NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ

VRÁTNÝ AV-02
VRÁTNÝ AV-04
VRÁTNÝ AV-10
PRO VRÁTNÝ AV-10

PANEL AVX-13

1.1 Úvod

1.2 Instalace

Elektronický vrátný VRÁTNÝ AV-xx je zaÍízení, slouñící pro
komunikaci s osobami u vstupu do objektu v etn ovládání zámku dveÍí.
Velkou pÍedností tohoto vrátného je, ñe se pÍipojuje jako bñný telefon.
Navíc má Íadu dalších vlastností - prosvtlení vizitek, zámek na kód,
programování z telefonu, atd. Mçñe být pÍipojen na libovolnou pobo ku
Vaší telefonní ústÍedny. To dovoluje vrátnému vyuñívat sluñby ústÍedny
(napÍ. konferenci, pÍesmrování, pÍepojování, ...). K pobo kové ústÍedn
je moñné pÍipojit samozÍejm více vrátných - kañdý pak obsazuje 1
pobo ku.
Vrátným lze elegantn obejít dodate nou montáñ domovních
telefonç, zvonkç a rozvodç pro ovládání elektrických zámkç.

M Elektrická instalace

Vrátný AV-10 je moñné dále rozšíÍit o 1 añ 3 panely AVX-13 s 13-ti
tla ítky, a tím zvýšit po et tla ítek añ na 49 (10+3x13). Rozmry panelu
PANEL AVX-13 jsou shodné s VRÁTNÝ AV-10 (250x105x36mm).

Základní instalace je velmi jednoduchá. Vrátný se pÍipojuje jako
kterýkoliv telefon na libovolnou pobo ku ústÍedny. Linka se pÍivádí pod
šroubové svorky A a B viz "Schema pÍipojení".
M Instalace elektrického zámku
Elektrický zámek se pÍipojuje na svorky Z1 a Z2. Na svorky T1 a T2
je nutné pÍipojit napaje 8 añ 12V/1A. PÍi takto pÍipojeném napaje i svítí
ervené tla ítko na panelu vrátného. Po stisknutí tohoto tla ítka se na cca
10s rozsvítí osvtlení vizitek.
M Mechanická instalace
1. Pomocí klí e odemknte zámek na víku vrátného.
2. Víko s elektronikou sejmte.
3. Upevnte zadní kryt vrátného na stnu. Pokud provádíte montáñ
pod omítku, vyuñijte dodané pásky, které pÍedem pÍišroubujte na
zadní stnu krytu. NezapomeÁte protáhnout pÍívody k vrátnému
kruhovým otvorem pÍi spodním okraji krytu (linka, zámek, napájení
zámku).
4. Do štrbiny mezi dvmi skly ve víku zasuÁte vizitky.
5. Vloñte víko zpt na kryt vrátného a uzamknte jej.
Klí pe liv uschovejte!
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M Schema pÍipojení

1.3 PANEL AVX-13
PANEL AVX-13 obsahuje 13 tla ítek a je ur en k rozšíÍení po tu
tla ítek vrátného VRÁTNÝ AV-10. Je moñné zaÍadit za sebe dokonce añ
3 panely a tím zvýšit po et tla ítek na 49.
PANEL AVX-13 je napájen pÍímo z vrátného VRÁTNÝ AV-10 a
nepotÍebuje tedy ñádný další pÍívod energie.
M Instalace
1. Pomocí klí e odemknte zámky na AV-10 a AVX-13.
2. Víka s elektronikou sejmte.
3. Obdélníkovými otvory v zadních krytech protáhnte dodaný plochý
kabel (kabely pÍi více panelech AVX-13).
4. Na zadní stnu krytç pÍišroubujte dodaný ocelový pásek s prolisem
(jeho délka se liší podle po tu panelç). Ploché kabely musí být
voln uloñeny v prolisu. Šrouby zatím pouze lehce pÍitáhnte.
5. Vloñte víka zpt na kryty a uzamknte je.
6. SeÍite vzájemnou polohu vrátného a panelç.
7. Dotáhnte spojovací šrouby.
8. Opt sejmte víka.
9. Upevnte sešroubované kryty na poñadované místo.
10. Do štrbin mezi skly na víkách zasuÁte vizitky.
11. PÍipojte vodi e k vrátnému AV-10.
12. PÍipojte plochý kabel(y) do pÍíslušných konektorç.
13. Vloñte víka na kryty a uzamknte je.
Klí e pe liv uschovejte!
M Programování AV-10 s panelem AVX-13
VRÁTNÝ AV-10 sám rozpozná, ñe je k nmu pÍipojen panel(y)
AVX-13. Rozdíl v programování je pouze v tom, ñe tla ítka mají íslování
dvoumístné (napÍ. tl. 1 se zna í 01) viz "PÍehled funkcí".
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M Schema propojení AVX-13

