1 ÚVOD
PÌÍDAVNÉ VYBAVENÍ
PÍídavným vybavením rozšíÍíte uñitné vlastnosti a sluñby
standardní telefonní ústÍedny Alphatel.
#

Modul CT LINE XVD obsahuje:
! automatický faxový pÍepína ;
! automatický modemový p Íepína ;
! vstup pro 1 dveÍní telefon T LINE TABLO;
! 1 spína (relé) programovatelný do 10 reñimç;
! výstup pro paging (moñnost interního reproduktoru);
! provolbu DISA (tónovou);
! funkci "Volání na ú et ústÍedny" (podle typu ústÍedny).

#

DveÍní telefon T LINE TABLO (vnjší jednotka) je ur en ke
komunikaci mezi osobou u dveÍí a vnitÍním ú astníkem
(pobo ka). Jedním tla ítkem lze vyzvonit skupinu pobo ek.
Obsahuje:
! hlasitý telefon s 2, 4, nebo 10 zvonkovými tla ítky;
! relé pro otevírání dveÍí s elektrickým zámkem;
! funkci "Zámek na kód".

CT LINE XVD
MODUL FAX-MODEMOVÉHO PÌ EPÍNA E, VRÁTNÉHO,
PROVOLBY DISA A SPÍNA E

T LINE TABLO 2,4,10
DVEÌ NÍ TELEFON VRÁTNÉHO (VN JŠÍ JEDNOT KA)
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2 MODUL CT LINE XVD

M Provolba na pobo ku (vnitÍního ú astníka) DISA

M Popis modulu CT LINE XVD

Po zazvonní je linka s nastavenou provolbou "vyzvednuta"
(ústÍedna se ohlásí). Poté máte 6s as na zahájení volby pobo ky.
Voláte-li pobo ku 23, volte tónovou volbou (DTMF) 23. Po
rozpoznání volby uslyšíte vnitÍní vyzváncí tón ()$)$)))))$)$)).
Tónová provolba (DISA) je spolehlivá, ale vyñaduje telefonní
pÍístroj s moñností tónové volby DTMF. Pokud je telefon pÍipojen
na ústÍednu, která má pouze impulzní volbu, pÍepnte pÍed provolbou
do volby tónové. Zpçsob je rçzný podle typu telefonu. Nkterý má
pouze pÍepína . astji má tla ítko TONE, nebo k pÍepnutí pouñijete
tla ítko r . Voláte-li z telefonního automatu na karty, volte íslo pÍímo pÍechází automaticky do tónové volby.

Modul slouñí k pÍímému volání na pobo ku ústÍedny bez
nutnosti pÍepojení obsluhou. Po ohlášení ústÍedny volte íslo
pobo ky.
Další funkcí je moñnost rozpoznání faxového volání (pÍíjem CNG
signálu) a automatické pÍepojení na fax - funkce ozna ovaná jako
faxswitch.
ÚstÍedna rozlišuje i modemové volání - pÍepojení na modem.

Bhem provolby na pobo ku mçñe nastat nkolik situací:
M Montáñ modulu CT LINE XVD
1.
2.
3.

Modul zasuÁte do ústÍedny do pÍíslušné pozice.

REP - konektor pro pÍipojení reproduktoru (funkce paging)
VRT - svorky pro pÍipojení vrátného T LINE TABLO
REL - svorky spína e (relé)
POZOR! PÌ ED MONTÁð Í MODULU ÚSTÌ EDNU VYPN TE!
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volaný vnitÍní ú astník je obsazen;
volaný vnitÍní ú astník se nehlásí;
provolba nepouñita, nebo nebyla úspšn vyhodnocena.

1.

V pÍípad obsazení pobo ky ústÍedna eká 30s na její uvolnní.
Obsazený ú astník je na pÍíchod provolby upozornn tónem (
$ ) $ )$ $
). Volající slyší vnit Í ní vyzván cí tón
()$)$)))))))$)$))). Nenastane-li spojení do této doby, je
další postup podle bodu 3.

2.

Volaný je vyzvánn po dobu 30s. Volající slyší vnitÍní vyzváncí
tón ()$)$)))))))$)$))). Kdyñ volaný nevyzvedne do 30s,
je další postup podle bodu 3.

3.

