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1. Provedení tabla Villa
9
1

2
3
4

7
5
6

8

Popis: 1. Reproduktor, 2. 1/3" CCD kamera, 3. Čtečka
karet/čipů (volitelné), 4. Podsvětlené jmenovky, 5. Tlačítka,
6. Mikrofon, 7. Senzory čidla přiblížení.

Popis: 8. Modul tabla, 9. Stříška tabla.

1.1. Elektronika v table Villa

1

3

open ->

<- lock

2
4
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EC-

GND

ECD
EC+

V+

-

+

REP

1 2

vyvážení linky

VON

6

Popis: 1. Prostup pro kabeláž, 2. Základní deska plošného
spoje tabla.

Popis: 3. Reproduktor, 4. Interní kamera, 5. Deska plošného
spoje modulu. 6. Mikrofon.
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2. Montáž tabla
2.2. Polozapuštěná montáž

2.1. Montáž na zeď
Doporučujeme tablo umístit tak, aby spodní hrana rámečku tabla byla
ve výšce 140cm.
Postup:
a) Odšroubujte šroubek 1 na spodní straně stříšky tabla a opatrně
vysuňte nerez modul směrem dolů.
b) Odpojte konektory modulu od základní DPS tabla. Pokud je připojena i
interní kamera, odšroubujte její vodiče ze svorkovnice kamery na
základní DPS (viz popis DPS str. 8).
c) Pomocí připravených otvorů 2 proveďte montáž stříšky do požadované
výšky tabla.
d) Proveďte zapojení svorkovnic tabla podle schématu zapojení (viz
podrobné schéma zapojení str. 19).
e) Zapojte zpátky odpojené konektory modulu do DPS tabla. Pokud byla
připojena i interní kamera, přišroubujte její vodiče do svorkovnice
kamery (viz popis DPS str. 8).
f) Zasuňte a zacvakněte modul do držáku 3 až po hranu stříšky
rámečku, přiklopte ho a zašroubujte šroubek 1 na spodní straně
stříšky rámečku.

Detail montáže tabla
Modul tabla

Při polozapuštěné montáži je potřeba mít montážní krabici MK-RD-V,
která se po okraj zapustí do omítky. Doporučujeme tablo umístit tak, aby
spodní hrana montážní krabice byla ve výšce 140cm.
Rozměry MK-RD-V krabice: 230 mm x 100 mm x 41 mm (V x Š x H).
Postup:
a) Proveďte montáž montážní krabice 1 do požadované výšky tabla. Pro
ukotvení krabice použijte sádru nebo montážní pěnu. Krabice musí být
zapuštěná přesně po okraj a v rovině s omítkou zdí! Nezapomeňte
provléct otvorem 2 všechny přívodní kabely.
b) Odšroubujte šroubek 3 na spodní straně stříšky tabla a opatrně
vysuňte nerez modul směrem dolů.
c) Odpojte konektory modulu od základní DPS tabla. Pokud je připojena i
interní kamera, odšroubujte její vodiče ze svorkovnice kamery na
základní DPS (viz popis DPS str. 8).
d) Pomocí připravených otvorů 4 a šroubků přišroubujte stříšku tabla k
montážní krabici .
e) Proveďte zapojení svorkovnic tabla podle schématu zapojení (str. 19).
f) Zapojte zpátky odpojené konektory modulu do základní DPS tabla
Pokud byla připojena i interní kamera, přišroubujte její vodiče do
svorkovnice kamery (viz popis DPS str. 8).
g) Zasuňte a zacvakněte modul do držáku 5 až po hranu stříšky
rámečku, přiklopte ho a zašroubujte šroubek 3 .
h) Vzniklou mezeru mezi montážní krabicí a stříškou tabla vyplňte po
celém obvodu tmelem.

Detail montáže tabla
Modul tabla

3
Stříška na zdi

5
2

77

m

m

93mm

1

230

mm

223

mm

100mm

Otvor pro
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Detail montáže na zeď

Matky pro šroubky k uchycení
rámečku do montážní krabice

Detail polozapuštěného tabla s
modulem

Detail zapuštěné montážní
krabice
Mont. krabice

K uchycení stříšky použijte
šroubky a hmoždinky

Šroubek pro
uchycení modulu ve
stříšce tabla

Montážní krabici zapustěte do omítky
přesně po vnější okraj krabice, jinak
hrozí utopení šroubu pro uchycení
modulu ve stříšce tabla !!!

Matice 6 pro uchycení rámečku v montážní krabici
nesmí být zanešené maltou, sádrou apod.
Montážní krabice musí být v rovině s omítkou zdi!
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3. Výměna jmenovek
1.

Odšroubujte šroubek 1 pro uchycení modulu ve stříšce tabla a
opatrně vysuňte modul ze stříšky směrem dolů. Doporučujeme
neodpojovat konektory od modulu tabla.
modul tabla

6

stříška tabla

1
2.
3.
4.
5.

Odšroubujte šroubky 2 a opatrně oddělejte spodní kotvící
modul 3 s čidly přiblížení a mikrofonem.
Povolte šroubky 4 a posuňte plastovou příchytku 5 na doraz
směrem nahoru.
Opatrně vysuňte čirý plast na jmenovky 6 směrem dolů.
Čirý plast na jmenovky se skládá ze dvou dílů, mezi které vložíte
vlastní popisky tlačítek (předloha viz. http://www.czechphone.cz/kestazeni/ ).

Pohled na zadní stranu modulu RD tabla

5

4
DPS modulu tabla

2

3

6. Opatrně vložte zpátky do modulu tabla čirý plast na jmenovky 6 tak,
aby přesně zajel do otvorů v modulu určených pro jmenovky.
7. Posuňte plastovou příchytku na doraz směrem dolů a přišroubujte
šroubky 4 .
8. Přidělejte spodní kotvící modul 3 s čidly přiblížení, mikrofonem a
přišroubujte šroubky 2 .
9. Zasuňte a zacvakněte modul do stříšky tabla až po hranu stříšky,
přiklopte ho a přišroubujte šroubek 1 pro uchycení modulu ve stříšce
tabla na jeho spodní straně.

Aby nedošlo k nechtěnému poškození DPS tabla, mějte v
průběhu výměny jmenovek vypnutý zdroj napájení!
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4. Modul Tabla
4.3. Technické údaje

4.1. Popis modulu
Modul se skládá z mikrofonu, reproduktoru, 2 tlačítek, podsvětlených
jmenovek, pole s 1/3" CCD kamerou (volitelné) a pole se čtečkou
bezkontaktních karet/čipů (volitelné). Dále modul obsahuje senzory čidla
přiblížení, které sepne podsvětlení jmenovek na 10s při přiblížení se na
vzdálenost menší než cca 30cm. Na vnitřní straně modulu se nachází deska
plošného spoje (DPS) modulu.

1

2

3
8

4

Provozní napětí:

15V (stejnosměrné)

Kamera:

1/3" SONY Super HAD IICCD
automatické vyvážení bílé
rozlišení 420 TV řádků
elektronická závěrka: auto. 1/50(1/60) - 1/100 000
min.osvětl.: barva 0,02Lux/F1.2

čtečka bezkontaktních
karet/čipů (volitelné):

čtení RFID karet/čipů na frekvenci 125kHz

Počet tlačítek:

2

Provozní teplota:

-25°C až +55°C

Vlhkost:

45 až 80%

Provozní prostředí:

bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Materiál:

leštěná nerez

Rozměry modulu:

220 mm x 90 mm x 45 mm (V x Š x H)

7

5
6

Popis: 1. Reproduktor. 2. Pole s 1/3" CCD kamerou - volitelné, 3. Pole s
RFID čtečkou karet (sem přikládejte RFID karty/čipy) - volitelné, 4.
Podsvětlené popisky, 5. Senzory čidla přiblížení, 6. Mikrofon, 7. Tlačítka,
8. DPS modulu.

4.2. Základní popis DPS modulu
DPS obsahuje dvě tlačítka a LED diody pro podsvětlení jmenovek. Dále se
na desce nachází IR přísvit kamery a RFID čtečka karet s notifikačními
diodami. Modul se připojuje k základní desce tabla pomocí konektoru 9 .

9

10

Popis: 9. Konektor pro připojení k základní DPS tabla (Tablo Melody),
10. Konektor pro připojení senzorů čidla přiblížení.
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5. Základní DPS tabla
Základ systému tvoří deska plošného spoje DPS s označení Tablo
Melody, která je přišroubována k rámečku tabla a ke které je pomocí
příslušných konektorů a svorkovnic připojen modul(y) tabla.

Svorkovnice 12
Dveře
Dveře
ZámekZámek+
Napájení GND (-)
Audio linka
Digitální linka
Napájení +15V

5.1. Popis DPS

1

A
D
+

open ->

<- lock

7

3

1

OFF

MIC

+

4

B1B
B1A

8

-

+

B2B

GND
Vin

B2A

GND

EC-

Dodržujte barevné značení vodičů!
Doporučujeme použít kabel UTP Cat.5E pro standardní
vzdálenosti (více viz níže).

ECD

EC+

V+

5

10

Více viz blokové a podrobné schéma zapojení.