1.4 Obsluha elektronického vrátného
Po stisknutí zvonkového tla ítka vrátný zavolá na telefonní íslo,
které je pod tla ítkem naprogramováno (a ñ 15 místné íslo). Po
vyzvednutí mçñe volaný s pÍíchozím hovoÍit. Mçñe také bhem hovoru
tónovou volbou na svém telefonu sepnout el. zámek, a tím pÍíchozímu
otevÍít (prodleva mezi tóny musí být kratší neñ 2s).
Po zavolání z telefonu na pobo ku, kde je pÍipojen vrátný, vrátný
sám vyzvedne. Ú astník mçñe odposlouchávat ruch u vchodu, upozornit
hlasem, dát výstrahu, nebo otevÍít dveÍe.
Vrátný je navíc vybaven funkcí "zámek na kód". PÍíchozí si sám
mçñe otevÍít dveÍe volbou hesla (max. 6 místné heslo). Doba mezi
stisknutím tla ítek však nesmí být delší neñ 2s, jinak vrátný vyhodnotí
stisk jako volání na naprogramované telefonní íslo.

plochý
kabel

spodní kryt

ocelový pásek

M PÍíklad
1) PÍíchozí stiskne na vrátném tla ítko ú astníka.
Vrátný vy kává 2s ( eká, zda nejde o volbu hesla zámku na kód).
Potom vyto í naprogramované telefonní íslo.
2) U volaného ú astníka zazvoní telefon.
Kdyñ volaný vyzvedne, mçñe hovoÍit s pÍíchozím. Po uplynutí
nastavené doby vrátný zavsí. Zavsí také v pÍípad, je-li vyslán
ú astnickým telefonem tónov kód pro zavšení.
Kdyñ vrátný zjistí obsazovací tón (volaný je obsazen), pÍípadn
oznamovací tón (volaný zavsil), zavsí automaticky.
3) Volaný ú astník chce umo ñnit pÍíchozímu vstup do objektu.
Navolí na íselnici svého telefonu tónov kód pro zapnutí el.
zámku vrátného a tím pÍíchozímu otevÍe dveÍe. Pokud je kód
shodný i pro zavšení, vrátný po otevÍení zavsí.
4) Kdyñ pÍíchozí bhem hovoru stiskne jiné tla ítko.
Vrátný spojení zruší a zavolá na nov zvolené íslo.
5) PÍíchozí si chce sám otevÍít dveÍe.
Tla ítka na vrátném pouñije jako íselnici. Po navolení správného
hesla dojde k otevÍení dveÍí s elektrickým zámkem. Doba mezi ísly
hesla nesmí být delší neñ 2s.

plochý kabel
víko
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1.5 Programování parametrç vrátného

1.6 Technické parametry

Vrátný má nastavitelné parametry, funkce a telefonní ísla uloñené
v pamti EEPROM.
Pozor! Vrátný se programuje pouze pomocí tónové volby (DTMF).
M Postup programování parametr ç

Vrátný typu:

OtevÍte vrátného a nastavte pÍepína do polohy "P".

2.

