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Miganie wyœwietlacza (1-0)
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SCHEMAT FUNKCJI
OPROGRAMOWANIA
(MAPA MENU)

10C0100 dekoder do 8 unifonów
10C0101 dekoder do 16 unifonów
10C0102 dekoder do 24 unifonów

Gen.

GND
S³-u
Mik-u

Iloœæ sygna³ów (1-16)

G³oœnoœæ melodii (1-3)

Zmiana melodii (1-3)

Iloœæ sygna³ów (1-16)

G³oœnoœæ melodii (1-3)

Zmiana melodii (1-3)

Sygna³ b³êdnego PIN (0-1)

Sygna³ poprawnego PIN (0-1)

Sygna³ elektrozaczepu (0-1)

W³/Wy³ dzwiêków (0-1)

Numery spoza listy
(górnej i dolnej granicy)

Granice obs³ugiwanych numerów

Unifon nr 8

Unifon nr 7

Unifon nr 6

Unifon nr 5

Unifon nr 4

Unifon nr 3

Unifon nr 2

Unifon nr 1

Przesuniêcie zakresu
(-999 do 999)

Dolna granica(1-999)

Górna granica(1-999)

Przekierowanie nieobs³ugiwanych numerów (0-999)

Czas dzia³ania (0-60)

Czêstotliwoœæ (0-1)

Jasnoœæ LO (0-32)

Jasnoœæ HI (1-32)

Czas (1-60)

CE
CC
CD
CS
V+
GND
CE OUT
CC OUT
CD OUT
CS OUT

Funkcja dla niewidomych (1-0)

W³/Wy³ pinów (1-0)

PIN specjalny

PIN administratora

PIN-y indywidualne

Ustawienia
indywidualne

Ustawienia ogólne

DŸwiêki

Wybieranie

Elektrozaczep

GND
S³-u
Mik-u

GND
S³-u
Mik-u

N- oznacza mo¿liw¹ iloœæ
wyjœæ jednego dekodera

GND
S³-u
Mik-u

Podœwietlanie

Dekoder
hybrydowy
Nr.2

CE
CC
CD
CS
V+
GND
CE OUT
CC OUT
CD OUT
CS OUT

Ustawienia unifonów

Ustawienia kasety

G³ówne

Dekoder
hybrydowy
Nr.1

~12
0

RR+

do 999 unifonów

Instrukcja
- zestaw hybrydowy

Zasilacz 20X0020
lub 20X0050 dla wersji
z czytnikiem kart

Kaseta cyfrowa w ramce

MIFON
ul. Trzeciego Maja 12A
05-827 Grodzisk Mazowiecki
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Dekoder ze wzmacniaczem
Tel. ( 22 ) 724 07 32
Fax ( 22 ) 724 01 94

