Użytkowanie i montaż centralo - kaset Elprod by Wekta w systemie 2 Wire
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.
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Ikony stanu połączenia,
Ikony podświetlane i widoczne podczas połączenia, rozmowy i otwierania drzwi informują osobę niedosłyszącą o stanie
połączenia z lokalem.- Dzwonek - dzwonienie do wybranego lokalu
Buźka - połączenie z wybranym lokalem
Otwarte drzwi - działanie elektrozaczepu (otwieranie drzwi wejściowych)
Pole czytnika RFID,
Znajdujące się podświetlone pole czytnika RFID służy do zbliżenia (zapisanej do pamięci kasety) pastylki lub breloka
dla otwarcia drzwi wejściowych.
Klawiatura numeryczna,
Dwunasto segmentowa typowa klawiatura telefoniczna, służąca do wybierania połączeń z konkretnymi lokalami, każde
naciśnięcie klawisza numeru powoduje wyświetlenie go na wyświetlaczu potwierdzając tym samym prawidłowość wyboru.
Klawiatura posiada klawisze potwierdzenia * oraz kasowania # ,
Użytkowanie klawiatury;
Wybieranie numeru lokalu - naciskamy kolejno cyfry lokalu - na wyświetlaczu pojawiają się kolejno wybierane cyfry.
Po wybraniu numeru następuje próba połączenia się kasety z wybranym lokalem. Gasną cyfry a na wyświetlaczu
pojawia się napis CALL, zaświeca się ikona dzwonienia Dzwonek oraz sygnał dźwiękowy emitowany co sekundę
(sygnał ten słyszany jest także w unifonie lokalu). Po podniesieniu mikrotelefonu z widełek unifonu, następuje
połączenie z wybranym lokalem i rozłączenie sygnału dzwonienia, równocześnie na wyświetlaczu gaśnie CALL
i pojawia się znak połączenia z lokalem [ - - ] oraz podświetla się ikona Buźka (gaśnie Dzwonek). Po naciśnięciu
przycisku otwarcie drzwi w unifonie, na wyświetlaczu równocześnie z sygnałem akustycznym wyświetli się OPEn
oraz podświetla się ikonka Otwartych drzwi
Odłożenia mikrotelefonu na widełki (zakończenie rozmowy) powoduje zgaszenie napisu OPEn oraz Otwarte drzwi
następuje rozłączenie połączenia z lokalem.
Wybieranie kodu lokatorskiego - unikalne cztero cyfrowe kody lokatorskie zaprogramowane przez producenta, przeznaczone są
do łatwego otwierania drzwi wejściowych przez osoby uprawnione.
Kolejność wybierania kodu - na klawiaturze należy wpisać numer lokalu i potwierdzić * następnie wpisać cztero
cyfrowy kod lokatorski dla tego lokalu , prawidłowo wpisany kod powoduje otwarcie drzwi z równoczesnym
wyświetleniem napisu OPEn podświetleniem ikony Otwarte drzwi i sygnałem akustycznym przez cały czas procedury.
Przy błędnym kodzie wyświetla się Err i drzwi nie otwierają się.
Widok rzeczywisty

Programowanie funkcji centralki - aby zaprogramować funkcje lub zmienić ustawienia fabryczne należy uruchomić
procedurę programowania która polega na; wpisać kod fabryczny 9999 potwierdzić * i wpisać kod serwisowy
składający się z czterech cyfr z tabeli kodów dostarczonych z kasetą.
Po wpisaniu prawidłowego kodu serwisowego centrala przełącza się w opcje programowania wyświetlając P.
Każdą z opcji należy potwierdzić znakiem * . Po wpisaniu odpowiedniej funkcji i potwierdzeniu * i wykonaniu
zadanej opcji centrala reaguje krótkim sygnałem dźwiękowym.
Przykład programowania breloków - przygotować breloki lub pastylki do przypisania, ustalić numer lokalu do przypisania
wpisać kod fabryczny 9999 potwierdzić * wpisać kod serwisowy potwierdzić * centralka przejdzie w stan
programowania P. (Funkcja przypisywania breloków to 13 ),
wpisać opcje programowania breloków 13 i potwierdzić * wpisać numer lokalu do którego będą przypisywane
breloki np. 145 i przyłożyć brelok do okienka czytnika, krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi przypisanie breloka,
przyłożenie następnego breloka dopisze do lokalu następny brelok itd. centrala umożliwia przypisanie 400 breloków,
pastylek.

Wszystkie standardowe kasety - centrale 2 Wire oprócz wyglądu zewnętrznego nie różnią się
jeżeli chodzi o sposób użytkowania jak i programowanie oraz podłączenia w instalacji.
Jedynie kaseta wideo posiadająca kamerę, podłączona jest w instalacji przewodem wielożyłowym
UTP kat.5 oraz zasilana jest napięciem DC 12V.
Podstawowym urządzeniem systemu 2 Wire jest unifon TK-7 lub inny posiadający system kodowania
numeru abonenta za pomocą zworek kodu binarnego. Samo podłączenie aparatu do linii abonenckiej wymaga
zachowania polaryzacji linii, pomyłka może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych kasety.
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Płytka instalacyjna Unifonu TK-7

