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1. O VÝROBKU

         LINKOVÝ VRÁTNÝ je hlasitý dve�ní komunikátor ur�ený k p�ipojení 
k síti pobo�kové telefonní úst�edny jako b�žný telefon. Jeho prost�ednictvím 
m�že p�íchozí návšt�va volat p�ímo na telefon na vašem stole. Nahrazuje 
b�žné domovní zvonkové tablo s domovními rozvody a domovními telefony. 
Sta�í pouze dvoudrátové p�ipojení na jednu pobo�ku telefonní úst�edny. 
Ovládání je velmi jednoduché – sta�í stisknout zvolené tla�ítko a linkový 
vrátný sám vyto�í p�edem naprogramované �íslo z pam�ti.
         LINKOVÝ VRÁTNÝ obsahuje  spína� kterým lze ovládat elektrické 
dve�ní zámky. Tento spína� m�že ovládat jak osoba u linkového vrátného, 
tak i ostatní uživatelé vnit�ních linek pobo�kové úst�edny.
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2. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

-  napájení: a/ z telefonní linky
                   b/ trvalé napájení z externího zdroje (vhodné pro aplikace na        
                       úst�edny SIEMENS)
-  4 tla�ítka
-  možnost uložení až šestnáctimístných �ísel
-  p�epínání režimu DEN/NOC heslem z telefonu
-  tónová nebo pulzní volba
-  prosv�tlení vizitek svítivými diodami LED 
-  jeden spína�e pro elektrický zámek
-  programování z telefonu 
-  nerezový kryt

                                                                                     
3.POUŽITÁ TERMINOLOGIE
Vyv�šení nebo zav�šení linky – stejná funkce jako zvednutí a položení 
sluchátka u klasického telefonu.
Trvalé napájení – jeden ze zp�sob� nepájení elektroniky základní jednotky. 
Napájení z p�ipojené telefonní linky je nahrazeno napájením ze zdroje pro 
spínání zámk� a podsvícení vizitek.
Odchozí hovor – telefonické spojení vzniklé p�i volání sm�rem z vrátného. 
P�íchozí hovor – telefonické spojení vzniklé p�i volání na vrátného
Programovací režim – do tohoto režimu se dá dostat po vyto�ení hesla. 
Vrátný se v tomto režimu m�že programovat.

4.NÁVOD K POUŽITÍ

4.1 Uživatel u linkového vrátného
a/ volba tla�ítka
          Uživatel si p�e�te jména na vizitkách u jednotlivých tla�ítek, jedno si 
vybere a zma�kne. Stisk tla�ítka je akusticky potvrzen a vrátný vyv�sí linku. 
Ozvou se t�i krátké vzestupné tóny a po uplynutí nastaveného �asu od 
vyv�šení (programovací volba 82ee) za�íná volba �ísla z pam�ti do linky 
tónov� nebo pulzn� (programovací volba 40 nebo 41). Pokud je vrátný 
v režimu DEN je voleno �íslo uložené pro tento režim, pokud je v režimu NOC 
volí se �íslo uložené pro režim NOC. U volaného ú�astníka vyzvání telefon a 
z reproduktoru vrátného je slyšet vyzván�cí tón. Pokud by m�l volaný 
ú�astník linku obsazenou ozve se z reproduktoru obsazovací tón a vrátný 
sám zav�sí. Nezvedá-li volaný  telefon, vyzvání vrátný po dobu shodnou s 
povolenou délkou hovoru (programovací volba 81dd) a pak zav�sí. Po 
zvednutí sluchátka u volaného dochází k hovorovému spojení, které m�že 
trvat již zmín�nou nastavenou dobu. Hovo�ící jsou upozorn�ni �ty�mi 
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krátkými tóny na ukon�ení spojení 10 sekund p�ed tím než vrátný sám 
zav�sí. P�i zav�šování se ozvou dva krátké sestupné tóny.
          Volaný  ú�astník m�že zadáním hesla (v tónové volb�) b�hem hovoru 
uživateli u vrátného otev�ít dve�e nebo bránu. Z reproduktoru jsou slyšet t�i 
vzestupné tóny a po nich trvalý tón po dobu sepnutí zámku. Tuto dobu lze 
nastavit (programovací volby 84gg a 85ii).
          Pokud uživatel u vrátného b�hem probíhajícího hovoru s volaným 
stiskne jiné tla�ítko (nebo více tla�ítek pro zadání hesla zámku) spojení se 
p�eruší, vrátný zav�sí, znovu vyv�sí a provede volbu �ísla 
naprogramovaného  pro toto nov� zma�knuté tla�ítko. P�i zadání hesla  
zámek sepne a potom vrátný zav�sí.
          Jestliže by uživatel zma�kl tla�ítko pro které není uloženo žádné �íslo, 
vrátný vyzvedne, po t�ech krátkých vzestupných tónech se neuskute�ní 
žádná volba, v reproduktoru se ozve oznamovací tón úst�edny a vrátný 
automaticky zav�sí. 

