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Przedmowa
Leelen posiada kilka przedsiębiorstw powiązanych, takich jak Leelen Investment Company, Leelen Technology
Co., Ltd., Leelen Electric Control Technology Co., Ltd, Leelen High Voltage Electric Co., Ltd, SafeHouse Electronic
Science and Technology Co., Ltd, i Zhonglin Machine Co., Ltd. Posiada też 37 spółek zależnych, biura i serwisy
sprzedażowe, które są rozmieszczone na całym świecie. Leelen ma park przemysłowy o powierzchni prawie 110 000
m2, posiada międzynarodowy sprzęt wysokiej klasy do produkcji i kontroli oraz implementacji własnej linii
produkcyjnej poprzez pełen zestaw procedur.
Jeśli chodzi o badania i rozwój, Leelen ustanowił centra badawczo-rozwojowe w Xiamen i Pekinie i jest we
współpracy ze znanymi instytutami i przedsiębiorstwami, takimi jak Uniwersytet Pekiński, Uniwersytet Xiamen,
Uniwersytet Huaqiao, ABB, Haier, Tsinghua Tongfang, Honeywell i Johnson Controls w różnych aspektach, takich
jak technologie, produkty itp. Leelen jest członkiem zespołu opracowującego normy krajowe i standardy
przemysłowe i jest liderem zespołu odpowiedzialnego za międzynarodowe standardy domofonów.
Leelen jako pierwszy uruchomił infolinię serwisową i wdrożył w branży system 95105895 i tryb "full-course 315".
Jako pierwszy wprowadził certyfikat systemu jakości ISO9001, certyfikat systemu środowiskowego ISO14001 oraz
certyfikat systemu zarządzania higieną pracy OHSAS18001. Firma przeszła pomyślnie standaryzację oceny systemu
przedsiębiorstwa (poziom AAAA) i uzyskała Certyfikat Stosowania Oznaczeń Produktów wg. Międzynarodowych
Standardów (Certificate for Use of Product Marks of International Standards). W trzecim roku firma zdobyła nagrodę
"Xiamen Quality Award". Leelen to wice-przewodniczy w China Security Association i China Real Estate
Procurement Alliance, jest marką dla kwalifikowanego projektu mieszkaniowego o przystępnej cenie First Choich
Brand for Qualified Affordable Housing Project i China Top-500 Real Estate Enterprises’ Procurement, dostawcą
zamówień "5E" na chińskim rynku nieruchomości. Poza tym Leelen od 2004 r. otrzymuje odznaczenia "China Top-10
Security Brands".
Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji została opracowana w myśl zasady "praktycznie i wygodnie", prosto i
zrozumiale podzielona na kilka elementów, w tym wstęp, opis budowy, instrukcja instalacji, instrukcja uruchomienia
itp. Podwykonawcy projektu i technicy korzystający z tego podręcznika mogą zgłaszać sugestie, które będą służyć
jako punkt odniesienia dla naszych kolejnych poprawek. Dziękujemy!
Leelen Technical Support Center
2017.8
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Informacje dot. użytkowania
Prawidłowy transport, instalacja, obsługa, serwis i konserwacja zapewniają normalną pracę systemu. Jednak przed
wykonaniem tych prac należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi użytkowania produktu..
 Uwaga Nieprawidłowe operacje na urządzeniach mogą powodować niebezpieczeństwo i mogą powodować
anomalie w systemie lub uszkodzenie sprzętu, co prowadzi do niepotrzebnych strat.
 Transport Podczas transportu należy dobrze zapakować produkt i chronić go przed wodą, kurzem, kolizjami
itp.
 Przechowywanie Zapakowany produkt powinien być przechowywany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
lub magazynie w temperaturze otoczenia w zakresie 10 – 40 stpni, przy wilgotności względnej nie większej niż
80% i bez obecności gazów korozyjnych.
 Instalacja Przed instalacją należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z
instrukcją instalacji. Po instalacji urządzeń należy podłączyć zasilane, ale dopiero po sprawdzeniu czy
okablowanie wykonane jest prawidłowo.
 Konserwacja Wykonawca projektu lub odpowiedni technicy powinni regularnie konserwować, testować i
aktualizować system.
Opis wersji








Niniejsza instrukcja jest instrukcją instalacji i uruchomienia, wykorzystywaną przez techników jako punkt
odniesienia przy montażu i uruchomieniu. Jeśli okaże się, że dany punkt jest niezgodny z rzeczywistym
produktem lub instrukcją produktu w określonym aspekcie, to przedmiot rzeczywisty jest obowiązujący.
Niniejsza instrukcja została dostosowana do aktualnego produktu firmy. Nasza firma wprowadza stale nowe
produkty, a zmienione wersje zostaną wprowadzone tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak nowe produkty nie
zostaną zarejestrowane w odpowiednim czasie, należy zapoznać się z instrukcją produktu lub skontaktować się z
naszą firmą.
Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe oraz nazwy produktów i firm w niniejszym podręczniku należą do
naszej firmy i nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane bez zapytania lub pisemnej zgody naszej firmy.
Niektóre informacje na temat produktów w tym podręczniku są poufne, a ich prawa autorskie należą do firmy
Leelen.
Leelen zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wszelkiej treści tego podręcznika.
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1.Instrukcja budowy urządzenia
1.1 Przegląd systemu
1.1.1 Opis systemu wideo-domofonowego w budownictwie wielorodzinnym
Cyfrowy system wideo-domofonowy to system interkomu oraz system kontroli dostępu oparty na sieci
komputerowej.
W tym systemie bramofon, jednostka straży, centralny komputer sterujący, panele zewnętrzne, cyfrowe urządzenia
kontroli dostępu, panele wewnętrzne itp. są równolegle podłączone do sieci komputerowej. Komputer sieciowy
przesyła sygnały w celu realizacji sygnału wideo-domofonu i kontroli dostępu itp.
Cyfrowy system wideo-domofonowy zapewnia funkcje pozwalające użytkownikom wchodzić i wychodzić
używając karty dostępu, dzwonić do domu prosząc o otwarcie drzwi, czy dzwonić do centrum zarządzania,
wykonując połączenie wideo i zapytać o otwarcie drzwi, a także umożliwia mieszkańcom korzystanie z paneli
wewnętrznych do monitorowania obrazu z kamery zewnętrznej przy drzwiach, dzwonić do jednostki straży i dzwonić
do innych domów poprzez interkom.
Zapewnia także funkcje umożliwiające osobom w centrum zarządzania korzystanie z urządzenia sterującego w
celu połączenia się z panelami wewnętrznymi mieszkańców, a także zarządzania kartami dostępu, wysyłania
wiadomości do mieszkańców i wysyłania wiadomości do bramofonów i paneli zewnętrznych.

1.1.2 Główne funkcje i cechy
Cyfrowa transmisja danych w sieci sprawia, że system jest bardziej stabilny.
Funkcja wideo-domofonu, funkcja interkomu 'od drzwi do drzwi'.
Obsługa nagrywania połączeń przychodzących.
Funkcja nagrywania połączeń przychodzących zawiera informacje automatycznie przechwytywane przez system.
Liczba mieszkańców jest nieograniczona.
Instalacja urządzeń za pomocą wtyku RJ45.
Obsługa i zarządzania kontrolą dostępu dla kart IC.
Obsługa nagrań dostępu, interkomu, itp. poprzez komputerowe centrum zarządzania.
Obsługa funkcji przesyłania wiadomości.
Komputerowe centrum zarządzania może wysyłać wiadomości do paneli zewnętrznych i wewnętrznych.
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1.1.3 Wykres topologiczny i opis ogólnej architektury systemu
Wykres topologiczny ogólnej architektury systemu

Przedstawione sekcje przedstawiają moduł bramofonu, jednostkę straży, panele zewnętrzne i wewnętrzne do
zarządzania dostępem do budynku. Cztery sekcje zostały szczegółowo opisane poniżej.

1.1.3.1 Sekcja bramofonu obwodowego (panel zewnętrzny bramofony)
W celu kontroli dostępu na teren posesji, można zainstalować bramofon zewnętrzny. Odwiedzający używając
bramofonów mogą połączyć się z panelem wewnętrznym lub centrum zarządzania w celu realizacji połączenia wideo.
Mieszkańcy mogą wchodzić i wychodzić zbliżając karty dostępu do panelu zewnętrznego.
W projekcie może być wiele wejść na teren posesji. Niektóre wejścia są wyposażone w cyfrowy kontroler dostępu
zamiast cyfrowego panelu zewnętrznego. Cyfrowy kontroler dostępu jest zewnętrznie połączony z czytnikiem kart, a
mieszkańcy mogą wchodzić i wychodzić zbliżając karty do czytnika.

1.1.3.2 Sekcja centrum sterowania (zarządzania)
Centrum zarządzania jest zwykle wyposażone w serwer centralny i jednostkę straży. Osoby zarządzające mogą
korzystać z komputera w celu zarządzania kartami dostępu i korzystać z jednostki straży, aby połączyć się z
mieszkańcami w domu i zrealizować połączenie wideo-domofonu lub odbierać połączenia z paneli wewnętrznych
mieszkańców i również wykonywać połączenie za pomocą wideo-domofonu.
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Na dużym terenie może być konieczność wyposażenia w pomocnicze centrum zarządzania. Pomocnicze centrum
zarządzania może być również wyposażone w komputer sterujący i jednostkę straży.

