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2. Инсталиране на домофонната система
Следвайте следните стъпки при инсталация:
     ** Запознайте се с инструкциите  за инсталация на домофонната система. 
     ** Дефенирайте конфигурацията и режима на работа на системата и след това изберете необходи-
мите елементи за системата.
      ** Определете конкретните места на монтаж на отделните елементи на системата.. 

ВНИМАНИЕ! 
Домофонна система CD-25хх може да се изгради в две версии: аудио и видео. 
И в двете версии се използва една и съща електронна касета ЕС-2502 и захранване TR2300, параме-
трите им са зададени по един и същ начин. Разликата между двете версии се състои предимно от типа
използвани панели, от включването на допълнителни елементи във видео версията (камери, превключва-
тели, дистрибутори и монитори) и начина на изпълнение на домофонната система. 

Електронна касета ЕС-2502 може да се използва при изграждане на домофонна система само с един 
основен вход и при система с един основен и няколко подчинени входа. Затова и електронната касета 
може да бъде конфигурирана за основен вход (EС-2502/H) или  да бъде конфигурина за  обслужване
на подчинен/второстен вход или стълбище (ЕС-2502/U).  
Електронните касети по подразбиране са конфигурирани като ЕС-2502/U (подчинен вход).

1 Условия на работа 
  » Преди инсталиране и използване на домофонната система е необходимо да се запознаете с 
инструкцията за изграждане и експлоатация.
  » Опроводяването на система трябва да се извършва в съответствие със стандартните IEC-60364-1
от квалифициран и упълномощено лице. 
  » Забранено е да се свръзват елементи на домофонната система, различни от дадените от произво-
дителя.
  » Видеодомофона, аудиодомофона и електронната касета не трябва да бъдат изложени на висока 
температура и влажност. Тези елементи не трябва да се инсталират в бани или в близост до отопли-
телни уреди. 
  » Отворите в монитора и аудиодомофона не трябва да бъдат покрити, тъй като това може да доведе
 до неправилно функциониране на системата.
  » Не могат да бъдат постявяне различни предмети в отворите на аудиодомофана или видео домо-
фана, защото това може да доведе до токов удар или пожар.
  » Външни захравания, различни от препоръчаните от производителя, не трябва да бъдат бъдат 
свързани към домофоните, тъй като това може да доведе до повреждане на системата.
  » Забранено е да се поправят дефектирани елементи на домофоната система от неупълномощени
лица, защото това може да представлява заплаха за здравето и живота на потребителите. 
  » Разтворители или силни препарати не могат да бъдат използвани за почистване на домофонните,
входният панел и всички елементи на домофонната система. Не почиствайте с такива препарати, за 
да запазите добърия външен вид на елементите.

 
 - Електронната касета ЕС-2502 по подразбиране е програмирана за работа като подчинена (за второ-
степен жилищен вход или стълбище). Само когато трябва да се изгражда йерархична структора е необ-
ходимо да се извръши програмиране на една касета за работа като главна (при основен вход). 
- Препоръчително е касета ЕС-2502 и захранването TR-2300 да бъдат монтирани в близост в една обща
монтажна кутия. Захранването трябва да бъде инсталирано на такова разстояние, че да не се налага 
удължавана на заложения оригинален кабел.
- Общото разстояние между електронната касета и последния домофон (монитор) не трябва да надви-

2шава 150 метра с напречно сечение от 0,5 mm .  Това разстояние може да бъде удължено с увелича-
ване на напречното сечение на свързващите 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.

- Разстоянието между външния панел и електронната касета не трябва да надвишава 15 м с напречно
2сечение от 0,5 mm .

- Минималния брой на използваните кабели между външния панел и електронната касета трябва да 
бъде 12-16. Броя им може да бъде ограничен при условие, че не се използва бутон за изход и/или 
допълнителен панел за опис на абонатите (10). 

2Препоръчва се използване на телекомуникационен кабел с усукани двойки и сечение 0,2мм  
(диаметър 0,5мм) или UTP-cat5/FTP-cat5.
За опроводяването за видеодомофонна система е препоръчитлено да се използва кабел тип UTP или 
FTP . При свързването на проводниците, обърнете специално внимание  на правилното разпреде-
ление на кабелни двойки. Възможно е също да се използва и коаксиален кабел с импеданс 75Ω.
Системата позволява изграждане на смесени инсталации, при които да се използват едновременно 
аудио домофони и видео домофони.