b/ sepnutí zámku
          Zná-li uživatel u vrátného hesla pro sepnutí zámku m�že tento zámek 
spínat, aniž by byl nucen navazovat hovorové spojení. Postupným stiskem 
vybraných tla�ítek 0 až 3 se vytvo�í kód. Každé stisknutí tla�ítka je akusticky 
potvrzováno. Po stisku prvního tla�ítka vrátný vyv�sí linku. �asová prodleva 
mezi stiskem tla�ítek musí být menší než nastavená (programovací volba 
83ff). Pokud se zadá nesprávné heslo, neúplné heslo, více než šest �íslic 
nebo se nedodrží již zmín�ná �asová prodleva pro stisk dalšího tla�ítka, 
ozvou se dva sestupné tóny a vrátný zav�sí. Je-li heslo p�ijato, ozvou se t�i 
vzestupné tóny a trvalý tón po dobu sepnutí zámku, stejn� jako u otev�ení 
dve�í volaným p�i hovoru. Má-li uživatel zp�ístupn�no jen heslo pro jeden 
režim vrátného nap�. DEN a vrátný je p�epnut do opa�ného režimu NOC je 
toto heslo samoz�ejm� odmítnuto jako nesprávné.

4.2 Uživatel u vnit�ního telefonu
 a/ volání na linkového vrátného
         Po vyv�šení jakéhokoli telefonu na pobo�kové úst�edn� a volb� �ísla 
pobo�ky na které je vrátný p�ipojen dojde po prvním vyzvon�ní k navázání 
hovorového spojení s vrátným. B�hem tohoto spojení m�žeme tónovou 
volbou z telefonu p�ejít do programování vrátného, m�žeme sepnout zámek  
a m�žeme zm�nit režim vrátného z denního na no�ní a naopak.Vždy jen 
volíme p�íslušný kód pro zvolenou funkci a potvrdíme stiskem klávesy  * . Po 
zav�šení telefonu vrátný automaticky zav�sí.

b/ spínání zámku 
         Vrátný obsahuje na základní desce svorky Z a T+Z se spínacím 
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kontaktem pro p�ímé p�ipojení cívky elektrického dve�ního zámku. Volbou 
p�íslušného hesla a potvrzení hv�zdi�kou p�i spojením s vrátným m�žeme 
tento zámek sepnout. Doba sepnutí zámku je samostatn� nastavitelná. 

c/ p�epínání vrátného v režimech DEN – NOC
          B�hem hovorového spojení s vrátným m�žeme tónov� volit hesla pro 
režim DEN (potvrzení hesla je 4x krátký tón) a hesla pro režim NOC (potvrzení 
hesla je 1x dlouhý tón) a p�echázet libovoln� mezi t�mito režimy.  Op�t je 
nutno hesla potvrzovat hv�zdi�kou. Stisknutá tla�ítka na vrátném pak mohou 
volit zcela odlišná telefonní �ísla než v b�žném režimu a mohou se m�nit i 
kódy pro zámky pro p�íchozí. Lze nap�. naprogramovat tla�ítka v režimu DEN 
klasicky, na telefony v kancelá�ích a pro režim NOC �ísla na mobilní telefony, 
samoz�ejm� se zadáním cesty p�es státní linku nebo GSM bránu telefonní 
úst�edny. Po ukon�ení pracovní doby a p�i opoušt�ní pracovišt� sta�í 
p�epnout vrátného heslem do režimu NOC a d�ležitý návšt�vník nás po 
stisku tla�ítka na vrátném m�že kontaktovat p�ímo na náš mobilní telefon. 