1.1.3.3 Sekcja bramofonów (panele zewnętrzne)
Budynek jest zwykle wyposażony w zewnętrzny panel dostępu. Goście korzystają z paneli zewnętrznych mogą
połączyć się z panelem wewnętrznym i wykonać połączenie w systemie wideo-domofonu. Mieszkańcy mogą
wchodzić i wychodzić za pomocą zbliżenia karty do panelu zewnętrznego.
Jeśli wejść na teren jest kilka, niektóre wejścia mogą być wyposażone w cyfrowy kontroler dostępu. Cyfrowy
kontroler dostępu jest połączony z czytnikiem kart. Mieszkańcy mogą wchodzić i wychodzić, zbliżając karty do
czytnika.

1.1.3.4 Sekcja panelu wewnętrznego
Panele wewnętrzne są instalowane w domach mieszkańców. Mieszkańcy mogą korzystać z paneli wewnętrznych w
celu odbierania połączeń z paneli zewnętrznych i obwodowych, realizując połączenie w systemie wideo-domofonu.
Mieszkańcy mogą korzystać z panelu wewnętrznego, aby odbierać połączenia od jednostki straży i paneli
wewnętrznych innych mieszkańców lub zadzwonić do jednostki zarządzającej lub innych domostw poprzez funkcję
interkomu.
Mieszkańcy mogą również używać paneli wewnętrznych do sprawdzania nagrań połączeń i wiadomości od
odwiedzających oraz sprawdzania powiadomień od centrum zarządzania.

1.2 Opis okablowania
1.2.1 Konfiguracja przewodów przyłączeniowych
Podłączone urządzenia

Odległość L (m)

Typ przewodu

Uwagi

1.Linia zasilająca
Od panelu wewnętrznego
do rozdzielacza sieciowego
lub
przełącznika
sieciowego

L≤90

UTP5E

90≤L≤2K

Światłowód
wielomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

L≤20K

Światłowód
jednomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

Od panela bezpośredniego
wywołania
(potwierdzającego
np:
no15) do rozdzielacza
sieciowego
lub
przełącznika sieciowego

L≤90

UTP5E

2. Główne linie zasilające w budynku
Od panelu zewnętrznego
budynku (obwodowego) do
przełącznika sieciowego.

L≤90

UTP5E

90≤L≤2K

Światłowód
wielomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

L≤20K

Światłowód
jednomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)
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Potwierdzający panel
zewnętrzny: odnosi się
do jednostki służącej
jako
dodatkowy
dzwonek
wideo,
zastępuje wizjer..

Od panelu zewnętrznego
budynku do sterującego
zamka elektrycznego

L≤10

RVV2*1.0

Od panelu zewnętrznego
budynku
do
zamka
magnetycznego

L≤10

RVV2*1.0

Od panelu zewnętrznego
budynku
do
źródła
zasilania

L≤10

RVV2*1.0

12V~24V

3. Główny kabel sieciowy
Od jednostki straży do
centralnego przełącznika

L≤90

UTP5E

90≤L≤2K

Światłowód
wielomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

L≤20K

Światłowód
jednomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

Z przełącznika sieciowego
na niższym poziomie do
centralnego przełącznika
sieciowego

L≤90

UTP5E

Od panelu zewnętrznego
do przełącznika sieciowego

90≤L≤2K

Światłowód
wielomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

L≤20K

Światłowód
jednomodowy
(liczba rdzeni, definiowalna)

L≤90

UTP5E
4. Okablowanie wewnętrzne

Przewód zasilający panel
wewnętrzny

L≤30

RVV2*1.0

Przewód strefowy panelu
wewnętrznego

L≤30

RVV3*0.5

Uwaga: Urządzenia wideo-domofonowe nie obsługują bezpośrednio światłowodu, lecz muszą łączyć się za pomocą
konwerterów światłowodowych.
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1.2.2 Wymagania dotyczące przewodów sieciowych
1.2.2.1 Wymagania dotyczące średnicy i rezystancji przewodu




Średnica drutu: Średnica pojedynczego przewodu miedzianego UTP5E powinna być większa niż 0,5mm2.
Rezystancja przewodu: Rezystancja pojedynczego przewodu UTP5E powinna być mniejsza niż 12Ω na 100m;
rezystencja przewodów (305m) dla okablowania UTP5E powinien być kontrolowany i wynosić mniej niż 36Ω.
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1.2.2.2 Kolejność przyłączeniowa

Uwaga!!: Kolejność podłączenia złącza RJ45 w systemie Leelen TCP/IP musi być zgodna ze standardem 568B, a
wszystkie przewody UTP5E muszą przejść test funkcjonalności (trzeba zastosować tester przewodów).

1.3 Wymagania dotyczące konstrukcji okablowania
W przypadku instalacji i uruchomienia systemu domofonowego w budynku, wstępnie przeprowadzone okablowanie
jest ważnym ogniwem instalacji. Okablowanie ma stanowić "drogę ekspresową dla informacji" w budownictwie
mieszkaniowym. System domofonowy całej społeczności mieszkaniowej może działać stabilnie i niezawodnie tylko
wtedy, gdy transmisja sygnału przebiega płynnie. Niewątpliwie okablowanie wysokiej jakości zapewnia stabilne i
niezawodne działanie systemu. Źle przeprowadzone okablowanie sprawia, że cały system jest niestabilny, co w
rezultacie powoduje awarię i nieprawidłowości. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przeprowadzone
okablowanie.
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1.3.1 Wymagania dotyczące okablowania





Architektura okablowania: zalecana architektura to architektura liniowa. Architektura okablowania typu
drzewiastego, gwiaździstego i szynowego powinna być używana w jak najmniejszym stopniu (lub nie używana
wcale).
Wymagania dotyczące jakości okablowania: Linie przyłączeniowe między budynkami muszą być układane
niezależnie za pomocą ochronnych rur lub prowadnic.
Wymagania dotyczące średnicy okablowania: Wewnętrzna średnica przewodu/rury jest zwykle 1,7-2 razy
większa od średnicy zewnętrznej przewodu technicznego; przewód/rura powinna mieć jak najmniejszą ilość
kolan, wskazane jest nie więcej niż 2

1.3.2 Wymagania dotyczące złączy





Wydajność: Wybrane urządzenia, takie jak przewody, złącza i wtyczki powinny mieć wysoką sprawność
fizyczną i elektryczną oraz wysokie zabezpieczenia przed zakłóceniami.
Praktyczność: wygodna instalacja, wysoka wydajność, łatwość konfiguracji struktury i możliwość rozbudowy
interfejsu plug-in.
Elastyczność: Urządzenia interfejsu informacyjnego, losowo funkcja pull-and-plug.
Łatwe zarządzanie: wygodna konserwacja, jednolite oznaczenia, wygodne okablowanie i przewody
połączeniowe

1.3.3 Wymagania dotyczące środowiska systemu




Wszystkie przewody sygnałowe są ciągnięte przez studnie kablowe, należy unikać źródeł zakłóceń jeśli jest to
możliwe i postępować zgodnie z krajową i europejską normą. Linie te nie mogą być kładzione równolegle do
przewodów wysokonapięciowych (AC 230V), przewodów radiowych, kabli CCTV, przewodów o silnym
sygnale audio itp. Jeśli równoległe okablowanie jest nieuniknione, należy zachować odstępy większe niż 35 cm
Należy mieć na uwadze aspekty środowiskowe takie jak odporność na wilgoć i pyłoszczelność w miejscu
instalacji urządzeń systemowych, a miejsca instalacji muszą być oddalone od czynników akustycznych,
cieplnych, optycznych i wibracyjnych innych niż czynniki środowiskowe, aby uniknąć wpływu na wydajność
systemu.

