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Parametry Techniczne

• Pobór mocy w trybie czuwania: 0,1 W
• Maksymalny pobór prądu podczas dzwonienia: 200 mA
• Napięcie zasilania: 15VDC (min. 13,5V; max. 18V)
• przekątna wyświetlacza: 4” lub 3,5” (w zależności od modelu)
• Typ instalacji: cyfrowy system PV (Skrętka cat.5e lub 6)
• Temperatura pracy +10C do +50C
• Wymiary: 104 / 284 / 40 mm (szerokość, wysokość, głębokość); podstawa 104 / 175 mm

Montaż

Montaż wideomonitora może być wykonany tylko przez wykwalifikowanego instalatora !

Po otwarciu obudowy monitora spodnią jego cześć montujemy za pomocą kołków rozporowych
do ściany. Przewód wyprowadzamy w otworze  podstawy.
Na końcu przewodu UTP zaciskamy złącze RJ45 zgodnie ze standardem T568B. Ważne, aby przewód
łączący rozdzielacz był przewodem bez przeplotu!
Następnie programujemy adres monitora (najczęściej jest to numer mieszkania). Przełączniki służące
do programowania adresu znajdują się wewnątrz przedniej  części  wideomonitora,  są opisane jako
„CODE /  ADDRESS” i  są wartościami  liczbowymi.  Przełączniki  włączamy tak,  aby  suma cyfr  przy
włączonych przełącznikach odpowiadała planowanemu adresowi. Taki sam adres jest wysyłany przez
centralę / panel domofony, aby zareagował tylko konkretny monitor (lub monitory) w całym systemie.
Fabrycznie centrale/panele ACO dzwonią po wybraniu bezpośrednio na klawiaturze adresu od 1 do
255.

Obsługa

Podczas dzwonienia z centrali/panelu monitor załącza się automatycznie i
wyłącza się po skończeniu rozmowy. Wyświetlany będzie obraz z kamery
centrali/panelu z której nastąpiło dzwonienie.
Aby  odebrać  rozmowę,  w  trakcie  dzwonienia,  wystarczy  podnieść
słuchawkę monitora. W trakcie rozmowy możliwe jest otwarcie drzwi centrali
z  której  nastąpiło  wywołanie  przyciskiem  otwierania  „3” (opcjonalnie  –
uruchomienie dodatkowych urządzeń,  np.  bramy,  przyciskiem funkcyjnym
„2”).  Zakończenie  rozmowy  następuje  automatycznie  po  odłożeniu
słuchawki.

Jeżeli jest podłączone kilka monitorów z tym samym adresem fizycznym, a
podczas  dzwonienia  zostanie  podniesiony  któryś  z  nich,  pozostałe
automatycznie  się  rozłączą  (brak  możliwości  podsłuchania  rozmowy).  W
przypadku mieszanej instalacji unifony / monitory Video, w celu możliwości
podłączenia unifonów i monitorów o takim samym adresie fizycznym, należy
zastosować unifony INS-MPR.

Dzwonek  zewnętrzny  łączymy  z  monitorem  za  pomocą  monostabilnego
przycisku zwiernego podłączonego do zacisków GND i  RING.  
W  trybie  czuwania  istnieje  możliwość  jednoczesnej  regulacji  głośności
dzwonienia monitora  i dzwonka zewnętrznego (przełącznikiem "7").
W trakcie rozmowy dzwonek zewnętrzny słyszalny jest w słuchawce.

Monitor umożliwia otwieranie drzwi lub bramy dodatkowej bez konieczności
rozmowy  i podnoszenia  słuchawki  poprzez  naciśnięcie  przycisku  „3”
(funkcja  musi  być  dostępna  w centrali)  -  potwierdzenie  otwarcia  drzwi
sygnalizowane jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Brak możliwości
otwierania  (przy  zajętej  linii)  sygnalizowany  jest  potrójnym  sygnałem
dźwiękowym.

1 – Przycisk załączenia / przełączenia podglądu;
2 – Dodatkowy przycisk funkcyjny;
3 – Przycisk otwierania podstawowego;
4 - Regulacja jasności obrazu;
5 – Regulacja nasycenia obrazu;
6 – Gniazdo przewodu słuchawkowego;
7 – Przełącznik regulacji głośności dzwonienia.