5.  UVEDENÍ DO PROVOZU
a/ p�ipojení na telefonní linku
         Linkový vrátný je v základním nastavení propojek PWR+ a 
PWR-dodáván od výrobce pro napájení pouze z telefonní linky ,takže pro 
uvedení do provozu sta�í tuto linku p�ipojit dv�ma dráty do svorek LINE na 
kontakty a , b v libovolné polarit�. Na telefonní linku ur�enou pro vrátného se 
v žádném p�ípad� nesmí paraleln� p�ipojovat druhý vrátný nebo telefon. 
Vrátný se nesmí zapojovat ani na r�zné p�epína�e linek pro dva telefony.
         Již po tomto dvoudrátovém p�ipojení je vrátný zcela funk�ní, musí se 
jen naprogramovat (viz dále). Samoz�ejm� nefunguje prosv�tlení vizitek a 
spína� zámku, které vyžadují externí napájení.
 
b/ p�ipojení dve�ního zámku a prosv�tlení vizitek        
           Pro spínání dve�ního zámku je nutný napájecí zdroj s doporu�eným 
výstupním nap�tím 12V se stejnosm�rným nebo st�ídavým výstupem. P�i 
stejnosm�rném napájení elektrický zámek p�i otvírání jen cvakne. To ovšem 
není na závadu protože vrátný po dobu sepnutí zámk� vysílá do 
reproduktoru trvalý tón. P�i st�ídavém napájení zámek sám vr�í. Cívka 
elektrického zámku se p�ipojí do svorek Z, T+Z. 
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         Napájecí zdroj se p�ipojuje do svorek T, T+Z v libovolné polarit�. Po 
p�ipojení se rozsvítí prosv�tlení vizitek. Vizitky jsou prosvíceny diodami LED 
které mají oproti žárovkám nízkou spot�ebu a dlouhou životnost. 
               Na spoji je i svorka ozna�ena GND spojená pouze s kovovými 
�ástmi vrátného. P�ipojuje se na ochranný vodi�. Pokud není tento vodi� 
dostupný lze svorku p�ipojit p�ímo na a nebo b drát vstupní svorky LINE.  
Svorka GND slouží pro odvedení p�ípadného elektrostatického náboje p�ímo 
do zem� a m�že ochránit elektroniku vrátného p�ed poškozením.

c/ volba trvalého napájení z externího zdroje  
         Napájení elektroniky základní jednotky lze jednoduchým zp�sobem 
zm�nit z napájení z telefonní linky na napájení z p�ipojeného externího zdroje 
pro spínání zámk�, p�ipojeného do svorek T,T+Z. Linkový vrátný p�i tomto 
zp�sobu napájení vyžaduje ke své funkci vždy p�ipojený externí zdroj. Pouhé 
p�ipojení telefonní linky již nesta�í. Pro volbu zp�sobu napájení používáme 
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�íslování tla�ítek

CVJ-1

02

CVJ-2

02
03

CVJ-4

00
01
02
03

propojku PWR- a dv� propojky PWR+ na základní desce jednotky.
Napájecí zdroj p�ipojený do svorek T,T+Z musí být galvanicky odd�lený

a nesmí se používat pro napájení jiného ze�ízení.

napájení z externího
zdroje

rozpojeno 2x spojeno
napájení z telefonní linky spojeno 2x rozpojeno

ZP�SOB NAPÁJENÍ propojka PWR- 2x propojka PWR+

d/ �íslování tla�ítek
Horní tla�ítko na �elním panelu je pozice 0 a dále pokra�uje �íslování

dolu 1,2 až spodní tla�ítko 3.

e/ mechanická montáž
Vrátného lze montovat jen p�ímo na omítku s použitím p�ibalených
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dvou vrut� a hmoždinek. �elní panel se odmontuje po vyšroubování šroubku 
ne spodní stran� vrátného. P�i zp�tné montáži panelu do ráme�ku se nejprve 
nasune horní �ást panelu na výstupek na vnit�ní stran� st�íšky a následn� se 
p�iklopí spodní �ást.
         
f/ vým�na štítk� vizitek
          Pro vým�nu vizitek je po odšroubování �elního panelu z boku 
p�ístupná št�rbina pro vložení štítku mezi �elním sklem a prosv�tlovacím 
plexisklem.  Štítky jsou p�iloženy v p�íslušenství každého výrobku. Lze je 
také získat v elektronické podob� na internetové adrese výrobce 
www.cantel.cz . Pro dokonalý výsledný vzhled doporu�ujeme tisk na 
pauzovací papír snadno dostupný ve formátu A4.

