Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 инструкция за инсталация
Той е предназначен за обекти с един жилищен вход или в конфигурация със система тип CD-2502 или тип CD-3100 / при затворен жилищен комплекс
(работи като основен/главен вход и също като подчинен/второстепен вход).
Домофонната система се състои от външен входен панел CP-2600, захранване и етажни аудио домофони (вътрешни станции).
Ако инсталирате система с един вход и не променяте заложените производствени настройки. Системата ще работи нормално при стандартно заложени
параметри от производителя.
Елементи на система CD-2600
- външев входен панел със централа CP-2600 - поцинкована прахово боядисана стомана в черно или сиво/сребърно, малък дисплей за оказване състоянието
на системата, вградена електронна касета /централа.
Клавиатурата е механична, поликарбонатна и се използва както за избор на абонат, така и за отключване на входната врата от абоната ( четирицифренна индивидуална кодова комбинация).
- захранване - импуслно ZS 15 VDC/ 1А. Допустимо е да се използва друг тип адаптер с уговорката, че е ще се запази параметри на първоначалното захранване
- Етажен аудио домофон Laskomex - всички модели аудио домофони. - Етажните домофони, които могат да се включват към CD-2600 Laskomex са моделите от производителя Laskomex: LF-8, LT-8, LX-8, LR-8, LM-8, LM-8W5, LM-8W/6, LM-8/W4, LG-8D, LY-8 и LY-8-1. Всички модели могат да се разгледат на интернет
адрес www.laskomex.com.pl и на сайта на официалния представител за България - www.elbravobg.com.
- Електрически насрещник или електромагнитна брава - Може да се използва електрически насрещник или електромагнитна брава с 12V AC / DC консумация на
ток и не повече от 1А. Може да се контролират няколко брави, но за целта е необходимо да се инсталират необходимите за целта етажни цифрови домофони.
- Бутон за отваряна на входната врата - За отблокиране на електрическата брава може да се използва всеки един бутон. Паралелно с бутона може да се с
върже светодиод за включване на осветление и сигнализация при отваряне на врата.
- Модул PW1 Допълнително повикване/сигнализация - (акустични или оптични) повикване в етажните домофони. Подходящ е за помещения с високо ниво на
шум или при абонати с увреден слух за включване към устройство с напрежение 12 ... 24 VAC - звънец, сирена или мигаща светлина.
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Инсталиране и въвеждане в експлоатация.
Опроводяване
Общи препоръки за работата на системата:
- Инсталацията трябва да бъде направена според стандарта IEC 60364-1 от лице, упълномощено да направи такива инсталации. Спазвайте схемите 2 и 3.
- Избора на сечението на кабелите зависи от разстоянията между съответните елементи на системата, които трябва да бъдат свързани (вижте таблица и
схема 2.). Препоръчва се опроводяването на всички домофонни системи да се извършва на разстояние от други електрически инсталаци ( мин. 20 см).
- Общото разстояние между външния панел и последния домофон не трябва да надвишава 150 метра. Всяки домофон може да се свърже с отделен кабел
или домофон може да бъдат свързани с двупроводна линия. Това разстояние може да бъде удължено с увеличаване на напречното сечение на свързващит
е кабели.
- В случай на налични кабели в даден апартамент/помещение и несвързан домофон е необходимо да се изолират свободните жила с цел предотвратяване
на късо съединение по линията.
Монтаж на външния панел и захранване за система.
Захранването трябва да бъде инсталирано на закрито в монтажна кутия, предвидена за него. Разстоянието между панела и захранването е необходимо да е
възможно най-малко и да не превишава 15 m. Свързващия кабел между панела и захранването пък трябва да е с диаметър на кабела минимум 1 mm2.
Монтажа на панела е външен, без вкопаване (повърхностен монтаж). Снабден е с рамка с козирка. Той може да бъде монтиран директно върху външната стена
на сграда, върху метални елементи на огради,бетонни стълбове.
Отвъртете винта в горната част на панела (свързващия винт на предния панел с рамката). Монтирайте първо отделената рамка на мястото за монтиране на
панела, като използвате отворите за монтаж и самонарезни винтове/дюбели. Предвидете мястото за кабелите, които ще минават пред отвора в рамката.
Свържете кабелите според схемата на свързване /схема 5./
Задайте тип брава (AС/DC) чрез позиция на джъмпер Zt1 /схема 1/. Монтирайте панела. Не използвайте никакви компоненти като уплътнители, силикони,
и т.н. Включете захранването, ако е необходимо корегирайте параметрите на системата.
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Монтиране на елекрическа брава.
Домофонната система може да контролира електромагнитната брава стандартно (отблокиране - отключване след
подаване на напрежение) или обратно (отключване има след спиране на напрежение, заключена е докато се подава
напрежение).
С помощта на джъмпер Zt1 в панела се определя начина на управление на бравата, а с джъмпер J3 се задава
управление на брава с размагнитващо действие или неразмагнитващо действие.
По подразбиране на системата е заложена работа с брава с променливо напрежение AC с време на задействане на
браватат 5s, а напрежението е с честота 50 Hz.
В случай, че използвате електрическа брава (насрещник AC) с променливо напрежение, включете един кондензатор
10мF/35V, към [+, KZ] [-, GZ]