Rodzaj
urządzenia

Pozycja urządzenia

Wymagania
urządzenia

Warstwa
dostępowa

Ma zastosowanie do rozdzielacza/przełącznika
sieciowego, który jest bezpośrednio podłączony do
paneli wewnętrznych

Cyfrowy rozdzielacz sieci lub
ogólny przełącznik sieciowy

Warstwa
agregacyjna

Ma zastosowanie do rozdzielacza/przełącznika
sieciowego, który łączy (agreguje) przełączniki
warstwy dostępowej

Ma zdolność przetwarzania
danych wszystkich urządzeń
dostępnych dla tego urządzenia

Warstwa
rdzeniowa

Komunikacja
sieciowymi,
komputerowej

Główny przełącznik o wysokiej
stabilności
i
wysokiej
wydajności

ze
wszystkimi
umieszczonymi

urządzeniami
w
centrali
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dotyczące

1.3.4 Środowisko konfiguracji sieci
W celu zapewnienia odpowiedniego środowiska sieciowego i jakości sieci TCP/IP cyfrowych urządzeń systemu
wideo-domofonowego oraz jakości komunikacji między urządzeniami oraz w celu wsparcia techników,
sprzedawców i osób zajmujących się projektowaniem, przedstawiono instrukcję dotyczącą standaryzacji środowiska
aplikacji sieciowych, określającą wymagania dotyczące projektowania sieci:
 Norma produkcyjna RJ45: międzynarodowy standard T568B (patrz "Schemat połączeń przewodów sieciowych
złącza RJ45" w celu uzyskania szczegółowych informacji);
 Konfiguracja adresu sieciowego: należy upewnić się, że w sieci LAN nie ma konfliktu adresów IP;
 Odległość transmisji komunikacyjnej: maksymalna odległość transmisji UTP5E ≤90m; jeżeli długość przewodu
przekracza 90 m, wymagane są światłowody lub przełącznik kaskadowy;
 Dobór przewodów: zalecane są znane marki, a rezystancja pętli zwarcia w instalacjach DC dla wszystkich
wybranych przewodów powinna być mniejsza lub równa 25Ω, co oznacza, że rezystancja w pętli zamkniętej
dowolnej skrętki jest mniejsza lub równa 25Ω. Szczegółowe parametry można znaleźć w normach
elektrycznych w "Polska norma okablowania strukturalnego (PN-EN 50173)".
 Wymagania dotyczące układu okablowania: przewody i kable powinny być utrzymywane w niezbędnej
odległości od otaczających urządzeń elektrycznych, takich jak silnik elektryczny, transformator mocy i
urządzenia wykorzystujące fale radiowe, które generowane są przez kable wysokiego napięcia; przewody nie
powinny być w sąsiedztwie prądu przemiennego AC 230V/380V lub być układane równolegle z przewodami
generującymi częstotliwości radiowe (kable CATV, linie audio o dużym sygnale); a jeśli równoległe
okablowanie jest nieuniknione, odległość pomiędzy równoległymi przewodami powinna być większa niż 30 cm.
Aby poznać konkretne parametry, patrz " Polska norma okablowania strukturalnego (PN-EN 50173)."
 Wybór modeli przełączników sieciowych dla wszystkich warstw

2. Instrukcja instalacji
2.1 Uwagi dotyczące instalacji


Przygotowanie do instalacji
 Sprawdź, czy miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne;
 Upewnij się, że wszystkie przewody i kable są dobrze połączone i wolne od uszkodzeń, defektów itp.
 Aby zainstalować skrzynkę lub obudowę, należy upewnić się, że miejsce instalacji spełnia wymagania,
skrzynka nie ma deformacji, a jej krawędź nie wystają poza ścianę;



Uwagi dotyczące procesu instalacji
 Wysokość instalacji bramofonów musi być wzięta pod uwagę. Zaleca się, aby środek kamery panelu
zewnętrznego (bramofonu) znajdował się minimum 145 cm nad ziemią.
 Podczas instalacji należy uwzględnić czynniki środowiskowe dot. miejsca instalacji urządzenia.
Urządzenia nie należy instalować w następujących miejscach:
 miejsce o dużej wilgotności lub narażona na opady deszczu (dotyczy paneli wewnętrznych);
 gorące lub zimne miejsce (dotyczy paneli wewnętrznych);
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miejsce występowania fal magnetycznych;
miejsce z dużą ilością kurzu;
żrące środowisko itp.
Urządzenie rozpoznające twarz nie może być instalowane w pozycji z bezpośrednią ekspozycją na
światło słoneczne.
Mimo wszelkich starań budowy wytrzymałych urządzeń należy uważać, aby urządzeni nie upadłą lub nie
zostało uderzone twardym narzędziem, ponieważ może nie działać prawidłowo.



Nie używaj uszkodzonego urządzenia, ponieważ może spowodować porażenie prądem lub awarię systemu.



Aby zainstalować śruby, wkręcaj je prosto bez nachylenia i dokręcaj je tak, aby nie doszło do uszkodzenia.

Czynności końcowe instalacji
 Posprzątaj miejsce instalacji i oczyść urządzenie. Nigdy nie czyść interkomu łatwopalnymi środkami
czyszczącymi, takimi jak alkohol lub benzen, stosuj specjalistyczne preparaty.



Podczas czyszczenia nigdy nie dopuszczaj do wlania płynów do środka urządzenia, ponieważ może to
spowodować porażenie prądem.
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2.2Panele zewnętrzne
2.2.1 Wygląd i główne parametry paneli zewnętrznych
Panel
zewnętrzny

Wygląd

Główne parametry
Napięcie robocze: DC12-24V±10%
Maksymalne zużycie energii: ≤4W
Pobór mocy w t. czuwania: ≤2,5W
Klasa IP: IP54
Pojemność kart: ≤30,000 szt.
Materiał: odlew aluminiowy

Model
TCPIP_No8

Temp. pracy: -40℃ do 70℃
Obsługa: przycisk mechaniczny
Instalacja na furtce lub ścianie
Wymiar (mm): 120×240×60,5
Wymiary skrzynki (mm): 104×214×50
Kolor: szary żelazo
Napięcie robocze: DC12-24V±10%
Maksymalne zużycie energii: ≤6W
Pobór mocy w t. czuwania: ≤3 W
Klasa IP: IP54
Pojemność kart: ≤30,000 szt.
Materiał: odlew aluminiowy

Model
TCPIP_No15

Temp. pracy: -40℃ do 70℃
Obsługa: przycisk mechaniczny
Montaż: Montaż natynkowy/
podtynkowy
Wymiary (mm): 79×148×45
Napięcie robocze: DC12-24V
Maksymalne zużycie energii: ≤8W
Pobór mocy w t. czuwania: ≤4W
Klasa IP: IP54
Pojemność kart: ≤30,000 szt.
Materiał: Alum + szkło hartowane

Model
TCPIP_No10

Temp. pracy: -40℃ do 70℃
Obsługa: ekran dotykowy
Instalacja: Podtynkowa
Wymiary (mm): 170×386×54
Wymiary skrzynki (mm): 142×358×64
Kolor: Aluminium

12

Napięcie robocze: DC18-24V
Maksymalne zużycie energii: ≤8W
Pobór mocy w t. czuwania: ≤4W
Klasa IP: IP54
Pojemność kart: ≤30,000 szt.
Materiał panelu: Alum + szkło

Model
TCPIP_No16

hartowane
Temp. pracy: -40℃ do 55℃
Obsługa: przycisk dotykowy
Instalacja: Podtynkowa
Wymiary (mm): 166×386×52
Wymiary skrzynki (mm): 145×358×60
Kolor: czarny + kolor aluminium

2.2.2 Instalacja panelu zewnętrznego
2.2.2.1 Panel zewnętrzny model TCPIP_No8:

Instrukcja instalacji
 Instalacja z wykorzystaniem okablowania i skrzynki montażowej.
 Należy umieścić uszczelkę gumową na bramofonie, podłączyć przewody, zamontować bramofon i
umieścić pierścienie uszczelniające z gąbki w przygotowanym miejscu.
 Umieść aluminiową ramkę przednią na bramofonie.
 Połącz panel przedni i panel zewnętrzny za pomocą śrub nimbusowych.

2.2.2.2 Instrukcja instalacji panelu zewnętrznego model TCPIP_No15:


Montaż natynkowy (TCPIP_No15n)
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Instrukcja:
 Montaż natynkowy.
 Zamocuj osłonę przeciwsłoneczną za pomocą śrub.
 Podłączyć przewody, umieścić panel zewnętrzny pod osłoną w kierunku wskazanym przez strzałkę.
 Przymocuj całość, panel zewnętrzny i osłonę za pomocą śrub.


Montaż podtynkowy (TCPIP_No15e)

Instrukcje:
 Instalacja z wykorzystaniem okablowania i skrzynki montażowej.
 Zainstaluj puszkę montażową równo z krawędzią ściany, używając poziomicy.
 Należy zamocować metalowe uchwyty do puszki, podłączyć przewody do bramofonu i zamocować panel
w przygotowanej skrzynce za pomocą śrub typu torx.
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2.2.2.3 Instrukcja instalacji panelu zewnętrznego TCPIP_No10:

Instrukcja:
 Instalacja z wykorzystaniem okablowania i skrzynki montażowej.
 Należy zainstalować puszkę montażową używając poziomicy.
 Należy podłączyć przewody, zamocować panel zewnętrzny w przygotowanej skrzynce montażowej za
pomocą śrub typu torx.