ON

+

8

REP

1 2

vyvážení linky

V-

-

6

5.3. Doporučená kabeláž

11

Kabeláž natáhněte po trase tablo - napájecí zdroj - telefon.
Trasa tablo - zdroj:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm (napájení)
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm (napájení)

9
13

12

Trasa zdroj - telefon:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm (napájení)

Popis: 1. Slot pro micro SD kartu, 2. DIP přepínač č.1 (DIP1), 3. Konektor
pro připojení mikrofonu, 4. Trimr pro nastavení citlivosti mikrofonu,
5. Konektor pro připojení reproduktoru, 6. Trimr pro nastavení hlasitosti
reproduktoru, 7. Svorkovnice kamery, 8. Konektor pro připojení modulu
tabla, 9. DIP přepínač č.2 (DIP2) pro napájení D, A linky, 10. Svorkovnice
videosignálu, brán a externí čtečky, 11. Přepínač pro vyvážení linky,
12. Svorkovnice sběrnice iDum, dveří a zámku, 13. Konektor pro připojení
konfigurátoru.

5.2. Popis a zapojení svorkovnic DPS
Svorkovnice kamery 7
+

! Barvy kabelu z interní kamery !
Napájení kamery +12VDC (červený)
Napájení kamery - (GND) (černý)
(žlutý)
Videosignál

GND
Vin
GND
Na svorkovnici kamery je možné zapojit i externí analogovou kameru s
max. odběrem 500mA/12VDC.

Svorkovnice 10
B1B
B1A
B2B
B2A
ECECD
EC+
V+
V-

(modrý a modrobílý)
(zelenobílý)
(zelený)
(oranžový a oranžovobílý)

Na svorky +, D, A, - připojte vodiče sběrnice iDum. Pozn.: Jedná se o
napájecí napětí 15VDC, digitální linka D a audio linka A.
Na svorky Z+, Z- připojte nízkoodběrový elektrický zámek. Zámek se spíná
stejnosměrným napětím 15VDC. Na svorce Z+ je trvale 15VDC.
Svorky DV1, DV2 slouží pro připojení odchodového tlačítka, např. pokud
máte u vstupní branky na obou stranách kouli a chcete branku otevřít i
zevnitř objektu. Při propojení kontaktu DV1, DV2 dojde k sepnutí napájení el.
zámku po dobu „otevření zámku” (z výroby 5s).

2
ON

! Barvy žil UTP kabelu !

! Barvy žil UTP kabelu !
Brána 1
Brána 1
Brána 2
Brána 2
Externí čtečka - (GND)
Externí čtečka DATA
Externí čtečka +5VDC
Upravený videosignál+ (hnědý)
Upravený videosignál- (hnědobílý)

Připojení elektrického zámku
Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2.
Maximální odpor smyčky napájecích vodičů nesmí přesáhnout 4 Ohm!
Při použití el. zámku s vyšším odběrem než 500mA je nutné dimenzovat
vodiče pro napájení tabla!

5.4. Technické údaje
Provozní napětí:

15V DC

Spotřeba (klidový režim):

0, 51 W

Bezpoteciálový spínací
kontakt:

B1A-B, B2A-B; max 5VA/0.25A/48VDC

Napěťový spínací kontakt Z+, Z-; max 15V/2A
15VDC:
(možnost nastavit jako rozepínací)
Napájení kamery:

12VDC, max 500mA

Provozní teplota:

-25°C až + 55°C

Vlhkost:

45 až 80%

Provozní prostředí:

bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry DPS:

139mm x 78mm x 18mm (V x Š x H)

Napěťové úrovně sběrnice iDum

Svorky B1A-B1B a B2A-B2B jsou spínací bezpotenciální a slouží pro
spínání ovládání elektrické pojezdové brány nebo el. vrat. Max. spínání
5VA/0.25A/48VDC!
Svorky EC-, ECD, EC+ slouží pro připojení rozšiřující externí RFID čtečky
tabla.
Svorky V+, V- se připojují v případě připojené kamery k DPS. Výstupem je
upravený videosignál, který je veden z tabla dál do systému spolu se
sběrnicí iDum (+, D, A, -). Pozn.: Video signál je přizpůsoben na impedanci
UTP kabelu 100Ohm. Při použití jiného typu kabelu na vedení videosignálu
může docházet k nežádoucím odrazům.

Svorky
(sběrnice iDum)

V klidu
(bez aktivní komunikace)

V zátěži
(aktivní komunikace)

Napájení +

14,5 - 15 V DC

13,5 - 15 V DC

Digitální linka D

5 V DC

5 V DC

Audio linka A

14,5 - 15 V DC

6,2 - 8,2 V DC

Stejné napěťové úrovně musíte naměřit i na svorkách DPS telefonu. V
případě nenaměření příslušných úrovní v klidovém stavu zkontrolujte dané
vedení. Napájecí napětí v zátěži může maximálně poklesnout o 2V DC !

-8/26-

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

6. Nastavení základní DPS tabla 1/2
6.1. Vyvážení audio linky

6.6. Volání z tabla, číslování tlačítek

Jedná se o kapacitní přizpůsobení vedení audio signálu, které slouží k
potlačení akustické vazby (pískání, echo) a je nutný ho udělat při prvním
spuštění systému!

Při přiblížení na vzdálenost cca 20cm od tabla dojde k sepnutí podvětlení
jmenovek po dobu „doba podsvětlení” (10s) a přehrání uvítací melodie
SDkarta\SOUNDS\Detect.wav (pokud je nahrán).

Přepněte na DIP přepínači č.1 (DIP1) pozice č. 1 a č. 2 (pokud je) do
polohy OFF (směrem dolů) a poté pozici č.3 do polohy ON (směrem
nahoru). DIP1 se nachází na základní DPS (viz. popis DPS 2 ). Tablo bude
vydávat pískavý tón a vy budete otáčet otočným přepínačem pro vyvážení
linky (viz popis DPS 11 ) např. pomocí malého plochého šroubováku tak, až
bude tón z reproduktoru nejslabší. Po dokončení vyvážení linky přepněte
pozici č.3 zpátky do polohy OFF a pozici č. 1 a č. 2 (pokud byla) do polohy
ON. Více o jednotlivých přepínačích viz níže.

modul tabla
Na modulech s tlačítky je číslování tlačítek
nastaveno na každém modulu vždy zdola nahoru. Při
stisku tlačítka 1, 2, atd. dojde k vyzvánění telefonu u
uživatele 1, 2, atd. Během vyzvánění se přehrává z
tabla výchozí melodie SDkarta\SOUNDS\Call.wav
(pokud existuje) nebo může mít každý uživatel svoji
vyzváněcí melodii SDkarta\CALL\xxx.wav (více viz.
Tlačítko 6
kapitoly dále) a doba vyzvánění je nastavena na
.
.
hodnotu 30s. (Pozn.: Pokud je doba vyzváněcí
.
melodie kratší než nastavená doba vyzvanění,
Tlačítko 2
bude tablo i telefon zvonit jen po dobu délky znělky).
Tlačítko 1
Během vyzvánění má volající osoba čas na zrušení
volání (25s) opětovným stisknutím příslušného
tlačítka. Maximální doba hovoru je nastavena na 120s (5s před ukončením
hovoru telefon i tablo zvukově upozorní na blížící se ukončení hovoru, který
si uživatel může prodloužit o dalších 120s stisknutím libovolného tlačítka 1-5
na telefonu Verona).

DIP přepínač č.1 (DIP1) - nastavení
přepínačů pro vyvážení linky

ON

1

8

OFF

Otočný přepínač pro vyvážení linky

7 8 9A
BCD

3 4 5

6

E

F

0

Poznámka:
Hodnoty všech časových intervalů lze změnit pomoc konfigurátoru.
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6.2. Citlivost mikrofonu

6.7. Manipulace s micro SD kartou

Pomocí trimru na základní DPS (viz popis DPS 4 ) se nastavuje citlivost
mikrofonu RD tabla.

6.3. Hlasitost reproduktoru
Pomocí trimru na základní DPS (viz popis DPS 6 ) se nastavuje hlasitost
reproduktoru RD tabla.

Micro SD kartu vytahujete v případě, když chcete např. nahrát vlastní
zvuky. Micro SD kartu připojíte k PC pomocí čtečky micro SD karet. Pokud
má vaše PC čtečku SD karet, stačí vložit micro SD kartu do MicroSD/SD
adaptéru a vložit ji do čtečky.
Postup:

6.4. DIP přepínač č.1 (DIP1)
DIP přepínač č.1 se nachází na základní DPS (viz. popis DPS 2 ).
Funkce jednotlivých pozic DIP1 přepínače:
Pozice Název
Popis ( v pozici ON)
1
Povolen přístup, čtení z SD karty
SD karta
2
Karty/čipy a kódy se ukládají na SD kartu
Kódy
3
Nastavení vyvážení linky
Vyvážení
4
Vypínat přísvit Vypínat IR přísvit kamery v klidovém režimu
5
Vypínat kameru Vypínat napájení kamery v klidovém režimu
6
Neaktivní
7
Provede update firmwaru z SD karty
Firmware
8
Vzdálený přístup do konfigurace pomocí
Přístup
systému iDum
ON

1

DIP přepínač č.1 (výchozí nastavení)
OFF

1. Přepněte na DIP1 pozici č.1 do polohy OFF (směrem dolů) (viz. popis
základní DPS 2 ).
2. Slot pro micro SD kartu se nachází na DPS tabla v levém horním
rohu (viz. popis základní DPS 1 ).
3. Posuňte kryt micro SD karty směrem doprava. Musíte mírně zatlačit
např. nehtem prstu dokud se kryt neposune (indikováno mírným
cvaknutím).
Slot pro micro SD kartu
open ->

směr zatlačení pro
odjištění krytu

panty krytu
<- lock

4. Odklopte kryt a vyjměte kartu.
kryt

8

micro SD

6.5. DIP přepínače č.2 (DIP2)
DIP přepínač č.2 se nachází na základní DPS (viz. popis DPS 9 ).

5. Po nahrání požadovaných souborů (např. zvuků) vložte kartu zpět do
slotu, zaklapněte kryt a mírným zatlačením např. nehtem prstu
směrem doleva zajistěte kartu (indikováno mírným cvaknutím).