Cn1

Zt1
Електромагнитна брава
постоянно напрежение
Електрически насрещник
променливо напрежение

Схема 1 . Определяне на работата
на системата с електромагнитна
брава

За електромагнитна брава с постоянно напрежение DC поставете джъмпер
Zt1 за работа на системата с постоянно натрежение и изберете FrY = 0,
ако не е зададено (в режим Р-1, погледнете таблицата на настройка на
системата)
При електромагнитно въздействие може да се появи остатъчен магнетизъм,
което го прави трудно да се отвори вратата. За да премахнете този ефект има
J3 за размагнитване на система.
При поставяне на Джъмпер на J3 - бравата е с управление размагнитващо
действие.
При премахнат джъмпер J3 - няма размагнитващо действие.
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Активиране (програмиране и въвеждане в експлоатация - задаване на параметри, различни от настройките по подразбиране) на цифрова система
CD-2600.
Домофонната система CD-2600 е направена така, че един човек да стартира експлоатацията и. Производственно заложените стандартни параметри, засягащи работата на цялата система могат да се променят като се влезе в режим на програмиране. Това се осъществява посредством входния панел.
Натиснете пет пъти символа «ключ» на панела. На дисплей на входния панел се показват четири хоризонтални линии (виж схема).
Въведете инсталаторския код. Той вписан в списъка с потребителските кодове (означение M).

Последователност от стъпки за влизане в програмен режим при инсталаторски код 1234 или чрез сервизен ел. ключ

След като инсталатора е приложил инсталаторския код / ключ на дисплея се появява съобщение „P-“.
Това означава, че е влязъл в програмен режим. Програмирането на функционирането на системата е в рамките на 9 процедури/режима.
С тях може да се редактират желаните параметри последователно.
Ако искате да променяте стандартно заложени заводски настройки преминете към някой
от режимите, в който искате да правите промените.
РЕЖИМИ - програмиране (само ако има необходимост от промяна на фабричните настройки)
Погледнете приложната таблица за режимите на програмиране - неразделна част от настоящата инструкция на цифрова система CD-2600 и CD-25хх.
Програмирането на цифрови системи Laskomex e еднакво при всички модели.
Внимание!!! В таблицата за режимите на програмиране за система CD-2600 за символ «Х» приемайте записан символ «С» .
Влизане в режим на програмиране:
Натиснете 5 пъти символа «ключ» на входния панел. На дисплея се показват 4 хоризонтални линии. Въведете инсталаторския код (Мастер код от кодовата
таблица с потребителските кодове, означен е с М).
В режим Р-1 и Р-2 превъртането на параметрите се извършва чрез символите от цифровата клавиатура на външния панел «3», «6», «9» за предвижване
напред и символите «1», «4», «7» за назад.
Чрез символа «2» може да се извърши преглед на текущото значение/стойност на даден параметър.
Редактирането на значението на параметър е със символ «ключ». В режим редактиране на дисплея ще
мига текущата стойност на параметъра (значението му е в скоби).
За да се промени значение на параметър се изтрива стойността му чрез символ «Х» (или символ «С» )
и се въвежда нова желана стойност.
Функциата на клавишите от клавиатурата е показана на схемата с клавиатурата..

