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1. Warunki instalacji i eksploatacji
- Instalacja elektryczna domofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie
by³a nara¿ona na bezporednie wy³adowanie atmosferyczne.
- Unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki
sposób, aby nie stwarza³ zagro¿enia dla u¿ytkowników i nie by³ nara¿ony na
przypadkowe potr¹cenia.
- Zabronione jest pod³¹czanie unifonu do instalacji innej ni¿ domofonowa, wykonana
zgodnie z zaleceniami producenta domofonu,
- Unifon centrala domofonu nie powinieny byæ nara¿one na dzia³anie wysokiej
temperatury oraz wilgoci. Nie nale¿y montowaæ wymienionych elementów w
³azienkach ani w pobli¿u grzejników.
- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w unifonie, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego
niew³aciwe dzia³anie.
- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê
w obudowie unifonu, poniewa¿ grozi to jego uszkodzeniem.
- Do zacisków unifonu nie nale¿y pod³¹czaæ zasilania z zewnêtrznych róde³,
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.
- Nie nale¿y jednoczenie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ dwigni w podstawie
unifonu (nie dotyczy przycisku otwierania drzwi i wywo³ania wewnêtrznego). Stwarza
to mo¿liwoæ pojawienia siê w s³uchawce g³onego sygna³u wywo³ania, który mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.
- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad domofonu jest
zabroniona,poniewa¿ mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia.
- Pod³¹czenie do zacisków bramofonu zasilania ze róde³ o parametrach innych ni¿
zalecane przez producenta jest zabronione.
- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i
silnych detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie
powierzchni.
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2. Zalety domofonu CD-2500
- Instalacja dwuprzewodowa. Wszystkie unifony po³¹czone s¹ równolegle dwu¿y³owym
przewodem, który ³¹czy je z kaset¹ elektroniki.
- Mo¿liwoæ pod³¹czenia od 1 do 254 unifonów do ka¿dej centrali podrzêdnej.
- Podwietlenie pól numerowych kasety rozmównej u³atwiaj¹ce obs³ugê klawiatury
w ciemnoci.
- Klawiatura bez styków mechanicznych zapewniaj¹ca niezawodn¹ pracê i odpornoæ
na szkodliwe warunki atmosferyczne. Klawiatura wykorzystuje 7 wi¹zek podczerwieni
(3 pionowe i 4 poziome), które krzy¿uj¹ siê w miejscach oznaczonych cyfr¹.
Przes³oniêcie dwóch wi¹zek (przez przy³o¿enie palca w miejscu oznaczonym cyfr¹)
jest jednoznacznie interpretowane przez uk³ad mikroprocesorowy kasety jako
wybranie odpowiedniej cyfry.
- Du¿a odpornoæ kasety rozmównej na uszkodzenia mechaniczne, któr¹ uda³o siê
uzyskaæ dziêki zastosowaniu odpowiednich materia³ów oraz specjalnej konstrukcji
kasety.
- Funkcja zamka szyfrowego pozwalaj¹ca na wejcie na teren posesji bez koniecznoci
u¿ycia klucza. Ka¿dy lokal posiada indywidualny, czterocyfrowy kod wprowadzany
z klawiatury domofonu. Wprowadzenie kodu poprzedzane jest podaniem numeru
lokalu, do którego zosta³ on przypisany, za jego u¿ycie sygnalizowane jest
sygna³em dwiêkowym w unifonie zainstalowanym w tym lokalu.
- Mo¿liwoæ otwierania drzwi wejciowych przy pomocy kluczy DALLAS.
- Sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wejcie do obiektu.
- Zasilanie buforowe pozwalaj¹ce na pracê systemu w przypadku zaniku napiêcia
w sieci energetycznej.
- Mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cej instalacji elektrycznej domofonu CD-2000
wraz z zainstalowanymi unifonami.
- Procedury instalacyjne i serwisowe pozwalaj¹ce na szybk¹ i ³atw¹ konfiguracjê
domofonu, oraz lokalizacjê uszkodzonych podzespo³ów oraz wstêpn¹ diagnozê
uszkodzenia.
- Mo¿liwoæ realizacji systemów wielowejciowych z hierarchi¹ wejæ. W systemie
mo¿e pracowaæ jedna nadrzêdna kaseta elektroniki obs³uguj¹ca wejcie g³ówne,
oraz do 15 podrzêdnych kaset elektroniki. Do ka¿dej z kaset podrzêdnych mo¿na
pod³¹czyæ maksymalnie 4 kasety rozmówne.
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3. Elementy domofonu CD-2500
Kaseta elektroniki
EC-2200
- standardowa kaseta elektroniki
EC-2200/H - nadrzêdna kaseta elektroniki do systemów wielowejciowych
EC-2200/U - podrzêdna kaseta elektroniki do systemów wielowejciowych
Kaseta rozmówna CP
CP-2500/SR
CP-2500/CZ
CP-2500 TM
CP-2500N

- panel CP w kolorze srebrnym
- panel CP w kolorze czarny
- panel z czytnikiem kluczy Dallas
- panel z list¹ lokatorów

Kasety rozmówne w systemie CD-2500 s¹ urz¹dzeniami uniwersalnymi, stosowanymi
zarówno w systemie podstawowym (z jednym lub wieloma wejciami) jak i równie¿
z hierarchi¹ wejæ.
W wersji podstawowej przeznaczone s¹ do monta¿u podtynkowego.
Obudowy kasety rozmównej
Standardowo kasety rozmówne i listy lokatorów dostarczane s¹ w ramce podtynkowej,
obudowy umo¿liwiaj¹ natynkowy monta¿ tych urz¹dzeñ. Dostêpny jest równie¿
podwietlany panel numerowy umo¿liwiaj¹cy umieszczenie listy lokatorów lub adresu
posesji.
4101
4201
4202
4301
4303
NP4100

- obudowa natynkowa jednosegmentowa
- obudowa natynkowa dwusegmentowa, pozioma
- obudowa natynkowa dwusegmentowa, pionowa
- obudowa natynkowa trójsegmentowa, pozioma
- obudowa natynkowa trójsegmentowa, pionowa
- podwietlany panel numerowy (lista lokatorów)

Unifony
System CD-2500 wymaga stosowania unifonów z dekoderem cyfrowym
zaprojektowanym i produkowanym przez firmê Laskomex. Nie nale¿y stosowaæ
unifonów cyfrowych innych producentów oraz unifonów przeznaczonych do
wieloprzewodowych, analogowych systemów domofonowych. Firma Laskomex
oferuje piêæ modeli unifonów przeznaczonych do cyfrowych systemów domofonowych
CD-2500,CD-2500, CD-3000: LF-8, LX-8, LT-8, LR-8, LM-8,.
Zasilacz
TR 2300

- transformator zasilaj¹cy do centrali CD-2500
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Akumulator
Kaseta elektroniki posiada mo¿liwoæ pod³¹czenia akumulatora. W przypadku
stosowania akumulatora nale¿y wlutowaæ rezystor R69 (27 0hm/0,5W) na p³ytce
kasety elektroniki. Rozwi¹zanie to nale¿y stosowaæ w przypadku, kiedy przewidywane
s¹ krótkie zaniki napiêcia zasilaj¹cego. Zaleca siê stosowanie akumulatora o
pojemnoci nie wiêkszej ni¿ 7 Ah.
Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.
System domofonowy umo¿liwia sterowanie urz¹dzeniem blokuj¹cym wejcie:
elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym. Czas odblokowania
elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego ustalany jest programowo przy
pomocy odpowiedniej procedury. Urz¹dzenia te pod³¹czane s¹ bezporednio do
kasety rozmównej. Zaleca siê stosowanie elektrozaczepów na napiêcie 12V AC/DC
i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 0,7A dla pr¹du zmiennego i 1A dla pr¹du
sta³ego.
Przycisk otwierania drzwi.
Przycisk wykorzystywany jest przy odblokowaniu elektrozaczepu lub zamka
elektromagnetycznego przy wyjciu z obiektu. Jako przycisk mo¿e byæ wykorzystany
dowolny przycisk zwierny- np. przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy stosowany
w systemach alarmowych.
Modu³ dodatkowego wywo³ania
Modu³ umo¿liwia dodatkow¹ sygnalizacjê (akustyczn¹ lub optyczn¹) wywo³ania w
unifonie. Stosowany jest w sytuacji kiedy unifon znajduje siê w pomieszczeniu o
du¿ym natê¿eniu ha³asu, lub znajduj¹ siê w nim, osoby niedos³ysz¹ce. Umo¿liwia
uruchomienie na czas wywo³ania dowolnego urz¹dzenia zasilanego napiêciem
12...24V- dzwonka, syreny czy lampy sygnalizacyjnej.