2.2.2.4 Instrukcja instalacji panelu zewnętrznego TCPIP_No16:

Montaż podtynkowy:
 Instalacja z wykorzystaniem okablowania i skrzynki montażowej.
 Należy zainstalować puszkę montażową używając poziomicy.
 Należy podłączyć przewody, zamocować panel zewnętrzny w przygotowanej skrzynce montażowej za
pomocą śrub typu nimbus.
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2.2.3 Instrukcja dotycząca okablowania urządzenia
2.2.3.1 Złącza (interfejs) panelu zewnętrznego TCPIP_No8:
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2.2.3.2 Złącza panelu zewnętrznego TCPIP_No15:
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2.2.3.3 Złącza paneli zewnętrznych model TCPIP_No10/16:

Opis złącz:
 Złącze zasilania: wejście zasilania, połączone do przewodów czerwono/czarnych, obsługujące napięcie
DC12-24V, obsługujące zasilanie SPoE.
 Wyjście 12V: podłączony do przewodów czerwono/czarnych, co odpowiada impedancji: 12V+/GND,
wyjście≤750mA.
 Złącze 485 (RS485): podłączony do przewodów czerwono/czarnych, co odpowiada impedancji: A/B,
zewnętrznie podłączony do czytnika kart dostępu.
 Złącze sygnałowe: Jest to złącze przekaźnikowe do wyprowadzania wartości przełączania i przewody
posiadają kolory pomarańczowy/żółty/zielony zgodnie z odpowiadającą impedancją COM/NC/NO; Np.: aby
podłączyć zworę magnetyczną należy ujemny biegun niezależnego zasilania podłączyć do przewodu COM,
następnie przewód NC podłączyć należy do ujemnego zacisku zwory, a biegun dodatni niezależnego
zasilania podłączyć trzeba do dodatniego zacisku zwory elektromagnetycznej.
 Złącze sieciowe: interfejs sieciowy 10/100m.
 Przycisk wyjścia: Przycisk wyjść jest podłączony do czarno/niebieskich przewodów, z odpowiednią
impedancją GND/OPEN_DOOR.
 Stan drzwi: Złącze stanu odpowiada czarno/szarym przewodom i jest podłączone do urządzenia z magnesem
drzwiowym (kontaktronem) wskazującym stan otwarcia drzwi.
 Złącze alarmu przeciwpożarowego: Interfejs alarmu przeciwpożarowego jest połączony czarno/fioletowymi
przewodami i jest zewnętrznie połączony z linią sygnału alarmu p/pożarowego z wartością przełączania.
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Złącze alarmu niskiego napięcia (podnapięcia): Złącze alarmu niskiego napięcia jest podłączone
brązowo/białymi przewodami i jest podłączone do linii sygnału alarmu niskiego napięcia.

2.3 Panele wewnętrzne
2.3.1 Wygląd i główne parametry paneli wewnętrznych
Nr model

Wygląd

Główne parametry
Napięcie robocze: DC12-24V ± 10%
(obsługa SPOE)
Maksymalne zużycie energii: ≤5,5W
Pobór mocy w trybie czuwania: 1,7W
Wyświetlacz: 7-calowy wyświetlacz TFT

V31

LCD
Obsługa: Przyciski dotykowy /
pojemnościowe
Montaż: Montaż natynkowy
Materiał panelu: PMMA
Wymiary (mm): 200 ×140×15,9
Napięcie robocze: DC12-24V±10% (obsługa
SPOE)
Maksymalne zużycie energii: ≤5,5W
Pobór mocy w trybie czuwania: 1,7W

V32

Wyświetlacz: 7-calowy wyświetlacz TFT
LCD
Obsługa: Przyciski dotykowe /
pojemnościowe
Montaż: Montaż natynkowy
Materiał panelu: PMMA
Wymiary (mm): 220×140×15,9

Napięcie robocze: DC12-24V±10%
(obsługa SPOE)
Maksymalne zużycie energii: ≤5,5W
Pobór mocy w trybie czuwania: 1,7W
Wyświetlacz: 4,3-calowy wyświetlacz TFT
LCD
Działanie: Przyciski pojemnościowe
Montaż: Montaż natynkowy
Materiał panel: PMMA
Wymiary (mm): 175×114×15,9

V33
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Napięcie robocze: DC12-24V
Maksymalne zużycie energii: ≤9W
Pobór mocy w trybie czuwania: 3W
Wyświetlacz: 7-calowy wyświetlacz TFT
LCD
Działanie: Dotyk pojemnościowy
Montaż: Montaż natynkowy
Materiał panelu: szkło hartowane
Wymiary (mm): 239×139×20

E60

2.3.2 Instalacja paneli wewnętrznych
Instrukcja montażu (dotyczy modeli V31, V32, V33 i E60)
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Instrukcje dotyczące etapów instalacji:
 Przygotuj okablowanie i puszkę montażową w ścianie, a następnie przymocuj uchwyt za pomocą śrub.
 Po podłączeniu przewodów i panelu wewnętrznego, magnes z tyłu panelu wewnętrznego ma być na równi z
punktem na uchwycie, a następnie panel wewnętrzny należy zbliżyć do uchwytu.
 Należy sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone i stabilnie zawieszone

2.3.3 Instrukcje dotyczące okablowania urządzeń
2.3.2.1 Schemat połączenia zacisków modeli V31 i V32:

21

2.3.2.2 Schemat złączy modelu V33:
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2.3.2.3 Schemat złączy modelu E60:

Opis odpowiednich złączy dla paneli wewnętrznych
Złącze

Okablowanie

Definicja okablowania i kolor

Złącze jest podłączone do
rozdzielacza/przełącznika
sieciowego
za pomocą
prostego połączenia.

Metoda połączenia wtyczki RJ45: 586B

Złącze zasilające

Czerwone i czarne przewody
są połączone zasilaniem 18V.

Czerwony Czarny
18V
GND
(podłączane tylko, gdy nie jest
używane zasilanie po kablu UTP SPoE)

Złącze
alarmowej

Złącze podłączone do 8
kanałów dla przyłączonych
stref alarmowych.

Czerwony Czarny Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty

Złącze
RJ45

sieciowe

strefy

12V
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GND A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A8

Opis złączy:
 Złącze monitorujące usuwania sprzętu: interfejs monitorujący stan usuwania urządzenia. (Uwaga:
4.3-calowy panel wewnętrzny nie ma takiego interfejsu.)
 Złącze zasilania: wejście zasilania, obsługuje DC12-24V, obsługuje również zasilanie SPOE.
 Złącze sieciowe: interfejs sieciowy, samoadaptacja 10/100M.
 Złącze strefy alarmowej: złącze podłączone do urządzenia alarmowego.
 7-calowy panel wewnętrzny ma 8 wejść alarmowych (ostatnie, 8 wejście można skonfigurować do
pracy z dzwonkiem drzwi).
 4,3-calowy panel wewnętrzny ma 4 strefy alarmowe alarmowych (ostatnie, 4 wejście można
skonfigurować do pracy z dzwonkiem drzwi).


Schemat okablowania czujnika podczerwieni (czujnik alarmowy):

2.4 Urządzenia sieciowe i pośrednie
2.4.1 Wygląd i główne parametry
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Urządzenia sieciowe i
pośrednie

Wygląd

Główne parametry
Napięcie wejściowe:
AC90V-AC240V/50-60Hz
Maksymalny pobór mocy wejściowej:
0,36Amax
Napięcie wyjściowe: 24VDC±2V
(czer.+ czarny-)

24V Zasilacz

Prąd wyjściowy: 2,5A
Statyczny pobór mocy: 05W
Temperatura pracy: -40℃~55℃;
Klasa IP: IP30
Rozmiar obrazu: 169×61×124 (mm)
Tryb instalacji: instalacja natynkowa
Napięcie robocze: 18~24V DC
Statyczny pobór mocy: 0,5W
Temperatura pracy: -25℃~70℃;
Pojemność: 8 sztuk

Cyfrowy przełącznik
sieciowy DIN
EH-ED-K11-EN1

Złącze: RJ-45
Klasa IP: IP30
Kolor: szary
Materiał: tworzywo ABS
Rozmiar obrazu: 200×95×30 (mm)
Tryb instalacji: instalacja natynkowa
Napięcie robocze: 12~24V DC
Statyczny pobór mocy: 1W
Temperatura pracy: -40℃~70℃;
Pojemność: 30 000 sztuk
Interfejs: RJ-45/RS485/złącze alarmu

Cyfrowy kontroler
dostępu
EH-MD-K11-EN2

p.poż
Klasa IP: IP30
Kolor: szary
Materiał: tworzywo ABS
Rozmiar obrazu: 200×95×30 (mm)
Tryb instalacji: instalacja natynkowa
Napięcie robocze: 12~24V DC
Statyczny pobór mocy: 0,77W
Temperatura pracy: -40℃~70℃;
Złącze: RS485

Czytnik kart dostępu
EH-MD-B06-EN1

Klasa IP: IP54
Kolor: szary
Materiał: tworzywo ABS
Rozmiar obrazu: 120×86×19,5 (mm)
Tryb instalacji: instalacja natynkowa
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Napięcie robocze: 5V DC
Maksymalny pobór mocy: 0,82W
Częstotliwość robocza: 13,56MHz
Odległość do modułu: ≥2CM (dla
określonej karty)

Czytnik zbliżeniowy
biurkowy
EH-MD-R11-EN1

Rodzaj kart: karta IC lub karta CPU
Temperatura pracy: -25℃~55℃;
Złącze: interfejs USB
Klasa IP: IP30
Materiał: tworzywo ABS
Rozmiar obrazu: 148×97×35 (mm)
Tryb instalacji: stacjonarny/biurowy

2.4.2 Instalacja urządzenia
2.4.2.1 Sposób instalacji zasilacza 24V
Jak wskazano na poniższym rysunku, należy użyć dwóch śrub, aby zamontować zasilacz.