Х

Символ «ключ» служи за изтриване на параметри и за потвърждаване на записи.
А «ключ» връща в главно меню (на дисплея се показва „Р-“)
Излизането от програмния режим става чрез връщане в главно меню (натискане на «ключ») и
задръжане на «X».

Използване на клавиатурата
при програмиране.

Най-често променяни параметри по режими от инсталаторите:
Режим Р-1 Работни параметри на системата
tOc ---- Време за вдигане на слушлката на повикан домофон в секунди. Допустими стойности от 10 до 255 (секунди)
t1d ---- Продължителнсот на сигнала на звънене.Допустими стойности от 10 до 255 (секунди).
trY ---- Продължително време на отворена брава . Допустими стойности от 1 до 31 (секунди)
FrY ---- Определяне на работа на системата с постоянно или променливо напрежение - ел. брава. Подава електрически импулси със стойност от 0 до 12V и с
честота от 0 до 200 Hz. Стойност 0- определя работа с постоянно напрежение и без бръм (тихо, 12 VDC).
Режим Р-2 Функционални параметри на системата
Apo ---- Тон за отблокиране на брава. Стойност 0 премахва звуковия сигнал при отблокиране на системата.
Cen ---- Използване на индивидуалните кодове в системата. Стойност 0 забранява използването на индивидуалния код от потребителите.
Режим Р-3 Инсталационна процедура
Р-3-8 ---- Възстановяване на фабричните кодове в системата. Съобщение „CoL“ . Връщане до фабрично зададените от производителя.
Р-3-9 ---- Възстановяване на фабрични настройки. Съобщение „OPL“.
Режим Р-6 Промяна на инсталаторски код.
Влизате в програмен режим. На дисплея се изписва „Р“. Натиснете символ 6 и изчакайте да се появи съобещение OLD. Въведете стария код. При съобщение nEW въведете новия.
Определяне на физически и логически номера. Режими на номериране на домофоните - определяне на номера на домофона.
Цифровите домофони като стандарт, могат да работят с номера в диапозан 1 ... 254. Въпреки това, много често е необходимо да се оперира с по-високи
номера или със специфични означения (номера по секции или номера от хотелски тип, болничен тип, офис...).
Нормален режим
В нормален режим физическите номера на домофоните (програмирани от джъмперите), съответстват на логическите номера на помещенията
(избрани от клавиатурата на входния външен панел). Това е режима на работа по подразбиране.
Към системата можете да свържете до 254 етажни домофона, разделени в две групи. Първата е на домофони с номера от 1 до 1240 (по подразбиране). Този обхват може да бъде ограничен, при определяне на обхвата на поддържаните номера (процедура P1, параметри LLo i Lhi).
Втората група е с номера над 251. Това са така наречените допълнителни номера (не са по подразбиране - процедура P1,параметри U241...U244)
Всеки домофон е необходимо да приеме физически или логически номер – номер на абоната/апартамента, в който ще се използва.
Програмиране на физически номер. Възможно е да се програмират най-много три домофона с един и същ номер. Задаването на номер става с
помощта на джъмпери. Те трябва да бъдат поставени в предвидените за това места.
Всеки един номер в диапазон от 1...255 може да се представи като сума от числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128.
Ако една цифра се включва в сумата на програмирания номер, поставете джъмпера в позиция, която съотвества на това число (някои от следните
позиции 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128). Числото 0 не се програмира.
Отстранете свободните и ненужни джъмпери. Погледнете на схема 2 - примера за програмиране на 37 физически номер.
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Схема 2. Програмиране на етажен домофон