Za nou vyzvánt pobo ky nastavené pro normální provoz.
Volající slyší tón obdobný vyzváncímu tónu veÍejné ústÍedny
()$$))))))))))$$)). Není-li hovor do 30s vyzvednut, spojení
je zrušeno a státní linka zavšena.
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M Faxo vý pÍepína

M PÍehled volby, která Íídí modul CT LINE XVD

Modul rozpoznává faxový CNG signál ve stejné dob jako
provolbu (6s po ohlášení ústÍedny) a volání je smrováno na pobo ku
ur enou pro fax. Kdyñ tato pobo ka nepÍevezme volání do 30s,
spojení zanikne.
Pokud volající fax nevysílá signál CNG, budou po dobu 30s
vyzvánt pobo ky nastavené pro normální provoz. Pokud faxová
volání nejsou automaticky smrována na fax, mçñe to být zpçsobeno
problémem faxu na vysílací stran - nevysílá CNG signál (není
správn nastaven).
Faxový signál CNG

Volba po ohlášení

Funkce ústÍedny

nic

vyzvání pobo ky dle provozu

tónov pobo ka

provolba na pobo ku

CNG signál

pÍepojení na FAX

modemový signál

pÍepojení na pobo ku 22

chybná volba

vyzvání pobo ky dle provozu

M Mod emový pÍepína
Modemový signál stejn je rozpoznáván ve stjené dob jako v
pÍípad faxu. Je-li rozpoznán, je volání smrováno na pÍíslušnou
pobo ku. Kdyñ tato pobo ka nepÍevezme volání do 30s, spojení
zanikne.
V pÍípad, ñe volající modem nevysílá modemový signál, budou
po dobu 30s vyzvánt pobo ky nastavené pro normální provoz.
Modemový signál
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M Pouñ ití spína e

3 DVEÌNÍ TELEFON T LINE TABLO

Modul CT LINE XVD standardn obsahuje jeden spína REL
(spínací kontakt relé). Spína mçñe pracovat podle pÍidleného
reñimu. Vyuñití je k spínání svtel, návští "NERUŠIT", k ovládání
centrálního zvonku (sirény) pÍi zvonní ze státní, atd.

K modulu CT LINE XVD lze pÍipojit 1 dveÍní telefon
T LINE TABLO v provedení se 2, 4 a 10 tla ítky. Je vybaven
spína em (relé) pro el. zámek, funkcí zámek na kód, osvtlením
vizitek, indikací hovoru (zelená LED) a signalizací stisku tla ítka.

PÍíklad pouñ ití:
Spínání síÙových spotÍebi ç

M Popis T LINE TABLO
Tla ítko zptného dotazu
T LINE TABLO propojte s ústÍednou 2 vodi i (1 pár - svorka
SV1). V ústÍedn svorka VRT modulu CT LINE XVD.
POZOR! musíte dodrñet propojení VRT(G) - SV1(a)!
Doporu ení
V klidu nesmí svítit zelená LED (u mikrofonu),
pro montáñ:
pokud ano, tak zamÁte pÍívody k vrátnému.

styka

Schema propojení:

POZOR: Spína není ur en ke spínání síÙového naptí!
SV1

el. zámek

napaje
8-12V/1A

POZOR! PÍed montáñ í vrátného ústÍednu vypnte!
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M VnitÍní uspoÍádání T LINE TABLO

4 TECHNICKÉ PARAMETRY
M Modul CT LINE XVD

A1
A2
A3

Provolba

typ
po et stát. linek
ohlášení

DISA
2
1 tón 425Hz

Faxo vý pÍepína

po et stát. linek
po et cílových faxç

2
1

Mod emový pÍep. po et stát. linek
po et cíl. modemç

2
1

Paging

interní reproduktor

100mW

Spína

po et
spínané naptí
izola ní naptí

1
max. 48V / 1A
100V

Vrátný

lze pÍipojit
po et vodi ç

1
2

TABLO 2, 4

SV1
a b T1 T2
Z1 Z2

A1
A2
A3

TABLO 10

SV1
a b T1 T2
Z1 Z2

SV1
Z1, Z2
T1, T2
A1
A2
A3

- svorky ab pro pÍipojení k XVD (polarita a+, b-)
- svorky pro pÍipojení elektrického zámku
- svorky pro pÍipojení napaje e (el. zámek a osvtlení)
- nastavení úrovn mikrofonu
- nastavení úrovn reproduktoru
- nastavení vyváñení (akustické zp tné vazby)

Pozor!

A1..A3 mçñe nastavovat pouze servisní technik!

M DveÍní telefon T LINE TABLO 2, 4,
vedení
relé pro el. zámek
napájení osvtlení
prodleva osvtlení
akustický výkon
rozmry

10
2 vodi e, smy ka < 100S
proud 1A
8-12Vst, nebo 10-15Vss
20s ± 5s
100mW
165x105x36mm (2 tla ítka)
165x105x36mm (4 tla ítka)
250x105x36mm (10 tl.)

Poznámka: Bhem otevírání zámku nelze hovoÍit.
Po dobu hovoru nelze vyzvonit další pobo ku ani otevÍít
elektrický zámek kódem.

8

9

MANUAL CT LINE XVD
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