Модул Портиер PR-01

Ver.01-02/2019

Инструкция за инсталация на модул Laskomex
Портиер PR-01
1. Описание
С помощта на модул портиер PR-01 могат да се приемат
повиквания от входния панел (CP) или да се установи връзка с
апартамент/помещение/офис (накратко апартамент).
PR-01 e предназначен за съвместно използване с цифрови
домофонни системи Laskomex серия CD-2502, CD-3100, CD-2600 и
CD-4000 с домофонни апарати с функция портиер в
апратаментите.
Може да работи в домофонната система в аудио и видео
версията.

Сх. 1 Модул Портиер PR-01
 Портерният модул може да бъде свързан както към един входен панел, така и към
инсталация в йерархична структура с режими: основен и подчинен.
- В основен режим (Master) модулът е разположен между входния панел, обслужващ основните
входове и подчинените. Модулът позволява да се управляват връзките/повикванията, направени от
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основните (главните) входове. Модулът не контролира повикванията, направени от второстепенните
(подчинени) входове.
- В подчинен режим (Slave) е обратно – модула се включва на линията на домофоните, между
входния панели и домофоните. Позволява да се контролират връзките/повикванията към
апартаментите от второстепенните (подчинените) входове.
 Разговорът може да се проведе в един от два режима:
- В нормален режим, в който разговорът се провежда с помощта на слушалката.
- В режим свободни ръце, в който разговорът с слушалката се провежда с помощта на вградения
високоговорител и микрофон. За да използва режима на високоговорителя, той трябва първо да бъде
активиран в настройките (вижте Меню за конфигурация, програма за режим, параметър SPEAKER).
Режим на свободни ръце може да бъде активиран с помощта на бутона SPEAKER (Фиг. 1).
Активирането на този режим се сигнализира от светодиода SPEAKER.
Следните корекции са налични в PR-01:
- VOL1 - двустепенно, стъпаловидно регулиране на силата на звука на разговора, водено през
слушалката.
- VOL2 - регулира плавно силата на звука на разговора, воден в режим свободни ръце.
- VOL3 - двуетапно, стъпаловидно регулиране на силата на звука на разговора.
Настройките на VOL1 и VOL2 се извършват в диапазона, определен от параметъра VolSP (вижте Меню
за конфигурация, точка 4).
Портерният модул е изграден на базата на телефон. Той е оборудван с цифрова клавиатура,
функционални бутони, LCD дисплей и слушалка да проведе разговор. Модулът на портиера е показан
на сх. 1
2. Функционални бутони:
• LOCAL - връзка на портиер-апартамент
• BYPASS - комбинация от връзка входен панел-апартамент
• PANEL - връзка панел-портиер
• CALL- сигнализация в порталния модул за повикване
• UP/DOWN - функционални клавиши (увеличаване или намаляване на редактираната стойност /
или изберете друг елемент от менюто)
• NEW - сигнализира получаване уведомление на повикване от апартамент
• SET/STO – активиране на менюто / потвърждение на промяна на атрибут, който се разглежда в
списъка на менюто
• DEL - изтриване на запис от списъка с повиквания или списъка с известия
• MEMO - избор на списък за показване и преглед
• OUT / R - отваряне на врата / възпроизвеждане на записи, избрани преди това от списъка
• MUTE – изключване на микрофона на портера
• CO / P - избира списъка с изходящи повиквания
Дисплейни и оптични индикатори:
• SPEAKER LED – сигнализира включване на високоговорител
• SPEAKER – показва активиране на режим свободни ръце
• DISPLAY - LCD дисплей
Ключове:
VOL1 - регулиране на силата на звука на разговор в нормален режим (използване на слушалка)
VOL2 - регулиране на силата на звука на разговор в режим свободни ръце
VOL3 - регулиране силата на звука на повикване
Портове:
• HANDSET - гнездо за свързване на кабела на слушалката
• RJ45 – гнездо портиерна линия и допълнителни сигнали.
• RJ11L - гнездо за домофонна система (аудио сигнали)
• RJ11R - гнездото за домофонна система (видео сигнали)
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• USB- гнездо micro USB A/B
• DC- захранващ контакт (13,5V DC/1,2A)

PROGRAM
Сх.2 Дисплей на PR-01
Панелът е оборудван с течнокристален LCD дисплей, на който се визуализарат икони и
съобщения за текущото работно състояние, конфигурационни параметри и др.
TIME- текущо време в 24-часова система.
DATE - дата (ден, месец).
LAYER – текущо състояние
PROGRAM- долна лента на дисплея – конфигуриране на работните параметри на модула. Тази
лента показва наименования на програми, параметри и стойности
AM / PM- икони, използвани за сигнализиране на състоянието на модула.
NEW – в дневника на събитията има поне едно нов събитие
MIC - активирана функция MUTE (микрофонът е заглушен)
IN - има поне едно входящо повикване в дневника на събитията
OUT - в дневника на събитията има поне една изходяща връзка
CALL - иконата на слушалката, сигнализира за връзката между модула и апартамент
MESSAGE - икона на плик, показваща, че има най-малко едно пропуснато повикване
REP - съобщението показва, че е записан поне един разговор
UNAVAIABLE - съобщението се показва в дневен режим, когато избраният от панела номер на
апратамент не отговаря за определено време.
WITHELD - съобщение за моментно спиране на разговор портиер-апартамент или портиер-панел.
Когато съобщението мига, има разговор панел-апартамент.
ERROR - съобщението показва, че в RAM паметта няма място за записване на събития и / или
EEPROM памет
BAT - Батериите са за смяна.
Модулът има гнездо за 4 AAA батерии, които се използват, които се използват за поддържане на
часовника в случай на временна загуба на напрежение в електрическата мрежа. Мястото на батериите
е със затворен капак и се намира под модула.
3. Конфигурация на модул PR-01.
Модулът може да работи в прости системи с един вход, както и в сложни системи, в които има
основни (главни) входове и второстепенни (подчинени) входове.
В първия случай режима е подчинен (Slave ), а във втория случай е основен режим (Master).
При основен режим SLAVE модулът се свързва между панела/електронната касета (централата) и
домофоните. В този случай Модулът поддържа само обаждания към домофони, които са свързани
към изходната линия на модула.
Във втория случай модулът е свързан между панела/електронната касета (централата), който
поддържа входа главния и панелите/електронните касети (централите), обслужващи вхоростепенните
(подчинените) входове. Портерният модул прехвърля обаждания от основния (главния) вход до всяко
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място във всяка подпозиция. Модулът не може да записва повиквания от под-входове. В тази
конфигурация модулът работи в Master режим.
Режимът, в който работи модулът, трябва да бъде зададен в менюто MODE / ENRODE (параметър
MS).