CD-2502 - аудио версия - брой проводници, елементи в система и разстояния

CD-2502 - видео версия - брой проводници, елементи в система и разстояния

Връзка тип кабел
диаметър
(сечение)

Брой на жилата в зависимост от разстоянието

EC-CP

EC (U) - EC (H)

EC-CVR-2

EC-CVP-1

CVR-2-монитор

CVR-2-захранване

ЕС-акумулатор

EC-ел. брава 1mm2

0,5mm

1mm2

1mm2

1mm2

0,5mm

0,5mm

0,5mm

<1m <15m <30m <50m <100m <150m <250m

12 16

4

4

6

6

11

6

2

2

4

2

EC-бутон изход

8

2

ЕС-захранване

1mm2

0,5mm

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

без значение

без значение

без значение

без значение

без значение

Връзка тип кабел диаметър:
сечение

Брой на жилата в зависимост от разстоянието

EC - CP

EC (U) - EC (H)

EC - аудио домофон

EC - акумулатор

EC - захранване

EC - бутон изход

LG-8/LY-8-1 - захранване

EC - ел. брава 1mm2

0,5mm

0,5mm

1mm2

1mm2

0,5mm

0,5mm

0,5mm

<1m <15m <30m <50m <100m <150m <250m

10 14

2

2

4

4

6

2

4

2

2

42

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

YTKSY ,FTP, UTP, LAN T11

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11

без значение

без значение

без значение

без значение

без значение

Диаметърът (сечението) на кабела, който се използва трябва да се избере в
зависимост от разстоянието между елементите в една система (виж таблиците). 

Означение: СР - входен панел, ЕС - електорнна касета (централа)
сх. 1. Опроводяване - тип проводници и разстояния
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Препоръчва се Електронната касета ЕС-2502 (централа) и захранването TR-2300 да бъдат поставени в 
една инсталационна кутия, на място, което не е достъпно за неупълномощени лица. Касетата се монтира 
посредством 4 винта. За елеминиране на външните смущения се използват ферити, приложени в кутията
на касетата. Кабелите от захранването трябва да се преминат 2,5 пъти около малкия ферит, 
така както е показано на чертежа (вижте сх. 2). 

сх. 2 Използване на ферити

А кабелите от външния панел към касетата е необходимо да се прекарат 
няколко пъти през по-големия ферит (вижте сх. 2). Поставете феритите в
близост до електронната касета. Свържете проводниците съгласно 
монтажната схема . На дисплея се появява светеща в червено точка, 
оказваща, че системата е в режим на готовност (stand by). 

Електронната касета е 
предварително програми-
рана. Зададени и са 
фабрични настройки. 
При необходима промяна, 
сменяйте настройките 
само след инсталация 
на домофоните.

сх.3 Определяне на работата на система с електрическа брава)

Електронната касета EC-2502 може да управлява ел.брава АС, AC/DC или само DC. С джъмпер Zt1 в 
електронната касета се избира начин на управление на брава (Виж сх.3 -  А) - за управление 
на електромагнит, и В) - управление на блокираща брава), а с джъмпер J3 се определя често-
та на захранващо устройство (при поставен джъмпер - управление с размагнитващо действие, а когато 
е премахнат джъмпера - управление без размагнитване).
По подразбиране е заложена работа с брава AC без размагнитващо дейстивие. 
Ако се използва електромагнитна брава джъмпера трябва да бъде поставен върху фугата J3, а често-
тата на работа (параметър FrY) трябва да бъде зададена на 0! 
В случай че използвате електрическа брава AC (насрещник), включете един кондензатор 10 мF/35V, 
към [+, KZ] [-, GZ].
Стандартно време за задействане на бравата е определено на 5 сек. (вижте режим Р-1, параметър „trY“)
4. Регулиране на вътрешни потенциометри на касетата - сила на звук, баланс
Потенциометрите са предварително зададени и позицията на вътрешната потенциометрите не бива да
се променят без необходимост.
Електронната касета EC-2502 има следните регулиращи елементи:
P1 - управление на силата 
на звука при външен 
панелен (високоговорител)
P2 - регулиране на силата
на звука на домофона 
(микрофон)
P3 - регулиране на акустични 
смущения (баланс)

Понциометър Р4 е във входния панел -  P4 - микрофон на външния панел
5. Програмиране и въвеждане в експлоатация на цифрова система. 
Производственно заложените стандартни параметри, засягащи работата на цялата система могат да се 
променят като се влезе в режим на програмиране.   

сх.4 Потенциометри в а) външен панел и б) електронна касета

Това се осъществява посредством входния панел. 
Натиснете пет пъти символа «ключ» на панела. На дисплей на входния панел се показват четири хори-
зонтални 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
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Р-3 Инсталационна процедура

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
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 домо-
фони 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 стой-
ност 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

6.  Възстановянане на фабрични (първоначално зададени) настройки на система.
Възстановяването на настройките по подразбиране води до загуба на информация, съхранявана в 
паметта от инсталатора (записани електронни ключове, променени индивидуални ключове, въведени
промени в параметри). 
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 е необходимо да се оперира със самата касета
(сх.7) . 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 ос-
вободете и бутон «Init» (SW2) . Във времето на извършване на тази операция с касетата, на дисплея бързо 
ще се покажат няколко променящите се цифри. Когато превъртането на цифрите спре всички настройки 
по подразбиране са възстановени.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако бутонът INIT се натисне и задържи повече от 10 секунди, електронната касета ще започне нули-
ране на всички записани бутони iButton и / или RFID.
Бутонът RESET се използва за моментно спиране на работата на процесора.
Натискането на бутона INIT е информация за процесора, че настройките по подразбиране трябва да
бъдат възстановени - устройството проверява дали този бутон е натиснат веднага след включване 
на захранването или чрез натискане и освобождаване на бутона RESET. Ето защо последовател-
ността на операциите е важна при възстановяване стойностите по подразбиране.