Pomocí DIP2 lze:
 napájet digitální linku D (pozice č.1)
 napájet audio linku A (pozice č.2)

Slot pro micro SD kartu
open ->

Nastavení:

směr zatlačení pro
zajištění krytu

<- lock

 Pokud máte v rámci systému jen jedno zvonkové tablo, nastavte obě

pozice do polohy ON (výchozí nastavení).
 Pokud máte v rámci jednoho systému více zvonkových tabel, nastavte

6. Přepněte na DIP1 pozici č.1 zpět do polohy ON (směrem
nahoru) (viz. popis základní DPS 2 ).

obě pozice do polohy ON jen na jednom z tabel .
ON

Aby nedošlo k nechtěnému poškození DPS tabla,
mějte v průběhu vytahování SD karty vypnutý zdroj
napájení!

DIP přepínač č.2 (výchozí nastavení)

1 2

-9/26-

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

6. Nastavení základní DPS tabla 2/2
6.8. Popis zvuků na micro SD kartě
Zvuky se ukládají na microSD kartu. Ve složce SOUNDS jsou zvuky pro
různé události při volání, programování atd. Pokud microSD karta chybí,
nebo zvuky nejsou uloženy, je místo nich generována odpovídající
sekvence tónů. Tato může být společná s jinými zvuky (např. Brána1 a
Brána2 mají stejný zvuk).
Seznam vybraných zvuků uložených ve složce SOUNDS:
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název
Gate1.wav
Gate2.wav
Door.wav
Detect.wav
Busy.wav
NotExist.wav
NoRights.wav
BadCard.wav
Call.wav

Popis
sepnutí kontaktu (otevření) brány 1
sepnutí kontaktu (otevření) brány 2
Přehraje se při otevření dveří (sepnutí el. zámku)
Pozdrav při přiblížení k tablu
Linka je obsazena nebo má volaný vyvěšený telefon
Volané číslo neexistuje (telefon není připojen)
Nemáte oprávnění
Neplatná karta (pokud není uložena karta/čip v paměti)
Obecný vyzváněcí signál

Vybrané zvuky si uživatel může v případě zájmu změnít za svoje vlastní.
Ostatní zvuky ve složce slouží k nastavení, programování, a proto se
nedoporučuje je jakkoliv upravovat!

6.8.1. Volání na konkrétní telefon (uživatele)
Ve složce CALL si uživatel může uložit libovolné zvuky, melodie, které se
rozezní z reproduktoru tabla při stisku tlačítka po dobu vyzvánění telefonu.
Zvuky ukládáme do složky pod názvy 001.wav, 002.wav až 255.wav, kde
dané číslo znamená číslo telefonu. Např: pokud chceme přiřadit zvuky
telefonům s čísly 1, 2, 14 uložíme do složky zvuky 001.wav, 002.wav a
014.wav.
Pokud soubor není nalezen, je přehrána výchozí znělka podle
konfigurace.

6.8.2. Uvítací znělka při přiložení karty/čipu
Ve složce CHIP si uživatel může uložit uvítací zvuky, melodie (např. dobrý
den pane Nováku, ahoj Franto,...) pro jednotlivé přístupové karty/čipy
zvlášť. Znělky ukládáme pod názvy 003.wav, 004.wav až 015.wav (čísla
značí pořadí uložení čipu/karty v paměti, čísla 001, 002 jsou vyhrazeny pro
„Master” a „Delete” karty). Pokud soubor není nalezen, je přehrána výchozí
znělka podle konfigurace (soubor Door.wav ve složce SOUNDS).
Doporučujeme ukládat kratší zvukové znělky.
Při použití konfigurátoru je možné uložit soubory libovolného jména (bez
diakritiky) do složky CHIP a přiřadit je k jednotlivým čipům/kartám.
Příklad: Uživatel si uloží v paměti postupně čtyři čipy a rozdělí je v rodině v
pořadí: 1.uložený čip - Petr, 2. - Jana, 3. - Adam, 4. - Lenka. Pokud Adam
bude chtít změnit uvítací znělku, pak na paměťovou kartu do složky CHIP
nahraje svoji uvítací znělku pod názvem 005.wav (třetí v pořadí + 2).

6.9. Formát ukládání zvukových souborů
Typ souboru: WAV
Přenosová rychlost: 176 kbps
Velikost zvukové ukázky: 8 bitů
Počet kanálu: 1 (mono)
Vzorkovací frekvence: 22kHz
formát zvuku: PCM
Dodržujte formát všech zvukových souborů, výchozí
pojmenování souboru zachovejte! Pro přehlednost
zachovejte velká a malá písmena.
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7. Přístupový systém BOD 1/2 (volitelné)
složky LOGS. (Pozn.: Při výpadku napájení systém neuchovává aktuální
čas, tzn. je nutný ho nastavit pomocí Interkom konfigurátoru.)

Přístupový systém BOD je volitelná funkce, pokud váš systém tuto funkci
neobsahuje, tak tuto kapitolu přeskočte.
Provoz bezkontaktního otevírací systému (BOD) je založen na bázi
RFID bezkontaktních karet/čipů, které se přikládají ke čtečce karet/čipů
integrované v modulu tabla. Jednotlivým čipům/kartám lze přiřadit
povolení k otevírání zámku dveří a/nebo otevírání až dvou brán. K
systému lze také připojit externí čtecí zařízení RFID. BOD umožňuje
evidenci 14 uživatelských karet/čipů uložených v interní FLASH paměti
mikropočítače. Pro větší počet uživatelů je nutné ukládat uživatelské
karty/čipy na micro SD kartu (více viz kapitola 7.5. str. 12). BOD
zaznamenává rok, měsíc, den, hodinu a minutu přístupu na SD kartu do

Historií přístupu lze číst pomocí počítače přes Interkom konfigurátor.
Pro přidávání karet/čipů do BIS je k tablu dodávána „Master karta” a k
odstranění karet/čipů z evidence „Delete karta” (volitelné). BOD lze
používat bez použití počítače, což ale neumožňuje využít celý potenciál
systému, nebo s pomocí počítače. Propojení BIS s počítačem se provádí
pomocí Interkom konfigurátoru přes DPS Napojení konfigurátoru (viz
str. 15).

7.1. Přidávání karet/čipů do systému
1. Přiložte „Master kartu” ke čtečce. Dojde k přepnutí tabla do programovacího módu ( indikace blikající zelené LED diody).
2. Přiložte kartu/čip ke čtečce. Karta/čip se automaticky přidá do systému a zároveň dojde k automatickému povolení otevírání dveří čipu (kartě).
3. Přiložte „Master kartu” pro ukončení programovacího módu tabla (přestane blikat zelená LED dioda).

1.

2.

3.
RFID
čip

MASTER
CARD

MASTER
CARD

RFID
karta

7.2. Nastavení otevírání zámku dveří, brány
1.
2.
3.
4.

Přiložte „Master kartu” ke čtečce. Dojde k přepnutí tabla do programovacího módu ( indikace blikající zelené LED diody).
Přiložte kartu/čip ke čtečce. Dojde k automatickému povolení/zakázání otevírání zámku dveří kartě/čipu.
Opětovným přiložením karty/čipu ke čtečce dojde k automatickému zakázání/povolení otevírání zámku dveří kartě/čipu.
Pokud chcete povolit dané kartě/čipu otevírání některé ze dvou možných bran, stiskněte tlačítko 1 pro bránu 1 a tlačítko 2 pro bránu 2. Pokud chcete
zakázat otevírání některé z brány, opětovným stisknutím příslušného tlačítka zakážete otevírání příslušné brány.
5. Přiložte „Master kartu” pro ukončení programovacího módu tabla (přestane blikat zelená LED dioda).

1.

MASTER
CARD

2.
RFID
čip

5.

4.

3.
RFID
čip

RFID
karta

MASTER
CARD
RFID
karta

Tlačítko 2
Tlačítko 1

7.3. Mazání všech karet/čipů ze systému (volitelné)
1. Přiložte „Delete kartu” ke čtečce. Dojde ke smazání všech karet/čipů (kromě „Master” a „Delete” karty).
2. Provádějte jen v případě ztráty „Delete karty”! Přiložte „Master kartu” a zmáčkněte nejprve tlačítko 1 (držte ho stisknuté) a poté tlačítko 2. Dojde ke
smazání všech karet/čipů (kromě „Master” karty).

1.

DELETE
CARD

2.

MASTER
CARD

Tlačítko 2
Tlačítko 1
Poznámka: Pokud chcete smazat jen jednu konkrétní kartu/čip ze systému (např. při ztrátě), musíte použít konfigurátor.
Při nastavování jednotlivých čipů/karet poslouchejte tablo, které vám přesně říká, co bylo provedeno (nastaveno).
Doporučujeme nastavovat každý čip/kartu jednotlivě.
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7. Přístupový systém BIS 2/2 (volitelné)
7.4. Otevírání zámku dveří, brány

7.5. Ukládání karet/čipů na micro SD kartu

Přiložením karty/čipu v závislosti na nastavení povolení otevírání dveří
a/nebo některé z brán může docházet k následujícím případům:

Nad 14 uživatelských karet/čipů je nutné karty/čipy ukládat na micro
SD kartu. Před ukládáním karet/čipů je nutný přepnout spínač č. 1 a 2 na
přepínači DIP1 do polohy ON (viz. kapitola 6.4. str. 9) !
ON

1. Povolení na kartě/čipu: Otevírání dveří

1
RFID
čip

nastavení DIP1 pro ukládání
karet/čipů na SD kartu
OFF

8

Poté pro ukládání karet do systému použijte postup viz kapitola 7.1. str. 11.
RFID
karta

Jednotlivé karty/čipy se ukládají do složky CODES do textových souborů.
Každá nová karta/čip vytvoří soubor Cxx.TXT, kde xx je poslední dvojice
kódu dané karty (v daném souboru může být uložených i více karet/čipů
končící touto dvojicí). Každý soubor obsahuje řádek s položkami
oddělenými tabulátorem. Struktura řádku je následující:

Tlačítko 2
Tlačítko 1



Při přiložení karty/čipu ke čtečce dojde k otevření dveří (indikace
svítící zelené LED diody) po dobu „otevření zámku” (3s). Zároveň
dochází k přehrání uvítací znělky (SDkarta\Sounds\Door.wav, nebo
vlastní skladba SDkarta\CHIP\0xx.wav).