Środki ostrożności podczas instalacji:
 Przed instalacją przeczytaj instrukcję produktu, potwierdź sposób okablowania i sprawdź, czy napięcie
wejściowe jest zgodne z wymaganiami produktu.
 Aby uniknąć uszkodzenia, należy używać zasilacza tylko w zakresie jego parametrów technicznych.
 Uwaga! Użytkownicy bez specjalnych uprawnień nie mogą otworzyć obudowy zewnętrznej produktu,
ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
 Nie instaluj urządzenia na zewnątrz obiektu ani w miejscu o dużym zapyleniu.

2.4.2.2 Tryby instalacji cyfrowego przełącznika sieciowego i cyfrowego kontrolera dostępu


Instalacja na szynie DIN
Wyciągnij zapadkę z tyłu urządzenia i zainstaluj urządzenie na prowadnicy DIN.
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Instalacja na ścianie
Wywierć dwa otwory na śruby w odległości 10 cm w odpowiednich pozycjach, włóż plastikowe kołki
i wkręć śruby zabezpieczające.

Naprowadź puste przestrzenie z tyłu urządzenia na główki śrub, a następnie zawieś urządzenie na śrubach.

Koniec instalacji
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Sposób instalacji czytnika kart dostępu
Użyj śrub, aby przymocować tylną pokrywę w skrzynce montażowej typu 86 lub na standardowej
puszce fi60.

Przymocuj przednią pokrywę do tylnego uchwytu.

Przymocuj przednią i tylną pokrywę za pomocą śrub, aby zakończyć instalację.
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2.4.3 Instrukcje okablowania urządzenia
2.4.3.1 Schemat połączeń zasilacza 24 V:
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2.4.3.2 Schemat połączenia cyfrowego przełącznika sieciowego:

2.4.3.3 Schemat połączeń kontrolera dostępu:

30

2.4.3.4 Schemat połączeń czytnika kart dostępu:
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Opis okablowania
Czytnik kart

Gniazdo
10pinowe

Cyfrowy kontroler
dostępu

Przycisk
wyjścia

Stan drzwi

Zamek
Czarny

NC

Biały

COM

Szary

+

Fioletowy

-

Niebieski

FIRE

Zielony
Żółty

G
G

Pomarańczowy

STATE

Czerwony

Pomarańczowy

Brązowy

Kontroler

A

Czerwony

B

Czarny

Linka
RS485

Alarm
pożarowy

NO

OPEN
dostępu

Zasilanie
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2.5 Jednostka straży Model No5 (Konsola dozorcy)
2.5.1 Wygląd i główne parametry

Parametry techniczne:
Napięcie robocze: DC12-24V±10%
Maksymalny pobór mocy: 8W
Pobór mocy w trybie gotowości: <3W
System operacyjny: system operacyjny Linux
Procesor: dwurdzeniowy A7
Ekran główny: dwurdzeniowy 1,2 GHz
RAM: 8G
Flash: 2G
Ekran: 10,1-calowy TFT LCD
Rozdzielczość: 1280*800
Format wideo: H.264
Tryb transmisji: transmisja sieci TCP/IP
Sposób działania: dotyk pojemnościowy

2.5.2 Instalacja urządzenia

Ostrzeżenia:
 Nie instaluj jednostki straży w wilgotnym otoczeniu.
 Biurko, na którym umieszczona jest urządzenie, powinno być czyste i płaskie.
 Należy utrzymywać wystarczającą odległość od innych urządzeń, aby zapewnić przepływ powietrza.
 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na module, aby uniknąć uszkodzenia ekranu i wewnętrznych
elementów sprzętowych.
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2.5.3 Instrukcje dotyczące okablowania urządzenia

Złącza jednostki straży

Okablowanie

Opis okablowania i kolor

Złącze sieciowe

Złącze jest podłączone do
przełącznika sieciowego za
pomocą prostej linii.

Metoda połączenia za pomocą kabla zasilającego
586B-586B

Złącze zasilające

Czerwony Czarny
18V+
GND

3. Instrukcja uruchomienia
3.1 Środki ostrożności przy uruchamianiu









Przygotowania do uruchomienia:
Należy zebrać informacje dotyczące społeczności mieszkaniowej, utworzyć tabelę kodów połączeń i plan IP
społeczności mieszkaniowej.
Sprawdź okablowanie i upewnij się, że przewody mają przejście..
Sprawdź, czy okablowanie urządzenia jest poprawne, w szczególności okablowanie zasilacza i zwróć uwagę na
okablowanie dodatnich i ujemnych biegunów zasilacza.
Środki ostrożności przy uruchamianiu:
Włącz system i jeśli wystąpią nieprawidłowości, natychmiast odłącz zasilanie i wyeliminuj nieprawidłowości.
Podczas uruchamiania w budynku postępuj zgodnie z zasadą "sprawdzanie, włączanie i uruchamianie etap po
etapie".
Podczas uruchamiania głównej platformy postępuj zgodnie z zasadą "sprawdzanie, włączanie i uruchamianie
budynków jeden po drugim".
Gdy system jest włączony, konsola dozorcy może wykonywać połączenia do każdego mieszkańca,
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3.2 Przebieg etapów uruchomienia
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3.3 Planowanie parametrów
3.3.1 Podział podsieci
Opis podziału podsieci
Przed planowaniem adresów IP sprawdź numery wideo-domofonów, które są potrzebne w momencie
uruchamiania. System musi udostępniać większą pulę adresów IP niż liczba wszystkich urządzeń w społeczności
mieszkaniowej, ponieważ każde urządzenie wymaga osobnego adresu IP.
Prosta klasyfikacja (trzy typy: maski podsieci A, B i C).
 wpisz adres IP i maskę podsieci
 Np. 1 9 2 . x xx . x xx . x xx
 Zakres adresu IP: 1 9 2 .0 .0 . 1 ~ 1 9 2 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 4
 Domyślna maska podsieci dla sieci typu A.: 2 5 5 .0 .0 . 0
 Ilość IP: 2 5 6 x 2 5 6 x (2 5 6 - 2) = 16646144
 Adres IP typu B i maska podsieci
 Np. 1 9 2 . 1 6 8 . x xx . x xx
 Zakres adresu IP: 1 9 2 . 1 6 8 .0 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 . 2 5 5 . 2 5 4
 Domyślna maska podsieci dla sieci typu B: 2 5 5 . 2 5 5 .0 . 0
 Ilość IP: 2 5 6 x ( 2 5 6 - 2 ) = 65024
 Adres IP typu C i maska podsieci
 Np. 1 9 2 . 1 6 8 .1 . x xx
 Zakres adresu IP: 1 9 2 . 1 6 8 .1 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .1 . 2 5 4
 Domyślna maska podsieci dla sieci typu C: 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
 Ilość IP: 2 5 6 - 2 = 254
Zgodnie z naszą charakterystyką, nasz projekt jest zwykle projektem sieci lokalnej społeczności mieszkaniowej.
Ogólnie rzecz biorąc, wspólnota mieszkaniowa obejmuje tysiące mieszkań. Wybieramy tutaj adres IP typu B.
Np .: z 1500 domów, nasz zakres IP jest następujący:
 1 9 2 . 1 6 8 .1 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .1 . 2 5 4
 1 9 2 . 1 6 8 .2 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .2 . 2 5 4
 1 9 2 . 1 6 8 .3 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .3 . 2 5 4
 1 9 2 . 1 6 8 .4 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .4 . 2 5 4
 1 9 2 . 1 6 8 .5 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .5 . 2 5 4
 1 9 2 . 1 6 8 .6 . 1 ~ 1 9 2 . 1 6 8 .6 . 2 5 4
 Maska podsieci może być ustawiona jako 2 5 5 . 2 5 5 . 2 4 8 . 0.
Podział IP i maska podsieci
Używamy adresu IP typu B. 1 9 2. 1 6 8 .x. x jako przykład do podziału podsieci.
Ilość adresów
IP w każdym
segmencie

Maska podsieci

Zakres IP w każdym segmencie

1

65024

255.255.0.0

192.168.0.1~192.168.255.254

2

32512

255.255.128.0

Ilość
segmentów

192.168.0.1~192.168.127.254
192.168.128.0~192.168.255.254
4

16256

255.255.192.0

192.168.0.1~192.168.63.254
36

192.168.64.1~192.168.127.254
192.168.128.0~192.168.191.254
192.168.192.1~192.168.255.254
192.168.0.1~192.168.31.254
192.168.32.0~192.168.63.254
8

8128

……

255.255.224.0

192.168.192.1~192.168.223.254
192.168.224.1~192.168.255.254
192.168.0.1~192.168.15.254
192.168.16.0~192.168.31.254
16

4064

……

255.255.240.0

192.168.224.1~192.168.239.254
192.168.240.1~192.168.255.254
192.168.0.1~192.168.7.254
192.168.8.0~192.168.15.254
32

2032

……

255.255.248.0

192.168.240.1~192.168.247.254
192.168.248.1~192.168.255.254
192.168.0.1~192.168.3.254
192.168.4.0~192.168.7.254
64

1016

……

255.255.252.0

192.168.248.1~192.168.251.254
192.168.252.1~192.168.255.254
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Niezalecane!