Режим с редица номерация по секции
В този режим физическите номера на домофоните (програмирани от джъмперите) не съвпада със логическите номера на помещенията (по силата на
секциите/
входовете, след като е избран номера от клавиатурата). Режима се използва за номериране на апартаменти/офиси/стаи с номера по-високи от 255 по секции.
Номера се изчислява по формулата:
логически номер = физическия номер + „номерационен обхват“
Където обхватът е константа, определена в процедура/режим P-1 от режима за програмиране, параметър „номерационен обхат“ Pnu. Включването на
този режим чрез задаване на стойност по-голяма от числото [0] на параметър Pnu.
Режима е изключен, ако стойноста на параметър е [0] (по подразбиране).
Пример:
При изграждане на система с домофони, при която трябва да се използват номера на помещения в диапазон 301 ... 310, физическия номер на домофоните
трябва да се програмира както следва:
301 - номера 1, 302 - номер 2 и т.н
В този случай, посредством режима на програмиране на електронната касета, параметъра за диапазон „номерационен обхват“ в режим P-1, параметър Pnu,
трябва да се настрое на стойност до [300]. След като се направи това при избор на числото 301 от клавиатурата ще се избира домофон с номер 1.
Номерационен режим тип хотелски
Този режим е предназначен за номериране на помещения в сгради, в които номера започва с цифрата на етажа (хотели, почивни станции, болници, къщи
за гости, общежития, офоси и т.н.). Физическия номер на домофоните се изчислява с формулата:
физически номера= P * LL + хх (A)
където P е числото, определящо етажа, LL е броя на апартаментите/помещенията на един етаж (стойност на параметъра Lpi ), а хх е номера на контректните
помещения на съответния етаж.
Тази номерация ще бъде активирана в момента на определяне на стойност над [0] за параметър Lpi (брой помещенията на етаж) в режим Р-1.
Пример:
Хотел със 20 стаи на етаж. На партерния етаж са разположени стаи с номера 1...20. На първия етаж има стаи с номерация 101...120. На следващия етаж,
като се вземе предвид броя на пълните стотици (100, 200, 300... ...) се получава номера на апартаментите на всеки етаж след 21 . За целта е необходимо при
програмиране на електронната касета да се зададе параметър Lpi в режим Р-1 - брой стаи на етаж . Той трябва да е по-голям от числото 0 и в случая се
задава стойност на параметъра [21].
Така системата започва да оперира в хотелски режим. (за повече информация виж режим P-3-5 и P-3-6 ).
Общия брой на домофоните, използвани в този режим не трябва да надвишава числото 255!
помещения с номера 1 .. 20 номера на домофони 1, 2, .. 20 - партерен етаж
помещения номера 101 .. 120 номера на домофони 21, 22, ... 41 - І етаж
помещения номера 201 .. 220 номера на домофони 42, 42, ... 62 - II етаж
............. ......... ............. ............. ........
помещенията номера 601 .. 620 номера на домофони 125, 126, VI етаж ... 146
Режим с номерация на сгради - само за основен/главен вход
Тази номерационен режим може да се използва само при йерархична структура на няколко сгради и съответно йерархична структура на домофонната
система. За да се получи връзка с един абонат (апартамент) в затворен комплекс е необходимо от клавиатурата на панела на главния вход да се избере първо поредния номер на сградата в комлекса и след това номера на самия абонат. Този режим позволява дублиране на номерата на апартаментите в
няколко различни сради на комплекс.
Операциите, които трябва да бъдат направени, за да се активира този режим:
- При програмиране на подчиненанаелектронна касета, в режим P-1 се задава номер на сграда за подчинения вход с параметър nbL (блок номер).
Тази стойност трябва да е над числото [0]. За повикване на абонат (апартамент/помещение), намиращ се в подчинен вход от клавиатурата на подчинения
вход е достатъчно да се избере само номер на абонат.
- Операцията трябва да се повтори за останалите сгради. Стойностите nbL може да се повторя в подчинените входове при условие, че тези системи работят
с други логически номера на домофоните.
- При програмиране на главната електронната касета, в режим Р-2 се задава стойност за главен вход, като се използва отново параметър NbL .
Стойността на параметъра трябва да е [1].
Допълнителни номера
В много случаи е необходимо да се оперира с числа, които не принадлежат към обслужвания диапазон. Тези числа могат да бъдат зачислени към
14 индивидуални физическите номера: 240 ... 254. (параметър Un в режим Р-1). За всяки от посочените номера е възможно да се определи поотделно всяко