Typ Kód
Info ID brány Param. brány
k 123456 142
205
0x02
c 0786DB 0
20
0x10
C 128C8A 1
0
0



Zmáčknutím Tlačítka 1 nebo 2 zazvoníte na uživatele 1 nebo 2.

Typ označuje typ kódu. Pro karty/čipy je c, pro klávesnici je k. Pro Master
kartu je C, pro Master kód je typ K. Pro Delete kartu je D.
Kód je jedinečný identifikační kód dané karty/čipu.

2. Povolení na kartě/čipu: Otevírání dveří
Brána 1 a/nebo brána 2

Info je ID telefonu, který má pípnout při zadání kódu, nebo přiložení karty.
ID brány je hexadecimální číslo pro brány, která se má otevřít. Pokud je ID
brány = ID TabloRD, pak se jedná o bránu ovládanou přímo výstupy modulu
TabloRD.

RFID
čip

RFID
karta

Parametr brány je parametr předávaný bráně. Pro TabloRD parametr 0x10
povoluje zámek, parametr 0x20 povoluje bránu 1 a parametr 0x40 povoluje
bránu 2. Parametry se mohou sčítat, takže pro povolení brány 2 a zámku je
parametr 0x50. Parametry se musí psát hexadecimálně.

Tlačítko 2
Tlačítko 1



Jméno karty
Zvuk
Jan Novák Honza.wav
manželka
správce
spravce.wav

Při přiložení karty/čipu ke čtečce dojde k otevření dveří (indikace
svítící zelené LED diody) po dobu „otevření zámku” (3s). Zároveň
dochází k přehrání uvítací znělky (Sdkarta\SOUNDS\Door.wav, nebo
vlastní SDkarta\CHIP\0xx.wav).



Pokud uživatel během doby „otevření zámku” (3s) stiskne tlačítko 1,
dojde k otevření brány 1 (indikace svítící modré LED diody a přehrání
SDkarta\SOUNDS\Gate1.wav), pokud stiskne tlačítko 2 , dojde k
otevření brány 2 (indikace svítící červené LED diody a přehrání
SDkarta\SOUNDS\Gate2.wav).



Pokud má ale povolenou např. jen bránu 1, při stisku tlačítka 2 je
oznámeno, že nemá oprávnění (SDkarta\SOUNDS\ NoRights.wav).

Jméno karty (volitelné) může být dlouhé max. 31 znaků.
Zvuk (volitelné) je zvuk, který se přehraje při přiložení karty/čipu.

3. Povolení na kartě/čipu: Brána 1
a/nebo Brána 2

RFID
čip

RFID
karta

Tlačítko 2
Tlačítko 1



Pokud uživatel má oprávnění k otevírání dvou brán, pak při přiložení
čipu/karty ke čtečce má dobu „otevření zámku” (3s) na stisknutí tlačítka
1 pro otevření brány 1 (indikace svítící modré LED diody a přehrání
SDkarta\SOUNDS\Gate1.wav) nebo tlačítka 2 pro otevření brány 2
(červené LED a přehrání SDkarta\SOUNDS\Gate2.wav).



Pokud uživatel má oprávnění k otevírání jen jedné brány, pak při
přiložení čipu/karty dojde k automatickému otevření příslušné brány
(indikace svítící modré/červené LED diody a přehrání zvuku
Gate1/Gate2.wav).

Poznámka:
Časový interval „otevření zámku” je továrně nastaven na hodnotu 3s .
Hodnoty jednotlivých časových intervalů lze změnit pomocí
konfigurátoru.
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8. Telefon Verona Melody - Instalační návod
8.3. Popis DPS

8.1. Základní popis
Telefon VERONA MELODY audio/video je součásti systému, který je určen
ke komunikaci v rodinných, nebo bytových domech a sídlištích. Součástí
videotelefonu je 3,5" displej, který slouží ke sledování snímaného obrazu
pomocí interní (umístěna ve zvonkovém table) nebo externí kamery.
Telefon vyzvání do sluchátka a pomocí tlačítek (celkem 6) umožňuje
uživatelsky nastavit:
 hlasitost hovoru a vyzvánění, vypnutí vyzvánění
 vybrat si z 8 pevných a 1 programovatelné melodii pro vyzvánění od
zvonkového tabla, telefonu, bytového zvonku a volitelného ID (např.
druhé zvonkové tablo)
 aktivovat funkci alarm.
Dále lze tlačítka naprogramovat např. pro následující funkce:
 komunikace mezi telefony (interkom)
 zpětné volání na zvonkové tablo, aktivace el. zámku, brány
 sledování snímaného obrazu dalších kamer (jen u videa)
 ovládání externích zařízení tlačítky telefonu (např. osvětlení schodiště,
přivolání výtahu, pojezdové brány, garážová vrata...)

8
- +

10
12

2
3

1

7
4
1

2

3

4

Popis telefonu:
1. Sluchátko,
2. Vidlicový přepínač,
3. Indikační LED (modrá,bílá),
4. Programovatelná tlačítka 1 až 6,
5. Tlačítko 5 (symbol 5 nebo
),
6. Tlačítko 6 (symbol
),
7. 3,5" LCD displej (jen u videotelefonu).

-

+

Czechphone

R

- V-+

13
1
2
3

11

Poznámka: Rozšiřující funkce lze nastavovat pomocí konfigurátoru.
Základní funkce jsou nastaveny výrobcem systému.
Telefon dále obsahuje indikační LED diody, které slouží pro vizuální
indikaci vyzvánění (modrá) a pro indikaci vypnutého vyzvánění (bílá).
Telefon může sloužit i jako jednoduchý zabezpečovací zařízení - obsahuje
funkci alarm, kde při narušení objektu dojde k hlasitému zvonění telefonu
(více viz list „Telefonu Verona Melody - Funkce domácího alarmu”).

9

V+ V- P Z+ Z- - A D +
SW1

SW2

SW4

SW3

SW6

SW5

Popis: 8. Konektor pro spínaní externího SIP relé nebo optočlenu (pro
možnost připojit přídavný zvonek), 9. Indikační LED diody (modrá, bílá), 10.
Nastavení citlivosti mikrofonu (nastaveno z výroby), 11. Svorkovnice, 12.
Konektor pro připojení LCD displeje (jen u videa), 13. Nastavení
impedančního přizpůsobení videosignálu (jen u videa).
Upozornění: Pomocí konektoru 8 lze spínat jen SIP relé nebo optočlen s
malou spotřebou, max 20mA/5V!

8.4. Nastavení impedančního přizpůsobení videosignálu
Podle druhu instalace vyberte umístění jumperu (propojky) na DPS 13 :
Pozice 1: Telefon je připojený v sérii s jinými videotelefony a není poslední.
Pozice 2: Telefon je samostatně připojený k distributoru.
Pozice 3: Telefon je připojený v sérii a je umístěn na posledním místě série.

6

8.5. Popis svorkovnice

5

vyzvánění od dveří bytu

5

- A D +

V+ V- P

Pro zapojení sběrnice iDům použijte UTP kabel.
Z+ Z-

8.2. Montáž telefonu
a) Rozmístěte telefony podle čísla uvedeného na zadním krytu. Číslo
telefonu je nastaveno z výroby a dá se změnit pomocí konfigurátoru.
b) Při montáži nejprve demontujte vrchní kryt. Odšroubujte šroubek
a jemně sejměte vrchní kryt telefonu.
c) Odpojte konektor pro připojení displeje 12 (jen u videotelefonu).
d) Proveďte montáž telefonu na rovnou zeď!
e) Zapojte telefon dle schématu. U videotelefonu nastavte impedanční
přizpůsobení 13 (z výroby nastaveno na připojení k distributoru Rj45).
f) Zapojte odpojený konektor displeje, na telefon nasaďte vrchní kryt
(pozor na správné docvaknutí v horní části krytu) a zajistěte šroubkem.

V+ V- P Z+ Z- - A D +

např.: dveřní kontakt, čidlo PIR, ...

Upozornění: Při montáži na křivou zeď, nespravném zacvaknutí v horní
části a dostatečném zašroubování vrchního krytu nemusí tlačítka
fungovat!

Telefon můžete také
připevnit na
elektromontážní
krabici KU68.

Telefon připevněte
pomocí šroubků na
pevnou a rovnou
podložku.

Telefon nedávejte na
křivou zeď! Hrozí jeho
zkroucení a poškození!

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

Pro využití telefonu jako alarmu připojte mezi svorku P a GND(-) odpor
4k7 a dveřní magnetický kontakt nebo PIR čidlo. Při přerušení obvodu nebo
zkratu dojte k aktivaci funkce alarm.

Poznamka: Videotelefon doporučujeme umístit do výšky cca. 150cm od
podlahy, z důvodu omezeného pozorovacího úhlu LCD displeje.