E-mail: mifon@hot.pl
www.mifon.pl

MONTA¯ I KONSERWACJA KASETY ZEWNÊTRZNEJ
Urz¹dzenie jest odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych (wilgotnoœæ do 90%),
nale¿y chroniæ je przed dzia³aniem czynników chemicznych.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u kasety zewnêtrznej nale¿y:
1. Przygotowaæ otwór wed³ug wymiarów podanych na stronie internetowej www.mifon.pl
(zak³adka ramki, wybraæ ¿¹dan¹ ramkê i klikn¹æ myszk¹ w obrazek).
2. Doprowadziæ przewód od zasilacza i wzmacniacza do miejsca monta¿u.
Wskazówki w zakresie doboru przewodów:
Do instalacji o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 50 mb - œrednica ¿y³ 0,5 mm.
Do instalacji o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 80 mb - œrednica ¿y³ 0,8 mm, lub 2 x 0,5 mm.
- Od wzmacniacza z dekoderem i zasilacza do kasety - przewód minimum 11 ¿y³.
- Od wzmacniacza do dekodera (pion budynku) - przewód minimum 10 ¿y³.
W zalecanej iloœci ¿y³ przewodu nie uwzglêdniono podwójnych ¿y³y zaznaczonych
na schemacie grub¹ lini¹. Instalacje do 30 mb linii nie wymagaj¹ stosowania podwójnych
przewodów. W celu wykorzystania funkcji otwierania bramy automatycznej nale¿y
dodatkowo poprowadziæ przewody zalecane przez producenta sterowników bram.
Aby zamontowaæ kasetê zewnêtrzn¹ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. W³o¿yæ ramkê w przygotowane miejsce i zaznaczyæ obrys otworów mocuj¹cych.
2. W osiach zaznaczonego obrysu nale¿y wywierciæ otwory o œrednicy 6 mm i g³êbokoœci
35 do 40 mm a nastêpnie umieœciæ w nich ko³ki rozporowe.
3. Wprowadziæ przewód, nastêpnie umieœciæ ramkê w przygotowanym miejscu
(tak by nie uciska³a przewodu) i przykrêciæ j¹ wkrêtami.
Nie ma koniecznoœci uszczelniania miejsca styku ramki z murem.
4. Przykrêciæ koñcówki ¿y³ do w³aœciwych zacisków, wed³ug schematu elektrycznego.
5. Wykonaæ pod³¹czenia dekoderów i przy³¹czyæ do nich unifony.
6. Nastêpnie nale¿y przyst¹piæ do pod³¹czenia w³aœciwych przewodów do wzmacniacza.
7. Nale¿y ponownie sprawdziæ zgodnoœæ po³¹czeñ ze schematem i w³¹czyæ zasilanie.
8. Po wykonaniu tych czynnoœci sprawdziæ dzia³anie klawiatury kasety.
9. Jeœli nie wystêpuje koniecznoœæ programowania parametrów pracy i do zaakceptowania s¹
ustawienia fabryczne, niezbêdne jest tylko ustawienie zakresu górnego i dolnego
obs³ugiwanych numerów. (W tym celu nale¿y pobraæ ze strony internetowej www.mifon.pl
instrukcjê pe³n¹).
10.Nastêpnie nale¿y wykonaæ test instalacji (podczas wykonywania testu s³uchawki unifonów
powinny byæ zawieszone).
11.Nastêpnie nale¿y sprawdziæ dzia³anie wszystkich unifonów.
12.Jeœli wszystko dzia³a poprawnie nale¿y przymocowaæ kasetê do ramki, u¿ywaj¹c
specjalnych œrub i kluczyka (przed przykrêceniem na œrubê nale¿y za³o¿yæ za³¹czon¹
w zestawie z œrub¹ podk³adkê polietylenow¹ - nie za³o¿enie podk³adki mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie pow³oki lakierniczej i utratê gwarancji na t¹ pow³okê).
Konserwacja kasety zewnêtrznej.
1. Po sezonie letnim nale¿y odkrêciæ kasetê. Delikatnie, pêdzelkiem usun¹æ zanieczyszczenia.
2. Po sezonie zimowym nale¿y przemyæ zewnêtrzn¹ stronê kasety wod¹ z niewielk¹ iloœci¹
p³ynu do zmywania naczyñ i wytrzeæ such¹ szmatk¹.
Do konserwacji nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników, œrodków œciernych ani innych œrodków
chemicznych.
W³aœciwie konserwowana kaseta przez wiele lat bêdzie zachowywa³a swój pierwotny wygl¹d.
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MONTA¯ I KONSERWACJA WZMACNIACZA
DOMOFONOWEGO Z DEKODEREM HYBRYDOWYM
Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ w miejscu suchym. Po³¹czenia elektryczne powinny byæ
wykonane starannie, przez osobê ze znajomoœci¹ podstawowych zasad elektrotechniki,
zgodnie z za³¹czonym schematem elektrycznym, (przy od³¹czonym napiêciu zasilaj¹cym).
Instaluj¹c system domofonowy nale¿y pamiêtaæ, ¿e pobór mocy ca³ego urz¹dzenia nie mo¿e
przekraczaæ 10 VA . Przy doborze elektrozaczepu (rygla) nale¿y sprawdziæ, czy jego pobór
mocy nie przekracza mo¿liwoœci zasilacza i czy pracuje w zakresie napiêcia pochodz¹cego
z zacisków R+ i R-, (12 V pr¹du sta³ego lub przemiennego + - 10%, ograniczenie pr¹dowe
0,7A). By unikn¹æ spadku napiêcia, zalecamy stosowaæ podwójne przewody domofonowe
o œr. 0,5 mm doprowadzaj¹ce zasilanie do elektrozaczepu a przy odleg³oœci powy¿ej 80 m
od zasilacza, przewody zgodne z zaleceniem producenta elektrozaczepu.
¯eby zamontowaæ wzmacniacz, dekoder lub wzmacniacz z dekoderem
nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Do wybranego miejsca monta¿u doprowadziæ przewody:
- z kasety zewnêtrznej do wzmacniacza,
- ze wzmacniacza do dekodera,
- z dekodera do unifonu/ów,
- przewód zasilaj¹cy (przewód zasilaj¹cy nie mo¿e byæ pod napiêciem!)
2. Odkrêciæ dwa wkrêty ³¹cz¹ce pokrywê z podstaw¹ obudowy.
3. Zdj¹æ pokrywê obudowy.
4. W wybranym miejscu umieœciæ podstawê obudowy i zakreœliæ obrys czterech otworów
monta¿owych. W osiach obrysu nale¿y wyznaczyæ punkty do wiercenia otworów.
5. W zaznaczonych miejscach nale¿y wywierciæ cztery otwory o œrednicy 2,8 mm.
6. Przykrêciæ podstawê za pomoc¹ wkrêtów.
7. Pod³¹czyæ doprowadzone koñcówki przewodów z aparatu (aparatów) i kasety zewnêtrznej.
Koñcówki przewodów nale¿y zidentyfikowaæ korzystaj¹c z wczeœniej ustalonych kolorów
przewodów i ich funkcji oraz po³¹czyæ je zgodnie ze schematem elektrycznym.
Z koñcówek przewodów nale¿y zdj¹æ izolacjê na takiej d³ugoœci, by ich czêœæ ods³oniêta
nie wychodzi³a na zewn¹trz kostki zaciskowej, a izolacja nie znajdowa³a siê pod zaciskiem
z³¹czki. Jeszcze raz dok³adnie skontrolowaæ prawid³owoœæ po³¹czeñ.
8. Przetestowano na linii do d³ugoœci 50 mb
i przewodzie telefonicznym zgodnym z norm¹ UE
o œrednicy drutu 0,5 mm parowanym:
- kaseta - dekoder przewód ¿elowany dla
instalacji podziemnych i nie ¿elowanych dla
instalacji wewnêtrznych.
- dekoder - dekoder i piony przewód nie ¿elowany.
9. Mo¿na zmieniæ ustawienia fabryczne PR 1 i PR 2,
by dostroiæ linie, reguluj¹c g³oœnoœæ s³uchawki
unifonu (PR 1) oraz g³oœnoœæ kasety (PR 2).
Potencjometry nale¿y regulowaæ delikatnie,
wykonuj¹c niewielkie ruchy œrubokrêtem.
Je¿eli przy odk³adaniu s³uchawki unifonu
pojawia siê gwizd oznaczaj¹cy przesterowanie
linii - nale¿y obni¿yæ g³oœnoœæ.
otwory monta¿owe
10.Po dostrojeniu nale¿y przykrêciæ pokrywê.