Przy wykonaniu instalacji należy każdemu instalowanemu unifonowi nadać kolejny numer lokalu
w którym jest montowany.
Nadanie kolejnego numeru wykonuje się za pomocą zworek zapinanych na „grzebieniu” gold
pinów. Adresowanie wykonuje się w kodzie binarnym tzn. podczas zapinania zworek należy
sumować opisane numery zapiętych zworek tak ,aby uzyskać odpowiedni numer lokalu;
np. zapięcie zworek na 1+2+8 da nam numer lokalu 11. Aparat połączy się gdy kaseta wyśle
nr 11 do pionu aboneckiego .
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Instalacja i uruchomienie systemu domofonowego 2 Wire
Instalacja systemu jest nieskomplikowana i prosta dla każdego instalatora z podstawową znajomością
podstaw elektrotechniki i instalacji kablowej.
W zasadzie sieć kablową wykonuje się kablem UTP kat.5 przeznaczonym do wykonywania instalacji
nisko prądowych.
Przy podłączeniu linii abonenckiej należy pamiętać o jej parametrach ustalonych przez producenta
w całej siecii kablowej - dotyczy podłączenia kasety - centrali oraz Unifonów TK-7.
Przy prawidłowo wykonanej instalacji praktycznie nie ma problemów z uruchomieniem. Instalacja
wykonana na dużych obiektach w których występują różnice w długościach linii abonenckich między
aparatami,niejednokrotnie wymaga dodatkowej korekty ustawień w torach akustycznych linii.
Kaseta - centrala 2 Wire posiada zestaw potencjometrów PR przeznaczonych do regulacji niektórych
parametrów instalacji ; to jest czułości mikrofonu między kasetą i unifonem lokalu oraz wzmocnienia
akustyki kasety, między unifonem i kasetą.
Regulacje te należy wykonać po wstępnym uruchomieniu instalacji domofonowej.
Zarówno w kasecie standardowej jak i z kamerą Video regulacje wykonywane są w taki sam sposób,
za pomocą dostępnych potencjometrów PR lokalizowanych w tej samej kolejności na płytkach kaset.
Przy nieprawidłowej pracy akustyki (wzbudzanie się, sprzęganie akustyczne)
należy przeprowadzić regulacje poziomu czułości mikrofonu kasety, głośności głośnika kasety.
Wykonać dla różnych linii abonenckich w instalacji
Płytka centrali-kasety 2Wire
- dalszych i bliższych od kasety.
PR regulacji czułości
mikrofonu kasety

PR regulacji balansu

PR regulacji
wzmocnienia
głośnika kasety

Kolejność regulacji mechanicznej
Złącze instalacyjne kasety
na płytce kasety-centrali
Zmniejszyć do minimum czułość PR mikrofonu
Zmniejszyć do minimum głośność PR głośnika Ustawić potencjometr balansu na 50%
Połączyć się z wybranym lokalem na czas regulacji.
krok 1 - Regulacja mikrofon kasety - w kierunku głośnika unifonu
Zwiększać stopniowo czułość PR mikrofonu odsłuchując równocześnie w unifonie jakość
akustyki aż do uzyskania poprawnego dźwięku w aparacie.
krok 2 - Regulacja w kierunku głośnika kasety - z mikrofonu unifonu
Zwiększać stopniowo wzmocnienie PR głośnika do chwili uzyskania właściwego poziomu
wzmocnienia bez wzbudzania się z mikrofonem, z dobrą jakością dźwięku.
Ewentualną korektę wykonać PR balansu lekko regulując dla uzyskania czystego odsłuchu.

Warunkiem prawidłowej pracy systemu domofonowego z linią dwu żyłową jest uzyskanie
możliwie podobnej rezystancji linii abonenckiej do pierwszego jak i ostatniego unifonu, aby nie
występowały skrajne różnice w długości linii.
Sytuacja taka ma miejsce gdy pierwszy aparat (unifon) podłączony jest blisko centralki
a następne coraz dalej.
Dla uniknięcia takiej sytuacji należy stosować rozwiązanie tzw. pętli, polega ona na tym, że
odpowiednio wykorzystujemy dodatkowy przewód (pętli) w przewodzie wielożyłowym np.. UTP
wracając jedną żyłą od końca kabla do początku łącząc z pierwszym aparatem (jak na rysunku).
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UWAGI dotyczące obsługi, montażu i konserwacji
Montaż; zachować szczególną staranność przy podłączeniu kasety i unifonów do instalacji, zwrócić uwagę
na przewody zasilania oraz linii abonenckiej. Zachować odpowiednie odległości między unifonami
a zainstalowaną centralką, w razie potrzeby zastosować pętlę w linii abonenckiej. Zastosowanie poprawi
dopasowanie i regulacje parametrów akustyki.
Konserwacja;
Prawidłowo wykonana i dostrojona instalacja zapewni długą żywotność systemu domofonu
wersji 2 Wire, najczęstsze usterki w wielu przypadkach powodowane są nieprawidłową wymianą
unifonów powodując zwarcia w instalacji, złym zaprogramowaniem numerów aparatów.
Należy sprawdzać prawidłowość podłączenia nowych unifonów (do linii dwu żyłowej), połączeń na
złączach pośrednich w puszkach.
Płytę czołową kasety można czyścić środkami zmywającymi zabrudzenia kuchenne podobnie jak unifony.