3.3.2 Planowanie numeru wywołania urządzenia
3.3.2.1 Zbieranie informacje o społeczności mieszkaniowej
Zbiór informacji o społeczności mieszkaniowej obejmuje ilość zewnętrznych bramofonów, ilość budynków, ilość
klatek, pięter w każdej z klatek, liczbę lokali na każdym piętrze i ilość urządzeń zewnętrznych i paneli wewnętrznych
w każdym domu.

3.3.2.2 Formułowanie zasad dotyczących numeru wywołania urządzenia
Numer wywołania urządzenia składa się z 8 cyfr, podzielonych na sekcję numeru bramofonu i część numeru
lokalu.
Reguły dotyczące numerów bramofonów są sformułowane w pierwszej kolejności: numer bramofonu jest
czterocyfrowy, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczają numer budynku, a dwa ostatnie to numer bramofonu, na
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przykład: nr: bramofonu 01 budynku 01 = 0101.
Następnie formułowane są reguły dotyczące numerów mieszkaniowych: numer lokalu jest również czterocyfrowy,
gdzie dwie pierwsze cyfry to numer piętra, a dwie ostatnie to numer lokalu, na przykład numer mieszkania 03 na
piętrze 8 = 0803.
Na przykład, dany panel wewnętrzny jest zainstalowana w mieszkaniu 03 na 8 piętrze bramofonu 01 budynku 01,
wtedy numer wywołania panelu wewnętrznego powinien być 0101-0803.
Jeśli w mieszkaniu znajduje się kilka paneli wewnętrznych, wówczas można skonfigurować 9-cyfrowe numery
połączeń dla paneli wewnętrznych, gdzie 8 pierwszych cyfr to numer bramofonu i numer lokalu, a 9-ta cyfra to numer
porządkowy panelu. Na przykład budynek 03 na 8 piętrze jednostki 01 budynku 01 jest wyposażony w trzy panele
wewnętrzne, to numery wywoławcze trzech paneli wewnętrznych to odpowiednio 0101-0803-1,0101-0803-2 i
0101-0803-3.

3.3.2.3 Formułowanie
(bramofonów)

zasad

dotyczących

numeru

wywołania

paneli

zewnętrznych

Panele zewnętrzne są to zwykle bramofony i bramofony obwodowe.
Numer wywołania bramofonu obwodowego jest 8-bitowy, gdzie pierwsze cztery bity mają zwykle wartość 8888, a
cztery ostatnie są zwykle sekwencją numeru. Na przykład, jeśli społeczność mieszkaniowa ma cztery bramofony
obodowe, to liczba tych czterech urządzeń to kolejno 8888-0001, 8888-0002, 8888-0003 i 8888-0004.
Numer wywołania panelu zewnętrznego budynku (zwykłego) jest 8-bitowy, gdzie w pierwszych czterech bitach
umieszczony jest numer bramofonu, a ostatnie cztery to numer porządkowy, który zwykle zaczyna się od 0001. Na
przykład, jeśli jednostka 01 budynku 01 ma dwa panele zewnętrzne, to numery wywołania dwóch paneli
zewnętrznych budynku to kolejno 0101-0001 i 0101-0002.

3.3.2.4 Formułowanie zasad dla numeru wywołania w potwierdzających panelach zewnętrznych
(np. Model No15)
Numer wywołania panelu zewnętrznego zwykle jest 8 bitowy, przy czym pierwsze cztery cyfry są zgodne z numerem
urządzenia, a ostatnie cztery to numer panelu wewnętrznego + 8000.
Na przykład dla potwierdzających paneli zewnętrznych 03 na 8 piętrze jednostki 01 budynku 01 numer wywołania
powinien być 0101-8803.
(Uwaga: 0803 + 8000 = 8803)
Ten typ bramofonu może zastąpić wizjer drzwi przed wejściem do lokalu.

3.3.2.5 Zasady dla numeru wywołania cyfrowego kontrolera dostępu
Numer wywołania cyfrowego kontrolera dostępu ma 8 cyfr. Liczba jest ustawiana zgodnie z pozycją, w której
urządzenie jest zainstalowane. Jeśli cyfrowy kontroler dostępu jest zainstalowany w miejscu bramofonu, numer
wywołania jest stopniowo zwiększany zgodnie z regułami dotyczącymi numeru wywołania obwodowych
bramofonów zewnętrznych. Jeśli cyfrowy kontroler dostępu jest zainstalowany w klatce schodowej, numer
połączenia jest stopniowo zwiększany zgodnie z regułami dotyczącymi numeru wywołania bramofonu
budynkowego.
Na przykład, jeśli pewna społeczność mieszkaniowa ma dwa obwodowe bramofony zewnętrzne i dwa cyfrowe
kontrolery dostępu zainstalowane przy bramie, numery wywołania paneli zewnętrznych wynoszą 8888-0001 i
8888-0002, a numery cyfrowych kontrolerów dostępu to kolejno 8888-0003 i 8888-0004.
Na przykład, jeżeli bramofon 01 budynku 01 ma dwa panele zewnętrzne i dwa cyfrowe kontrolery dostępu
zainstalowane przy bramie, wtedy numery bramofonów to kolejno 0101-0001 i 0101-0002, a numery cyfrowych
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kontrolerów dostępu to kolejno 0101-0003 i 0101-0004.

3.3.2.6 Zasady dla numerów wywołania konsoli dozorcy i oprogramowania IMS sterującego
(zarządzającego)
Numer wywołania konsoli dozorcy to 8 cyfr, przy czym pierwsze cztery cyfry mają zwykle wartość 9999, a cztery
ostatnie są zwykle numerami kolejnymi. Na przykład, jeśli pewna społeczność mieszkaniowa ma dwie konsole
dozorcy, wówczas numery wywołania dwóch jednostek straży (dozorcy) to kolejno 9999-0001 i 9999-0002.
Numer wywołania jednostki oprogramowania sterującego to 8 cyfr, przy czym pierwsze cztery cyfry to zwykle
9999, podczas gdy ostatnie cztery są stopniowo zwiększane zgodnie z numerem wywołania konsoli dozorcy, na
przykład numerem oprogramowanie sterującego IMS to 9999-0003 pod warunkiem, że istnieją dwie konsole
dozorcy.

3.3.2.7 Ustawienia trybów wywołania
Numer wywołania urządzenia to numer wprowadzany przez użytkownika w celu wywołania określonego
urządzenia. Na przykład, jeśli użytkownik korzystający z określonego obwodowego panelu zewnętrznego w celu
wywoływania panelu wewnętrznego musi wybrać pokoju 03 na 8 piętrze bramofonu 01 w budynku 01, to wystarczy
że wprowadzi numer wywołania 0101-0803.
Podczas normalnego użytkowania użytkownicy nie muszą wprowadzać wszystkich 8 cyfr, aby wywołać panel
wewnętrzny. Użytkownicy mogą ustawić skrót numeru połączenia w menu ustawień parametrów panelu
zewnętrznego zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, aby zmniejszyć ilość cyfr numeru połączenia dla panelu
wewnętrznego.
Po ustawieniu przez użytkownika cyfr wywołania w panelu zewnętrznym, panel zewnętrzny automatycznie
uzupełni pozostałe cyfry zgodnie z numerem wywołania panelu zewnętrznego i numerem wywołania
wprowadzonego przez użytkownika przed nawiązaniem połączenia.
Na przykład, jeśli użytkownik ustawi 3-bitowy numer wywołania w ustawieniach parametrów panelu
zewnętrznego, panel zewnętrzny automatycznie wygeneruje cały numer wywołania zgodnie z 5 pierwszymi cyframi
dla numeru wywołania panelu zewnętrznego i 3 -bitowy numer wywołania wprowadzany przez użytkownika w celu
wykonania połączenia po wprowadzeniu 3-bitowego numeru.
Na przykład, jeśli numer wywołania panelu zewnętrznego to 0101-0001, a ustawiony numer połączenia jest
3-bitowy dla panelu zewnętrzny, to automatycznie generowany jest numer wywołania zgodnie z pięciocyfrowym
numerem wywołania panelu zewnętrznego i 3-bitowy numerem wywołania wprowadzany przez użytkownika w celu
nawiązania połączenia, gdy użytkownik wprowadza 3-bitowy numer połączenia.
Uwaga: Cyfry numeru wywołania należy ustawić zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Zasadniczo numer
wywołania obwodowego bramofonu zewnętrznego jest 8-bitowy, a numer wywołania panelu zewnętrznego przy
klatce jest 4-bitowy. Jeśli całkowita liczba pięter jest mniejsza niż 10, numer wywołania może być ustawiony na
3-bitowy.
Jeśli użytkownik chce ustawić 2-bitowy numer połączenia, użytkownik może ponownie zdefiniować reguły
numerów wywołania paneli zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z rzeczywistymi sytuacjami, realizując w ten
sposób wywołania 2-bitowe.
Zasady dotyczące numeru wywołania:
 Np. dla jednostki 01 budynku 01 pierwszy panel zewnętrzny może być ustawiony jako 0101-0001.
 Dla mieszkania 0803, panel wewnętrzny może być ustawiona jako 0101-0803.
 W przypadku 3-cyfrowego numeru wywołania można go ustawić jako XXXX-0XXX.
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Panel zewnętrzny jest zwykle ustawiony jako XXXX-0001.
Jednostka sterująca straży jest zwykle ustawiona jako 9999-0001.
Oprogramowanie sterujące to domyślnie 9999-0002.
Numer wywołania powinien być ustawiony zgodnie z powyższymi zasadami, jak to tylko możliwe, a 0 jest
używane w celu uzupełnienia brakujących cyfr
Wybieranie lokalu przy bramofonie jest bardzo proste, wystarczy wybrać numer lokalu a ten po 2 sekundach
wykona połączenie.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba to dla małych obiektów panele wewnętrzne można numerować np.:
0101-0001~0101-0020. W takim przypadku wystarczy że użytkownik na klawiaturze wybierze liczbę np.: 12 to
po upływie 2s bramofon automatycznie wywoła dzwonienie do lokalu 12.