Сх.3 Конфигуриране на работата на модул PR-01 в Режим подчинен (Slave)

Сх. 4 Конфигуриране на работата на PR-01 в основен режим (Master)
4. Монтаж и въвеждане в експлоатация
Методът за свързване на портиерния модул към инсталираната домофонна система зависи от
това в какъв режим ще работи (Slave или Master). Разликите между режимите са илюстрирани на сх. 3
и сх. 4. Независимо от режима на работа, модула се свързва към инсталацията през две
инсталационни кутии. Един от тях съдържа гнездо RJ45, другите две RJ11 гнезда (виж посочените
схеми на стр.5, 6 и 7)
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Сх.5 Схема на свързване на PR-01 в режим MASTER, аудио домофонна система

Сх.6 Схема на свързване на PR-01 в режим SLAVE, аудио домофонна система
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Сх.7 Схема на свързване на PR-01 в режим MASTER, видео домофонна система
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Сх. 8 Схема на свързване на PR-01 в режим SLAVE, видео домофонна система
5. Настройване на режима на работа на PR-01
PR-01 работи в режим Slave или в режим Master в зависимост от начина на свързване. Режима на
модула се задава допълнително.
Избор на режим на работа:
Режимът Slave е включен по подразбиране. Ако модулът работи в този режим, тогава
дейностите, описани в тази точка, могат да бъдат пропуснати.
• Влезте в сервизен режим. За да направите това, натиснете бутон * 5 пъти и въведете инсталаторския
код, изчакайте 3 секунди.
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Сх.9 Влизане в сервизен режим
• Натиснете бутона SET/STO (параметър режим-MS).
• Използвайте клавишите [UP] / [DOWN], за да изберете подходящия режим (0-Slave, 1-Master).
• Потвърдете избора чрез натискане на бутона [SET/STO].
• След потвърждаване на избора, модула автоматично преминава към следващ параметър.
• За да излезете от менюто, изчакайте около 8 секунди или натиснете за около 2 секунди бутон
[SET/STO]

Сх. 10 Настройване на режима на работа на PR-01. Включване на SLAVE режим.
Списък на домофоните и мониторите, свързвани към модул PR-01
Домофоните имат запазени уникални идентификационни номера в паметта на устройството,
благодарение на което модул PR-01 може точно да ги направи идентифицирани. Това позволява
установяване на връзка.
За тази цел се използва процедура за сканиране, която последователно проверява всички
възможни такива номера на апартаментите в търсене на свързани домофони.
Поради големия брой номера, които трябва да бъдат проверени, можете да разделите
сканираната област за диапазоните на номерата на апартаментите, които ще се търсят от модула. Това
ви позволява да съкратите времето за сканиране на свързаните домофони.
Настройка на диапазони на сканираните числа (процедура RANGE).
Списъкът се създава автоматично от процедурата ScAn в менюто MODE / ENRODE.
В процедурата RANGE могат да бъдат определени до 10 диапазона от числа, номерирани от 0 до
9, които ще бъдат проверени чрез процедурата ScAn.
Тази процедура проверява диапазоните един по един, като се започне от диапазон 0. Ако
следващият проверен диапазон е празен (долната и горната стойност на диапазона, зададена на 0),
процедурата за сканиране ще бъде прекратена. Диапазоните трябва да бъдат определени на свой
ред.
Индивидуалните диапазони се определят чрез посочване на стойностите на два параметъра: llo
и lhi и в режим MASTER- допълнителен набор от номера на сгради, blo и bhi. За настройването на
двете стойности, модулът автоматично ще премине към следващия диапазон, в който трябва да
определи следващия диапазон от номера и т.н. Номерът на диапазона е видим на дисплея.

Сх.11 Описание на позицията на дисплея в процедурата RANGE.
Има две версии на процедурата RANGE.
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Ако модулът работи в режим SLAVE, трябва да бъде зададен поне един диапазон, в който е
определен диапазон от числа llo ... lhi (номера на апартаменти)

Сх.12 Настройване на обхвата RANGE в режим SLAVE
Ако модулът работи в режим MASTER трябва да бъде определен поне един диапазон, в който са
дадени диапазонът на сгради (blo ... bhi) и диапазонът на номера на апартаментите llo ... lhi.
Интервалът трябва да бъде определен, когато системата на домофона използва режим с номерация
на сгради. Ако параметрите blo и bhi не се използват, оставете го на 0.

Сх.13 Настройване на обхвата RANGE в режим MASTER.
Настройка на обхвата на сканираните числа в режим Slave:
• Активирайте сервизен режим (5x * клавиш, след това въведете инсталаторския код - 1234 по
подразбиране и изчакайте около 3 секунди).
• Натиснете курсора (нагоре), за да отидете в менюто RANGE и потвърдете с SET/STO
• Въведете долната стойност на първия диапазон (llo) от клавиатурата и потвърдете с бутон
SET/STO.
• Въведете горната стойност на първия диапазон (lhi) от клавиатурата и потвърдете с бутон
SET/STO.
• За да преминете към следващата настройка, натиснете кратко бутон SET/STO.
• Задайте параметри llo и lhi за следващите диапазони, както е описано по-горе.
• За да завършите настройката на диапазоните - натиснете продължително бутон SET/STO.
Настройка на обхвата на сканираните числа в режим Slave:
• Активирайте сервизен режим (5x * клавиш, след това въведете инсталаторския код – 1234 по
подразбиране и изчакайте около 3 секунди).
• Натиснете курсора (нагоре), за да отидете в менюто RANGE и потвърдете с SET/STO
• Задайте обхвата на сградите. За целта въведете стойността на параметъра blo (най-малкия
номер на сграда/блок) и потвърдете с клавиша SET/STO.
• Въведете стойността на bhi параметъра (най-големият номер на сграда/блок) и потвърдете с
клавиша SET/STO.
• Задайте диапазона от номера на апартаментите. За целта въведете стойността на параметъра
llo (най-малкия номер на апартамент) и потвърдете с клавиша SET/STO.
• Въведете стойността на параметъра lhi (най-големият номер на апартамент) и потвърдете с
клавиша SET/STO.
• Задайте следващите диапазони от числа по същия начин или завършете определянето на
диапазоните чрез продължително натискане на клавиша SET/STO.
Внимание!
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Границите, определени в процедурата RANGE, са само за ефективно създаване списък на
домофони в модул PR-01. Правилната работа на домофонната система, особено при системи с много
входове, изисква настройка на поддържаните диапазони. Тези процедури са описани подробно в
инструкцията за инсталация на домофонна система Laskomex.
Създаване на списък на свързани домофони.
Предполагаме, че модулът има дефинирани сканиращи диапазони в менюто RANGE, а
приемници с LP линия са монтирани инсталирани в домофонната система. Ако са инсталирани
стандартни домофони, процедурата ScAn няма да ги открие. За да създадете списък, изпълнете
следните стъпки:
• Активирайте сервизен режим (5x клавиш * и код на инсталатора - код по подразбиране: 1234).
• Натиснете бутона SET/STO, за да активирате менюто MODE / ENRODE.
• Използвайте бутона SET/STO, за да отидете на параметъра SCAN.
• Използвайте бутоните UP/DOWN, за да зададете стойността на параметъра на 1.
• Потвърдете с клавиша SET/STO и изчакайте няколко секунди.
• Появява се SCAN на дисплея и започва сканиране. Дисплея визуализира променящи се цифри,
обозначаващи последователни проверени числа.
• Ако по време на сканирането се открие домофон с отметен номер, серийният номер на
унифона заедно с номера на апартамента ще се покаже на дисплея и след това се добавя към списъка
на домофоните.
• След сканирането модулът автоматично ще се върне в нормален режим на работа