Opatrně odšroubujte šroubek vhodným
šroubovákem (typ a velikost). Zásadně
nepoužívejte nůž a podobné nástroje!

+15VDC napájení
digitální linka
audio linka
(GND) - napájení
videosignál videosignál +

Odpor 4K7

8.6. Technické údaje
Provozní napětí:

15V (stejnosměrné)

Vyhotovení:

nástěnné

Vyzvánění:

pomocí reproduktoru ve sluchátku (výběr z několika typu
melodií), regulace hlasitosti a vypnutí vyzvánění

Počet tlačítek:

6

Provozní teplota:

+5°C až +40°C

Vlhkost:

45 až 80%

Provozní prostředí:

bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry:

193 mm x 80 mm x 53 mm (V x Š x H)
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9. Telefon Verona Melody - Uživatelský návod
Obsah:

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyzvednutí volání od zvonkového tabla
Aktivace elektrického zámku dveří
Ukončení hovoru
Zpětné navázání komunikace se zvonkovým tablem
Skryté prohlížení obrazu z kamery v table nebo z externí
Komunikace mezi telefony Verona (interkom) - volitelná funkce, musí
být povolena.
7. Nastavení hlasitosti hovoru
8. Nastavení hlasitosti vyzvánění
9. Nastavení melodie vyzvánění
10. Vypnutí/zapnutí vyzvánění
11. Navázání hovoru pomocí tlačítka č.5 (spojení tlačítkem)
12. Vstup přes heslo (jen u tabla s klávesnicí)
13. Aktivace / Deaktivace přesměrování volání

3

1

7
4
1

2

3

4

6

5

1. Vyzvednutí volání od zvonkového tabla:

5

a) Zvedněte sluchátko zvonícího telefonu - na displeji se objeví obraz
snímané osoby z kamery (jen u videotelefonu). Při zvonění zároveň rychle
bliká modrá LED.
b) Pro navázání komunikace stiskněte tlačítko 5, jinak zavěste (platí jen
pro videotelefon, lze změnit i na automatické navázání komunikace, viz bod
11 „Navázání hovoru pomocí tlačítka č.5 (spojení tlačítkem)” níže).
Pozn.: Max doba vyzvánění je výrobcem nastavena na 30s a doba hovoru
na 120s. Pomocí konfigurátoru lze časové intervaly změnit.

2. Aktivace elektrického zámku dveří:
a) Musí být navázána komunikace se zvonkovým tablem.
b) Poté stiskněte tlačítko 6 (symbol
) - dojde k sepnutí el. zámku dveří
po dobu 5sek (výchozí hodnota) u tabla, se kterým je navázána komunikace.

3. Ukončení hovoru:
a) Zavěste sluchátko do vidlice videotelefonu.

4. Zpětné navázání komunikace se zvonkovým tablem:
a) Zvedněte sluchátko a pomocí tlačítek namačkejte číslo (ID) zvonkového
tabla (výchozí hodnota je 5). Komunikace se po uplynutí intervalu 2 sekund
automaticky naváže. Pozn: Číslo (ID) tabla je uvedeno v konfiguračním
protokolu, který dostal kupující systému.

Popis telefonu: 1. Sluchátko, 2. Vidlicový přepínač, 3. Indikační
LED (modrá,bílá), 4. Programovatelná tlačítka 1 až 6, 5. Tlačítko 5,
6. Tlačítko 6 (symbol
), 7. 3,5" LCD displej (jen u videotelefonu).
b) Stiskněte současně tlačítka 3 a 4. Správné stisknutí telefon indikuje
svítící bílou LED a vydá zvukovou signalizaci.
c) Tlačítkem 1 měníte cyklicky melodii vyzvánění od volání z jiného
telefonu. Tlačítkem 2 měníte cyklicky melodii vyzvánění od zvonkového
tabla. Tlačítkem 3 měníte cyklicky melodii vyzvánění od tlačítka u dveří bytu
(pokud je napojeno na telefon). Tlačítkem 4 měníte cyklicky melodii
vyzvánění od zvoleného ID (nastavuje se pomoci konfigurátoru, může to být
další zvonkové tablo, telefon). Pomocí tlačítka 5 zapínáte/vypínáte
informaci o vstupu (pozn.: Pokud máte tabla s klávesnicí, tak telefon při
zadání hesla pro otevření zámku přes klávesnici krátce pípne).
d) Stisknutím tlačítka 6 (symbol
) nebo zavěšením uložíte a ukončíte
nastavení.
Pozn.: Na výběr je celkem 8 pevných melodií + lze pomocí konfigurátoru a
PC vytvořit a nahrát 1 vlastní.

5. Skryté prohlížení obrazu z kamery v table nebo z externí:

10. Vypnutí/zapnutí vyzvánění

a) Zvedněte sluchátko a pomocí tlačítek namačkejte číslo (ID) kamery
(výchozí hodnota ID kamery v table je 4). Obraz se po uplynutí intervalu 2s
automaticky ukáže. Pozn: Při skrytém prohlížení kamery tabla není aktivní
audio komunikace, ale lze aktivovat el. zámek. Číslo (ID) kamery je uvedeno
v konfiguračním protokolu, který dostal kupující systému.

Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko 5 po dobu alespoň 2 sekund:
a) Telefon pípne sestupně, vyzvánění je vypnuto, indikace blikající bílou
LED.
b) Telefon pípne vzestupně, vyzvánění je zapnuto, bílá LED přestane blikat
Pozn.: Při vypnutém/zapnutém vyzvánění telefon indikuje volání na telefon
pomocí rychle blikající modré LED.

6. Komunikace mezi telefony Verona (interkom) - volitelná
funkce, musí být povolena:
a) Zvedněte sluchátko a namačkejte pomocí tlačítek 1 až 6 číslo telefonu,
na který chcete volat (číslo telefonu jednotlivých účastníků je uveden např.
na jmenovce zvonkového tabla).
b) Po vyzvednutí sluchátka volaného telefonu dojde k automatickému
navázání komunikace.
Pozn.: Pro rozlišení je melodie zvonění od jiného telefonu (účastníka)
odlišný od melodie zvonění od zvonkového tabla. Komunikaci nelze
navázat, pokud již na lince probíhá jiný hovor. Komunikace mezi telefony je
přerušena, pokud někdo začne volat od zvonkového tabla - zábrana blokace
linky. Max. doba hovoru je výrobcem nastavena na interval 120s. Telefon
5sekund před koncem hovoru zvukově upozorní, že se blíží konec hovoru,
která se dá stisknutím libovolného tlačítka prodloužit o další interval 120s.

7. Nastavení hlasitosti hovoru
a) Musí být navázána komunikace s tablem.
b) Stiskněte současně tlačítka 1 a 2. Ve sluchátku 1x pípne.
c) Tlačítkem 1 snižujete hlasitost a tlačítkem 2 zvyšujete hlasitost.
d) Stisknutím tlačítka 5 uložíte nastavení. Pro obnovení původního
nastavení stiskněte tlačítko 6 nebo zavěste.

11. Navázání hovoru pomocí tlačítka č.5 (spojení tlačítkem)
Vyzvedněte sluchátko, stiskněte a držte vidlicový přepínač. Dále stiskněte
tlačítko 4 po dobu alespoň 2 sekund:
a) Telefon pípne sestupně, spojení tlačítkem je deaktivováno - telefon se při
volání z tabla ihned spojí s tablem.
b) Telefon pípne vzestupně, spojení tlačítkem je aktivováno - telefon se při
volání z tabla spojí s tablem pomocí tlačítka 5.
Pozn.: Funkce vhodná jen pro videotelefony, kde při volání z tabla na telefon
dojde po zvednutí sluchátka k sepnutí obrazu, ale ještě ne k navázání
hovoru. Po zhlédnutí volajícího u tabla je možné hovor přijímout nebo
zavěšením volání ignorovat (tablo bude dál volat, volající se nic nedozví).

12. Vstup přes heslo (jen u tabla s klávesnicí)
Systém umožňuje aktivovat elektrický zámek dveří zadáním 6ti místného
hesla přes klávesnici. Heslo se nastavuje pomocí konfigurátoru iDum a PC.
a) Na klávesnici zmáčkněte symbol # . Na displeji se zobrazí HES.
b) Zadejte 6ti místné číselné heslo.
Při špatném zadání tablo vydá tón chyby. Při správném zadání dojde k
aktivaci el. zámku.

13. Aktivace / Deaktivace přesměrování volání
8. Nastavení hlasitosti vyzvánění
a) Zvedněte sluchátko, nepřikládejte ho k uchu (při přiložení k uchu může
dojít k poškození sluchu).
b) Stiskněte současně tlačítka 1 a 2. Správné stisknutí indikuje svítící bílá
LED.
c) Tlačítkem 1 snižujete hlasitost a tlačítkem 2 zvyšujete hlasitost.
d) Stisknutím tlačítka 5 uložíte nastavení. Pro obnovení původního
nastavení stiskněte tlačítko 6 nebo zavěste.

9. Nastavení melodie vyzvánění
a) Zvedněte sluchátko, nepřikládejte ho k uchu (při přiložení k uchu může
dojít k poškození sluchu).