3.3.3 Przykłady użycia w zamkniętym osiedlu mieszkaniowym


Zbieranie danych dot. społeczności mieszkaniowej: wspólnota mieszkaniowa składa się z sześciu budynków;
każdy budynek ma jeden bramofon; każdy bramofon ma 30 pięter; na każdym piętrze są cztery mieszkania; jest
dostęp do 1 piętra podziemnego; wspólnota mieszkaniowa ma dwa wejścia dostępu i jedno centrum sterujące.
Poza tym są dwie wille, każda z dwoma drzwiami wejściowymi i czterema panelami wewnętrznymi. Zgodnie z
powyższymi informacjami wiadomo, że wspólnota mieszkaniowa ma następujące panele wewnętrzne:
 6 (budynek) x 1 (bramofon) x 30 (pięter) x 4 (lokale) x 1 (panel wewnętrzny) = 720
 Wille mają 8 paneli wewnętrznych i 4 panele zewnętrzne.
 Ilość paneli zewnętrznych: 6 (budynek) x 1 (bramofon) x 2 (szt.) = 12
 Ilość obwodowych bramofonów zewnętrznych: 2
 Ilość konsoli dozorcy: 1
 Formułowanie zasad IP:
Wybierz IP typu B, aby podzielić segmenty sieci. Sieć podzielona jest na 16 segmentów, z których jeden jest
wybrany do ustawienia adresu IP.
 Formułowanie zasad numerów identyfikacyjnych:
 Nr budynku: 2-bitowy
 Nr jednostki: 2- bitowy
 Nr piętra: 2- bitowy
 Nr mieszkania: 2- bitowy
Lista planowania parametrów paneli wewnętrznych:
Parametry jednostki 01 budynku 01 są następujące:
Piętro

Mieszkanie

SN

Adres IP

1

0101-0101

192.168.1.10

2

0101-0102

192.168.1.11

3

0101-0103

192.168.1.12

4

0101-0104

192.168.1.13

1

0101-0201

192.168.1.14

2

0101-0202

192.168.1.15

3

0101-0203

192.168.1.16

4

0101-0204

192.168.1.17

1

2

40

……
1

0101-0801

192.168.1.38

2

0101-0802

192.168.1.39

3

0101-0803

192.168.1.40

4

0101-0804

192.168.1.41

8

……
1

0101-3001

192.168.1.126

2

0101-3002

192.168.1.127

3

0101-3003

192.168.1.128

4

0101-3004

192.168.1.129
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Parametry panelu zewnętrznego (bramofonu) 01 budynku 01 są
następujące:
Pozycja

SN

Adres IP

1 piętro

0101-0001

192.168.1.2

piętro
podziemne 1

0101-0081

192.168.1.3

Parametr IP panelu wewnętrznego jednostki 01 budynku 02 można ustawić w zakresie od 1 9 2 .1 6 8 .2. 1 0 do 1 9
2 .1 6 8 .2. 1 2 9.
W przypadku numeru seryjnego willi, zwykle jednostka jest ustawiona na 1111. Willa może być traktowana jako
jeden bramofon z jednolitym numerem bramofonu.
W przypadku numeru seryjnego panelu zewnętrznego willi, piąta cyfra może zostać wykluczona z liczb 9 lub 8 aby
zapewnić, że nie ma konfliktu z liczbą innych urządzeń.
Numer seryjny willi jest następujący:
Willa

Numer panelu

SN

Adres IP

1

1111-0001-1

192.168.7.10

2

1111-0001-2

192.168.7.11

3

1111-0001-3

192.168.7.12

4

1111-0001-4

192.168.7.13

Panel zewnętrzny 01 willi
01

1111-9001

192.168.7.14

Panel zewnętrzny 02 willi
01

1111-8001

192.168.7.15

1

1111-0002-1

192.168.7.16

2

1111-0002-2

192.168.7.17

3

1111-0002-3

192.168.7.18

4

1111-0002-4

192.168.7.19

1111-9002

192.168.7.20

wewnętrznego

01

02

Panel zewnętrzny 01 willi
02
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Panel zewnętrzny 02 willi
02

1111-8002

192.168.7.21

……
Nr zewnętrznego bramofonu (obwodowego)
Pozycja

SN

Adres IP

1

8888-0001

192.168.8.10

2

8888-0002

192.168.8.11

Nr konsoli dozorcy i nr centralnego komputera
Pozycja

SN

Adres IP

Konsola dozorcy

9999-0001

192.168.8.2

Komputer
centralny

9999-0002

192.168.8.5

Ustawianie parametrów publicznych dla społeczności mieszkaniowej:
Maska podsieci wszystkich urządzeń: 255.255.0.0
Brama wszystkich urządzeń: 192.168.1.1

3.4 Opis uruchomienia konsoli dozorcy
3.4.1 Niezbędne parametry
Hasło urządzenia to "999999" w kolumnie ustawień technicznych, w celu wejścia do ustawień. Ustawianie numeru
urządzenia i adres IP konsoli dozorcy. Wybierz ustawienia domyślne dla pozostałych pozycji.

3.4.2 Metoda ustawiania parametrów
Pozycja

Instrukcja ustawień

Ustawienie
adresu

Wprowadź "999999" w kolumnie ustawień technicznych, aby wejść do menu ustawień.
Ustaw numer urządzenia i adres.
Wybierz domyślne ustawienia dla pozostałych pozycji.

(wymagany
element)
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Monitoring

Wprowadź nazwę i adres panelu zewnętrznego w kolumnie ustawień jednostki straży i zapisz
ustawienia.
Następnie można rozpocząć monitorowanie panelu zewnętrznego w interfejsie.

Stan
gotowości

Konsola dozorcy może być ustawiona do pracy w stanie gotowości lub poza nim. W stanie
gotowości połączenie przychodzące jest przekazywane do jednostki straży na kolejnym
poziomie.

Interkom

W interfejsie Interkom w konsoli dozorcy można wprowadzić numer innego urządzenia w
celu realizacji połączenia.

Zapis SOS

Sprawdzanie zapisów sygnałów SOS zainicjowanych przez panel wewnętrzny w spisie SOS.

Zapisy
alarmów

Sprawdzanie zapisów strefy alarmowej zainicjowanych przez panel wewnętrzny w spisie
alarmów.
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3.5 Instrukcje dotyczące uruchamiania paneli zewnętrznych
3.5.1 Instrukcje dotyczące parametrów ustawień paneli zewnętrznych
Adres sieciowy: Ustaw adres IP, bramę i maskę podsieci urządzenia zgodnie z parametrami zaplanowanymi w
projekcie i sprawdź adres MAC.
Identyfikator adresu: Ustaw numer urządzenia, numer centrum IMS, numer konsoli dozorcy i typ panelu
zewnętrznego urządzenia zgodnie z planowanymi parametrami.

3.5.2 Instrukcje ustawień parametrów
Instrukcje ustawień menu panelu zewnętrznego: (na przykład panel zewnętrzny jednostki 01 budynku 01 może być
ustawiona jako 0101-0001).
Wejście w tryb ustawień do paneli zewnętrznych odbywa się poprzez: "*90*+1234*" lub naciśnięcie specjalnego
przycisku na odwrocie urządzenia. 1234 to domyślne hasło panelu zewnętrznego. Użytkownicy mogą modyfikować
hasło w ustawieniach panelu zewnętrznego
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Pozycja
Zarządzanie
kartą dostępu

Instrukcja ustawień
Posiada funkcje konfiguracji kontroli dostępu, zarządzania kartą mieszkańca,
rozpoznawanie twarzy, blue-tooth, kodu QR itp.
Ustaw adres IP, bramę i maskę podsieci urządzenia zgodnie z parametrami
zaplanowanymi w projekcie.

Sieć

Ustaw numer urządzenia, numer sterujący (zarządzania), numer jednostki sterującej i
typ panelu zewnętrznego urządzenia zgodnie z planowanymi parametrami.