4. Konfiguracje pracy domofonu CD-2500
System podstawowy.
W podstawowej wersji domofon sk³ada siê z kasety elektroniki EC-2200, kasety
rozmównej CP-2500, zasilacza, oraz unifonów (do 254). Umo¿liwia nawi¹zanie
³¹cznoci pomiêdzy kaset¹ rozmówn¹ zamocowan¹ przy wejciu a jednym z 255
unifonów zamontowanych w mieszkaniu. Dostêpne s¹ wszystkie funkcje w które
wyposa¿ony jest domofon CD-2500.
System wielowejciowy z hierarchi¹ wejæ.
System wielowejciowy stosowany jest w przypadku, kiedy do danego lokalu lub
ich grupy prowadz¹ dwa lub wiêcej wejæ. Znajduje równie¿ zastosowanie w
wydzielonych osiedlach mieszkaniowych z jednym wejciem wspólnym
zabezpieczonym domofonem, oraz niezale¿nie chronionymi wejciami do budynków
lub klatek schodowych. Zbudowanie takiego systemu wymaga zastosowania
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specjalnie do tego celu zaprojektowanych kaset elektroniki: EC-2200/H obs³uguj¹ca
kasetê rozmówn¹ przy wejciu g³ównym oraz EC-2200/U obs³uguj¹ca kasetê
rozmówna montowan¹ przy wejciu podrzêdnym.
W systemie wielowejciowym wyró¿nione jest wejcie g³ówne (np. Wejcie na teren
ogrodzonego osiedla), z którego mo¿na nawi¹zaæ ³¹cznoæ z ka¿dym z lokali oraz
wejcia podrzêdne, prowadz¹ce bezporednio do lokalu lub grupy lokali (np. Wejcie
na klatkê schodow¹).

5. Tryby pracy domofonu CD-2500
Tryb normalny
W normalnym trybie numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) pokrywa
siê z numerem logicznym (pod którym zg³asza siê unifon po wybraniu numeru z
klawiatury). Jest to domylny tryb pracy.
Tryb numeracji z przesuniêciem zakresu
Numer fizyczny unifonu (programowany jumperami) nie pokrywa siê z jego numerem
logicznym (pod którym zg³asza siê unifon po wybraniu numeru z klawiatury)
numer logiczny = numer fizyczny + przesuniêcie zakresu
Przyk³ad:
W obiekcie nale¿y obs³u¿yæ lokale o nastêpuj¹cej numeracji:
Minimalny numer lokalu
Maksymalny numer lokalu

310
360

W lokalu nr 310 (numer logiczny) ustawiamy jumperami numer fizyczny na wartoæ
1, w lokalu 311 2 itd. Ustawiamy przesuniêcie zakresu (program P-9) na wartoæ
309. Wybranie z klawiatury numeru z zakresu 310-360 powoduje ¿e w lokalu tym
zadzwoni unifon.
Tryb numeracji hotelowej
W sytuacji, kiedy numery lokali rozpoczynaj¹ siê cyfr¹ okrelaj¹c¹ numer piêtra, na
którym siê znajduj¹ (np. hotele, akademiki i inne obiekty w których numeracja nie
jest ci¹g³a) nale¿y zastosowaæ tzw. numeracjê hotelow¹.
Przyk³adowo w dziewiêciopiêtrowym budynku znajduje siê po 10 lokali na ka¿dym
piêtrze. Numeracja lokali wygl¹da nastêpuj¹co:
Parter
001, 002, ... , 010
I piêtro
101, 102, ... , 110
II piêtro
201, 202, ... , 210
........................................................
IX-piêtro
901, 902, ... , 910
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Aby przyporz¹dkowaæ numerom lokali kolejne numery ustawione w unifonach nale¿y
ustawiæ centralê w tryb numeracji hotelowej. S³u¿y do tego procedura P-2-9-7, której
parametr nale¿y ustawiæ jako 0. Nastêpnie nale¿y ustawiæ przesuniêcie zakresu
na wartoæ odpowiadaj¹c¹ iloci lokali na piêtrze ( w naszym przyk³adzie jest to
wartoæ 10). Do ustawienia przesuniêcia zakresu s³u¿y procedura P-9 opisana w
instrukcji instalacji, obs³ugi i programowania.
Obliczenie numeru ustawianego w unifonie zainstalowanym w mieszkaniu o numerze
PXX w trybie numeracji hotelowej odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cego algorytmu:
gdzie:

U=P*LL+XX
UPLLXX-

numer unifonu
numer piêtra
liczba lokali na piêtrze
numer lokalu na piêtrze

Dla podanego przyk³adu numery, na jakie nale¿y zaprogramowaæ unifony w lokalach
bêd¹ wygl¹da³y nastêpuj¹co:
001-1 ,002-2, ... ,
010-10
101-11 ,102-12,... ,
110-20
......................................................
901-91 ,902-92,... ,
910-100

6. Instalacja domofonu CD-2500
6.1. Instalacja kasety rozmównej w budynku
Monta¿ natynkowy na cianie z zastosowaniem obudowy natynkowej polega na
wywierceniu czterech otworów 10 pod ko³ki rozporowe (rys. 5 i 6).
Monta¿ wtynkowy (najbardziej pracoch³onny) polega na wykuciu otworu o takich
wymiarach, aby kaseta rozmówna swobodnie do niego wchodzi³a a ramka ca³kowicie
zakry³a jego brzegi. Aby krawêdzie wycinanego otworu by³y równe nale¿y owierciæ
zarys kasety zewnêtrznej na g³êbokoæ kasety + 1 cm. Mo¿na tak¿e wykonaæ szereg
dodatkowych otworów pomocniczych w miejscu przeznaczonym do wybrania. U³atwi
to póniejsze wykuwanie otworu. Aby wykonany otwór nie pyli³ mo¿na go otynkowaæ.
Dalej pozostaje wywiercenie 4 otworów 10 pod ko³ki rozporowe o tej samej
rednicy (rys. 3). Si³ê dokrêcania (wa¿ne gdy wykuty otwór jest g³êbszy ni¿ gruboæ
kasety) dopasowujemy tak aby nie wyst¹pi³o pokrzywienie ramki kasety. Mo¿e to
uniemo¿liwiæ póniejszy monta¿ panela kasety.
Przy monta¿u kasety w nieruchomym skrzydle drzwi nale¿y u¿yæ obudowy innego
typu  zakrêcanej od ty³u, wtedy od zewn¹trz nie widaæ ¿adnych rub mocuj¹cych
(rys. 4).
Po zamontowaniu, zaprogramowaniu i sprawdzeniu panel kasety zamyka siê przy
pomocy dwóch wkrêtów M4 i dwóch nitów zrywalnych (znajduj¹cych siê w komplecie).
W miarê mo¿liwoci nale¿y montowaæ kasetê rozmówn¹ wewn¹trz wiatro³apów czy
miêdzy podwójnymi drzwiami, jest wtedy lepiej chroniona przed wp³ywem pogody.
Zabrudzenie klawiatury (nieg, b³oto) mo¿e powodowaæ jej wadliwe dzia³anie.
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6.2. £¹czenie kasety rozmównej z kaset¹ elektroniki
Do po³¹czenia kasety rozmównej z kaset¹ elektroniki zalecany jest przewód
dziesiêcio¿y³owy. Niewykorzystane ¿y³y nale¿y pod³¹czyæ do zacisku K5. Pozosta³e
¿y³y przewodu trzeba pod³¹czyæ do zacisków K1 ....K6 odpowiednio w kasetach
rozmównej i elektroniki (rys. 1). Wybieraj¹c ¿y³y przewodu nale¿y staraæ siê oddzieliæ
sygna³y cyfrowe od analogowych, najlepiej przedzielaj¹c je przewodem masy
analogowej (K5). Niew³aciwy wybór ¿y³ mo¿e spowodowaæ lekki przydwiêk
s³yszalny w unifonie i g³oniku kasety. Przewody nale¿y ³¹czyæ przy wy³¹czonym
zasilaniu poniewa¿ zwarcie zacisków w trakcie pod³¹czania przewodów mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie domofonu.
6.3. Nadawanie numerów unifonom
Ka¿dy unifon zasadniczo programowany jest przez instalatora na numer
odpowiadaj¹cy numerowi lokalu, w którym jest zainstalowany.
Je¿eli w danym budynku wystêpuj¹ numery wiêksze od 255 nale¿y wykorzystaæ
ustawiæ przesuniêcie zakresu (P-9).
Numery unifonów okrela siê przez zak³adanie odpowiednich zwór (jumperów) na
z³¹cze programuj¹ce tak aby suma wartoci przypisanych do odpowiednich pozycji
z³¹cza dawa³a ¿¹dany numer. Fabrycznie unifon zaprogramowany jest na numer
64. Aby numer ten zmieniæ, jumpery nale¿y przestawiæ w inne pozycje. Kolejne
pozycje z³¹cza maj¹ przypisane nastêpuj¹ce numery:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Aby np. zaprogramowaæ numer 23, nale¿y za³o¿yæ zwory (jumpery) na pozycje
z³¹cza o numerach 16, 4, 2 i 1 (16 + 4 + 2 + 1 = 23) a numer 97 to zwory na
pozycjach 64, 32 i 1 (64 + 32 + 1 = 97).
Uwaga!
¯aden unifon nie powinien byæ programowany na numer 0 (zero).
Poniewa¿ takiego ustawienia nie przewiduje oprogramowanie,
mo¿e to wywo³aæ niepo¿¹dane zachowania systemu.
6.4. Pod³¹czenie unifonów do kasety elektroniki
Unifony systemu domofonowego ³¹czy siê równolegle (zwracaj¹c uwagê na
biegunowoæ) do wspólnej dwuprzewodowej linii (pionu). Liniê tê ³¹czy siê do
zacisków L+ i L- w kasecie elektroniki. Do linii mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 254
unifony typu LF-8, LR-8, LT-8 lub LM-8.
Dobrze jest sprawdziæ przed pod³¹czeniem linii czy nie ma ona zwarcia. Jej rezystancja
powinna byæ wiêksza ni¿ 100 kohm. W przypadku zwarcia linii na wywietlaczu
pojawi siê komunikat E-2 i domofon nie bêdzie dzia³aæ. Wprawdzie domofon CD2500 jest odporny na zwarcia, ale stan zwarcia nale¿y usun¹æ najszybciej jak to
jest mo¿liwe.
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6.5. Pod³¹czenie zasilania domofonu
Zasilanie domofonu pod³¹cza siê dopiero po sprawdzeniu prawid³owoci wszystkich
po³¹czeñ.
Do zasilania u¿ywa siê transformatora sprzedawanego w komplecie z domofonem.
Posiada on dwa uzwojenia wtórne, z których jedno s³u¿y do zasilania kasety
elektroniki. Ma ono dwa wyjcia:
- 12V/0,8A - u¿ywane przy napiêciu sieci 230V+/-10%
- 14V/0,8A - u¿ywane przy pozanormatywnym napiêciu sieci poni¿ej 230V-15%.
Drugie uzwojenie wtórne s³u¿y do zasilania zamka elektrycznego lub elektrozaczepu.
Daje ono 12V/0,8A.
Po ka¿dym w³¹czeniu zasilania domofon potrzebuje ok. 25 sekund na stablilizacjê
warunków pracy, odliczanie tego czasu widoczne jest na wywietlaczu. Po zakoñczeniu
odliczania po prawej stronie wywietlacza zapala siê kropka. Oprócz tego nastêpuje
testowe krótkie za³¹czenie zamka. Domofon jest przygotowany do pracy.
Po ka¿dym w³¹czeniu zasilania mo¿na tak¿e wywo³aæ procedurê przywracania
predefiniowanej tabeli kodów, poprzez jednoczesne dotkniêcie pól [C] i pola z
symbolem klucza, je¿eli wczeniej programowo nie zablokowano tej mo¿liwoci.
Opis zamieszczono w czêci dotycz¹cej programowania domofonu.
6.6. Sprawdzenie napiêæ na zaciskach
Napiêcia mierzone na odpowiednich zaciskach sprawnego domofonu powinny
wynosiæ (± 20%):
K1
K2
K4
L+