сх. 5. Бутони за възстановяване на п ървоначалните настройки на електронната касета.

Активира възстановяването на стойностите по подразбиране на избраните параметри без промяна на 
други параметри.
Тази функция е достъпна за инсталатора след влизане в режим на програмиране на касетата
и не изисква директен достъп до входящата електронна касета на телефона.
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.
7. Съвместимост с предишни версии
Електронна касета
Електронните касети EC-2502 могат да се използват като заместители на електронни касети EC-2200,
EC-2200 / U, EC-2200H, EC-2500 / S, EC-2500 / U, EC-2500 / H, EC-2501 / U и EC-2501H.
Електронните касети ще си сътрудничат с всички предишни версии на външни панели за споменатите
системи. Ако в панела е инсталиран трипозиционен дисплей, в настройките на електронната касета се 
извършва настройка в параметър P2, 3С).
Системата CD-2502 може да си сътрудничи със системата CD-3100 и CD-2600. При изграждане на система
с няколко сгради с няколко основни входа. 
Ако CD-3100 е свързан с режим CD-2501 с номерация на сгради, няма да работи.



8. Съобщения
CD-2502 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 съе-
динение 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

9. Технически данни

Електронна касета EC-2502: 
От панела към електрониката
 - 14,5V/0,8A (клеми AC1 и AC2) 
12V/1A (клеми  AC3 и AС4). 
Степен на защита IР 20

Входен панелl CP-xxx:  
От електрониката към панела-
12 Вт/250мА (клеми  К1 - К3) . 
Диапазон на работ-

0 0на температураот -25 С до +55 С. 
Степен на защита: IP 44

Домофон:  
Степен на защита: IP 30

Видеодомофон: 
Степен на защита: IP 30

Захранване TR - 2300

сх. 6. Блок диаграма на EC-2502

сх. 8 Входния панел CP отвътре Положение на джъмпери  при монтаж на видеокамера  ( Jp1 за видео панел) и Jp2 
 - индикатор

сх. 7,  Изводи TR-2300.
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сх. 9 Схема на свързване система CD-25xx - проводници и растояния     -     част 1
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сх. 10 Схема на свързване система CD-25xx - проводници и растояния     -     част 2 сх. 11 Размери входен панел и ел. касета (централа)
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сх. 12 Схема на свързване система CD-25xx - аудио версия, един основен вход
ЗАБЕЛЕЖКА! За сисистема с  електромагнитна брава (електромагнит/ дроб-болт ), параметър [Fry] DC
трябва да е със стойност "0"! 
За да се осигури яснота на диаграмата терминалите не са показани в последователност!

сх. 13  Схема на свързване система CD-25xx - видео версия, един основен вход
ЗАБЕЛЕЖКА! За сисистема с  електромагнитна брава (електромагнит/ дроб-болт ), параметър [Fry] DC
трябва да е със стойност "0"! 
За да се осигури яснота на диаграмата терминалите не са показани в последователност!
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сх. 14 Схема на свързване система CD-25xx - видео версия  - многовходов режим на работа -
един основен и няколко подчинени входа

сх. 15 Схема на свързване 
панел и ел.касета (централа) 
с четец за: контактни и 
безконтактни карти/чипове

а) с контактни карти (далас/ТМ/iButton)                    б) с безконатактни карти/чипове (RFID)

Програмиране на аудио домофон LM8/LY-8/LY-8-1 - с помощта на джъмпери

Програмиране на видео домофон MVC и аудио домофон LG- 8 - виж съответна инструкция, 
приложена в кутията на модела. 
Кратко таблично представяне - програмиране на система laskomex - всички версии сирия CD-2502:

Възможно е да се праграмират най-много два домофона с един и същ номер. Програмирането се извършва посред-
ством поставяне на джъмпери в предвидените за това места.  Всеки един номер в диапазона 1 ... 255 може да се пред-
стави като сума на числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Ако една цифра 
се включва в сумата на програмираните номера, поставете джъмпера 
в позиция, която съответства на това число (някои от следните
позиции 2, 4 , 8, 16, 32, 64, 128).  
Цифрата "0" не трябва да бъде програмирана (отстраняване на всички джъмпери)! 
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