowego programowania np.. po  wpisaniu
numeru 1 (założeniu zworki na 1-szym pinie) dla pierwszego aparatu
 następne będą miały automatycznie kolejne numery 2 , 3 , 4.

       Programowanie Unifonów TK-7 odbywa się po 
zdjęciu obudowy (przy montażu aparatu) i odpowiednim
          podłączeniu zworek na pinach programatora
suma cyfr na zwartych pinach odpowiada numerowi lokalu
np..  suma  cyfr zworek 1+2+4 równa jest lokalowi 7
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    Ustawienie położenia  zworek  w zależności od ilości i sposobu
              wykorzystania wyjść wideoaparatów Rozdzielacza

128

64

32

16

8

4

2

1

zworka

      Złącze programowania nr.lokalu
        wideounifonu włączonego do
               gniazda „MONITOR”,
każdy następny wideounifon włączony 
    w następne  gniazdo  „MONITOR”
ma odpowiednio   przypisany następny
 numer lokalu (lokal 2, następny 3) 

Wideounifony

       Złącze programowania funkcji
                 wyjść „MONITOR” 
       w zależności od zainstalowanych
zworek w sekcjach złącza odpowiednio
zmieni się kolejność numeracji lokali
na wyjściach "Monitor". Kolejność sekcji
rozpoczyna się od dołu. Zastosowanie zworek 
konieczne w przypadku zastosowania w kolejnosci 
numeracji np. Unifonów mających przypisane kolejne
numery lokali  między numerami wideounifonów.

M2

M3

M4

M1

Unifony

Montowanie zworek funkcyjnych na złączu programowania
funkcji poszczególnych sekcji wyjść pojedynczego MONITOR-a

Sekcja 4  - 

Sekcja 3  - 

Sekcja 2  - 

Sekcja 1  - 

zworka załączania
          funkcji

1

2

3

4



    Ustawienie położenia  zworek  w zależności od ilości i sposobu
              wykorzystania wyjść wideoaparatów Rozdzielacza

Programowanie nr. lokali rozdzielaczy piętrowych za pomocą zapinania zworek na złączu  programowania;

1   - na złączu programowania ustalony zostaje pierwszy nr. lokalu np. 1
2   - przy braku zworek na złączu programowania  wszystkie kolejne numery lokali będą kolejno  2 ,3 ,4
3   - począwszy od następnej sekcji pinów, w zależności od zamontowanych zworek, na wyjściach "Monitor"
       nastąpią zmiany kolejności numeracji lokali.

numeracja lokali
   kolejność bez
        zworek

lokale w/g kolejności - 1  2 3  4

x

X

Mon.1

Mon.3

X

X

X

Mon.2

X

X

X

Sekcja 1

Sekcja 4

złącze programowania wyjść "MONITOR"

Zmiany numerów lokali na wyjściach "MONITOR" po zamontowaniu zworek

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wybór lok. Wywoł.Monit. Wybór lok. Wywoł.Monit.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

lok.1

lok.4

lok.2

lok.3

Wywoł.Monit.Wybór lok.

Monit.1

Monit.2

Monit.3

Monit.4

Monit.1

Monit.3

Monit.4

Monit.1

Monit.2

Monit.3

Monit.1 Monit.1

Monit.1 Monit.1Monit.1

Monit.2

Monit.3

Monit.4

Monit.2

Monit.4

Monit.2

Monit.3
Monit.4

Monit.2

Monit.3Monit.3

Monit.2

Sekcja3

Sekcja2

Wywołanie kolejnego lokalu np 1 , 2 , 3 lub 4 ,tylko w przypadku gdy na złączu programowania kolejności wyjść "MONITORÓW"
nie zamontowano żadnego zworka (jumper-a), wtedy wywołanie kolejnego wideounifonu odpowiada  1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4.
Zamontowanie zworków w/g kolejnosci jak niżej, zmienia kolejność połączeń wideounifonów z wyjść "Monitorów".

        Schemat poglądowy wywoływania lokali od 1 do 4 i reakcja wyjść "Monitor" po zainstalowaniu
zworek konfiguracyjnych na złączu programowania wyjść (możliwe jest programowanie tylko w jednej Sekcji)

X

X

X
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                system bramowy wideo

Zastosowanie w instalacji przełącznika bramowewgo pozwala na zamontowanie
    sześciu kaset-central wideo w wejściach klatek. Kasety obsługują w zasięgu
przełącznika do 255 lokali. W przypadku dodatkowych wejść do osiedla umożliwia
podłączenie dodatkowych 2-ch kaset zewnętrznych. W systemie tym możliwe jest
     wykorzystanie dodatkowego przycisku unifonu TK-7 do otwierania impulsem, 
bramy lub furtki zewnętrznej.
Zastosowanie dodatkowych (2-ch) wejść bramowych umożliwia wywoływanie 
lokali z dwóch dodatkowych wejść na osiedle. 

Funkcje przełącznika bramowego;
-  możliwość podłączenia 6 - ciu pionów A/V
-  możliwość podłączenia 6 - ciu kaset wejściowych klatkowych
-  możliwość podłączenia dodatkowych kaset dla wejść dodatkowych osiedla
-  połączenia A/V w obrębie klatki schodowej (pion - kaseta, przełącznik,
                                                Rozdzielacz piętrowy)
-  połączenie z kasety wejściowej na osiedle ze wszystkimi lokalami osiedla
-  sterowanie przekaźnikiem otwierającym za pomocą dodatkowego przycisku
                                                unifonu 

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  x nc.
8  x n.c.

Wyjścia pionów abonenckich
                 piony 1 - 6

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  x nc.
8  x n.c.

 wyprowadzenie NC lub NO
do sterowania urządzeniem
            zewnętrznym

dod. przycisk

zasilanie + , - 12V DC

wejścia z kaset klatkowych 1 - 6 kasety wejście kaset bramowych
 (kaset zewn.)

1  Video+
2  Video-
3  L -
4  L -
5  L +
6  L +
7  x nc.
8  x n.c.
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  System bramowy wideo z zastosowaniem
               Przełącznika bramowego

DC12V

DC12V

DC12V
DC12V

DC12VDC12V
DC12V

DC12V

Klatka 1                       Klatka 2                    Klatka 3                                          Wejście zewnętrzne

+ -

Zasilanie DC. 12V

Przycisk TK-7

Wyjście NC, NO sterowania zewn.

     Listwa podłączenia zasilania
wyjścia sterowania zewnętrznego

Pion A/V

Pion A/V
Pion A/V

Przycisk TK-7
Przycisk TK-7

Przycisk TK-7

Przycisk TK-7

Pion klatki 1                                  Pion klatki 2                                         Pion klatki 3

Z następnego wejścia

Wejścia na klatki schodowe Dodatkowe wejście na osiedle

      Zastosowanie przełącznika bramowego w systemie domofonowym umożliwia połączenia
     Audio Wideo w pionach do lokali na klatkach schodowych, oraz połączenia z dodatkowego
wejścia na osiedle. Kasetocentrale klatek łączą się z lokalami na swoich klatkach a kasetocentrale
                               „Bramowe” łączą się ze wszystkimi lokalami na klatkach.
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