K3
K3
K5
L-

od 14 do 16 V DC
ok. 0,1 V mniej ni¿ pomiêdzy K1 i K3
0V
od 7 do 9 V DC, a podczas rozmowy od 4,5 do 6,5 V DC

Zaleca siê sprawdzanie napiêæ domofonu w ka¿dej nowej lub modernizowanej
instalacji.
6.7.

Komunikaty o b³êdach i awarii

Domofon CD-2500 mo¿e sygnalizowaæ nastêpuj¹ce uszkodzenia:
E. Litera E wywietlana w kasecie rozmównej sygnalizuje b³¹d wi¹zki podczerwieni
w klawiaturze. Je¿eli uszkodzona lub zas³oniêta jest tylko jedna wi¹zka, klawiatura
pracuje normalnie.
Err. Oznacza, ¿e uszkodzone lub zas³oniête s¹ dwie lub wiêcej wi¹zek a klawiatura
przestaje dzia³aæ. Domofon prze³¹cza siê w tryb awaryjny (je¿eli tak ustawiono w
programie) i otwiera elektrozaczep w 45-cio sekundowych odstêpach czasu.
E-2. Oznacza zwarcie linii unifonów. Nale¿y sprawdziæ instalacjê, usun¹æ zwarcie
lub wymieniæ uszkodzone unifony. Przez pomiar pr¹du pobieranego przez liniê
unifonów mo¿na sprecyzowaæ rodzaj uszkodzenia. Normalnie przez liniê p³ynie
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mniej ni¿ 1 mA w stanie spoczynku i 30 do 60 mA w czasie rozmowy. Wiêkszy pobór
pr¹du (>100 mA) wskazuje na zwarcie linii. Pomiar nale¿y prowadziæ przez kilka
sekund, poniewa¿ w przypadku zwarcia domofon stara siê ograniczyæ straty mocy
okresowo (co 2-3 sek.) odcinaj¹c przep³yw pr¹du.
E-0. Taki komunikat wskazuje na uszkodzenie pamiêci systemu. Kaseta elektroniki
jest uszkodzona.
EEr. Oznacza b³¹d zapisu lub odczytu pamiêci nastaw systemu lub kodów zamka.
Zaleca siê powtórzenie b³êdnej operacji a je¿eli to nie pomo¿e wy³¹czenie i ponowne
w³¹czenie systemu.

6.8. Regulacja parametrów akustycznych.
Kaseta elektroniki posiada nastêpuj¹ce elementy regulacyjne:
Potencjometr P1 odpowiedzialny za balans linii
Potencjometr P2 reguluj¹cy czu³oæ mikrofonu kasety rozmównej
Potencjometr P3 reguluj¹cy g³onoæ w kasecie rozmównej
Pomimo fabrycznej regulacji mo¿e wyst¹piæ koniecznoæ dopasowania domofonu
do specyficznych warunków danej instalacji. W tym celu wywo³ujemy unifon
zainstalowany mniej wiêcej w po³owie d³ugoci linii L+, L-. Potencjometrami P2 i P3
ustawiamy wstêpnie g³onoæ rozmowy w obu kierunkach. Potencjometrem P1
znajdujemy dwa punkty wzbudzenia siê systemu (wyst¹pienie gwizdu lub buczenia)
 dolny i górny. Ustawiamy potencjometr w po³owie drogi pomiêdzy tymi punktami.
Potencjometrami P2 i P3 zwiêkszamy nieco g³onoæ rozmowy i kroki te powtarzamy
do znalezienia maksymalnej g³onoci rozmowy. Po optymalnym ustawieniu P1
g³onoæ rozmowy w obu kierunkach mo¿emy zmniejszyæ do wymaganej wartoci
(P2 ustawiæ na minimaln¹ wystarczaj¹c¹ g³onoæ, P3 ustawiæ na oko³o 25o poni¿ej
progu wzbudzenia). Je¿eli w kilku unifonach nadal wystêpuje wzbudzenie zmniejszamy
wzmocnienie w tych unifonach przez regulacjê potencjometrem w unifonie.
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7. Programowanie domofonu CD-2500

Procedura programowania umo¿liwia zmianê parametrów pracy domofonu, zmiany
kodów oraz uruchomienie procedury instalacyjnej i procedur u³atwiaj¹cych diagnozê
ewentualnych uszkodzeñ.
Kolejne kroki programowania zosta³y dla u³atwienia przedstawione na rysunkach.
Znaczenie poszczególnych elementów graficznych jest nastêpuj¹ce:
OPIS