Сх.14 Символи, използвани за описване на открития домофон.
Показване на списъка и редактиране на елементи от списъка.
• За да се покаже списъкът на регистрираните домофоните, в нормален работен режим
натиснете клавиша MEMO, влизането в режим на редактиране на регистрираните списъка на
домофони се обозначава с мигането на иконата AM.
• На дисплея ще се появи първият запис на домофон във формат, описан по-горе
• Ако списъкът е празен, на дисплея ще се покажат хоризонтални тирета.
• Състоянието е зададено по подразбиране на H. Ако искате да премахнете домофона от списъка
с клавиша DEL, първо променете състоянието, като натиснете SET/STO на C.
• Към следващите елементи в списъка, можем да преминем с помощта на бутоните UP/DOWN
Промяна на идентификатора на Домофоните.
В случай на повреда на домофон в апартамент, той може да бъде заменен с друг. Новият
домофон обаче има съвсем различен идентификатор, който трябва да бъде актуализиран в списъка на
поддържаните домофони.
За тази цел изпълнете следните операции:
• Сменете домофона с нов.
• Преглед на списъка с поддържаните домофони. За да направите това, натиснете пет пъти Бутон
MEMO.
• Когато мигащата икона AM се появи на дисплея и първият елемент от списъка, отидете на
позицията с номера на апартамента, за който искате да актуализирате идентификационния номер.
Натиснете клавиша LOCAL.
• Ще се появи SCANNING и модулът ще провери идентификационния номер на устройството,
инсталиран в апартамента с избрания номер и го актуализира в списъка
Премахване на домофон от списъка.
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• Натиснете бутона MEMO. На дисплея ще се покаже информация за първия регистриран
домофона във формата, показан по-горе
• Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете елемента, който да бъде изтрит.
• Задайте статуса C с бутона SET/STO (по подразбиране е H).
• Използвайте бутон DEL, за да изтриете елемент от списъка.
Задаване на дата и час.
Модулът PR-01 има вграден часовник, въз основа на който режимът ден/нощ автоматично се
превключва. Освен това модулът има възможност да записва събития, така че не забравяйте да
зададете текущото време и дата в устройството.
За да зададете часа, направете следното:
• Натиснете бутона SET/STO.
• Използвайте курсорите (клавишите със стрелки), за да изберете менюто HOUR
• Натиснете бутона SET/STO. Цифрите на дисплея, определящи часа, ще започнат да мигат
• Въведете текущото време от клавиатурата в 24 часов режим
• Потвърдете въведената часа, като натиснете клавиша SET/STO. Цифрите за минути ще мигат на
дисплея.
• Въведете текущите минути и потвърдете с SET/STO.

Сх.15 Настройване на времето.
За да зададете текущата дата, направете следното:
• Натиснете бутона SET/STO.
• Използвайте курсорите (клавишите със стрелки), за да изберете менюто DATE.
• Натиснете бутона SET/STO. Цифрите на дисплея, определящи датат, ще започнат да мигат.
• Въведете текущия ден от клавиатурата.
• Потвърдете деня, като натиснете бутон SET/STO. Цифрите за деня ще мигат на дисплея.
• Въведете текущия месец и потвърдете със SET/STO.
• Въведете текущата година и потвърдете със SET/STO

Сх.16 Настройване на дата.
Задаване на интервал от време за нощен режим
PR-01 може да работи в режим "Нощен" или "Дневен".
Нощният режим се активира автоматично въз основа на вградения часовник и настройките на
параметрите night-lo и night-hi.
• Натиснете бутона SET/STO.
• Използвайте курсорите (клавишите със стрелки), за да настроите менюто NIGHT.
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• Натиснете клавиша SET/STO, на дисплея ще се покаже съобщението за нощно предаване и
мигащи цифри, указващи времето. Този параметър се състои от часове и минути, които определят
времето, от което ще влезе в сила нощният режим.
• Въведете времето от клавиатурата и потвърдете с клавиша SET/STO.
• Дисплеят ще покаже мигащи цифри за минутите. Въведете минутите с помощта на
клавиатурата и потвърдете с клавиша SET/STO. Появява се съобщението night-hi, показващо времето,
до което е валиден нощният режим, и мигащи цифри, указващи часа.
• Въведете времето на клавиатурата и потвърдете с клавиша SET/STO. Цифрите за минутите ще
мигат на дисплея.
• Въведете минутите и потвърдете с SET/STO.

Сх.17 Задаване на интервал от време за нощен режим.
През нощта можете ръчно да изключите режима. Виж процедура в точка 7
Задаване на номер на PR-01 за повиквания от външния панел.
Модула може да се повика от клавиатурата на входния панел, по същия начин по който се
повикват домофоните (аудио и видео). За тази цел в менюто PORTER, задайте номеря му в параметър
nb.

