
ROZSZERZONA INSTRUKCJA CYFROWEGO PANELU PORTIERSKIEGO: 
INS-PORTIERNIA S+ i INS-PORTIERNIA +

INFORMACJE OGÓLNE

Cyfrowy  panel  portierski  przeznaczony  jest  do  zastosowań  w rozwiązaniach wielorodzinnych,  gdzie  wymagana  jest  kontrola  dostępu
obsługiwana  przez  portiera.  Panel  pozwala  na  transmisję  sygnału  video  z  wraz  z sygnałem  audio.  Topologia  systemu  oparta  jest  o skrętkę
komputerową kategorii min. 5e (przewód UTP). 

 Panel  portierski  pozwala na odebranie rozmowy za pomocą odbiornika,  następnie otwarcia furtki  lub 2 bramy (użycie przycisku F2 w
odbiorniku jest uzależnione od zastosowanych elementów w całym systemie domofonowym) oraz w zależności od topologii podłączenia i  konfiguracji
systemu, zestawienia rozmowy z konkretnym lokalem (opcja dostępna tylko dla INS-PORTIERNIA S+ i  jest uzależniona od zastosowanych elementów
w całym systemie domofonowym). Portier ma również możliwość zadzwonienia do lokalu oraz podglądu obrazu z kamery zamontowanej na panelu
master (dot. INS-PORTIERNIA S+, dla panelu INS-PORTIERNIA + obraz jest wyświetlany tylko w momencie dzwonienia). 

Elementy wykorzystane do budowy panelu portierskiego stanowią niezależnie produkty: panel INSPIRO 1+ oraz INS-MPR 4. Z tego względu
elementy centrali portierskie traktujemy oraz łączymy tak jak by to były normalne elementy systemu domofonowego (panel/odbiornik). Obowiązują tu
też zasady prowadzenia i funkcjonowania systemu domofonowego opartego o system P i  PV, a więcej informacji  można  znaleźć w instrukcjach
obsługi produktów wykorzystanych do budowy centrali portierskiej oraz na stronie www.aco.com.pl. 

Panel  portierski  jest  kompatybilny  ze  wszystkimi  urządzeniami  systemu P i  PV  (CDNP/FAMILIO-P/PV/INSPIRO).  Obudowa wykonana
została ze stali nierdzewnej. 

PARAMETRY TECHNICZNE
• Napięcie zasilania 15VDC ±5%
• Pobór mocy w trybie czuwania ~2W
• Maksymalny pobór prądu ~700mA
• Typ złącza Gniazdo RJ45 
• Typ instalacji System P lub PV (Skrętka cat.5e lub 6)
• Materiał obudowy Stal nierdzewna
• Przekątna wyświetlacza 4”
• Wymiary 320 x 305 x 80 mm (dł. x szer. x wys.)

PODŁĄCZENIE INS-PORTIERNIA S+

Panel portiera zasilamy z zasilacza prądu stałego 15VDC min. 700mA. Zalecamy zasilacz z oferty aco: PS-MDR-20-15 (na szynę DIN) lub: 
PS18-15 ZW (wtyczkowy). Wyjście zasilacza łączymy do gniazda DC  IN z tyłu panelu. 

Dostęp do podłączenia magistrali  domofonowej do centrali  portierskiej  uzyskuje się po odkręceniu 8 śrub na spodzie obudowy. Należy
wprowadzić skrętkę UTP z panelu master lub slave do otworu oznaczonego WE i podłączyć ją do wejścia głównego rozdzielacza CDNVRak2. Drugą
skrętkę UTP wprowadzamy do otworu oznaczonego WY i łączymy do wyjścia modułu „Sumatora bez kamery”: CDNVSbk. Wyjście to używamy aby
połączyć kolejne panele slave bądź linię aparatów. Na schemacie 1 zaznaczone wyżej wymionie przewody pogrubioną linią.

http://www.aco.com.pl/


PODŁĄCZENIE INS-PORTIERNIA +

Panel portiera zasilamy z zasilacza prądu stałego 15VDC min. 700mA. Zalecamy zasilacz z oferty aco: PS-MDR-20-15 (na szynę DIN) lub:
PS18-15 ZW (wtyczkowy). Wyjście zasilacza łączymy do gniazda DC  IN z tyłu panelu. 