OPIS

OPIS

WIDOK WYWIETLACZA
6

WYBIERANY ZNAK
Wejcie w tryb programowania
Kod
sta³y
1
3
0
2
5
7

kod
instalatora
0
1
2
3

Wprowadzenie centrali w tryb programowania wymaga znajomoci
KODU INSTALATORA. Kod ten mo¿na odczytaæ z nalepki na procesorze kasety
elektroniki lub tabeli kodów zamka szyfrowego. Kod instalatora jest nadawany
indywidualnie ka¿dej centrali w procesie produkcyjnym, instalator mo¿e go jednak
zmieniæ na inny. Kod ten mo¿na odzyskaæ przywracaj¹c domylne nastawy centrali.
Aby wprowadziæ centralê w tryb programowania nale¿y wcisn¹æ klawisz z symbolem
klucza a nastêpnie wprowadziæ z klawiatury cyfry 130257 (jest to zdefiniowana przez
producenta, wspólna dla wszystkich kaset elektroniki wartoæ poprzedzaj¹ca kod
instalatora). Bezporednio po nim nale¿y wprowadziæ czterocyfrowy kod instalatora
UWAGA!
Po wprowadzeniu kombinacji 130257 nale¿y niezw³ocznie
wprowadziæ kod instalatora, poniewa¿ czas przydzielony na t¹
operacjê jest ograniczony!
Wejcie w tryb programowania sygnalizowane jest komunikatem [P - ] na wywietlaczu
domofonu.
Aby wyjæ z trybu programowania nale¿y jednoczenie wcisn¹æ klawisze z symbolem
klucza i liter¹ [C]. Je¿eli w centrali wprowadzonej w tryb programowania przez 60s.
nie zostanie wybrany z klawiatury ¿aden znak, to centrala automatycznie przejdzie
w stan normalnej pracy.
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Procedury dostêpne w trybie programowania.
P-0 Zwolnienie zaczepu elektrycznego
zwolnienie
elektrozaczepu

0

Procedura umo¿liwia sprawdzenie poprawnoci dzia³ania elektrozaczepu.
Wprowadzenie wartoci '0' z klawiatury powoduje zwolnienie elektrozaczepu na
czas okrelony procedur¹ P-2-4
P-1 Procedura instalacyjna
Procedura u³atwia instalatorowi uruchomienie domofonu CD-2500.
Po zamontowaniu wszystkich elementów domofonu i uruchomieniu procedury P-1
instalator zyskuje mo¿liwoæ sprawdzenia unifonów zamontowanych w mieszkaniach
lokatorów.
Wejcie w procedurê nastêpuje po wybraniu z klawiatury pola z numerem 1
wciniêcie
przycisku
w unifonie

Poszukiwanie

Znaleziony
unifon

brak unifonów
z od³o¿on¹ s³.
lub.

1

Z poziomu procedury P-1 mo¿na ustawiaæ górny i dolny limit poszukiwañ.
Dolny limit - C+2, górny limit - C+3
UWAGA!
Po uruchomieniu tej procedury domofon przestaje reagowaæ na
próby wprowadzenia jakiegokolwiek znaku z klawiatury!
Aby wyjæ z procedury instalacyjnej nale¿y jednoczenie wybraæ pola z numerami
[C] i [1]
Po podniesieniu s³uchawki i wciniêciu przycisku zwalniaj¹cego elektrozaczep
centrala lokalizuje unifon w którym wykonano t¹ operacjê (wymaga to kilku, kilkunastu
sekund) i zestawia z nim po³¹czenie. Jednoczenie na wywietlaczu domofonu
pojawia siê numer testowanego unifonu. Instalator mo¿e sprawdziæ poprawnoæ
torów akustycznych i dzia³anie elektrozaczepu. Po od³o¿eniu s³uchawki unifonu
centrala ponownie siê z nim ³¹czy, umo¿liwiaj¹c sprawdzenie sygna³u wywo³ania.
Instalator powinien podnieæ s³uchawkê, ponownie sprawdziæ tory akustyczne i
dzia³anie elektrozaczepu. Po od³o¿eniu s³uchawki zostanie wygenerowany sygna³
potwierdzaj¹cy u¿ycie kodu zamka szyfrowego.
Po wykonaniu tych czynnoci centrala oczekuje na powtórzenie tych operacji w
kolejnym unifonie.
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Aby skróciæ czas potrzebny centrali na wyszukanie testowanego unifonu mo¿na
ograniczyæ zakres poszukiwanych przez centralê numerów. W tym celu nale¿y
wprowadziæ dwa parametry definiuj¹ce zakres numerów które bêd¹ sprawdzane
przez centralê:
- dolne ograniczenie zakresu- klawisze [C] i [2]
- górne ograniczenie zakresu- klawisze [C] i [3]
stara wartoæ
C+ 2
lub
C+ 2

nowa wartoæ

C

1
2
3

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby wartoæ ograniczenia górnego by³a wiêksza ni¿ wartoæ
ograniczenia dolnego. Wa¿ny jest te¿ tryb numeracji- w przypadku przesuniêcia
zakresu lub wykorzystania trybu numeracji hotelowej nale¿y podawaæ numery
logiczne, pod którymi urz¹dzenie zg³osi siê po wybraniu tego numeru z klawiatury,
a nie adresy fizyczne programowane w unifonach. Limity te nie s¹ zapamiêtywane
w pamiêci EEPROM i przy ka¿dym w³¹czeniu zasilania centrali ustawiane na wartoci
domylne (zakres 1...255).

P-2 Parametry konfiguruj¹ce prace domofonu
Domofon cyfrowy CD-2500 umo¿liwia zdefiniowanie szeregu parametrów pracy
domofonu, umo¿liwiaj¹c tym samym dostosowanie ich do rzeczywistych wymagañ
i potrzeb.
Pierwsza grupa parametrów umo¿liwia zmianê zale¿noci czasowych.
W nawiasie podane zosta³y wartoci domylne oraz wartoci maksymalne parametru,
które mo¿na wprowadziæ.
stara
x- nr.
polecenia wartoæ

2

x

nowa wartoæ

C

1
2
3

P-2-1 - czas dzwonienia unifonu. (30 s ; max. 255 s)
P-2-2 - czas oczekiwania na podniesienie s³uchawki po zakoñczeniu dzwonienia.
(30 s ; max. 255 s)
P-2-3 - czas rozmowy (120 s ; max. 255 s)
P-2-4 - czas dzia³ania zaczepu elektrycznego (5 s. ; max. 20 s)
P-2-5 - czas dzwonienia unifonu z podniesion¹ s³uchawk¹ (15 s ; max. 15 s)
Druga grupa parametrów umo¿liwia zmianê sygna³u wywo³ania generowanego
przez domofon. Podane w nawiasach wartoci s¹ bezwymiarowe i trzeba je dobieraæ
eksperymentalnie.
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P-2-6 - pierwszy ton dzwonienia (90 ; 255)
P-2-7 - drugi ton dzwonienia (110 ; 255)
P-2-8 - czas pojedynczego sygna³u dzwonienia ( 250 ; 255)
Kolejna grupa parametrów umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie szeregu funkcji
realizowanych przez domofon CD-2500. Wymienione ni¿ej parametry przyjmuj¹
dwie wartoci: [-0-] oznaczaj¹ce wy³¹czenie funkcji, lub [-1-] oznaczaj¹ce w³¹czenie
funkcji
podprogram

2

9

9

stara
wartoæ

nowa
wartoæ

0

P-2-9 - konfiguracja pracy domofonu
P-2-9-1 zezwolenie na dzia³anie procedury awaryjnej
P-2-9-2 - zezwolenie na wywo³anie procedury awaryjnej przez Err
P-2-9-3 - zezwolenie na dzia³anie zamków szyfrowych
P-2-9-4 - blokada wywietlania komunikatu 'E'
P-2-9-5 - zezwolenie na potwierdzenie u¿ycia kodu zamka szyfrowego
P-2-9-6 - zezwolenie na dzwonienie do podniesionego unifonu
P-2-9-7  rodzaj numeracji (normalna lub piêtrowa)
Ta grupa parametrów wykorzystywana jest w systemie wielowejciowym, lub w
przypadku zastosowania numeracji z przesuniêciem zakresu.
P-2-9-9 -dolny zakres obs³ugiwanych lokali (1, max. 255)
P-2-9-10  górny zakres obs³ugiwanych lokali (255, max. 255)
P-2-9-11  pierwszy dodatkowo obs³ugiwany numer (1, max. 255)
P-2-9-12  drugi dodatkowo obs³ugiwany numer (255, max. 255)
Parametry konfiguracji domofonu
P-2-9-1 - zezwolenie na dzia³anie procedury awaryjnej
P-2-9-2 - zezwolenie na wywo³anie procedury awaryjnej przez Err
P-2-9-3 - zezwolenie na dzia³anie zamków szyfrowych
P-2-9-4 - blokada wywietlania komunikatu 'E'
P-2-9-5 - zezwolenie na potwierdzenie u¿ycia kodu zamka szyfrowego
P-2-9-6 - zezwolenie na dzwonienie do podniesionego unifonu
P-2-9-7  rodzaj numeracji (normalna lub piêtrowa)
P-2-9-9 -dolny zakres obs³ugiwanych lokali
P-2-9-10  górny zakres obs³ugiwanych lokali
P-2-9-11  pierwszy dodatkowo obs³ugiwany numer
P-2-9-12  drugi dodatkowo obs³ugiwany numer