PR 1
PR 2
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G£ - wejœcie kasety - g³oœnik kasety (z wzmacniacza),
MIC - wyjœcie kasety - mikrofon kasety (do wzmacniacza),
R+ - wyjœcie kasety - rygiel (do zacisku dodatniego rygla),
- wyjœcie kasety - rygiel (do zacisku ujemnego rygla),
R~12V - wejœcie zasilania kasety - z zasilacza,
~ 0 - wejœcie zasilania kasety - z zasilacza,
- wyjœcie kasety - otwieranie drzwi w unifonie lub przycisk dodatkowy.

Dane techniczne zasilacza domofonowego :
- Napiêcie zasilania
220 - 240 V AC 50/60 Hz,
- Napiêcie wyjœciowe
6V i 12V,
- Maksymalne obci¹¿enie 10VA (0,83A),
- Zabezpieczenie
bezpiecznik polimerowy (wielokrotny),
- Wymiary
80 x 105 x 63 mm,
- Temperatura pracy
- 20 + 45 stopni C.
Opis zacisków zasilacza domofonowego:
220V wejœcie zasilania ~220-240V - dwa zaciski,
~0
wyjœcie zasilania przewód 0,
~6V wyjœcie zasilania 6V AC - opcja dla zasilaczy dwu napiêciowych do instalacji
z terminalem kart,
~12V wyjœcie zasilania 12V AC.
Opis zacisków wzmacniacza:
+ 15V wejœcie zasilania z kasety zewnêtrznej,
wyjœcie do mikrofonu w unifonie,
MU
wyjœcie do mikrofonu w kasecie,
MK
masa,
wyjœcie do g³oœnika w kasecie,
GK
wyjœcie do g³oœnika w unifonie,
SU
wywo³anie unifonu w systemie intercom (czynne w wersji wzmacniacza z intercomem)
T
Opis zacisków dekodera:
CS
wejœcie dekodera - sygna³ generatora,
CD
wejœcie dekodera - linia danych ,
CC
wejœcie dekodera - zegar taktuj¹cy,
CR
nie obs³ugiwane (nie pod³¹czaæ),
CE
wejœcie dekodera - steruj¹ce,
V+
wejœcie dekodera - zasilanie,
GND
masa,
CS OUT wyjœcie dekodera - sygna³ generatora (do nastêpnego dekodera),
CD OUT wyjœcie dekodera - linia danych (do nastêpnego dekodera),
CC OUT wyjœcie dekodera - zegar taktuj¹cy (do nastêpnego dekodera),
CR OUT nie obs³ugiwane (nie pod³¹czaæ),
CE OUT wyjœcie dekodera - steruj¹ce (na nastêpny dekoder),
1 do 8 wyjœcie wywo³ania aparatów od 1 do 8 - dekodery do oœmiu abonentów,
1 do 16 wyjœcie wywo³ania aparatów od 1 do 16 - dekodery do szesnastu abonentów,
1 do 24 wyjœcie wywo³ania aparatów od 1 do 24 - dekodery do dwudziestu czterech
abonentów.
Opis zacisków kasety:
CS
wyjœcie kasety - sygna³ generatora (do dekodera),
CD
wyjœcie kasety - linia danych (do dekodera),
CC
wyjœcie kasety - zegar taktuj¹cy (do dekodera),
CR
nie obs³ugiwane (nie pod³¹czaæ),
CE
wyjœcie kasety - steruj¹ce (do dekodera),
V+
wyjœcie kasety - zasilanie (do wzmacniacza i dekodera),
GND
masa (dwa zaciski, do wzmacniacza i dekodera).
Nie ma potrzeby mostkowania zacisków GND.