Adres

Wersja

Sprawdź wersję oprogramowania, wersję sprzętową, wersję bazową, wersję
rozpoznawania twarzy, wersję blue-tooth, wersję odcisków palców i informacje o SN
urządzenia oraz sprawdź adres MAC.
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Ustaw czas otwarcia, monitorowania stanu drzwi, czas otwarcia oraz czas rozpoczęcia i
zakończenia usług z limitem czasowym.

Limit czasu

Wybieranie

Ustaw cyfry wybierania.
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Ustaw głośność dzwonienia, głośność interkomu, głośność odbioru, głośność dzwonka
itp.

Głośność

Kontroler
dostępu do drzwi

Ustaw tryb kontroli dostępu do drzwi: sterowanie tylko przez urządzenie lub cyfrowy
kontroler dostępu.
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Ustaw numer kontrolera windy i piętro dla urządzenia.

Sterowanie
windą

Ustaw godzinę i datę oraz automatycznie zsynchronizuj czas.

Data / czas

Wygaszacz
ekranu

Ustaw czas, aby przejść do trybu wygaszacza ekranu.
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Ustaw hasło techniczne do urządzenia. Domyślne hasło techniczne to 1234.

Hasło

Ustaw język, dostępny oczywiście również język polski.

Język

Klawisz
pozyskania

Naciśnij jeden klawisz, aby uzyskać parametry urządzenia w oprogramowaniu
konfiguracyjnym.
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Wybierz, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Przywróć
ustawienia
fabryczne

3.5.3 Kroki uruchamiania konsoli dozorcy







Potwierdź numer konsoli dozorcy.
Użyj przycisku "Dozorcy" w panelu zewnętrznym, aby połączyć się z konsolą dozorcy.
Konsola dozorcy potwierdzi, jeśli numer panelu zewnętrznego jest prawidłowy.
Konsola dozorcy odbiera połączenie i potwierdza jakość dźwięku i obrazu.
Konsola dozorcy odblokowuje drzwi, a następnie potwierdza, że drzwi zostały odblokowane.
Jeśli można wykonać wszystkie powyższe elementy oznacza to że rozruch jest zakończony.

3.6 Instrukcje dotyczące uruchomienia panelu wewnętrznego
3.6.1 Niezbędne parametry do ustawienia panelu wewnętrznego
Kliknij przycisk ustawień

w prawym dolnym rogu pulpitu rozszerzenia, wybierz "Ustawienia administratora" i
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wprowadź hasło "999999", aby wejść do ustawień: Zmodyfikuj numer urządzenia i adres IP w kolumnie informacji
adresowych (na przykład panel wewnętrzny mieszkania o numerze 0803 można ustawić jako 0101-0803).

3.6.2 Metoda ustawienia panelu wewnętrznego
Pozycja

Instrukcja ustawień

Uwagi

Wprowadź hasło "999999", aby wejść do interfejsu ustawień technicznych.

Ustawie
nia

Zmodyfikuj numer urządzenia i adres IP w kolumnie informacji adresowych
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Interkom

W interfejsie interkomu można wprowadzić 8-cyfrowy numer wywoływania
mieszkańca, a następnie można go wywołać.
Np.: 0101-0803.
Aby monitorować panel zewnętrzny, ustaw nr panelu zewnętrznego poprzez
monitorowanie wideo w interfejsie ustawień systemowych, np.
XXXX-XXXX, zapisz ustawienia, a następnie sprawdź obraz wideo na
panelu zewnętrznym poprzez listę monitorowania paneli zewnętrznych.

Wideo
Monitoro
wanie
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1.Ustawienie strefy alarmowej
 Bezpieczeństwo
Wejdź do interfejsu ustawień technicznych, kliknij "Bezpieczeństwo",
aby wejść do interfejsu ustawień strefy o następującej treści:

Zarządza
nie
bezpiecz
eństwem



Numer kolejny strefy: strefy 1-8.
Typ alarmu: Ostrzegawczy, stały, natychmiastowy, opóźniony itp.
Typy czujników: SOS, dym, gaz, IR, magnes drzwi itp.
Kliknij "Wróć", aby zapisać ustawienia.
Ustawienie zalecane: Przyciski dym i SOS są ustawione jako stałe strefy;
czujniki magnesu drzwiowego są ustawione jako strefy zewnętrzne i
opóźnienia; czujnik podczerwieni w salonie jest ustawiony jako strefa
wewnętrzna i strefa opóźnienia.
Parametry alarm
Wejdź do interfejsu użytkownika domyślnym hasłem 123456. Kliknij
"Parametry alarmu", aby przejść do interfejsu ustawień parametrów
alarmu z następującą treścią:

Ustawienie przy nieobecności: sprawdź strefy w trybie nieobecności
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Ustawienie domu: sprawdź strefy w trybie domowym.

Czas opóźnienia uzbrojenia: czas opóźnienia od momentu, w którym
strefy są ustawione do momentu działania stref, w celu zapobiegania
sytuacjom natychmiastowego załączenia alarmu. Ogólnie czas
opóźnienia uzbrojenia wynosi 60 sekund, z niewielkim odstępstwem
Opóźnienie alarmu: czas trwania alarmu po wywołaniu strefy. Ogólnie
czas opóźnienia uzbrojenia wynosi 60 sekund, z niewielkim
odstępstwem.
Czas powtórzenia alarmu: jeśli strefa zostanie ponownie wywołana w
ciągu 60 sekund po załączeniu strefy, system nie wyzwoli się ponownie i
zostanie zapisana informacja o alarmie. Ustawienie domyślne to 60
sekund, z niewielkim odstępstwem.
Usuwanie alarmu: służy do ustawienia, czy dźwięk alarmu ma być
emitowany podczas demontażu urządzenia. Ta pozycja może być
włączana i wyłączana

Kontroler
windy

Ustaw numer panelu zewnętrznego sterowania windą jako adres kontrolera
windy w opcji "Inne parametry" w interfejsie ustawień technicznych panelu
wewnętrznego. Panel wewnętrzny wywołuje windę, wysyłając polecenie
sterujące do kontrolera windy, a kontroler windy odbiera polecenie sterujące i
wykonuje odpowiednie operacje..
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3.6.3 Sprawdzanie kroków po ustawieniu parametrów urządzenia







Potwierdź numer jednostki straży.
Użyj przycisku "Dozorca" na panelu zewnętrznym, aby połączyć się z konsolą dozorcy.
Konsola dozorcy potwierdza, czy numer panelu zewnętrznego jest prawidłowy.
Konsola dozorcy odbiera połączenie i potwierdza jakość dźwięku i obrazu.
Bramofon odblokowuje drzwi, a następnie potwierdza, że drzwi zostały odblokowane.
Jeśli można wykonać wszystkie powyższe elementy oznacza to że rozruch jest zakończony.

3.7 Parametry ustawień sieciowych (ustawienie parametrów panelu
zewnętrznego modelu TCPIP_No8 i TCPIP_No15)
Oprócz modyfikowania parametrów urządzenia można również modyfikować parametry za pomocą
ustawień internetowych poprzez WEB Service.
Etapy działania są następujące:
 Otwórz przeglądarkę (zalecana jest najnowsza przeglądarka Mozilla).
 Wprowadź numer IP urządzenia (patrz domyślny adres IP urządzenia w poniższej tabeli).
 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (nazwa użytkownika to admin, a hasło to 123456/999999/111666).
Domyślne IP urządzenia:
Nazwa

Domyślne IP urządzeń

Panel zewnętrzny model
TCPIP_No8

192.168.1.8

Panel zewnętrzny model
TCPIP_No10

192.168.1.10

Panel zewnętrzny model
TCPIP_No15

192.168.1.15

55

Panel zewnętrzny model
TCPIP_No16

192.168.1.16

Panel wewnętrzny

192.168.1.100

Np.: (Panel zewnętrzny model TCPIP_No15) Aby uniknąć podobnej sytuacji z dowolnym panelem wewnętrznym,
sugerujemy ustawić numer urządzenia dla panelu zewnętrznego TCPIP_No15 jako 0101-8803, tj. numer urządzenia
panelu wewnętrznego + 8000
(Uwaga: 0803 + 8000 = 8803)
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Zmodyfikuj parametry, które wymagają zmian poprzez stronę internetową, i kliknij "Zapisz".

3.8 Instalacja i uruchomienie oprogramowania sterującego IMS.
Informacje na temat instalacji oprogramowania sterującego znajdują się w innym podręczniku.

3.9 Etapy uruchamiania głównej platformy






Sprawdź, czy alarm domowy, panel zewnętrzny i oprogramowanie sterujące może odbierać wiadomości z
głównej platformy.
Sprawdź, czy panel zewnętrzny może zadzwonić do panelu wewnętrznego i konsoli dozorcy oraz czy potrafi
otworzyć drzwi.
Sprawdź, czy pobieranie oprogramowania sterującego nie zostało zablokowane.
Sprawdź, czy panel zewnętrzny akceptuje kartę dostępu i odblokowuje drzwi.
Sprawdź inne możliwe funkcje.
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