- 15 -

CD- 2500 Cyfrowy System Domofonowy

P-3 Program serwisowy
Procedura umo¿liwia sprawdzenie wybranych unifonów. W dzia³aniu jest bardzo
podobna do procedury instalacyjnej [P-1], z tym ¿e pozostawia lokatorom mo¿liwoæ
korzystania z domofonu.
1. Aby wejæ w procedurê serwisow¹ nale¿y wejæ w tryb programowania i wybraæ
przycisk z symbolem '3'.
2. Wprowadziæ numer lub numery sprawdzanych unifonów (maksymalnie 15). Aby
wprowadziæ numery unifonów nale¿y jednoczenie wybraæ klawisze [C] i [2] a
nastêpnie podaæ kolejne numery potwierdzaj¹c ka¿dy z nich klawiszem z symbolem
klucza. Przekroczenie limitu 15 numerów spowoduje wywietlenie komunikatu
[oFL]. Listê mo¿na w dowolnym momencie skasowaæ jednoczenie wybieraj¹c
z klawiatury kombinacjê [C] i [3].
3. Wyjæ z procedury wybieraj¹c klawisz [C]
4. Wyjæ z trybu programowania.
Unifony sprawdza siê w sposób opisany w procedurze instalacyjnej [P-1]
Czas dzia³ania procedury serwisowej jest ograniczony do 45 minut. Po tym czasie
zostanie ona automatycznie wy³¹czona a lista numerów skasowana.
Definiowanie numerów serwisowanych unifonów:
numer
lokalu

3

C+ 2

nastêpny
numer
1
2
3

1
2
3

Kasowanie listy serwisowanych unifonów

C+ 3

P-4 Test unifonów.
Procedura wykrywa unifony, których s³uchawki s¹ zdjête lub le odwieszone.
Po uruchomieniu procedury centrala poszukuje unifonów z odwieszon¹ s³uchawk¹.
Po znalezieniu pierwszego unifonu s³uchawk¹ jego numer wywietlany jest na
wywietlaczu.
Wybranie przycisku z symbolem [C] powoduje poszukiwanie nastêpnego unifonu
z odwieszon¹ s³uchawk¹.
poszukiwanie unifonu
z od³o¿on¹ s³uchawk¹

numer znalezionego poszukiwanie nastêpn.
unifonu
unifonu

4

C
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P-5 Wy³¹czenie wybranych numerów
Procedura pozwala na wy³¹czenie obs³ugi wybranych numerów unifonów. Po
wybraniu numeru, którego obs³uga zosta³ wy³¹czona na wywietlaczu kasety
rozmównej wywietlony zostanie komunikat [OFF]. Dla zdefiniowanych t¹ procedura
numerów wy³¹czona zostaje równie¿ obs³uga kodów zamka szyfrowego.
numer
lokalu
1
2
3

5

0

P-6 Programowe przywrócenie domylnych parametrów centrali
Centrala umo¿liwia przywrócenie zdefiniowanych przez producenta wartoci
parametrów konfiguruj¹cych pracê centrali. Jednym ze sposobów jest wciniêcie
klawiszy z symbolem [C] i z symbolem klucza po w³¹czeniu zasilania.
Przywrócenie domylnych nastaw w ten sposób jest mo¿liwe, jeli parametr w
procedurze [P-6] ustawiony jest na wartoæ [-1-]. Jest to domylna wartoæ tego
parametru. Zalecane jest aby po uruchomieniu domofonu zmieniæ j¹ na [-0-]

6

P-7 Ustawienie osobistego kodu instalatora
Procedura ta umo¿liwia zmianê fabrycznie zdefiniowanego kodu instalatora. Dziêki
temu instalator mo¿e zdefiniowaæ jeden kod w dowolnej liczbie central domofonowych.
Zmieniony kod mo¿na w dowolnym momencie przywróciæ wraz z pozosta³ymi
parametrami poprzez restart centrali.
Kolejne cyfry nowego kodu instalatora

7

1

2

3

4

P-8 Otworzenie zaczepu, powrót do funkcji domofonu
Uruchomienie tej procedury powoduje zwolnienie elektrozaczepu, a nastêpnie powrót
centrali do normalnego trybu pracy. Umo¿liwia ona instalatorowi wejcie do
pomieszczeñ zabezpieczonych domofonem, w których znajduje siê centrala
domofonowa. Dziêki temu instalator nie musi prosiæ o otwarcie drzwi ¿adnego z
lokatorów.
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P-9 Ustawienie przesuniêcia zakresu
Procedura ta pozwala zdefiniowaæ parametr 'przesuniêcie zakresu' i jest
wykorzystywana w przypadku, kiedy domofon ma obs³ugiwaæ numery lokali wiêksze
ni¿ 255.
przesuniêcie
zakresu
1
2
3

9

P-10 Ustawienie kodów zamka dla lokali
Procedura umo¿liwia instalatorowi zmianê kodu zamka szyfrowego dla wybranego
numeru lokalu. Kody zamka szyfrowego s¹ wstêpnie zdefiniowane przez producenta
w tabeli kodów do³¹czanej do ka¿dej centrali. Kod ten mo¿e równie¿ zmieniæ sam
lokator.
numer
lokalu

Kolejne cyfry nowego kodu lokatora

1
2
3

1

2

3

4

Sposób wprowadzania kodu jest identyczny jak przypadku zmiany kodu instalatora
w procedurze 7. Tu dodatkowo nale¿y podaæ numer lokalu, którego dotycz¹
wprowadzane zmiany.
Przywrócenie domylnych ustawieñ.
W niektórych przypadkach niezbêdne jest przywrócenie domylnych ustawieñ
centrali domofonowej (np. w sytuacji, kiedy trzeba przywróciæ fabrycznie
zaprogramowany kod instalatora). Istniej¹ dwa sposoby przywrócenia wartoci
domylnych:
Sposób 1.
Po w³¹czeniu zasilania dotkn¹æ pól oznaczonych symbolami [C] i klucza. Na
wywietlaczu widoczne bêd¹ zliczane w dó³ cyfry, a nastêpnie na chwilê pojawi siê
numer okrelaj¹cy wersjê programu (np. [6-4]). Po chwili znów pojawi¹ siê szybko
zmieniaj¹ce siê liczby zliczane od 0 do 255. Po zakoñczeniu odliczania zostan¹
przywrócone domylne nastawy.
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UWAGA!
Ten sposób przywrócenia wartoci domylnych mo¿liwy jest tylko
w przypadku kiedy parametr w procedurze [P-6] ustawiony jest
na wartoæ [-1-]. Nie jest równie¿ przywracany domylny kod
instalatora !
Sposób 2.
Wy³¹czyæ zasilanie kasety rozmównej, zewrzeæ dwa piny znajduj¹ce siê obok
procesora (np. przez za³o¿enie na nie jumpera lub zwarcie pêset¹) a nastêpnie
w³¹czyæ zasilanie. Po kilku sekundach usun¹æ zwarcie. Na wywietlaczu kasety
rozmównej pojawi¹ siê szybko zmieniaj¹ce siê cyfry, kiedy znikn¹, a prawym dolnym
rogu wywietlacza pojawi siê kropka , bêdzie to oznacza³o, ¿e operacja przywracania
domylnych nastaw zosta³a zakoñczona.
Operacja ta przywraca równie¿ domyle wartoci kodów zamka szyfrowego i kod
instalatora.
Uwaga!
Po ka¿dej operacji wymiany procesora na inny nale¿y wykonaæ
operacjê przywrócenia domylnych ustawieñ!