число в диапазона 1 ... 9998 (приоритетни сервизни номера, напр. за портиер, почистваща фирма и др.)
Пренасочване на необслужвани номера към обслужван номер
Възможно е необслужваните номера да се пренасочат към желан обслужван номер. По този начин всички обаждания към даден неактивен номер се пренасочват към номер домофон на портиер или номер в еднофамилни къщи (в сграда от семеен тип). Номера, който ще поема пренасочените номера се определя в режим Р-1, параметър LdP.
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Възстановянане на фабрични (първоначално зададени) настройки на система.
Възстановяването на заводските настройки води до загуба на данни и настройки, съхранени в паметта от инсталатора (записани и променени индивидуални
ключове-кодове, въведени промени в параметри). Затова преди стартирането на тази процедура трябва инсталатора да е добре запознат със системата.
Връщането на фабричните настройки може да се извърши по два начина: пълно възстановяване на настройките (връща до параметрите, определени от
процедурите P-1, Р-2, Р-5, Р-6 и Р-9) или частично възстановяване на настройките (за определени параметри по избор).
Пълно възстановяване на фабричните настройки
С цел да се възстановят фабрично зададените параметри на системата е необходимо да се оперира със самия панел:
- Бутон «Init» (SW2) трябва да се натисне и да се задържи. Не освобождавайте бутон «Init» (Sw2).
- Натиснете бутон «Reset»(Sw1), задръжте го за известно време и го освободете.
- След около 2 секунди освободете и бутон «Init» (SW2) .
Във времето на извършване на тази операция със системта, на дисплея бързо ще се покажат няколко променящите се цифри. Когато превъртането на цифрите спре всички настройки по подразбиране са възстановени.
Внимание! Ако преди началото на процедурата зъдържите само бутон «Init» за повече от 10 секунди, електрониката ще започнат да изтрива всички записани
и променени преди това това електронни ключове - кодове.
Бутон «Reset» се използва за моментно спиране на работа на процесора. Натискането му води до спиране работата на процесора, докато освобождаването му
води до въстановяване на работата на процесора. Така той възобновява работата си от там, от където е спрял.
Натискането на бутон «Init» е информация за процесора, че настройките по подразбиране, трябва да бъдат възстановени. Ако натиснете бутона без да желаете
това, системата няма да стартира възстановяване. Ще изчака да се натисне бутон «Reset».
Изключително важно е спазването на последователността на операциите по време на възстановяване на фабричните настройки!
Частично възстановяване на фабричните настройки .
Това позволява възстановяване на стойностите по подразбиране на избрани параметри, без промяна на други параметри. Функция не изсква директен достъп
на инсталатора до панела. Необходимо е инсталатора да влизе в режим на програмиране и да оперира с режимите:
P-3-7 Възстановява експлоатационните параметри на електронна касета. Възстановява стойностите по
подразбиране до параметрите в процедурите P-1 и Р-2.
P-3-8 Възстановява фабричните кодове и предварително зададения инсталаторски код. Ако инсталира е
забравил фабриячния инсталаторски код може да го прочете от етикета на касета.
P-3-9 Възстановяване на индивидуялните настройки за абонат (апартамент). Връщане към фабрично зададените им стойности.
Техническо обслужване
Клавиатурата на входния панеле е необходимо да се почиства от прах с влажна кърпа през определен период отвреме. Особено е необходимо да се почиствам
внимателно онези повърхности, които са разположение непосредственно пред диодите. Не почиствайте с остри предмети, за да не надраскате панела.
Не използвайте препарати за почистване, които съдържат разтворители. Етажните домофони се почистват с влажна кърпа, напоена с препарат за почистване на
пластмасови материали. Не използвайте разтворители. Избягвайте попадането на капки вода и други течности в отворите на домофоните, тъй като това може
да доведе до токов удар или повреда на устройството.
Съобщения за неизправност
Системата сигнализира за възникнала неизправност (изписва съобщение на дисплея на входния панел)
Възможните съобщения за грешки са:
„ЕС“: Наличие на неизправна клавиатурата. Почестете клавиатурата или при необходимост рестартирайте системтата или сменете.
„E2": Късо съединение в линията на свързване на домофоните (L+ , L-).
„ЕО“: Повреда в микросхемата на паметта
„Err“: Грешка от типа на неправилна кодова комбинация.
Технически данни
Размерите на 90x217x45mm външния панел
Захранване 15V 1.2A
Степен на защита IP 44