6. PROGRAMOVÁNÍ  Do programovacího režimu se dostaneme po 
zavolání na vrátného a volbou servisního hesla potvrzeného stiskem tla�ítka 
*. Od výrobce je heslo nastaveno na 123456. Musíme se p�esv�d�it jestli není 
zkratována propojka WRP na základní jednotce pro ochranu proti 
p�eprogramování. Pokud je, musíme ji pro programování rozpojit jinak vrátný 
servisní heslo ignoruje. P�ijmutí hesla je potvrzeno programovacím tónem 
(jeden spodní tón a dva stejné vyšší). Podle programovací tabulky m�žeme 
vkládat programovací volby v libovolném po�adí a bez �asového omezení. 
Každá volba se potvrzuje dvakrát stiskem * a následn� je z vrátného vyslán 
programovací tón. Je praktické si p�ed programováním všechny volby 
poznamenat na papír pro rychlejší vkládání. Po skon�ení programování sta�í 
telefon zav�sit. 
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a/ tabulka funkcí

9 1 999 **
9 2 999 **
9 5 999 **
9 8 999 **
9 9 999 **

mazání všech �ísel pro režim DEN
mazání všech �ísel pro režim NOC
Mazání všech hesel zámku 1 
firemní nastavení – ponechá jen �ísla pro volby 
firemní nastavení (vrátí i servisní heslo do 
defaultu)

8 1 dd **

8 2 ee **

8 3 ff **

8 4 gg **

8 6 j **

8 7 k **

8 8 l  **

Maximální doba hovoru s vrátným   ( dd x 10s )

Prodleva p�ed zahájením volby        ( ee x 0.1s )

Prodleva pro stisk dalšího tla�ítka pro hesla 
                                                            ( ff x 0.1s)

Doba sepnutí zámku                      ( gg x 1s)
                     
Zesílení reproduktoru 
                                   NEDOPORU�UJE SE M�NIT
Zesílení mikrofonu     
                                   NEDOPORU�UJE SE M�NIT                                         
Výsledná hlasitost    
                                   NEDOPORU�UJE SE M�NIT

dd = 
01 – 99
ee = 
08 – 99

ff =
 01 – 99

gg =
 01 – 99
 
j = 0 – 7

k = 0 – 7

l = 0 - 7

dd = 06 
(tj.60s)
ee = 08 
(tj.800ms)

ff 
=20(tj.2s)

gg= 05 
(tj.5s)

5

4

4

5 1 hh…**
5 2 hh…**
5 3 hh…**
5 4 hh…** 

784 **
780 **

První heslo zámku   – pro provoz DEN i NOC
Druhé heslo zámku   – pro provoz DEN
T�etí heslo zámku     – pro provoz NOC
Heslo zámku  pro otev�ení z telefonu
P�I POUŽÍVÁNÍ HESLA Z TELEFONU SE MUSÍ 
HESLO POTVRDIT HV�ZDI�KOU    
Filtrování okolního hluku - zapnout
Filtrování okolního hluku - vypnout

hh…=
2-6�íslic

11
prázdné
prázdné
11 ( * )

4 0  **
4 1  **

Volba tónová
Volba pulzní

40 tónová

3 0 hh…**
3 1 hh…**
3 2 hh…**
3 3 hh…**

Heslo pro p�epnutí do  režimu DEN
Heslo pro p�epnutí do  režimu NOC
Heslo pro zav�šení
Servisní heslo
P�I POUŽÍVÁNÍ HESEL Z TELEFONU SE MUSÍ 
HESLO POTVRDIT HV�ZDI�KOU    

hh… =
2-6�íslic

30 ( * )
31 ( * )
00 ( * )
123456( * )

2 tt nn…**

2 tt **

Uložení volby �ísla nn… pod tla�ítko tt pro 
režim NOC
Vymazání �ísla pro tla�ítko tt pro režim NOC
nn… 1 – 16�íslic
n v rozsahu: 0-9,  * = *3,   # = *2,
FLASH = *1, Pauza = *0

tt=00-03 Vše 
prázdné

jen tl. 00
volba 22

1 tt nn…**

1 tt **

Uložení volby �ísla nn… pod tla�ítko tt pro
 režim DEN
Vymazání �ísla pro tla�ítko tt pro režim DEN
nn… 1 – 16�íslic
n v rozsahu: 0-9,  * = *3,   # = *2,
FLASH = *1, Pauza = *0

tt=00-03
          

Vše 
prázdné

jen tl.00
volba 21

VOLBA FUNKCE ROZSAH DEF AULT
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b) poznámky k volbám