8. System wielowejciowy
Ta czêæ instrukcji dotyczy wy³¹cznie urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad systemu
wielowejciowego- kaset elektroniki EC-2200/H i EC-2000/U. Funkcje te w wiêkszoci
nie s¹ mo¿liwe do zrealizowania przez standardow¹ kasetê elektroniki typu EC2200.
Przeznaczenie
Instalacja elektryczna
Do po³¹czenia centrali nadrzêdnej z podrzêdnymi stosuje siê lini¹ dwu¿y³ow¹, przez
któr¹ nastêpuje transmisja numeru wybranego w centrali nadrzêdnej do kilku lub
kilkunastu central podrzêdnych. Wszystkie centrale podrzêdne pod³¹czone s¹ do
tych przewodów równolegle, poprzez specjalne wejcie LM oraz L-, a centrala
nadrzêdna pod³¹czona jest poprzez zaciski L+ i L-. Na schemacie zaznaczone
zosta³y po³¹czenia miêdzy kaset¹ nadrzêdn¹ a kasetami podrzêdnymi. Pozosta³e
po³¹czenia zgodnie z rysunkiem 8.1.
Realizacja po³¹czenia z kasety nadrzêdnej
W celu uzyskania po³¹czenia pomiêdzy kaset¹ zewnêtrzn¹ centrali nadrzêdnej, a
dowolnym unifonem, nale¿y wybraæ z klawiatury jego numer. Centrala nadrzêdna
wysy³a go nastêpnie do wszystkich central podrzêdnych i za porednictwem jednej
z nich ³¹czy siê z unifonem o wybranym numerze. Po podniesieniu s³uchawki unifonu
centrala podrzêdna przekazuje po³¹czenie do kasety nadrzêdnej. Na tej samej
zasadzie realizowane jest sterowanie funkcj¹ zamka szyfrowego.
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Po³¹czenia lokalne realizowane przez kasety podrzêdne
Podczas trwania po³¹czenia kasety nadrzêdnej z unifonem pod³¹czonym do jednej
z kaset podrzêdnych pozosta³e centrale podrzêdne mog¹ realizowaæ po³¹czenia
lokalne. Centrala podrzêdna realizuj¹ca po³¹czenie z central¹ nadrzêdn¹ jest
zablokowana dla po³¹czeñ lokalnych, co sygnalizowane jest na wywietlaczu napisem
[OFF].
W trakcie realizacji po³¹czenia lokalnego przez centralê podrzêdn¹ mo¿liwe jest w
niej inicjowanie funkcji zamaka szyfrowego inicjowanego przez centralê nadrzêdn¹.
Po³¹czenie z central¹ podrzêdn¹ zajêt¹ realizacj¹ po³¹czenia lokalnego
Realizacja po³¹czenia centrali nadrzêdnej z central¹ podrzêdn¹ zajêt¹ przez
po³¹czenia lokalne jest mo¿liwa po zakoñczeniu po³¹czenia lokalnego. Jest ono w
takim przypadku ograniczane do 10s., co jest sygnalizowane sygna³em akustycznym
po³¹czenia oczekuj¹cego (sygna³y o jednakowej wysokoci dla odró¿nienia tego
sygna³u od sygnalizacji koñca rozmowy) generowanym co 1s. Po up³ywie tego czasu
rozmowa lokalna zostaje zakoñczona. W centrali nadrzêdnej chwilowe zajêcie
numeru (do 10 s) sygnalizowane jest naprzemiennym wywietlaniem na wywietlaczu
numeru wybranego lokalu np. [ 63] i znaku zachêty [ _ ]. Po przerwaniu rozmowy
lokalnej nawi¹zywane jest nowe po³¹czenie. Ze wzglêdu na spore
prawdopodobieñstwo, ¿e nowa rozmowa bêdzie siê odbywa³a z abonentem, który
ma w tym momencie podniesion¹ s³uchawkê (nie od³o¿y³ jej jeszcze po przerwaniu
poprzedniej rozmowy), sygna³ wywo³ania do podniesionej s³uchawki bêdzie cichy.
W wywo³ywanym aparacie nale¿y wtedy na krótk¹ chwilê wcisn¹æ wide³ki po czym
po³¹czenie zostanie zrealizowane.
Programowanie centrali
Programowanie kasety elektroniki EC-220/U odbywa siê w sposób opisany w punkcie
7 niniejszej instrukcji.
Aby prawid³owo skonfigurowaæ system wielowejciowy nale¿y przeprowadziæ
nastêpuj¹ce operacje:
- Ustawiæ dla ka¿dej centrali podrzêdnej zakres obs³ugiwanych lokali (program P2-9-9 minimum zakresu obs³ugiwanych lokali, program P-2-9-10 maksimum zakresu
obs³ugiwanych lokali). Ka¿da z central podrzêdnych powinna obs³ugiwaæ inny zakres
lokali. Dodatkowo dla ka¿dej centrali podrzêdnej mo¿na dodaæ po 2 dodatkowe
numery (program P-2-9-11 pierwszy dodatkowy numer i P-2-9-12 drugi numer
dodatkowy) lokali nie mieszcz¹ce siê w podanym wczeniej zakresie (nale¿y uwa¿aæ
aby podane numery dodatkowe by³y ró¿ne w poszczególnych kasetach podrzêdnych).
- Ustawiæ przesuniêcie zakresu obs³ugiwanych lokali dla ka¿dej centrali podrzêdnej
w przypadku koniecznoci obs³ugi lokali o numerach wiêkszych od 255 (program
P-9).
Przyk³ady programowania
Przyk³ad 1:
Nale¿y zbudowaæ system 10 klatkowy z bram¹ g³ówn¹. Numery lokali w klatce
pierwszej 1-10, drugiej 11-20 itd.
1. Programujemy dla wszystkich central podrzêdnych zakresy obs³ugiwanych lokali
(program P-2-9-9 i P-2-9-10) zgodnie z numeracj¹ na klatkach schodowych: pierwsza
1-10, druga 11-20 itd. (unifony programujemy na rzeczywiste numery lokali) .
2. Programujemy dla wszystkich central podrzêdnych przesuniêcie zakresu (program
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CP

EC 2200/H
L- L+

CP
L+ L-

L+ L-

EC 2200/U
L+ L- LM

L+ L-

CP
L+ L-

L+ L-

EC 2200/U
L+ L- LM

L+ L-

Rys. 8.1 Po³aczenie kasety elektroniki EC-2200/H obs³ugujacej wejcie
g³ówne z kasetami EC-2200/U obs³uguj¹cymi wejcia podrzêdne

9. Klucz elektroniczny z pastylk¹ DALLAS
Ta czêæ instrukcji dotyczy wy³¹cznie kaset rozmównych CD-2500 z zainstalowanym
czytnikiem kluczy Dallas
Czytnik obs³uguje 1 klucz typu Master i 508 kluczy zwyk³ych. Czytnik mo¿e
wspó³pracowaæ z elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym. Tryb pracy
konfigurowany jest przez odpowiedni¹ konfiguracjê lutowanych zwór na p³ytce
czytnika. Czytnik jest konfigurowany w procesie produkcyjnym. Zmiany w konfiguracji
powinny dokonywaæ osoby dysponuj¹ce odpowiednim sprzêtem i dowiadczeniem
w pracach elektronicznych.
Odczyt klucza.
Klucz nale¿y przy³o¿yæ do czytnika przesuwaj¹c go jednoczenie do krawêdzi
czytnika i lekko dociskaj¹c. Kontroler dokonuje odczytu numeru seryjnego klucza i
porównuje go z numerami znajduj¹cymi siê w pamiêci. Je¿eli odczytany numer
odpowiada jednemu z zaprogramowanych numerów kontroler kontroler dokonuje
otwarcia elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego na czas okrelony w
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V2

12 V

V1

220 V

ZZ+

Elektrozaczep lub
zamek elektromagnetyczny

4

Zaciski w kasecie
elektroniki

3

T

Czytnik kluczy
Dallas

E
Przycisk otwierania
drzwi

Rys 9.1 Pod³¹czenie czytnika kluczy Dallas do systemu CD-2500

V2V1 Z- Z+ 4 3

Widok od strony druku

TM
GND

Widok od strony elementów

LED
X1

Z1

Z2
Konfiguracja sterownika

Opis zacisków.
V1, V2
Z+, Z4
TM
GND
X1

12V AC
Zasilanie zwory elektromagnetycznej
Otwieranie drzwi wewnêtrznym przyciskiem
(podanie nap. dodatniego)
Zacisk '+' czytnika Touch Memory
Zacisk '-' czytnika Touch Memory
Z³¹cze testowe

Z1

Z2

Elektrozaczep
Zamek el.
- zwora zalutowana.