Сх.18 Задаване на номер на модул Портиер
Настройване на часовете на превключване.
Настройте параметрите на работа на модула спрямо зададените параметри на домофонната
система Ако е необходимо да промените настройките на параметрите на времето като:
• време, след което пропуснатото повикване ще бъде включено
• време за разговори
• периодът от време, след който ще се появи акустичен сигнал за предстощ край на разговор
• време на превключване на модул CVP-4 (при няколко входа в една видео домофонна система)
Някои параметри на работата на модула трябва да съответстват на настройките в домофонната
система. Един от тези параметри е времето за разговор, което трябва да бъде зададено на същата
стойност като в домофонната система. Тези параметри са достъпни в менюто Priods (6.15 в
инструкцията).
Промяна на администраторска парола.
Администраторската парола позволява промени на избрани параметри на работа на PR-01.
Паролата по подразбиране е зададена на "1234".
Преди пускане в експлоатация на системата, препоръчваме да промените тази парола. Паролата
може да се промени в Меню PORTER - чрез задаване на нова стойност на параметъра PA.
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Сх.19 Промяна на администраторска парола
За да промените инсталаторската парала (за влизане в сервизен режим), изпълнете следните
стъпки:
• Влезте в сервизен режим, като натиснете клавиша * пет пъти и въведете инсталаторския код.
• Изберете менюто PORTER (с клавишите на курсора) и потвърдете избора с клавиша SET/STO.
• Използвайки бутона SET/STO, изберете параметър PA.
• Въведете новия код с помощта на клавиатурата.
• Потвърдете с продължително натискане на клавиша SET/STO.
Настройки на звука и баланс.
В зависимост от конфигурацията на домофонната система и мястото на инсталиране на модул
PR-01, може да възникне ситуация, при която се получава значителна разлика в силата на звука на
разговор и акустични смущения между модула и домофоните (аудио и видео)- виж сх.20. Това се
получава при много големи домофонни системи (многовходов режим на система).
Тези разлики могат да бъдат компенсирани чрез промяна на настройките на параметъра ClinE в
менюто PORTER (промените могат да се правят само в сервизен режим).
В зависимост от разликата между секциите B и A (представени от C), изберете и задайте една от
опциите:

Сх.20 Определяне на дължината на сегмента С.
С
До 12,5 м
От 12,5m до 100m
от 100 до 150m 2
повече150m

Съпротивление
clinE
0R
0
2R1
1
18R
2
27R
3
Ако в домофонната система се появят акустични смущения , може да е необходимо да
коригирате баланса на линията.
• Повиква се домофон или монитор, инстариран приблизително на половината от дължината на
L +, L-линията.
• С помощта на менютата VOL MC и VOL SP предварително задайте силата на звука в двете
посоки.
• Използвайте менюто BALANCE, за да определите долната и горната стойност, при която
системата започва да се възбужда.
• Задайте стойността BALANCE в средната позиция на определения диапазон.
• Увеличете параметрите в MENU VOL MC и VOL SP с минимални стойности и коригирайте
BALANCE до достигане на максималния обем, при който възбуждането все още не е настъпило.
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• След като намерите оптималната позиция, намалете VOL MC и VOL SP до задоволителни нива.
• Ако все още има възбуждане в няколко домофона, можете да намалите усилването им в чрез
регулиране на потенциометър Р1 (в домофоните).
6. Меню за конфигуриране
Менюто ви позволява да конфигурирате параметрите на PR-01.
Менюто е достъпно в два режима: администратор и потребител. И в двата случая менюто
изглежда подобно, с изключение на това, че в потребителски режим някои параметри не са налични.
В ръководството параметрите, налични в сервизен режим, са маркирани с буквата I, а потребителско
писмо с буква U.
Менюто е разделено на процедури (програми), съдържащи набори от тематично разделени
параметри. Имената на параметрите са дадени в квадратни скоби, кръглите скоби са стойностите,
които параметърът може да приеме.
По подобен начин информацията може да бъде прочетена от карти на отделни процедури. Найниският ред изброява стойностите, които параметърът или диапазонът на приемливи стойности могат
да приемат със стойността по подразбиране в средата.

Сх.21 Елементи, използвани в процедурната карта. а) ms параметърът може да приеме две
стойности: 0 или 1, б) not параметърът може да приема стойности от 1-10, стойността по
подразбиране е 5.
Някои елементи са налични само в инсталаторски режим. Това са параметрите, които може да
промени лицето, което инсталира или поддържа домофонната система и те не са налице за
обикновените потребители.
Активирането на инсталаторски режим изисква четирицифрена парола. Параметрите в сервизен
режим на процедурни карти се поставят в сиво поле (например параметър ms на схема 21 ).
За да активирате инсталационния режим, изпълнете следните стъпки:
• Натиснете бутона със символа * пет пъти, докато в долния десен ъгъл на дисплея се появят
четири хоризонтални линии.
• Въведете четирицифрения код на инсталатора. Хоризонталните линии ще се променят в
символи CCCC.
• Изчакайте символите CCCC да мигнат и след това да изчезнат или натиснете продължително
време клавиша [#].
• В горния десен ъгъл на дисплея ще се появи мигащ символ (P, F, I, O), който мига, докато е
активиран инсталаторски режим.
• Режимът на инсталатора ще бъде автоматично изключен след няколко секунди бездействие

Сх.22 Включване на сервизен режим/инсталаторски режим
Промяна в стойността
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• Ако е необходимо, активирайте инсталаторски режим (сх.22)
• За да включите менюто, натиснете бутон SET/STO. Появява се първото име меню (MODE /
ENRODE).
• За да промените менюто, използвайте бутоните UP/DOWN.
• За да преминете към параметрите в избраната група, натиснете бутон SET/STO.
• Последващото натискане на този клавиш променя параметъра на следващия.
• Стойността на текущия параметър може да се промени с помощта на бутоните UP/DOWN
(стрелки) или цифрова клавиатура. Новата стойност се потвърждава с ключа SET/STO (едновременно
преминаване към следващия параметър).