Vyzvedněte sluchátko, stiskněte a držte vidlicový přepínač. Dále stiskněte
tlačítko 1 po dobu alespoň 2 sekund:
a) Telefon pípne vzestupně, přesměrování je aktivováno.
b) Telefon pípne sestupně, přesměrování je deaktivováno.
Pozn.: Telefon umožňuje přesměrovat volání na jiný telefon, popřípadě
mobilní telefon (nutný GSM modul Czechphone), pokud ho uživatel do doby
vyzvánění (z výroby 30s) nevyzvedne. Nastavení čísla, na které se má
přesměrovat volání, je nutné provést pomocí konfigurátoru iDům.
Pokud je v systému GSM modul Czechphone s nastaveným vaším mobilním
číslem a domácí telefon nastavený na přesměrování na váš mobilní
telelefon, pak lze z mobilu aktivovat/deaktivovat presmerování pomocí SMS
ve tvaru: Presmerovani ZAP a Presmerovani VYP (výchozí nastavení).
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10. Telefon Verona Melody - Funkce domácího alarmu
Domácí telefon Verona Melody Audio/Video umožňuje funkci alarmu, která umožňuje hlasitým „houkáním” dát najevo, že někdo
nepovolaný vstoupil do objektu (bytu, domu). V rámci systému lze samozřejmě nastavit posílání informace o spuštění alarmu např. dalšímu
telefonu, nebo zvonkovému tablu, které řekne, jaký telefon spustil alarm, anebo posláním sms na mobil (nutný GSM modul Czechphone).
Aby mohl být alarm funkční je nutno připojit na DPS mezi vývody GND a P dveřní kontakt, nebo PIR čidlo. Uvnitř PIR čidla, mechanického
kontaktu nebo po trase musí být rezistor 4k7. PIR čidlo nebo dveřní kontakt musí být v klidu sepnutý (obvod je uzavřený přes rezistor 4k7).
Při alarmu nebo přestřižení vodiče je zde nekonečný odpor. Při vyzkratování vodiče je zde nulový odpor. Oba případy jsou vyhodnoceny
jako narušení.
V+ V- P Z+ Z- - A D +
dveřní kontakt, čidlo PIR, ...
Odpor 4K7

Obr. 1: Zapojení svorkovnice DPS telefonu Verona Melody pro funkci alarmu

2

1. Alarm - nastavení:
1.1. Aktivace alarmu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zvedněte sluchátko.
Stiskněte krátce současně tlačítka 5 a 6 (symbol
).
Telefon vydá zvuk nastavení alarmu, rozsvítí se modrá LED.
Zadejte 4 místný kód alarmu (výchozí hodnota 6543).
Telefon vydá zvuk alarmu (nyní je možno zavěsit sluchátko).
Telefon odpočítává čas do opuštění prostoru čidla (výchozí hodnota 20 sekund) a
střídavě blikají modrá a bílá LED. Současně telefon pípá (pokud není aktivována tichá
informace o alarmu).
g) Telefon přestane blikat/pípat, rozsvítí se modrá LED a aktivuje alarm.

3

1

7
4

h) V systému s GSM modulem Czechphone lze aktivovat pomocí SMS ve tvaru: Zabezpeceni ZAP
(v závislosti na nastavení daného systému).

1

2

3

4

6

5

V případě narušení objektu se začne odpočítávat čas pro deaktivaci (výchozí hodnota 20s), telefon
bliká střídavě bílou/modrou LED a pípá (pokud není aktivována tichá informace o alarmu, viz 1.3.). Pokud
je nastavena i vnější siréna, je jí poslán příkaz o aktivaci za nastavený čas. Dojde-li ke spuštění alarmu,
telefon začne „houkat”. Doba alarmu je standardně nastavena na 20s. Pozn.: Jako vnější siréna může
být nastaven jiný telefon nebo/i zvonkové tablo, které při spuštění alarmu informuje o jeho spuštění a to
buď současně, anebo samostatně (nastavení pomocí konfigurátoru a PC). V systému s GSM modulem
lze nastavit odeslání SMS ohledně spuštění alarmu.

1.2. Deaktivace alarmu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zvedněte sluchátko.
Stiskněte krátce současně tlačítka 5 a 6 (symbol
).
Telefon vydá zvuk nastavení alarmu.
Zadat 4 místný kód alarmu (výchozí hodnota 6543).
Telefon vydá zvuk deaktivace alarmu (nyní je možno zavěsit sluchátko, alarm je
deaktivovaný)
V systému s GSM modulem Czechphone lze deaktivovat pomocí SMS ve tvaru:
Zabezpeceni VYP (v závislosti na nastavení daného systému).

5
Popis telefonu: 1. Sluchátko, 2. Vidlicový
přepínač, 3. Indikační LED (modrá,bílá), 4.
Programovatelná tlačítka 1 až 6, 5. Tlačítko 5, 6.
Tlačítko 6 (symbol
), 7. 3,5" LCD displej (jen u
videotelefonu).

Poznámka: Pokud je aktivní okamžitý alarm, neaktivuje se „normální” alarm, ale nejdříve se deaktivuje okamžitý alarm (zvuk deaktivace alarmu).

1.3. Tichá informace o alarmu
V tomto módu telefon nepípá při aktivaci a deaktivaci alarmu. Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko 3 po dobu alespoň 2 sekund.
a) Telefon pípne sestupně, tichá informace o alarmu je aktivována, pípání nebude.
b) Telefon pípne vzestupně, tichá informace o alarmu je deaktivována, pípání bude.

1.4. Změna hesla pro alarm
Telefon se nesmí nacházet v režimu alarmu ani v režimu okamžitého alarmu.
a) Při zavěšeném telefonu (stisknutém vidlicovém přepínači) stiskněte krátce současně tlačítka 5 a 6 (
Telefon pípne jako při informaci o vypnutí alarmu.
b) Pusťte vidlicový přepínač (vyzvedněte sluchátko). Rozsvítí se bílá LED.
c) Zadejte nový 4 místný kód pro alarm. Po dokončení zadání telefon pípne zvukem OK.

).

Poznámka: Jednotlivé časové intervaly alarmu a další nastavení se dá změnit pomocí konfigurátoru iDum a PC.

2. Okamžitý alarm - popis, nastavení
Okamžitý alarm se aktivuje ihned při narušení objektu. Tato funkce je vhodná např. proti vykradení starších lidí během spánku.
Poznámka: Při aktivovaném tichém alarmu svítí modrá LED!

2.1. Aktivace okamžitého alarmu
a) Vyzvedněte sluchátko, stiskněte a držte vidlicový přepínač. Dále stiskněte tlačítko 2 po dobu alespoň 2 sekund.
Telefon vydá zvuk alarmu, rozsvítí se modrá LED. Okamžitý alarm je aktivován.
Poznámka: Otevření dveří (magnetický kontakt) okamžitě způsobí zvuk alarmu.
Okamžitý alarm nelze aktivovat, pokud je již aktivován alarm.

2.2. Deaktivace okamžitého alarmu
a) Pokud je spuštěn zvuk sirény (telefon „houká”), pak je možno okamžitý alarm deaktivovat jen zadáním hesla (viz. bod 1.2.)
b) Pokud není spuštěn zvuk sirény (telefon „nehouká”), pak vyzvedněte sluchátko, stiskněte a držte vidlicový přepínač. Dále stiskněte
tlačítko 2 po dobu alespoň 2 sekund. Telefon vydá zvuk deaktivace alarmu, zhasne modrá LED. Při otevření dveří se nic nestane.
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11. DPS Napojení konfigurátoru (volitelné)
11.6. Blokové schéma zapojení

11.1. Základní popis
Deska slouží pro napojení zařízení Interkom konfigurátor, pomocí
kterého můžete konfigurovat, nastavovat a diagnostikovat prvky systému
iDum (např. tablo, telefony, ovládací spínače, atd.). Deska obsahuje otvory
pro připevnění na montážní krabici KU68.

Příklad zapojení č. 1:
Tablo

11.2. Přední strana DPS

UTP

Rozvaděč
UTP

1

2
Napojení konfigurátoru

UTP

3

Popis: 1. Konektor pro připojení Interkom konfigurátoru, 2. Indikační LED
diody, 3. Otvory pro šroubky k přichycení na montážní krabici KU68.

Domácí telefon

11.3. Zadní strana DPS

Příklad zapojení č. 2:
Tablo
UTP

4

Rozvaděč

UTP

UTP

Popis: 4. Svorkovnice pro připojení iDum linky (GND, A, D, +15V).
Napojení konfigurátoru

11.4. Popis svorkovnice
Domácí telefon

4
Poznámka: V rozvaděči použijte na propojení jednotlivých linek vhodné
svorkovnice.
+15V
D
A
GND

- napájení +15VDC
- digitální linka
- audio linka
- napájení (-) GND

11.5. Postup montáže
1. Vyberte místo, kde chcete umístit DPS Napojení konfigurátoru.
2. Z nejbližšího telefonu nebo ze svorkovnice (GND, A, D,+15V) v rozvaděči
(z distributoru RJ45) do vámi vybraného místa natáhněte kabel
JYSTY 2x2x0,6mm nebo UTP, který zakončete v montážní krabici KU68 .
3. Připojte vodiče kabelu ke svorkovnici 4 (POZOR na správné zapojení!)
4. Nasaďte rámeček (v designu vypínačů a zásuvek, které máte doma) a
přišroubujte DPS k montážní krabici spolu s rámečkem.

Doporučujeme zakoupit i zaslepovací kryt, pomocí kterého si schováte
DPS Napojení konfigurátoru v případech, kdy jej nebudete využívat.
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12a. Blokové schéma zapojení Villa - příklad 1
(1x Tablo, 2x telefon paralelně)
Tomuto blokovému schématu odpovídá podrobné schéma zapojení na str. 18.

Bytové tlačítko
(volitelné)

2

Příklad zapojení telefonů paralelně.
Při zapojení video telefonů paralelně je důležitý pro
zamezení odrazů videosignálu na vedení použít
distributor. V případě jednoho domácího telefonu
neni distributor potřeba.