Rys 9.2 Widok p³ytki czytnika kluczy Dallas. Konfiguracja pracy czytnika przez
odpowiednie zalutowanie zworek na p³ytce czytnika
trakcie programowania (standardowo ok. 5 s.), sygnalizuj¹c otwarcie drzwi czterema
krótkimi sygna³ami dwiêkowymi i wygaszeniem diody wiec¹cej (dioda ta nie jest
widoczna na zewn¹trz kasety rozmównej).
Je¿eli u¿yty klucz nie uprawnia do odblokowania wejcia stan ten bêdzie sygnalizowany
seri¹ krótkich sygna³ów dwiêkowych i mruganiem diody LED, zamek
elektromagnetyczny lub elkektrozaczep nie zostanie uruchomiony.
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Definiowanie klucza MASTER
Klucz master s³u¿y do dodawania i usuwania u¿ytkowników, programowania czasu
otwierania drzwi oraz blokowania czytnika. W czytniku mo¿e byæ zdefiniowany tylko
jeden klucz typu MASTER. Jednoczenie z nadaniem uprawnieñ klucza typu
MASTER mo¿na zaprogramowaæ czas otwarcia elektrozaczepu. Aby zaprogramowaæ
klucz typu master nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. w³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia.
2. zewrzeæ zworê MASTER na p³ytce czytnika (np. zak³adaj¹c jumper)
3. do czytnika przy³o¿yæ klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia MASTER,
zapamiêtanie nowego klucza czytnik potwierdzi krótkim sygna³em dwiêkowym.
4. je¿eli nie bêdzie modyfikowany czas otwarcia zamka (opisany w nastêpnym
punkcie) zdj¹æ usun¹æ zworê MASTER
Programowanie czasu otwarcia
Czytnik umo¿liwia programowanie czasu otwierania elektrozaczepu, standardowo
czas ten wynosi 1s. Czas ten mo¿na regulowaæ w zakresie 1...10s, a jego
programowanie odbywa siê wraz z procedur¹ definiowania klucza MASTER.. Do
zaprogramowania czasu otwarcia zamka elektromagnetycznego wykorzystywany
jest przycisk otwierania drzwi, jeli nie jest on wykorzystywany pod zaciski Z+, 4
nale¿y pod³¹czyæ dowolny przycisk zwierny.
Aby zmieniæ czas pracy elektrozaczepu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. po zaprogramowaniu klucza MASTER
2. wcisn¹æ przycisk- czas otwarcia zostanie zwiêkszony o 1s. Wciskaj¹c przycisk
odpowiedni¹ liczbê razy ustawiæ wymagany czas dzia³ania zamka
3. zdj¹æ zworê MASTER
Uwaga!
Po przekroczeniu czasu 10s. czytnik automatycznie ustawi
minimalny czas dzia³ania zamka (1s.) co potwierdzone zostanie
d³ugim sygna³em dwiêkowym.
Dodawanie i usuwanie kluczy
Aby wejæ w procedurê nale¿y przy³o¿yæ do czytnika klucz MASTER na czas ok.
5 s. Wejcie w procedurê zostanie potwierdzone pojedynczym, d³ugim sygna³em
dwiêkowym.
Dodawanie nowego u¿ytkownika
Instalator pos³uguj¹c siê kluczem MASTER mo¿e dodaæ lub usun¹æ klucze
u¿ytkowników. Aby tego dokonaæ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. wejæ w tryb dodawania i usuwania u¿ytkowników
2. przy³o¿yæ do czytnika wprowadzany klucz. Jego numer zostanie dopisany do
pamiêci (o ile nie zosta³ wczeniej zaprogramowany), co zostanie potwierdzone
przez dwa krótkie dwiêki
3. operacjê powtórzyæ ze wszystkimi dodawanymi kluczami.
4. po zakoñczeniu wprowadzania kluczy przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 5 s.
Czytnik opuci tryb programowania, co zostanie potwierdzone d³ugim sygna³em
dwiêkowym.

- 23 -

CD- 2500 Cyfrowy System Domofonowy

Uwaga!
Jeli przekroczona zostanie dopuszczalna liczba kluczy mo¿liwych
do zaprogramowania (508) czytnik samoczynnie wyjdzie z trybu
programowania sygnalizuj¹c t¹ operacj¹ czterema krótkimi
sygna³ami dwiêkowymi.
Usuwanie u¿ytkowników
Wprowadzonych u¿ytkowników mo¿na usun¹æ z systemu na dwa sposoby.
Je¿eli instalator jest w posiadaniu klucza, któremu maj¹ zostaæ cofniête uprawnienia
nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce operacje:
1. wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2. na chwilê przy³o¿yæ kasowany klucz do czytnika, urz¹dzenie rozpozna, ¿e numer
klucza znajduje siê ju¿ w pamiêci, co zostanie potwierdzone dwoma sygna³ami
dwiêkowymi
3. przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4 s.
4. ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyjæ z procedury
Je¿eli instalator nie posiada klucza, który zamierza usun¹æ nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
1. wprowadziæ czytnik w tryb programowania
2. jeli pod zaciski Z+, 4 nie jest pod³¹czony przycisk otwierania drzwi, pod³¹czyæ
w to miejsce dowolny przycisk zwierny.
3. w licie u¿ytkowników odszukaæ numer klucza, który ma zostaæ usuniêty
4. nacisn¹æ przycisk iloæ razy odpowiadaj¹c¹ odczytanemu numerowi klucza.
5. do czytnika przy³o¿yæ klucz Master na czas ok. 4s.
5. ponownie przy³o¿yæ klucz MASTER na czas ok. 10 s aby wyjæ z procedury
Blokowanie zamka
Do blokowania zamka s³u¿y klucz z uprawnieniami administratora. Jego przy³o¿enie
do czytnika umo¿liwia zablokowanie zamka, po wykonaniu tej operacji nie jest
mo¿liwe jego otwieranie przez klucze u¿ytkowników. Odblokowania zamka nastêpuje
po ponownym przy³o¿eniu do czytnika klucza administratora.
Definiowanie klucza administratora.
Aby zaprogramowaæ klucz administratora nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
1. wejæ w tryb programowania programowania u¿ywaj¹c do tego klucz MASTER.
2. wcisn¹æ przycisk otwierania drzwi lub przycisk pod³¹czony do zacisków Z+, 4 na
czas 5 s. Czytnik potwierdzi wejcie w tryb programowania klucza administratora
sygna³ami dwiêkowymi- jednym krótkim i jednym d³ugim.
3. przy³o¿yæ do czytnika klucz, któremu nadane zostan¹ uprawnienia administratora.
4. je¿eli klucz ten zosta³ zdefiniowany wczeniej jako klucz administratora zostanie
on usuniêty z listy kluczy o tym poziomie uprawnieñ, jeli nie zostanie do tej listy
dopisany.
5. Ponownie wcisn¹æ przycisk otwierania drzwi na czas ok. 5 s.
6. wyjæ z trybu programowania (przez przy³o¿enie do czytnika klucza MASTER)
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10. Korzystanie domofonu CD 2100
Nawi¹zanie po³¹czenia
Aby nawi¹zaæ po³¹czenie z wybranym numerem lokalu nale¿y wprowadziæ z klawiatury
jego numer. Kolejne cyfry wprowadzanego numeru pojawiaj¹ siê w miarê ich
wprowadzania na wywietlaczu kasety rozmównej. W przypadku pomy³ki mo¿na
skasowaæ wprowadzon¹ cyfrê klawiszem [C].
Przerwa po wprowadzeniu znaku d³u¿sza ni¿ 3 s. jest sygna³em dla centrali, ¿e
wprowadzony zosta³ ¿¹dany numer. W tym momencie centrala rozpoczyna dzwonienie
do unifonu. Sygna³ wywo³ania generowany jest standardowo przez 30s. O ile
domownik nie podniós³ wczeniej s³uchawki domofon czeka kolejne 30 s , po czym
po³¹czenie zostaje przerwane. Dzwonienie i oczekiwanie mo¿na w dowolnym
momencie przerwaæ wciskaj¹c klawisz [C].
Jeli w trakcie dzwonienia lub oczekiwania po dzwonieniu s³uchawka zostanie
podniesiona, to centrala zestawi po³¹czenie miêdzy kaset¹ rozmówn¹ a unifonem.
Standardowo rozmowê mo¿na prowadziæ przez 2 minuty, po czym zostanie ona
przerwana  zbli¿aj¹cy siê koniec rozmowy jest sygnalizowany krótkimi sygna³ami
w g³onikach kasety rozmównej i unifonu. Rozmowê mo¿na zakoñczyæ wczeniej
odk³adaj¹c s³uchawkê lub wciskaj¹c klawisz [C]
W dowolnym momencie rozmowy u¿ytkownik mo¿e uruchomiæ elektrozaczep
wciskaj¹c przycisk otwierania drzwi w unifonie. Elektrozaczep jest uruchamiany
standardowo na czas 5 s, otwieranie drzwi sygnalizowane jest w g³oniku kasety
rozmównej sygna³em akustycznym.
Wszystkie wymienione czasy mo¿na zmieniæ po wejciu w tryb programowania
centrali.
Korzystanie z zamka szyfrowego
Klawiatura domofonu CD-2500 mo¿e równie¿ pe³niæ funkcje zamka szyfrowego
umo¿liwiaj¹c lokatorom wejcie na klatkê schodow¹ bez u¿ywania kluczy
mechanicznych.
Do ka¿dego lokalu przypisany jest wstêpnie kod zamka szyfrowego. Kod ten mo¿e
byæ zmieniony przez instalatora lub przez samych lokatorów.
Aby zwolniæ elektrozaczep przy u¿yciu kodu zamka szyfrowego nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
1. Wprowadziæ z klawiatury numer lokalu i potwierdziæ klawiszem z symbolem klucza.
2. Wprowadziæ czterocyfrowy kod wejciowy
Po podaniu prawid³owego kodu elektrozaczep blokuj¹cy drzwi wejciowe zostanie
zwolniony. W unifonie znajduj¹cym siê w lokalu, którego kod pos³u¿y³ do otwarcia
drzwi zostan¹ wygenerowane trzy krótkie sygna³y akustyczne.
Zmiana kodu zamka
Kod zamka szyfrowego w domofonie CD-2500 mo¿na zmieniæ na dwa sposoby.
Mo¿e to zrobiæ instalator po wejciu w tryb programowania (procedura P-10) lub
sami lokatorzy
W drugim przypadku zmianê musz¹ przeprowadziæ dwie osoby- jedna znajduj¹ca
siê w mieszkaniu, druga przy kasecie rozmównej.
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Aby zmieniæ kod zamka szyfrowego w ten sposób nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoci:
1. nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem, w którym ma byæ zmieniony kod zamka szyfrowego
2. dotykaj¹c pola z symbolem klucza poprosiæ lokatora o trzykrotne wciniêcie
przycisku zwalniaj¹cego elektrozaczep.
3. kiedy na wywietlaczu pojawi siê symbol [---] wprowadziæ stary kod zamka
szyfrowego
4. je¿eli podany zosta³ prawid³owy kod na wywietlaczu pojawi siê napis [1-]
5. wprowadziæ pierwsz¹ cyfrê nowego kodu, na wywietlaczu pojawi siê napis [2-]
6. operacjê powtórzyæ dla pozosta³ych cyfro kodu.