Сх. 23 Използване на менюто от примера на MODE / ENRODE и промяна на стойността на
параметъра tov
Менюто е разделено на следните части:
MODE / ENRODE - параметри на модула за работа
RANGE - диапазони на номерата за сканиране
SHIFT - промяна на обхвата
HOTEL - номериране на хотели
SOUND- сигнали за повикване и известяване
VOLUME - настройка на силата на звука
VOL MC - усилване на микрофона на портера
VOL SP - силата на звука в говорителя и модула на слушалката
BALANCE - линеен баланс
HOUR - настройка на времето
DATE - настройка на времето
NIGHT - настройване на интервала от време за нощен режим
LANG - настройка на езика
PORTER - модулни работни параметри
PERIODS - времеви параметри на модула
USB - настройки на USB порт
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Сх.24 Карта на процедурата MODE / ENRODE. Наличните параметри са сиви по цвят само в
режим на инсталиране.
6.1. Меню MODE / enrodE
MS 0.1 [0] (U, I) Избор на режим на работа на модул Портиер.
Избор на работен режим на PR-01: MASTER (1), SLAVE (0).
В режим MASTER, модула е свързан между входен панел, който поддържа главния вход и
входните панели на второстепен вход.
В режим SLAVE модулът е свързан между входния панел и домофоните. Подробна информация
за работния режим може да намерите в раздел 3.2 инструкции.
bip 0.1 [0] Включване / изключване на кратки звукови сигнали от натискането на бутоните.Клавишна звукова сигнализация: включена (1) и изключена (0)
tov 0.1 [1] потребителски интерфейс Нощен/Дневен режим
Режим на работа: нощен режим (1), дневен режим (0).
В нощния режим всички разговори към апартаментите се записват от модул Портиер. Нощният
режим се включва автоматично въз основа на настройките в менюто NIGHT и текущо време. Ако
модулът в момента работи в нощен режим, той може да бъде превключен в дневен режим чрез
задаване на стойността на този параметър на 0.
ScAn 0.1 [0] I Сканиране на приемници/домофони (аудио и видео), инсталирани в системата.
Процедурата ScAn активира търсенето на номера от определения диапазон. След като зададете
стойността на параметъра на 1 и с изход от менюто, модулът ще започне да проверява следващите
числа от определените диапазони. Процедурата за настройка на обхвата и сканиране е описана
подробно в меню RANGE.
dSL 0.1 [0] I Сервизна информация
Показване на сервизна информация на дисплея: включен (1) и изключен (0)
nob 0.1 [0] I Номерация на блокове при многовходов режим на работа
Работа с блок номер на сграда: включено (1) и изключено (0)
Ако модулът работи в система, състояща се от основни входове и подчинени (второстепенни)
входове и с зададен режим с номерацията на сградите на домофонните системи, този параметър
трябва да е активиран чрез задаване на стойността на параметъра nob на 1. Подробности за режима с
номериране на сгради можете да намерите в инструкциите за цифрови домофони CD-4000, CD-3100,
CD-2502, CD-2600
PrL 0.1 [0] I Изтриване на списъка с домофони.
За да изтриете списъка с домофони, задайте (1) и потвърдете, че искате да започнете да
изтривате списъка. Краят на анулирането е сигнализиран END съобщение.
PrA 0.1 [0] I Възстановяване на фабричните параметри.
За да стартирате възстановяване, задайте стойността (1) и потвърдете. Показва се на дисплеят
бързо променящи се цифри. Края на операцията се сигнализира от съобщение END.
boot 0,1 [0] I Стартиране на зареждане: активирано (1), изключено (0)
Bootloader ви позволява да актуализирате софтуера на модул PR-01.
PrC 0.1 [0] I Изтриване на списъка с регистрирани повиквания/записани разговори.
За да изтриете списъка с кореспонденции, задайте стойност 1 и потвърдете с бутона SET/STO
bpS 0,1 [1] потребителски интерфейс - Качество на звука - броят битове за проба при запис и
възпроизвеждане на съобщения: 16 бита (1) и 8 бита (0).
Sr 0.1 [1] потребителски интерфейс - Качество на звука - брой проби за секунда за запис и
възпроизвеждане на съобщения: 16 kHz (1) и 8 kHz (0).
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Path 0,1 [1] UI Избор на диска като носител на записи и съобщения - запис и възпроизвеждане на
съобщения: USB Flash (1) и SD карта (0) (когато не се използва USB памет има SD карта).
FLASh [0] 0,1 Потребителски интерфейс - Избор на носител за съобщения - възпроизвеждане на
съобщения: вътрешна памет FLASH (1), USB или SD (0)
SPEAKEr [0] 0.1 I Високоговорител: наличен (1), не е наличен (0). Активирайте или
дезактивирайте режима "свободни ръце" на модула
ToEnd [0] 0.1 I Акустично сигнализиране на оставащото време до края на разговора: активирано
(1), изключен (0). Времето за разговор между модула PR-01 и апартаментите или външния панел е
ограничено и след превишаването му връзката автоматично ще бъде прекъсната. Наближаващото
време за връзка може да бъде сигнализирано за последните 10s. къси акустични сигнали.
Hello [0] 0.1 I, U Добре дошли.
Активиране или деактивиране на поздравителното съобщение, показано на екрана, и гласовото
съобщение, генерирано след включване на модулното захранване.
6.2. Меню RANGE
Определения на обхвата на апартаментите, които ще бъдат сканирани.
Правилното функциониране на модула изисква регистрация на идентификатори на приемници
(аудио и видео домофони) от модул PR-01. Това е отнемаща много време процедура, така че
търсенето на всички възможни числа, особено в системите с много входове и голям брой абонати, би
отнело много време. Поради тази причина трябва да се сканират само онези отделения, които
съдържат реални номера на апартаментите. Могат да бъдат дефинирани до десет различни
диапазона. Ако модулът работи в режим MASTER, първо въведете диапазона на номера на сградата и
след това диапазона на номера на апартамента. За да стартирате сканирането, задайте параметъра
ScAn в меню MODE / ENRODE / enrodE на 1.

Сх.25 Меню RANGE в режим SLAVE.

Сх.26 Меню RANGE в режим MASTER.
Трябва да сте във връзка с менюто SLAVE освен това задайте параметрите на Blo и Bhi.
6.3 Меню SHIFT
Ofs 0...9999 [0] I Преместване на обхвата. Параметърът е достъпен само в режим SLAVE.
Параметърът може да се използва за обслужване на апартаменти с числа, по-големи от 255. Режимът
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с изместване на обхвата е описан подробно в инструкциите за експлоатация за домофонни системи за
вход CD-4000, CD-2502 / CD-3100, CD-2600.

Сх.26 Карта на менюто SHIFT.
6.4 меню HOTEL
Режим на номериране на хотелски тип 0 ... 100 [0] I
Брой апартаменти/помещения на етаж. Стойност, по-голяма от нула, включва режима на
номериране в хотела. Режимът за номериране в хотела е описан подробно в инструкциите за
инсталация на домофонни системи за вход CD-4000, CD-2502 / CD-3100, CD-2600.