Dostęp do podłączenia magistrali  domofonowej do centrali  portierskiej  uzyskuje się po odkręceniu 8 śrub na spodzie obudowy. Należy
wprowadzić skrętkę UTP przez otwór oznaczony WY i połączyć z wyjściem modułu CDNV-RJ45. Tą linię wykorzystujemy do podłączenia kolejnych
central Slave w systemie, rozdzielaczy, odbiorników lub modułu SW4S-DIN. Drugą skrętkę UTP wprowadzamy do otworu oznaczonego WE i łączymy
do wejścia  modułu  „Sumatora  bez  kamery  CDNVSbk”.  Linię  używamy  aby  połączyć  odbiornik  portiera  do magistrali  systemu.  Na schemacie  2
zaznaczone wyżej wymionie przewody pogrubioną linią (w przypadku stosowania SW4S-DIN odbiornik portiera traktujemy jako osobną strefę i łączymy
go z wyjściem strefy z modułu SW4S-DIN). 

Podłączenie przewodów w panelu portierskim.

SCHEMATY



Przykładowe schematy prowadzenia instalacji portierskiej.

Do panelu doprowadzamy następujące przewody:
- Napięcie zasilania 15V DC z zasilacza: złącze DC IN .
- Skrętka UTP cat 5e (standard T568B) z magistrali systemu (np. panel Master): We
- Skrętka UTP cat 5e (standard T568B) do magistrali systemu (typ. do odbiorników): Wy

Okablowanie  magistrali  musi  być  wykonane  skrętką  UTP  w  standardzie  T568B
(wykorzystane  wszystkie  żyły).  Na  końcu  magistrali  zaciskamy  wtyk  RJ-45  (standard
T568B). 
Wszystkie wtyki RJ-45 muszą być zaciśnięte z zachowaniem tej samej kolejności żył. 
Uwaga!  Przed włączeniem  zasilania  należy  upewnić  się,  czy  nie  ma zwarć  pomiędzy
żyłami oraz czy żyły mają przejście, są poprawnie podłączone do złącza RJ45. 



Maksymalne długości przewodów sygnałowych (tzw. linii lub magistrali). Przekrój przewodu (jego rezystancja) magistrali odpowiedzialnej za
transmisje cyfrową i tor audio (zaciski LINE) ma znaczący wpływ dla maksymalnej długości magistrali zarówno dla systemów Audio jak i Video. Dla
typowych przekrojów przewodu (0,5mm) ta odległość wynosi maksymalnie 300m. W przypadku zastosowania większych przekrojów istnieje możliwość
zwiększenia długości magistrali:
- stosując drut 1 mm2 możemy zwiększyć odległość do 400 m
- stosując drut 1,5 mm2 możemy zwiększyć odległość do 600 m
- stosując drut 2,5 mm2 możemy zwiększyć odległość do 1000 m

W celu zwiększenia przekrojów w/w przewodów w systemie video (skrętka UTP) należy zastosować moduł: CDNV-RJ45.
Przy rozbudowanych instalacjach video należy użyć rozdzielacza CDNVRau-DIN, który posiada specjalne wyjście ze wzmacnianiem sygnału video.  

PROGRAMOWANIE
Za pomocą opcjonalnego kabla  CDN-USB i  oprogramowania  komputerowego pobranego bezpłatnie  ze  strony  www.aco.com.pl istnieje

możliwość  programowania  ustawień,  tworzenia  kopii  zapasowych  i przenoszenia  ustawień  do  innych  urządzeń.   Do  zarządzania  ustawieniami
urządzenia należy użyć programu „x700”.