Dále následují dv moñnosti:
a) - pÍipojte telefon ke svorkám A B a stisknte zvonkové tla ítko
vrátného. ÚstÍedna musí dávat dostate ný proud!
b) - z jiné pobo ky vyto te íslo vrátného.
V obou pÍípadech vrátný vyzvedne a upozorní signálem
"$)$))))$)$))))$)$)" na pÍipravenost k programování.
Tónov volte funkci dle tabulky. Do 3s zazní signál "))$)$)$))" a
vrátný eká na potvrzení funkce (max. 5s).

4.

Funkci potvrte volbou 3 - poté jste upozornn signálem "))$$$$)))",
ñe parametr je zapsán do pamti EEPROM.
V pÍípad, ñe parametr nepotvrdíte, bude funkce ignorována.

5.

Vrátný upozorÁuje signálem "$)$))))$)$))))$)$)", ñe je pÍipraven pÍíjímat
další parametry postupem od bodu 3.
Pokud do 60s neprovedete ñádnou volbu vrátný zavsí - nové
programování musíte za ít od bodu 2.

AV-10
250x105x36mm

Po et tla ítek:
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PANEL AVX-13

Volba:

3.

AV-04
165x105x36mm

Další rozšíÍ ení:
Teplotní rozsah:

1.

AV-02

Rozm  ry: 165x105x36mm

Stav OFF-HOOK:
Stav ON-HOOK:
Vyzván ní:
Napájení zámku:
Spína zámku:

-20°C añ 70°C
impulzní 60:40ms, tónová 100:100ms
I min =23mA p Í i U min =7.2V (I max =100mA)
R vst >1MS, Imax <20:A (U max =80V)
citlivost 27Vef ±20%, max. 90Vef, 20..60Hz
typ. 8..12Vef / 50Hz / 1A
nap  tí max. 24V, proud max. 1A

Vrátný je napájen pouze z telefonní linky. Další napájení je nutné
pouze pro elektrický zámek a osvtlení vizitek (8..12V- /1A).

Dçleñité!
1. Po ukon ení programování nastavte pÍ epína do polohy
"PROVOZ" - vrátný je pÍipraven k provozu.
2. NezapomeÁte propojkou T nastavit poñadovaný druh volby!
(tónová volba DTMF = zkrat, impulzní volba = rozpojeno)
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1.7 PÍehled funkcí
Volba

Funkce

Poznámka

1 t nn... Uloñení volby ísla nn.. pod tla ítko t
Vymazaní volby pro tla ítko t
1t

1..15-ti místné

1 tt nn.. Uloñení volby ísla nn.. pod tla ítko tt
1 tt
Vymazaní volby pro tla ítko tt

*) pouze AV-10
s AVX-13
{m=3}

20

Zavšení: m = 1 - oznamovací tón
m = 2 - obsaz. period. tón
m = 3 - oba
Zavšení pÍi tónech - vypnuto

3 hh...
30

Heslo hh... zámku na kód
Zámek na kód - ne

2..6 míst

{ne}

4 kk
40

Volba kk zavšení vrátného pobo kou
Zavšení vrátného pobo kou - ne

2 místa

{ne}

5 zz
50

Volba zz otevírání dveÍí z pobo ky
Otevírání dveÍí z pobo ky - ne

2 místa

{ne}

92 nn
93 nn
94 nn

Mezi íslicová mezera nn (x20ms)
Doba sepnutí relé nn zámku (x1s)
Doba nn pro opakování volby (x20ms)

01..99
01..99
01..59

{900ms}
{5s}
{800ms}

0 dd

Doba hovoru dd s vrátným (x1s)

30..99

{60s}

00

Firemní nastavení

standard

2m

{...} - standardní hodnoty nastavené od výrobce
MANUAL ALPHATEL AV-xx
verze 2.1 01-01-02

Kmito et zavšovacího tónu je 425Hz, +200Hz/-150Hz.
Doporu ení:

mçñete nastavit stejný kód pro zavšení i otevírání dveÍí
- napÍ. 4 12 a sou asn 5 12.
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