UTP cat 5E*

DT Verona Melody

DT Verona Melody

UTP cat 5E*

napojení konfigurátoru
(volitelné)

1xUTP

Rozvaděč NN
Síťový napáječ
15V DC

4M

4M

odchodové tlačítko (volitelné)

Mini Video
distributor

Tablo Villa
UTP cat 5E*

2
2
Elektrický zámek 12VDC

brána, vrata č.1 (volitelné)
brána, vrata č.2 (volitelné)
externí čtečka (volitelné)

2
2
3

Kabeláž natáhněte po trase tablo - napájecí zdroj - telefon.
Trasa tablo - zdroj:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Trasa zdroj - telefon:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Připojení elektrického zámku
Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2.
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12b. Podrobné
schéma
zapojení
Villa - příklad
1
Podrobné
schéma
zapojení
digitálního
systému
1x Tablo, 2x Telefon paralelně
Podrobné schéma zapojení se vztahuje k blokovému schématu na str. 17.
+

! Barevné značení UTP !
D

A
D

A
-

+

Napojení konfigurátoru
(volitelné)

VV+

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení
Videosignál Videosignál +

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

Verona Melody video

! UPOZORNĚNÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ !

A
D

1) Překontrolujte správnost zapojení jednotlivých svorkovnic tabla, telefonu.
2) Zkontrolujte nastavení přepínače DIP2 na základní DPS - oba přepínače v
poloze ON musí být jen na jednom z tabel v systému (viz kapitola 6.5. str. 9).
3) Při prvním spuštění je nutné provést vyvážení audio linky (viz kapitola 6.1.
str. 9)!
4) Podle potřeby proveďte nastavení hlasitosti mikrofonu, reproduktoru (viz
kapitoly 6.2. a 6.3. str. 9).
5) Při problémech zkontrolujte napěťové úrovně na sběrnici iDum (viz kapitola
5.4. str. 8).
6) V případě „brumu” při hovoru doporučujeme uzemnit mínus pól zdroje.

+

VV+

Verona Melody video
VV+

+

A
D

+ D A

Rozvaděč NN

- V- V+ V- V+

sběrnice iDům

OUT 2
OUT 3
video

Mini Distributor
sběrnice iDům

Tablo Villa

+ D A

VV+

video
OUT 1

- V- V+ V- V+

odchodové
tlačítko
(volitelné)

+

DV2
DV1
Z+
ZA
D

IN

GND
Vin
GND

Svorkovnice kamery

+

červená
bílá/černá
žlutá

Napájecí zdroj
15V DC
N

interní kamera

L

PEN
Nízkoodběrový
elektrický zámek

~230V
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13a. Blokové schéma zapojení Villa - příklad 2
(1x Tablo, 2x telefon v sérii)
Tomuto blokovému schématu odpovídá podrobné schéma zapojení na str. 20.

Bytové tlačítko
(volitelné)

2

Příklad zapojení telefonů do série.
Při zapojení telefonů do série není potřeba
distributor. V tomto případě nastavte správně
impedanční přizpůsobení videosignálu telefonu
(kapitola 8.4. na str. 13).

UTP cat 5E*

UTP cat 5E

DT Verona Melody

DT Verona Melody

napojení konfigurátoru
(volitelné)

1xUTP

Rozvaděč NN
Síťový napáječ
15V DC

4M

odchodové tlačítko (volitelné)

Tablo Villa
UTP cat 5E*

2
2
Elektrický zámek 12VDC

brána, vrata č.1 (volitelné)
brána, vrata č.2 (volitelné)
externí čtečka (volitelné)

2
2
3

Kabeláž natáhněte po trase tablo - napájecí zdroj - telefon.
Trasa tablo - zdroj:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Trasa zdroj - telefon:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Připojení elektrického zámku
Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2.
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13b. Podrobné
schéma
zapojení
Villa - příklad
2
Podrobné
schéma
zapojení
digitálního
systému
1x Tablo, 2x Telefon paralelně
Podrobné schéma zapojení se vztahuje k blokovému schématu na str. 19.
+

! Barevné značení UTP !
D

A
D

A
-

+

Napojení konfigurátoru
(volitelné)

VV+

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení
Videosignál Videosignál +

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

Verona Melody video

! UPOZORNĚNÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ !

A
D

1) Překontrolujte správnost zapojení jednotlivých svorkovnic tabla, telefonu.
2) Zkontrolujte nastavení přepínače DIP2 na základní DPS - oba přepínače v
poloze ON musí být jen na jednom z tabel v systému (viz kapitola 6.5. str. 9).
3) Při prvním spuštění je nutné provést vyvážení audio linky (viz kapitola 6.1.
str. 9)!
4) Podle potřeby proveďte nastavení hlasitosti mikrofonu, reproduktoru (viz
kapitoly 6.2. a 6.3. str. 9).
5) Při problémech zkontrolujte napěťové úrovně na sběrnici iDum (viz kapitola
5.4. str. 8).
6) V případě „brumu” při hovoru doporučujeme uzemnit mínus pól zdroje.

+

VV+

Verona Melody video
VV+

+

A
D

Tablo Villa

VV+

Rozvaděč NN
odchodové
tlačítko
(volitelné)

+

DV2
DV1
Z+
ZA
D

GND
Vin
GND

Svorkovnice kamery

+

červená
bílá/černá
žlutá

Napájecí zdroj
15V DC
N

interní kamera

L

PEN
Nízkoodběrový
elektrický zámek

~230V

-20/26-

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

14a. Blokové schéma zapojení Villa - příklad 3
(2x Tablo, 2x telefon paralelně)
Tomuto blokovému schématu odpovídá podrobné schéma zapojení na str. 22.

Bytové tlačítko
(volitelné)

2

Při zapojení 2 a více zvonkových tabel s kamerou je
důležitý pro zamezení odrazu videosignálu na
vedení použít spínače kamery pro každé tablo.
Pozn.: Pokud je v systému jen jedna kamera, spínače
není potřeba.

UTP cat 5E*

Příklad zapojení telefonů paralelně.
Při zapojení video telefonů paralelně je důležitý pro
zamezení odrazů videosignálu na vedení použít
distributor. V případě jednoho domácího telefonu
není distributor potřeba.

DT Verona Melody

DT Verona Melody

UTP cat 5E*

napojení konfigurátoru
(volitelné)

1xUTP

Rozvaděč NN
Síťový napáječ
15V DC

Mini Video
distributor

4M

4M

2x Spínač kamery

2M

odchodové tlačítko (volitelné)

Tablo Villa
UTP cat 5E*

UTP cat 5E*

2

odchodové tlačítko (volitelné)

Tablo Villa

2

2

2

Elektrický zámek 12VDC

brána, vrata č.1 (volitelné)
brána, vrata č.2 (volitelné)
externí čtečka (volitelné)

Elektrický zámek 12VDC

2

2
2

2
3

3

brána, vrata č.1 (volitelné)
brána, vrata č.2 (volitelné)
externí čtečka (volitelné)

Kabeláž natáhněte po trase tablo - napájecí zdroj - telefon.
Trasa tablo - zdroj:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Trasa zdroj - telefon:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Připojení elektrického zámku
Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2.
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14b. Podrobné
schéma
zapojení
Villa - příklad
3
Podrobné
schéma
zapojení
digitálního
systému
2x Tablo, 2x Telefon paralelně
! Barevné značení UTP !
+

Podrobné schéma zapojení se vztahuje k blokovému schématu na str. 21.
Poznámka: Pokud je v systému tablo s jednou kamerou, není potřeba spínačů kamer a signál z tabla se
přivede přímo do Mini Distributoru.

D

A
VV+

Verona Melody video
VV+

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení
Videosignál Videosignál +

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

! UPOZORNĚNÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ !

A
D

+

1) Překontrolujte správnost zapojení jednotlivých svorkovnic tabla, telefonu.
2) Zkontrolujte nastavení přepínače DIP2 na základní DPS - oba přepínače v
poloze ON musí být jen na jednom z tabel v systému (viz kapitola 6.5. str. 9).
3) Při prvním spuštění je nutné provést vyvážení audio linky (viz kapitola 6.1.
str. 9)!
4) Podle potřeby proveďte nastavení hlasitosti mikrofonu, reproduktoru (viz
kapitoly 6.2. a 6.3. str. 9).
5) Při problémech zkontrolujte napěťové úrovně na sběrnici iDum (viz kapitola
5.4. str. 8).
6) V případě „brumu” při hovoru doporučujeme uzemnit mínus pól zdroje.

Verona Melody video
VV+

+

A
D

+ D A

Rozvaděč NN

- V- V+ V- V+

sběrnice iDům

OUT 2
OUT 3
video

Mini Distributor
sběrnice iDům

+ D A

- V- V+ V- V+

VV+

VV+
Z+
ZA
D

+

+

video
IN
15V DC

OUT
video

VV+

V+
V-

+

OUT
video

video
IN

odchodové
tlačítko
(volitelné)

Spínač kamery

15V DC

V+
V-

+
-

Spínač kamery

Tablo Villa č.2

VV+
DV2
DV1
Z+
ZA
D

video
OUT 1

-

Svorkovnice kamery

GND
Vin
GND

Svorkovnice kamery

červená
bílá/černá
žlutá

+

červená
bílá/černá
žlutá

+
N

interní kamera

Napájecí zdroj
15V DC
L

PEN
Nízkoodběrový
elektrický zámek

~230V
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GND
Vin
GND

Tablo Villa č.1

IN

Nízkoodběrový
elektrický zámek

interní kamera
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15a. Blokové schéma zapojení Villa - příklad 4
(1x Tablo, 2x telefon paralelně + 1-2x Externí analogová kamera)
Tomuto blokovému schématu odpovídá podrobné schéma zapojení na str. 24.