L+
LGLM
LM

J4

P3

Cn1

J5
PR
GPR
GBR
BR

P2

P1

J3
EEPROM

J1

Zt1
GZ
KZ
GP
VP

J2
TM

J8

Sw2 (INIT)
Sw1 (Reset)

Изводи - означения
L+ – линия за домофони
L- – маса
LM – /не се използва / главна линия при
наличие на подчинени входове
PR– бутон изход
GPR – маса бутон изход
GBR - /не се използва / свободни клеми
BR - /не се използва/ свободни клеми
GZ - маса ел. брава
KZ - ел. брава
GP- Захранване домофони VP- Захранване домофони +
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Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - схема на свързване
Брой проводници и разстояния

Етажен домофон
2

Етажен домофон

Входен панел с централа CD-2600

2

~230V AC
2

Захранване
13,5 (15)V DC/1A

1 2 3
4 5 6
7 8 9
К 0 Х

Бутон изход
2

2
Ел. брава
Схема 3. Система CD-2600

връзки между
елементи в
системата

терминали/
връзки

разстояние
сечение (диаметър) кабел
<15m

<50m

<100m

0.5mm

2x0.5mm

CD-2600 - домофони

L+, L-

0.5mm

CD-2600 - захранване

VP,GP

1mm2

CD-2600 - бутон изход

PR, GPR

0,5mm

CD-2600 - ел. брава

GKZ,KZ

1mm2

Схема 4. Свързване на елементи в система CD-2600. Проводници
България, Пловдив 4000, ул. Т. Влайков 15
тел. 032 620 360, 0898 766 317, www.elbravobg.com
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Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - схема на свързване
един основен жилищен вход

L–
L+

Етажен домофон LM-8, LY-8

1 2 3
4 5 6
7 8 9

–
+

К 0 Х

VZ +
VZ - 14V

Входен панел с централа CD-2600

+15V

G

GZ

VZ +
KZ

BR

GPB

PR

X

L+

L-

LM-

LM+

VZ -

L–
L+

Етажен домофон LM-8, LY-8

Захранване за
система
15V DC/1A

Ел. брава
Бутон изход

Схема 5.Схема на свързване на система CD-2600 - един основен жилищен вход, с домофон с една мелодия
на повикване от входа

България, Пловдив 4000, ул. Т. Влайков 15
тел. 032 620 360, 0898 766 317, www.elbravobg.com
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Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - схема на свързване
по елементи
един основен жилищен вход, две мелодии на повикване от входния панел и от етажа

Етажен домофон LY-8-1
Етажен звънчев бутон

+15V

–
+

G

GZ

Захранване за
повикване от етажа

4 5 6
7 8 9
К 0 Х

Входен панел с централа CD-2600

VZ +
KZ

BR

GPB

PR

X

L+

L-

LM-

1 2 3

+
–

LM+

VZ -

L+

L–

Vs
Gs
B

Захранване за
система
15V DC/1A

Ел. брава

Бутон изход

Схема 6.Схема на свързване на система CD-2600 - един основен жилищен вход, с домофон две медолии на повикване от входа и от етажа
България, Пловдив 4000, ул. Т. Влайков 15
тел. 032 620 360, 0898 766 317, www.elbravobg.com
стр. 7

Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - схема на свързване
основен и подчинен вход

Схема 7.Схема на свързване на система CD-2600 в ейрархична струкура - един основен (главен) и един/няколко подчинени
(второстепенни) входа
стр. 8

Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600R - схема на свързване
основен и подчинен вход

+15V

G

GZ

KZ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
К 0 Х

подчинен (второстепен) вход

Входен панел с централа CD-2600

VZ +

BR

GPB

PR

X

L+

L-

LM-

LM+

VZ -

L–
L+

Етажен домофон LM-8, LY-8

Захранване за
система
15V DC/1A

–
+

Бутон изход

–
+

Бутон изход

7 8 9
К 0 Х

главен (основен) вход

+15V

G

GZ

KZ

1 2 3
4 5 6

Входен панел с централа CD-2600

VZ +

BR

GPB

PR

X

L+

L-

LM-

LM+

VZ -

Ел. брава

Захранване за
система
15V DC/1A

Ел. брава
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Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - програмиране, процедури
кратко

стр. 10

Това се осъществява посредством входния панел.
Натиснете пет пъти символа «ключ» на панела. На дисплей на входния панел се показват четири хоризонтални линии (сх. 5). Въведете инсталаторския код.