Zasilacz i kaseta wyposa¿one s¹ w bezpieczniki automatyczne “ MULTI FUSE”.
W przypadku samoczynnego wy³¹czenia nale¿y odczekaæ kilka minut.
Je¿eli awaria mia³a charakter chwilowy nast¹pi automatyczne w³¹czenie urz¹dzenia.
Jeœli w³¹czenie nie nast¹pi nale¿y sprawdziæ instalacjê w celu usuniêcia przyczyny awarii.
Wy³¹czenie urz¹dzenia nie œwiadczy o jego uszkodzeniu.
Do instalacji potrzebne s¹ przewody :
1. Do po³¹czenia wzmacniacza z unifonem:
- przewód piêcio¿y³owy w wersji standardowej,
- z wiêksz¹ iloœci¹ ¿y³ zale¿nie od wybranej iloœci funkcji (na przyk³ad interkom).
2. Do pod³¹czenia wzmacniacza i dekodera (wzmacniacza z dekoderem) z kaset¹ zewnêtrzn¹:
- jedenasto¿y³owy w wersji standardowej. Przy d³ugoœci pionu i odleg³oœci od kasety
do wzmacniacza powy¿ej 30 m. zalecane jest poprowadzenie zasilania podwójn¹ ¿y³¹
o œrednicy 0,5 mm,
- z wiêksz¹ iloœci¹ ¿y³ zale¿nie od wybranej iloœci funkcji (na przyk³ad interkom).
Dekoder ze wzmacniaczem i zasilacz nale¿y zamontowaæ w miejscu suchym, nie
nara¿onym na dzia³anie czynników atmosferycznych i œrodków chemicznych.
Uwaga praktyczna: poniewa¿ uk³adanie kabli pod ziemi¹ jest bardzo pracoch³onne,
radzimy zastosowaæ kabel dwudziesto¿y³owy by zapewniæ zapas wolnych przewodów
w przypadku awarii lub koniecznoœci instalacji dodatkowych urz¹dzeñ. Instalacjê podziemn¹
nale¿y wykonaæ na g³êbokoœci co najmniej 60 cm od powierzchni ziemi, przewody
poprowadziæ w szczelnej rurze instalacyjnej, by unikn¹æ zawilgocenia kabla. Rura instalacyjna
w du¿ym stopniu zabezpieczy kabel przed uszkodzeniami spowodowanymi przez gryzonie.
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Pe³n¹ instrukcjê mo¿na pobraæ ze strony www.mifon.pl
Wszystkie podzespo³y kaset, wzmacniaczy, dekoderów i zasilaczy s¹ dostêpne jako czêœci
zamienne i mo¿na je zakupiæ przez powy¿sz¹ stronê internetow¹.

UWAGA

BEZPIECZEÑSTWO
Wszystkie czynnoœci w zakresie instalacji wzmacniacza z zasilaczem sieciowym w szafkach
elektrycznych i pod³¹czenia zasilania 230 V powinna wykonywaæ osoba maj¹ca odpowiednie
uprawnienia. Niew³aœciwe postêpowanie mo¿e doprowadziæ do pora¿enia pr¹dem.

System zosta³ przystosowany do instalacji domofonowej
analogowej i sprawdzony ze wzmacniaczami i zasilaczami
MIFON. Za pod³¹czenie do osprzêtu innych producentów
nie bierzemy odpowiedzialnoœci.