INS-PORTIERNIA S+

UWAGA! aktywna jest funkcja portierska „przekierowanie portierskie”. Fabrycznie funkcja jest załączona.
Przekierowanie portierskie polega na tym, ze po odebraniu rozmowy przez portiera może on z zamontowanego u siebie panelu portierskiego

zadzwonić  do  konkretnego  lokatora.  Po  uzyskaniu  połączenia  naciskając  przycisk  „KLUCZ”  i  odkładając  słuchawkę,  zestawić  obie  rozmowy.
Warunkiem zestawienia połączenia jest załączona w panelu portierskim funkcja przekierowania portierskiego.

Istnieje możliwość załączenia w panelach podłączonych do WE centrali portierskiej tzw. „Dzwonienie portierskie”, które polega na tym, że po
zwarciu styków wejścia dodatkowego INPUT  w tych centralach,  każde dzwonienie na dowolny numer  będzie przekierowywane do odbiornika
portiera. Adres odbiornika portiera ustawiony jest jako wartość wejścia dodatkowego INPUT. Styki wejścia dodatkowego może załączać np. zegar.

Funkcje  portierskie  mogą  być  wykorzystywane  w zamkniętych  osiedlach,  biurowcach  itp.  Można   je  skonfigurować  tylko  za  pomocą
programu komputerowego.

Panel  portierski  posiada  wbudowany  typowy  domofon  slave  z  którego  można  klasycznie  dzwonić.  Przy  projektowaniu  systemu  z
wykorzystaniem panelu portierskiego obowiązują wszystkie zasady dot. działania systemu z wykorzystaniem wielu domofonów Master/Slave. Jeżeli
panel portierski ma mieć możliwość dzwonienia do wszystkich odbiorników, trzeba traktować go fizycznie jako kolejny domofon na wejściu głównym.
Odbiornik portiera musi mieć wydzielony w systemie osobny adres fizyczny, który musi być wyłączony z zakresu obsługi domofonu slave w panelu
portierskim.

INS-PORTIERNIA +

Panel portierski należy traktować jako panel master z którego dzwonimy na dowolny odbiornik w systemie, natomiast słuchawka pozwala
odebrać rozmowę przez portiera z panelu slave, do którego jest podłączony odbiornik – patrz schemat 2 (dotyczy również wykorzystania systemów
wielostrefowych SW4S-DIN – patrz schemat 3). UWAGA! W tym przypadku nie ma możliwości używania funkcji „przekierowanie portierskie”.

Przy projektowaniu systemu z wykorzystaniem panelu portierskiego obowiązują wszystkie zasady dot. działania systemu z  wykorzystaniem
wielu domofonów Master/Slave. Odbiornik portiera musi mieć wydzielony w systemie osobny adres fizyczny (lub Stefę patrz schemat 3).

Więcej informacji na temat programowania opisuje rozszerzona instrukcja obsługi cyfrowych domofonów INSPIRO+.

REGULACJA POZIOMU DZIĘKÓW

Regulacja dźwięków w panelu.
Aby uzyskać dostęp do potencjometrów głośności należy odkręcić 8 śrub na spodzie obudowy. 
Ustawień poziomu głośności dokonujemy w panelu rozmownym portiera po uzyskaniu połączenia z  unifonem / monitorem w lokalu w następujący
sposób: 

- potencjometrem „MIC” regulujemy czułość mikrofonu panelu
- potencjometrem „SPK” regulujemy poziom głośności głośnika w panelu
- potencjometrem „SOUNDS” regulujemy poziom głośności dźwięków centrali

Po ustawieniu tych wartości należy kręcąc potencjometrem   „BALANCE”   ustalić położenie punktów, w których następuje wzbudzenie (piszczenie) w  
głośniku i ustawić potencjometr w połowie między tymi punktami.

Ustawienia głośności monitora. 
Monitor posiada suwak głośności dzwonienia który znajduje się w dolnej części obudowy. Dostępne są trzy poziomy głośności, przesunięcie suwaka w
lewo wycisza go całkowicie. 

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 

ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa, 62-002 Suchy Las, ul. Diamentowa 7, tel./ fax 61 843 93 72 
www.aco.com.pl
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