Р-1 Работни параметри на цифрова система.
С удебелен щрих се показва съобщението, което се появява на дисплея на външния панел. След това
са допустимите стойностти на параметър. Стойността в големи скоби [х] е стойността по
подразбиране. Означението в скобите (U,H) дава в кой режима на работа на електронната касета
(U/H) може да се редактира параметър.
EtyP 0,1
[0] (U, H) - Работен режим на ел. касета; 0 - подчинен (U), 1 - основен (H)
tOc 10 ... 255 [30] (U, H) - Време за повикване на домофон в секунди
tro 10 ... 255 [120] (U, H) - Време на разговор
t1d 10 ... 255 [100] (U, H) - Време на генериране на сигнала
tPA 20-255
[150] (U, H) - Време за пауза
trY 1 ... 31
[5] (U, H) - Време на действие на задействане на ел.брава в секунди
FrY 0 ... 200 [50] (U, H) - Честота на захранващото напрежение на електрозахранването в Hz
CAin 0 ... 1234 [0] (U) - Видео входове на превключвател CVP-x, обслужван от CD системата
CAtP 1 ... 10 [3]
(U) - Интервал от време за превключване на видео сигнала в секунди
nbL 0 ... 9998 [0]
(U) - Номер на блока/вход/стълбищна площадка
Pnu 0 ... 9998 [0]
(U) - Промяна на обхвата
LPi 0 ... 100 [0]
(U) - Брой на апартаменти на етаж
LLo 1 ... 240 [1]
(U) - Обхват на обслужваните номера - ниска стойност
LHi 1 ... 240 [240] (U) - Обхват на обслужваните номера - висока стойност
LdP 0 ... 9998 [0]
(U, H) - Пренасочване на необслужваните номера
NbP 0 ... 9998 [0]
(H) - Номерът на блока за пренасочване на необслужваните номера
Un 0 ... 9998 [0]
(U) - Допълнителен номер/логически, който не е включен в обслужваните номера
(допълнителни сервизни номера от 241 до 254)
Р-2 Функционални параметри.
0 - деактивирана функция ; 1 - артивирана функция
С удебелен щрих се показва съобщението, което се появява на дисплея.Стойността в големи скоби
[х] е стойността по подразбиране. (U/H/U,H) - в кой режим има редакция на параметър.
EnAu [1] (U, H) - Звуков акустичен сигнал на всеки знак, избран от клавиатурата
ton [1] (U, H) - Многотонов сигнал на всеки знак, избран от клавиатурата
dJ [0] (U, H) - Продължителност на сигнала на всеки знак, избран от клавиатурата (не повече от 1 сек)
AРo [0] (U, H) - Звуково потвърждаване на задействането на ел.брава
CЕn [1] (U, H) - Кодово отключване (задействане на ел.брава с код за достъп)
CEd [1] (U) - Промяна на индивидуалните кодове за достъп от потребителя с потребителското меню
CPo [1] (U) - Сигнализация при изполване на индивидуалните кодове за достъп в домофона
CEr [0] (U) - Сигнализация при използването на грешен код за достъп в домофона
CHA [0] (U) - Използване на потребителско меню от потребителя
idE [1] (U, H) - Работа с електронни ключове / чипове от потребителите
idA [1] (U) - Регистрация на електронни ключове от потребителите с потребителското меню
CAon [1] (U) - Непрекъснато включено осветление на камера (подсветка)
3C [1] (U) - Трипозиционен дисплей
Ent [1] (U) - Бърз достъп
NbL [1] (U) - Режим с номерация на сгради