Uwaga!  Nie  należy  w  trakcie  dzwonienia  przykładać  słuchawki  do  ucha  ponieważ  pojawienie  się
sygnału dzwonienia może spowodować uszkodzenie słuchu.

Funkcje  przycisku  F2:  Fabrycznie  przycisk  F2  jest  rozpoznawalny  tylko  poprzez  centrale  /  panel
domofonowy  (wykorzystując opcjonalny lub wbudowany modułem I/O) - Zwory Z1 i Z2 są zwarte.
Istnieje  możliwość  wykorzystania  przycisku  F2  do  własnych  zastosowań  (niezależnie  od  systemu
wideodomofonowego).  W tym celu  należy  przeciąć  zworki  Z1 i  Z2 -  po  tej  operacji  styki  zwierne
przycisku F2 będą tylko wyprowadzone na zaciski P1 i P1. Gdy zostanie przecięta tylko zwora Z2,
przyciski F2 będzie zwierał zacisk P2 do masy sytemu wideodomofonowego.

Fabrycznie  w monitorze  zablokowany  jest  niezależny  podgląd  obrazu.  Po  odblokowaniu  podglądu
możemy  załączyć  go  przyciskiem  “1”,  a  wyłączenie  nastąpi  samoczynnie  po  ok  8s.  
W przypadku zajętej linii brak możliwości załączenia podglądu sygnalizowany jest potrójnym sygnałem
dźwiękowym.  Kolejne  naciskania  przycisku  “1“  powodują  przełączanie  obrazu  pomiędzy  kamerą
centrali i kamerą dodatkową (o ile ją zainstalowano).
W przypadku uruchomienia dzwonka zewnętrznego monitor automatycznie załączy podgląd z kamery
dodatkowej.  Aby  uaktywnić  funkcję  podglądu  bez  wywołania  należy  wybrać  kolejno  sekwencję
klawiszy: ”1” , ”2” , ”3” , ”2”, ”3”, w czasie nie dłuższym niż 4s. Odblokowanie zostanie potwierdzone
pojedynczym sygnałem dźwiękowym i załączeniem wyświetlacza. Ponowne zablokowanie tej funkcji
jest  możliwe w analogiczny sposób - przyjęcie polecenia sygnalizowane jest  podwójnym sygnałem
dźwiękowym.

Podłączenie



Typowo monitor zasilany jest ze skrętki UTP poprzez Sumator, Sumator pośredni lub Rozdzielacz.
W przypadku  korzystania  z  opcji  podglądu  w większej  ilości  monitorów należy  zasilać  je  poprzez
Rozdzielacze  wg.  zasady:  jeden  zasilacz  15V  DC  na  8  monitorów.  Liczba  monitorów  zależy  od
wydajności  prądowej  zastosowanego  zasilacza.  Należy  uwzględnić  również  spadki  napięć  na
przewodach zasilających – na przodzie skrętka cat.5e lub 6 możemy podłączyć 1 monitor w odległości
dp 70m od miejsca podłączenia zasilacza. Rozdzielacze aktywne są również zasilane ze skrętki UTP,
dlatego  należy  stosować  zasadę  1  zasilacz  15V  DC  na  5  rozdzielaczy  aktywnych  (w  przypadku
wariantu z podglądem niezależnym stosujemy pierwszą zasadę).  Uwaga! Podłączając zasilanie do
Rozdzielacza należy zdjąć w nim “zworkę zasilania dodatkowego”.

Schemat Podłączenia do systemu

Instrukcja użytkownika dostępna jest na stronie producenta.

ZASADY SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Zużyte  urządzenia  elektryczne  nie  mogą  być  składowane  wraz  z  innymi  odpadami.  Należy  je
składować w miejscach do tego przeznaczonych. W tym celu prosimy zwrócić się do odpowiedzialnych
instytucji lub firm zajmujących się recyklingiem odpadów. - Dyrektywa 2002/96/we/ z dnia 27.01.2003
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