11. Uwagi dla instalatorów systemu.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na prawid³owe programowanie numerów unifonów.
Zaprogramowanie dwóch unifonów na ten sam numer spowoduje, ¿e bêd¹ dzwoniæ
równoczenie, jednak mog¹ wtedy wyst¹piæ problemy ze wzbudzaniem podczas
rozmowy oraz z otwieraniem elektrozaczepu.
Kod instalatora nale¿y utrzymywaæ w tajemnicy i nie podawaæ go osobom postronnym.
Osoby takie mog¹ ingerowaæ w parametry pracy powoduj¹c b³êdne dzia³anie
systemu. W przypadkach dziwnych b³êdów (brak wywo³ania, brak dzia³ania
elektrozaczepu itp.) nale¿y sprawdziæ ustawienie parametrów systemu. Kodu nie
nale¿y równie¿ wybieraæ w postaci prostych kombinacji cyfr np. 1234
W przypadku problemów z dzia³aniem klawiatury nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie
tory podczerwieni pracuj¹ poprawnie. Podprogram P-2-9-4 zezwala na wywietlenie
komunikatu E w przypadku braku jednej wi¹zki podczerwieni. W takim przypadku
klawiaturê nale¿y dok³adnie wyczyciæ.
Mo¿na te¿ sprawdziæ dzia³anie klawiatury wybieraj¹c numer 208 (najwiêksza iloæ
zapalonych segmentów). Je¿eli numer wywietli³ siê prawid³owo a po dotkniêciu
<K> wywietlaj¹ siê bez opónienia poziome kreski, to klawiatura pracuje prawid³owo.
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12. Dane techniczne
Kaseta elektroniki - opis zacisków
K1
K2
K3
K4
K5
K6

zasilanie czêci cyfrowej +15V
magistrala przesy³u danych
masa cyfrowa
g³onik kasety rozmównej
masa analogowa
mikrofon kasety rozmównej

AC1, AC2
L+, LLM
R+, RB+, BPR
E, T
ET

zasilanie 12V
linia
wyjcie do kasety MASTER
wyjcie na zamek na tranzystorze 0,8A DC (wariant 2200 i 2200/2)
akumulator
przycisk otwórz drzwi
wyjcie na zamek na przekaniku 3A DC lub AC (wariant 2200/2)
zacisk pomocniczy (nie pod³¹czony do p³ytki)

Kaseta rozmówna
K1
K2
K3
K4
K5
K6

zasilanie czêci cyfrowej kasety
dane cyfrowe z/do kasety
masa cyfrowa (uk³adu wywietlacza)
g³onik kasety rozmównej
masa analogowa
mikrofon kasety rozmównej
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20m

100m

200m

0,5 mm2
0,5 mm2 0,5 mm2

EC-CP
EC-Unifon

-

0,75mm2

Dopuszczalne odleg³oci i przekroje przewodów
E

T-E

*

T

EC - KASETA ELEKTRONIKI

WARR

3A max.

15 W

G³onik

Regulacja
Mikrofonu

Balans

P3

P2

P1

0,33 ohm
0,5 W

Masa analogowa
-

+

AKUMULATOR

B+

B-

PR R-

R+ AC1 AC2 K1 K2

K3

K4

K5 K6

L-

L+

Elektrozaczep

Przycisk otwierania drzwi

Transformator 12 V 25 W

12 V

1A
220 V
1A
0,25 A

14 V
12 V

0.8A

AC1 AC2

K6 K5

K4

K3

K2 K1

Mikrofon

Unifon
LF-8
LT-8
LX-8
LR-8
LM-8

L-

WARR

WARR

L+

Wywietlacz

Panel numerowy

Unifon
LF-8
LT-8
LX-8
LR-8
LM-8

WARR
Klawiatura

G³onik

LL+

CP - Panel kasety rozmównej

UWAGA !
1.

Pod³¹czenie przewodów nale¿y bezwzglêdnie przeprowadzaæ przy wy³¹czonym
zasilaniu. Od³¹czenie przewodu K1 przy w³¹czonym zasilaniu i pod³¹czonych
pozosta³ych przewodach mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia !
2.
Symbol WARR oznacza miejsca, w kórych zamocowano plomby gwarancyjne
Elementy nie zaopatrzone w plomby z wpisan¹ dat¹ sprzeda¿y lub z plomb¹ nie
bêd¹ przyjmowane do naprawy gwarancyjnej.
3.
T-E zacisk pomocniczy (nie pod³¹czony do p³ytki)
Rys. 1. Schemat monta¿owy instalacji
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A

E

T-E

T

Kaseta elektroniki
B+

Elektrozaczep pr¹du
sta³ego max. 3A

B-

PR R-

R+ AC1 AC2

12V AC

-

+
Akumulator

220V AC

Przycisk otwierania drzwi
E

B

T-E

T

Kaseta elektroniki
B+

B-

PR R-

R+ AC1 AC2

12V AC

-

+
Akumulator

220V AC

Przycisk otwierania drzwi
Elektrozaczep pr¹du
sta³ego max. 0,8A

C
E

T-E

T

Kaseta elektroniki
B+

Elektrozaczep pr¹du
przemiennego max. 3A

B-

PR R-

R+ AC1 AC2

12V AC

-

+
Akumulator

D

220V AC

Przycisk otwierania drzwi
Przycisk otwierania drzwi

E

T-E

T

Kaseta elektroniki
B+

B-

PR R-

R+ AC1 AC2

Czytnik
DALLAS
-

+
Zasilanie zamka elektromagnetycznego

A
B
C
D
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Rys. 2. Ró¿ne sposoby pod³¹czenia zamka
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CD- 2500 Cyfrowy System Domofonowy
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Rys. 3. Wymiary kasety rozmównej
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CD- 2500 Schemat po³¹czeñ
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Rys.4 Rysunek wymiarowy miejsca na zainstalowanie kasety rozmównej
CD-2500 nieruchomym skrzydle drzwi od strony przedniej

- 31 -

CD- 2500 Schemat po³¹czeñ

A

B

214

10

10

214

48

42

56
48

42

100

56

130

65

130

65

80

100

13 otw. O 5.5

100

80

100

100

544

80

364

9 otw. O 5.5

48
31
38
214

10

C

130

100

48

56

42

65

185

31
38

5 otw. O 5.5

31
38

A
B
C

48

Pionowa obudowa dwusegmentowa
Pionowa obudowa trójsegmentowa
Obudowa jednosegmentowa

Rys. 5. Wymiary pionowych obudów natynkowych
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CD- 2500 Rysunki techniczne

424

10

D

210
130

80

130

185

48

100

56

42

65

48

10 otw. O 5.5

31
38

48

48

E

10

634

210
130

130

80

80

48

130

100

185

56

42

65

210

48

10 otw. O 5.5

31
38

48

48

48

Rys. 6. Wymiary poziomych obudów natynkowych
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CD- 2500 Rysunki techniczne
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Rys. 7. Miejsce wlutowania rezystora umo¿liwiaj¹cego do³adowanie akumulatora
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