Bytové tlačítko
(volitelné)

2

Při zapojení zvonkového tabla (tabel) s kamerou a
externí kamery je důležitý pro zamezení odrazu
videosignálu na vedení použít spínače kamery pro
každé tablo.

UTP cat 5E*

Pro zapojení externí analogové kamery do systému
je nutný modul Napojení externí kamery. Platí
rovnice: Počet externích kamer = počet modulů
napojení ext. kamery.

DT Verona Melody

DT Verona Melody

UTP cat 5E*

Příklad zapojení telefonů paralelně.
Při zapojení video telefonů paralelně je důležitý pro
zamezení odrazů videosignálu na vedení použít
distributor. V případě jednoho domácího telefonu
není distributor potřeba.

napojení konfigurátoru
(volitelné)

1xUTP

Rozvaděč NN
Mini Video
distributor

Síťový napáječ
15V DC

4M

4M

1x Spínač kamery

1-2x Napojení ext. kamery

2M

2M

odchodové tlačítko (volitelné)

Tablo Villa
koax RG59/RG6

UTP cat 5E*

2

CYH 2x0.75mm2

2

externí analog.
kamera 1

Elektrický zámek 12VDC

brána, vrata č.1 (volitelné)
brána, vrata č.2 (volitelné)
externí čtečka (volitelné)

koax RG59/RG6

2

CYH 2x0.75mm2
2
externí analog.
kamera 2
(volitelné)

3

Kabeláž natáhněte po trase tablo - napájecí zdroj - telefon.
Trasa tablo - zdroj:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Trasa zdroj - telefon:
do 30m - UTP cat.5E
do 50m - UTP cat.5E + JYSTY 1x2x0.8mm
do 100m - UTP cat.5E + JYSTY 2x2x0.8mm
(posílení napájení +-)

Připojení elektrického zámku
Použijte kabel CYSY 2x0,5mm2.
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15b. Podrobné
zapojení
Villa - příklad
4
Podrobné
schémaschéma
zapojení
digitálního
systému
1x Tablo, 2x Telefon paralelně + 1-2x Externí analogová kamera
Podrobné schéma zapojení se vztahuje k blokovému schématu na str. 21.
Poznámka: Spínače kamer, napojení externích kamer je nutné umístit co nejblíže vedle sebe. Platí rovnice: Počet
zvonkových tabel s kamerou = počet spínačů kamer a počet externích kamer = počet napojení externí kamery DIN 2M.

+

! Barevné značení UTP !
D

Telefony připojujte do systému během vypnutého zdroje napájení!

A
VV+

Verona Melody video

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení
Videosignál Videosignál +

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

VV+

! UPOZORNĚNÍ PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ !

A
D

+

1) Překontrolujte správnost zapojení jednotlivých svorkovnic tabla, telefonu.
2) Zkontrolujte nastavení přepínače DIP2 na základní DPS - oba přepínače v
poloze ON musí být jen na jednom z tabel v systému (viz kapitola 6.5. str. 9).
3) Při prvním spuštění je nutné provést vyvážení audio linky (viz kapitola 6.1.
str. 9)!
4) Podle potřeby proveďte nastavení hlasitosti mikrofonu, reproduktoru (viz
kapitoly 6.2. a 6.3. str. 9).
5) Při problémech zkontrolujte napěťové úrovně na sběrnici iDum (viz kapitola
5.4. str. 8).
6) V případě „brumu” při hovoru doporučujeme uzemnit mínus pól zdroje.

Verona Melody video
VV+

+

A
D

+ D A

Rozvaděč NN

- V- V+ V- V+

sběrnice iDům

OUT 2
OUT 3
video

Mini Distributor
sběrnice iDům

+ D A

- V- V+ V- V+

+
GND
Vin
GND

+

červená
bílá/černá
žlutá

N

PEN
Nízkoodběrový
elektrický zámek

~230V
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externí kamera 1

-+

interní kamera

L

-+

(volitelné)
Napájecí zdroj
15V DC

koax 75ohm

napájení +12V=,F konektor

video
vstup

V+
V-

12VDC
výstup

-

Svorkovnice kamery

napájení +12V=,F konektor

video
vstup

+
D
A

12VDC
výstup

V+
V-

V+
V-

Napojení externí
kamery DIN 2M

-

Napojení externí
kamery DIN 2M

video
IN

odchodové
tlačítko
(volitelné)

D
A
OUT
video

15V DC

V+
V-

+
-

Spínač kamery

VV+
DV2
DV1
Z+
ZA
D

video
OUT 1

+

Tablo Villa

IN

koax 75ohm

externí kamera 2
(volitelné)

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

16. Spínač kamery (volitelné)
16.1. Základní popis

16.4. Technické údaje

Spínač kamery slouží pro spínání video signálu z kamery v video systému
domácí dorozumívací techniky. Používá se v systémech s více kamerami
pro omezení vlivu odrazů signálu na vedení. Každá kamera v systému musí
mít svůj vlastní spínač. Spínače se umísťují do rozvaděče na DIN lištu
(velikost 2M) vedle sebe tak, aby výstupy 2 video signálu mezi všemi
spínači byly co nejkratší. Indikace sepnutí video signálu je indikováno
pomocí zelené LED 3 .

3

2

Provozní napětí:

15V (stejnosměrné)

Provozní teplota:

-25°C až +40°C

Vlhkost:

45 až 80%

Provozní prostředí:

bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry:

35mm x 89mm x 63mm (Š x V x H)

V+ VOUT

Spínač kamery

IN

+ - V+ V-

1
Popis: 1. Vstupní svorkovnice napájení a video signálu, 2. Výstupní
svorkovnice video signálu, 3. Indikační LED.

16.2. Popis svorkovnic
Vstupní svorkovnice

-

+

1

V+ V-

vstupní - videosignál z kamery (tabla)
vstupní + videosignál z kamery (tabla)
(GND) - napájení
+15V napájení

Výstupní svorkovnice

2

V+ V-

výstupní - videosignál do distributoru (telefonu)
výstupní + videosignál do distributoru (telefonu)

16.3. Blokové schéma zapojení
Spínače umístěte do rozvaděče vedle sebe. Je důležité, aby propojky mezi
video výstupy spínačů byly co nejkratší a provedeny hnědou a hnědobílou
žílou UTP kabelu!
2

video
výstup

2

2 (V+, V-)

2

Spínač kamery

Spínač kamery

č. 1

č. 2

č. n

video
vstup

napájení

odvod do distributoru
(telefonu)

video
výstup

video
výstup

Spínač kamery

napájení

UTP

video
vstup

--napájení

iDům linka
(+, D, A, -)

Napájecí zdroj
15V DC

video
vstup

2 (+, -)
2 (V+, V-)

2 (V+, V-)

2 (V+, V-)
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17. Mini Video Distributor (volitelné)
17.1. Základní popis

17.3. Barevné značení UTP kabelu

Jedná se o aktivní video rozbočovač signálu. Osahuje 1x vstupní (IN)
svorky V+,V- 2 pro připojení přívodu upraveného videosignálu z
zvonkového tabla (nebo modulu napojení ext. kamer, spínače kamer) a 3x
výstupní (OUT) svorky V+,V- 3 pro odvod upraveného videosignálu až do
3 videotelefonů paralelně připojených v systému. Dále obsahuje 2x
svorkovnici sběrnice iDum (+, D, A, -) 1 pro propojení zvonkového tabla s
domácími telefony. Distributor je dodáván v plastové krabičce na DIN lištu o
velikosti 4M.

-

VV+

3

3

1

+
D
A

+15V DC napájení
Digitální linka
Audio linka
(GND) - napájení
Videosignál Videosignál +

(oranžový a oranžovobílý)
(zelený)
(zelenobílý)
(modrý a modrobílý)
(hnědobílý)
(hnědý)

17.4. Technické údaje
+ D A

- V- V+ V- V+

sběrnice iDům

OUT 2
video

sběrnice iDům

+ D A

1

Provozní napětí:

15V (stejnosměrné)

Provozní teplota:

+5°C až +40°C

Vlhkost:

45 až 80%

Provozní prostředí:

bez výparů, kyselin, prachu a vodních par

Rozměry:

71 mm x 90 mm x 66 mm (V x Š x H)

OUT 3

IN

OUT 1

- V- V+ V- V+

2

3

Popis: 1. 2x Svorkovnice sběrnice iDům (+, D, A, -), 2. Svorky (V+,V-) pro
přívod upraveného videosignálu z tabla (nebo přívod z modulu napojení
externí kamery, spínače kamer), 3. 3x Svorky V+, V- pro odvod videosignálu
do (až) 3ks videotelefonů.

17.2. Příklad zapojení distributoru
1x UTP
1x UTP

1x UTP

videotelefon Verona

videotelefon Verona

videotelefon Verona

+ D A

- V- V+ V- V+

sběrnice iDům

OUT 2

OUT 3

video
sběrnice iDům

+ D A

IN

OUT 1

- V- V+ V- V+

2
1x UTP
Síťový napáječ
15VDC

230VAC

Tablo

1x UTP cat 5E
videotelefon Verona

Poznámka: Videotelefony připojené do série nemusí být připojené přes
distributor. Při připojení telefonů do série je nutný udělat impedanční
přizpůsobení videosignálu (více viz instal. manuál k videotelefonu Verona).
Systém napájejte z napájecího zdroje 15VDC jen z jednoho
místa! Propojení sběrnice iDům mezi jednotlivými
komponenty (telefony, tabla) je možné i mimo distributor
pomocí svorkovnic. Distributor pro svoji funkčnost
potřebuje být napájený 15VDC (svorky „+, - „ ).
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