Všechna hesla volená z telefonu na vrátného je t�eba potvrdit hv�zdi�kou. 
Jedná se o :
         a/ hesla pro p�epnutí do režimu DEN a NOC
         b/ heslo pro zav�šení
         c/ heslo servisní
         d/ heslo zámku pro otev�ení z telefonu
Pokud tedy chceme v defaultním nastavení vrátného otev�ít  zámek volíme 
z telefonu  1 , 1, * , nikoli pouze 1, 1. U n�kterých úst�eden Alphatel je nutné 
zm�nit parametr EE GP pro pobo�ky které mají hesla do vrátného posílat.  
V základním nastavení t�chto úst�eden se hv�zdi�ka používá pro obsluhu 
úst�edny a nebyla by poslána jako potvrzení hesla do vrátného.
b/ poznámky k volbám
volba 1 a 2 : Vkládání �ísel pro jednotlivá tla�ítka pro režim DEN a NOC. Lze 
vložit i znaky *, #, flash a pauzu. 
volba 3 : Servisní heslo je z výroby nastaveno na 123456. Zm�n�né heslo si 
dob�e zapamatujte nebo uložte zapsané na bezpe�né místo. Bez tohoto hesla 
nelze v budoucnu na vrátném nic nastavovat nebo m�nit. Pokud by však ke 
ztrát� hesla došlo není t�eba vrátného demontovat a zasílat do servisu, sta�í 
kontaktovat servisní odd�lení výrobce a heslo vám m�že být po telefonu zp�t 
nastaveno na 123456.
          Jednotlivá hesla nesm�jí být v žádném p�ípad� stejná ani �ástí jiného, 
nemohou také obsahovat znaky * a # .
volba 4 : 40** p�epne vrátného do tónové volby, 41** p�epne do pulzní
volba 5  : Žádné ze t�í hesel pro zámek nesmí být shodné a máme k dispozici 
pouze �ísla 0,1,2, a 3. Pokud probíhá otvírání zámku 
( z reproduktoru je slyšet trvalý tón) a zma�kneme jakékoli tla�ítko, otvírání 
se okamžit� p�eruší a prob�hne nový d�j.
           Heslo pro otev�ení z telefonu se musí  lišit i od hesel u volby 3.
volba 8 : Slouží k nastavování �as� a audio parametr�. Volby 86 až 88 se 
nedoporu�ují m�nit. Audio �ást vrátného je nastavena a vyvážena již 
z výroby. Neodborná manipulace s t�mito hodnotami m�že vést k rozvážení 
p�ijímaných a vysílaných úrovní signál� a k následnému vysazování hovoru 
v jednom �i druhém sm�ru.
V n�kterých místech s vysokým okolním hlukem nebo s velkými akustickými 
odrazy ( nap�. chodby velkých budov ) se m�že stát že linkový vrátný je po 
zabudování na ur�ené místo stále v p�ijímacím režimu. P�ítomnost velkého 
okolního hluku je detekována vrátným jako mluvené slovo volajícího od 
vrátného. Ten je stále v p�ijímacím režimu ve sm�ru od mikrofonu a p�íjem 
z telefonní linky je potla�en. M�že to mít za následek vysazování hovoru od 
ú�astníka u telefonu, potla�ení oznamovacího nebo obsazovacího tónu 
úst�edny nebo i nemožnost p�ijímat povely tónové volby z telefonní linky pro 
hesla a programování. V tomto p�ípad� posta�í snížit citlivost mikrofonu 
parametrem 8 7 k ** , nebo zapnout funkci „Filtrování okolního hluku“ 
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parametrem 784 **, která zlepšuje provoz tohoto za�ízení v prost�edí se 
stálým hlukem.

volba 9 : Ur�eno pro mazání zvolených �ástí nastavení a pro návrat 
k p�vodnímu (defaultnímu) nastavení z výroby.

8.TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRÙ

Rozm�ry              V153 x š70 x h30 mm
Pracovní teploty                 -20°C až +60°C
Max. odb�r podsv�tlení                        35mA 
Max. spínaný proud zámku                          1A

Nap�tí napáje�e zámku  a 
prosv�tlení vizitek (T,T+Z)

           8 -12V AC   50-60Hz                          
                   8  - 16V DC

Citlivost p�íjíma�e DTMF           min. 40dB p�i 20-60mA
Volba pulzní / tónová            60:40ms / 100:100 ms
Citlivost detekce vyzván�ní            min 30V ef   25-50Hz

Úbytek nap�tí p�i vyv�šení              max.8V p�i 25mA
             max.16V p�i 50mA

Min.proud linky p�i vyv�šení                         15mA
Max. nap�tí linky p�i zav�šení                           72V
Min.nap�tí linky p�i zav�šení                          24V
Svod p�i zav�šení              max. 60µA p�i 60V

¨
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