Сх.26 Карта на меню HOTEL.
6.5 Меню SOUND (Звук)
Параметрите, събрани в менюто Звук, позволяват избор на сигнали за повикване и избор на
сигнала, информиращ за входящо известие от домофон. След като влезете в менюто SOUND и
изберете един от следните три параметъра, можете да промените стойността му с клавишите със
стрелки. След всяка промяна ще се възпроизвежда звуков сигнал. Изберете един от наличните
сигнали и излезте от менюто.
cAll 1 ... 5 [5] U, I Избор на сигнал за повикване от външния панел
not 1..5 [5] U, I Избор на сигнал за повикване от домофон
out 1 ... 20 [6] U, I Избор на обаждане до апартаментите

Сх.27 Карта на менюто SOUND.
6.6 Меню VOLUME
Менюто съдържа група от параметри, които ви позволяват да задавате силата на звука на звуковите
сигнали, звуковете за повикване и гласовите съобщения.
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cAll 1 ... 10 [6] U, I Силата на звуковия сигнал на тона за повикване от входния панел.
not 1 ... 10 [5] U, I Силата на звука на сигнала за повикване от домофона.
Обемът на сигнала, генериран всеки път, когато повикването пристига от домофона.
but 1 ... 10 [4] U, I Силата на звука на сигнала от натиснат клавиш.
Обемът на сигналите, генерирани при всяко натискане на клавиша в модула на портиера.
Por 1 ... 10 [8] U, I Гласови съобщения при портиера.
Силата на звука на съобщенията, възпроизведени в слушалката или високоговорителя (в режим
на свободни ръце) на модула.
Pan 1 ... 10 [8] U, I Силата на гласовите съобщения във външния панел.
Обемът на съобщенията, генерирани от порталния модул, и възпроизвеждани в
високоговорителя на външен панел.
Uni 1 ... 10 [8] U, I Силата на съобщенията, генерирани в порталния модул и възпроизведени в
слушалката/домофона.

Сх.28 menu VOLUME

6.7 Mеню VOL MC
Процедурата позволява да се настрои силата на сигнала на микрофона в dB със стъпка 1db.
Горната и долната граница на зададения обем в dB зависят от зададеното референтно ниво.
Референтното ниво (0dB) може да бъде зададено в режим на инсталиране, като се натисне
едновременно клавишите [*] и [#]. Референтното ниво е зададено за нивото на силата на звука, по
време на което се е състояла тази операция.

Сх.29 Карта на Меню VOL MC

6.8 МЕНЮ VOL SP
Позволява да се зададе силата на звука на високоговорителя и слушалката на портиера.
Настройката се осъществява в dB със стъпка от 1 dB. Горната и долната граница на зададения обем в
dB зависят от зададеното референтно ниво. Референтното ниво (0dB) може да бъде зададено в
сервизен режим, като се натисне едновременно клавишите [*] и [#]. Референтното ниво е определено
за нивото на силата на звука, по време на което се е състояла тази операция
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Сх.30 Карта Меню VOL SP

6.9 Меню BALANCE
Менюто позволява настроиване на баланса, когато се свързвате с място. Настройката се
извършва в линейна скала в 32 стъпки (-16 / 0 / + 16).

Сх.31 Карта Меню BALANCE

6.10 Меню HOUR
Задаване на текущото време (часове и минути).

Сх.32 Карта Меню HOUR

6.11 Меню DATE
Задаване на текущата дата (ден, месец и година).

Сх.33 Карта Меню DATE

6.12 Меню NIGHT
Задаване на времето за активиране (lo) и деактивиране (hi) на нощен режим. Времето за
включване и изключване на нощен режим е дадено във формат 24 часа
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Сх.34 Карта Меню NIGHT

6.13 Меню LANG
Избор на езикови версии за гласови съобщения: 1 - (PL), 2 - (GB) и 3 - (RUS).

Сх.35 Карта Меню LANG

6.14 Меню PORTER
Настройка на параметрите на модула на портиера.
nb 0...9999 (200) UI Номер на модула на портиера.
Изборът на този номер за домофон от клавиатурата ще доведе до обаждане по модул,
независимо дали работи в дневен или нощен режим.
PAS 0...9999 (1234) I Промяна на паролата на администратора
ClinE 0...3 (0) I Резистивно компенсиране на разликата в дължината на линията между връзката
KE-UN и KE-PR (по време на връзката KE-PR съпротивлението на линията се увеличава с зададената
стойност): 0 - 0R, 1 - 2R1 (12,5 m), 2 - 18R (100 m), 3 - 27R (150 m
cAm 0...15 (15) I Избор на CVP-4 канали за превключване - най-малките четири бита въведената
стойност определя активността на канала: b0 - канал 1, b1 - канал 2, b2 - канал 3 и b3 - канал 4 (bx = 1
определя активния канал).
Пример за използване на параметъра: стойност на параметър 5 (DEC) = 0x05 (HEX) = 0b0101
(BIN) - активни канали 1 и 3

Сх.36 Карта Меню PORTIER

6.15 Меню PERIODS
Позволява да се настрои периода от време, след който портиерът може да поеме връзката на
външната касета с домофона - когато домофона не е наличен
unA 0...99 (15) U Време в секунда, след което модулът прихваща пропуснато повикване.
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tAc 0...255 (120) I Време за разговор (трябва да бъде зададено като в електронните касети SLAVE
и MASTER).
con 0...60 (30) I Времето, след което ще бъде сигнализирано времето, останало до края на
разговора.
PG 35..55 (45) Импулсно време за отваряне на вратата
PcS 0...10 (10) U Времето, след което превключвателят CVP-4 ще превключи изображението от
следващия вход на екрана.

Сх.37 Карта Меню PERIODS

6.16 Меню USB
Избор на режим на работа на USB порта:
1 - HOST MODE / ENRODE (поддръжка за външни носители за съхранение),
2 - РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВО (MSC - предоставя ресурси като външен диск),
3 - РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВО (CDC - режим на комуникация с компютър)