Р-3 Инсталационна процедура
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С удебелен шрифт е показано съобщението, което излиза на дисплея.
Р-3-0 ON/OFF - Включване / изключване на инсталационната процедура
Р-3-1 FLO - Най-малка стойнаст на търсентие номера
Р-3-2 FHi - Най-голяма стойност на търсени номера
Р-3-3
- Търсене на домофон (неправилно поставен)
Р-3-4 LOC/OFF - Блокиране на възможността за използване на домофон
Р-3-5 L-F - Калкулатор, преобразуващ логическия номер на домофона към неговия физически номер
Р-3-6 F-L - Калкулаторът превръща физическото число в логично
Р-3-7 SYS - Възстановяване на параметрите по подразбиране на системата, определени в Р-1 и Р-2
P-3-7 - Възстановяване на параметрите на работа и конфигурация на електронната касета. Възстановява
стандартните стойности на параметрите в процедурите P-1 и P-2.
P-3-8 - Възстановява стандартните стойности на кодовоте за достъп и кода на инсталатора
P-3-9 - Възстановяване на стойностите по подразбиране на отделните настройки за апартаменти.

Р-3-8 CoL - Възстановяване на стойностите по подразбиране на кодовете за достъп по апартаменти
Р-3-9 OPL - Възстановяване на стойностите по подразбиране за фабричните настройки на параметрите
Р-4 Електронни ключове
С удебелен шрифт е показано съобщението, което излиза на дисплея.
Р-4-0 C0 U,H - Изтриване на паметта на електронните ключове
P-4-1 Add U,H - Добавяне на ключ в общата памет, без да се задава към апартамент номер
P-4-2 AdL U - Добавяне на ключ в паметта към апартамент номер
P-4-3 AdP U,H - Добавяне на ключ към избран елемент от паметта
P-4-4 deL U,H - Изтриване на ключа
P-4-5 Ldel U - Изтриване на ключа, определен към апартамента
P-4-6 Pdel U,H - Изтриване на ключа, записан в дефиниран елемент от паметта
P-4-7 Id
U,H - Идентификация на ключ
P-4-9 SEr U,H - Добавяне на сервизен ключ (администраторски/инсталаторски)
Р-5 Индивидуални потребителски настройки на потребителя от инсталатора
Задава ндивидуални настройки на някои параметри на системта, свързани с повикване на домофони и функциите на заключване. Параметрите 1-3 могат да се определят от потребителите чрез
потребителското меню и от инсталаторите. А параметрите 4-6 могат да се определят само от
инсталаторите.
С помощта на клавишите от «1» до «6» на клавиатурата се избира параметър, отнасящ се за
конкретен апартамент или домофон. Всяко натискане на избрания бутон води до настройка на стойност на параметъра. Чрез «ключ» се преминава към настройка на следващ индивидуален параметър.
«7» и «9» се използват за превключване към предишен или следващ апартамент.
Параметър № 1 --- Тон на повикване, клавиш [1]
Параметър № 2 --- Обем на повикване, клавиш [2]
Параметър № 3 --- Брой камбани, клавиш [3]
Параметър № 4 --- Опции за повикване, клавиш [4]
Параметър № 5 --- Входна услуга, ключ [5]
Параметър № 6 --- Опции на кодирана ключалка, ключ [6]
P-6 Промяна на инсталаторски код
P-7 Обмен на данни между модул MLX и касетата. Прехвърля информация от и към софтуер с
помощта на преносим модул MLX - - архивиране / качване на параметри на EC
P-8 Задействане на ел.брава в сервизен режим
P-9 Промяна на код за доспъп за потребител (апартамент) от инсталатор
CD-2600 сигнализира за следните неизправности:
EC: Два или повече инфрачервени лъча на клавиатурата са повредени или покрити. Почисти
повърхността и страните на клавиатурата от натрупан прах или мръсотия.
E2: Късо съединение на домофонната линия. Инсталацията трябва да бъде проверена, а късо съединение трябва да бъдат елиминирана .
E0: Паметта на електронната касета е дефектирала.
EEr: Грешка при запис или четене на памет, системни настройки или кодове за достъп
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