Сх.37 Карта Меню USB

7. Работа с портиерен модул
7.1. Провеждане на разговор с помощта на модул Портиер.
С помощта на модула можете да получавате входящи повиквания от външния панел или да се
обадите на избрания номер на апартамент. Обаждането се сигнализира чрез звуков сигнал и мига на
индикаторния светодиод, маркиран като CALL (виж сх.1).
За да отговорите на повикването, вдигнете слушалката.
Времето за разговори е ограничено и зависи от настройките в системата на домофона и модул
Портиер.
Можете да превключите полученото повикване, като премините към високоговорителя. По
подразбиране този режим е блокиран, за да го използвате, моля свържете се с администратора и го
помолете да промени конфигурацията на модула.
Ако използването на високоговорителя е налице, тогава можете превключете разговора в този
режим чрез натискане на клавиша SPEAKER. Активирането на режима на високоговорителя се
сигнализира от LED индикатора SPEAKER. Избягвайте да говорите в режим свободни ръце с външен
панел.
Следните настройки са достъпни в модул Портиер (сх.1):
• VOL1 - настройка на стъпка по стъпка на обема на разговора, проведен с помощта на
слушалката
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• VOL2 - плавно регулиране на силата на звука на разговора в режим високоговорител.
• VOL3 - корекция на силата на звука в две стъпки на повикване.
Настройките на VOL1 и VOL2 се извършват в обхвата, определен от параметъра VolSP (вижте
менюто Конфигурация, точка 4).
7.2. Дневна и нощна работа.
• В дневен режим разговорите от домофонните панели се насочват директно към избран номер
апартамент.
• Опит за установяване от PR-01 на връзка между панел и апартамент, както и текущ разговор се
сигнализира на дисплея с мигащо съобщение WITHELD.
• Ако не се отговори на повикването на избрания апартамент, ще се появи съобщение
UNAVAIABLE (не е наличен) на дисплея на модула.
• Служителят, управляващ модула, вече може да прехване връзката чрез натискане на бутона
PANEL. Връзката с панела се показва на дисплея чрез икона за постоянно на слушалката.
• След това служителят може да прекрати разговора чрез затваряне на слушалката или може да
се опита отново да се обадите в избрания апартамент, като натиснете клавиша LOKAL.
• Ако отговорът е отговорен, на дисплея ще мига иконата на слушалката. През това време
предишният разговор с човека на външния панел за врата се преустановява, което се показва на
дисплея със съобщението WHHELD (hold).
• Използвайки клавишите PANEL и LOCAL, служителят може свободно да превключва разговора
между панела и домофона, ако е необходимо.
• След това служителят може да свърже разговора на задържане от външния панел, като натисне
бутона BYPASS. Настройката на връзката се сигнализира със WITHELD (иконата на слушалката е
деактивирана).
Служителят, управляващ модула, може по всяко време да се присъедини към разговора между
външния панел и домофона. Текущият разговор се сигнализира от мигащо съобщение WITHELD.
• За да се присъедините към текущото повикване, натиснете клавиша PANEL или LOCAL (връзка
към панела или апартамента, според случая).
• Текущият разговор ще бъде прекратен, потребителите ще чуят подходящи гласови подкани.
• Служителят може да превключва разговори с клавишите PANEL / LOCAL.
• Служител, обслужващ модула на портиера, може да прекрати разговора чрез натискане на
клавиша #. Ако връзката от другото устройство е в режим на задържане, портиерният модул
автоматично превключва повикването към това устройство. Можете също да прекратите разговора,
като натиснете клавиша # или затворите.
7.3. Работа в нощен режим.
В нощен режим всички опити да се свържат с всякакви апартаменти обслужвани от домофонната
система се пренасочват към портиерния модул.
• Работата с модула за разговори е същата като в дневния режим.
• Нощният режим се активира автоматично през определен период от време. Този диапазон е
определен в програмата NIGHT (виж глава 4). За това се използват два параметъра lo и hi. Ако тези
параметри имат една и съща стойност, интервалът от време не е определен и нощният режим е
окончателно изключен. Нощният режим може също да бъде изключен, когато е определен
интервалът от време (lo и lh имат различни стойности) и в момента контролния панел работи в нощта.
За целта задайте стойността на параметъра tov в процедурата MODE / ENRODE на 0.
7.4. Работа с искания от апартаменти
Потребителите на домофонната система не могат да установят директна връзка с модул Портиер.
Вместо това те могат да изпращат известие чрез натискане на съответния бутон на монитора или
домофона. Тези известия се регистрират в модула в хронологичен ред. Ако има поне едно
уведомление в регистъра, това състояние се показва на дисплея чрез иконата на плика и диод NEW.
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Служител, обслужващ модула за портиране, може да прегледа регистъра на повикванията и да се
обади обратно в апартамента, от които идва съобщението (доклада).
Преглед на регистъра.
• Натиснете бутона MEMO веднъж. На дисплея ще се покаже информация за най-стария запис.
• Долният ред показва съответно информация за позицията в списъка, номера на апартамента,
от който идва уведомлението, и състоянието на уведомлението (P, H, Cpending, hold, complete).
Наприемер: _ 1___63_P, където 1 е номерът на заявлението, 63 е номерът на апартамента, от
който идва, а P е състоянието.
• Датата и часът на събитието ще бъдат показани в съответните полета в горната лента на
дисплея.
• Списъкът може да бъде прегледан с помощта на бутоните UP/DOWN.
• За да отговорите на съобщение на дисплея, натиснете клавиша LOCAL.
• За да се направи опит да се свърже с апартамента, след получаване на известието служителят,
управляващ модула, може да проведе разговор. Разговорът приключва след натискане на клавиша #.
• След разговора състоянието на известието ще бъде променено на В.
• Можете да изтриете ръчно известие от списъка, докато преглеждате списъка. Ако състоянието
на известието е различно от C, то то трябва да бъде променено с клавиша SET/STO на C и след това
изтрито с клавиша DEL.
7.5. Дневник на повикванията.
Модул портиер хронологично записва входящите връзки и изходящите на модула.
Дневникът на разговорите може да бъде разгледан чрез получаване на информация за вида на
връзката (входяща, изходяща) на номера на апартамента, с който е проведен разговора, както и
датата и часа на събитието.
Регистрираните събития могат да получат статус:
P-висящо
H - Задържане, пауза
C-завършено
Всяко регистрирано събитие получава статуса на P (в очакване).
За да изтриете събитие, трябва да му дадете статус C.
Ако регистърът съдържа поне една входяща връзка, включен на дисплея се показва IN. Ако
регистърът съдържа поне една изходяща връзка, на на дисплея се показва OUT.
Преглед на дневника на повикванията:
• За да се покаже регистърът на входящите повиквания, натиснете бутона MEMO три пъти. На
дисплея ще се появи мигащо съобщение IN
• За да видите дневника на изходящите повиквания, натиснете два пъти бутона MEMO или
клавиша CO / P. На дисплея ще мига съобщението OUT.
• Ако списъкът не е празен, в долната лента на дисплея ще се появи информация за най-ранната
регистрирана връзка. Показва се информация за позицията на списъка, номера на апартамента, от
който идва заявката, и състоянието на връзката (P, C-чакаща, завършена), например _ 1___63_P.
Датата и часът на събитието ще бъдат показани в съответните полета в горната лента на дисплея.
• Състоянието може да бъде променено с клавиша SET/STO.
• Ако текущото състояние е C, позицията може да бъде изтрита от списъка чрез натискане на
клавиша DEL.
• Елементите в списъка могат да се променят с бутоните UP/DOWN.
• За да се обадите на апартамент, чийто номер в момента се вижда в списъка, натиснете
клавиша LOCAL.
• Прегледът на регистъра може да приключи с натискане на клавиша MEMO. След три секунди
бездействие регистърът ще се затвори автоматично.
7.6. Записване и възпроизвеждане на разговори.
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Порт модулът може да записва входящи и изходящи повиквания. След това тези записи могат да
бъдат възпроизвеждани по всяко време.
• За да активирате запис на разговори, натиснете бутона MEMO и задръжте за 2 секунди по
време на разговора.
• Страните ще чуят съобщение, което казва, че записването е започнало.
В същото време на дисплея ще мига иконата REP.
• За да прекратите записа, натиснете отново клавиша MEMO или прекратете разговора.
• Ако в паметта е записан поне един разговор, на дисплея ще се покаже REP.
• За да се покаже регистърът на записите, натиснете бутона MEMO четири пъти.
• Ще се покаже най-старата информация за записа. Долният ред показва съответно информация
за позицията в списъка, номер на апартамент от от което идва уведомлението и състоянието му (P, Cчакащо, пълно), например _ 1___63_P. Датата и часът на събитието ще бъдат показани в съответните
полета в горната лента на дисплея.
• За да възпроизведете записа, натиснете бутона OUT / R. За да спрете възпроизвеждането,
натиснете отново бутона OUT / R.
• Списъкът може да се превърта чрез натискане UP/DOWN.
• За да изтриете елемент от списъка, променете състоянието на записа на C с помощта на бутона
SET/STO. След това изтрийте записа с клавиша DEL.
7.7. Брой вписвания в регистъра.
Броят на записите в дневника на събитията (входящи и изходящи повиквания, разговори от
апартаментите) и записани разговори зависи от размера на паметта, вградена в модула на портиера.
Текущото състояние на паметта може да се провери чрез натискане на клавиша MEMO в режим
на готовност на модула за 3 секунди.
В отговор ще се покаже съобщение във формат R-xxx E-yyyyyy, където xxx е броят на събитията,
които все още могат да бъдат регистрирани, yyyyyy - броят на домофоните, които все още могат да
бъдат регистрирани в Модул Портиер.
7.8. Свързване от външен панел. Управление на брава.
Директна връзка с панела може да се установи с портиерния модул външно. Това става с номер,
който може да бъде присвоен на модула за портиране. По подразбиране числото 200 е зададено в
модула, но инсталаторът може да го промени, което трябва да информира потребителите за това.
Връзката между външния панел и модула е следната:
• Връзката с портиерния модул може да се установи, като изберете номера му от клавиатурата
на входния панел (вижте меню Конфигурация, програма PORTER, параметър nb). По подразбиране
номерът на модула е 200.
• Ако модулът на портиера е в нощен режим, той ще остане там пренасочва всеки опит за
свързване към апартаментите.
• Всяко повикване се сигнализира чрез звуков сигнал и мига на CALL диода (Фиг. 2.2).
• За да отговорите на повикването, повдигнете слушалката или активирайте режима свободни
ръце (натискане на клавиша SPEAKER).
• За да управление на брава натиснете за кратко бутона OUT / R по време на разговора
Активирането на задвижването на ел.брава се обозначава със звуков сигнал.
• Можете да изключите микрофона по време на разговор (напр. За поверителни консултации).
За това се използва бутона MUTE. Изключването на микрофона се символизира от мигаща икона на
микрофона на дисплея.
7.9. Връзка с избрания номер апартамент.
• Повдигнете слушалката или активирайте високоговорителя.
• Изберете номера на апартамента от клавиатурата на модула и изчакайте връзката.
• Ако номерацията на блока е включена, изберете номера на сградата, потвърдете с *, след това
въведете номера на апартамента и изчакайте връзката.
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• Времето за изчакване за връзка може да бъде съкратено с продължително натискане на
клавиша #.
• Ако направите грешка или прекратите разговор, използвайте клавиша #.
• Когато се отговори на повикването, на дисплея ще мига иконата на слушалката.
• За да прекратите разговора, затворете слушалката или натиснете #
8. USB връзка.
Модулът е оборудван с USB вход, което позволява обмен на файлове и комуникация с PC
устройство. Модулът може да работи в три режима:
1 - HOST MODE / ENRODE. В този режим модулът може да поддържа външни носители, свързани
към USB гнездото. Носителят трябва да съдържа структура на директория, аналогична на вътрешната
SD карта. В този режим съобщенията се изтеглят от външна памет, и записите се записват в основната
директория на носителя.
2 - РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВО (MSC - предоставя ресурси на портален компютър като външен диск).
В този режим модулът, свързан чрез USB гнездо с компютър, е видим като външен носител за
съхранение. След свързване към компютъра, модулът се вижда като преносимо устройство с памет,
маркирано като PR-1. От компютър можете да получите достъп до файлове и директории във
вътрешната памет на модула.
3 - РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВО (CDC - режим на комуникация с компютър). Режимът се използва за
целите на обслужването.
9. Възстановете фабричните настройки.
За да възстановите фабричните настройки, изпълнете следните стъпки:
• Изключете захранването на модула, например като издърпате щепсела от контакта на
захранването.
• Натиснете едновременно бутоните * и #.
• Включете захранването.
• „cheap init i” и ще се проявят променящи се числа на дисплея. Когато числото на дисплея
достигне 0, процедурата по възстановяване на настройките по подразбиране ще бъде завършена.
10. Технически спецификации.
Захранване: 12V DC / 1A
Размери: 175х180х90мм
Допустима температура на околната среда: от +5 ° C до +45 ° C
Допустима влажност на въздуха: от 25 до 85%
4L - L-изходен сигнал (син)
3L - изход L + сигнал (червен)
2L - L-входен сигнал (зелен)
1L - вход L + сигнал (жълт)
4R - видео изход X- (син)
3R - видео изход X + (червен)
2R - вход за видео сигнал C- (зелен)
1R - вход за видео сигнал C + (жълт)

Сх.38 Описание на гнездата RJ-11 с маркировка RJ-11L и

RJ-11R.
.
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8 - CS_IN Вход за сигнал за избор на камера CS (Избор на камера)
7 - CS_OUT изходен изходен сигнал на камерата
6 - + 12V не се използва
5 - изходен контрол на задвижването на BR порта
4 - L-, GNDEXT изход L-, земя за управление на портата и монитора
3 - MONITOR L + изход за управление на портиерния монитор
2 – неизползван
1 - LP + L + изход на линията на врата

8 – кафяв
7 - бяло-кафяво
6 – зелен
5 - бяло и синьо
4 – син
3 - бяло и зелено
2 – оранжево
1 - бяло-оранжево

Сх.39 Описание на гнездото RJ-45.

Сх.40 Описание гнездо захранване.
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