Instrukcja

Panel zewnętrzny

Wideodomofon C5-IP
Model: OS-02
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1 Przegląd
Panel
zewnętrzny
jest
jednym
z
głównych
elementów
systemu
wideodomofonowego. Jest on połączony z monitorami, konsolami portiera i innymi
urządzeniami za pomocą skrętki CAT 5e.

1.1 Funkcje i charakterystyka


Wyświetlacz LCD 4.3”



Obsługa kart zbliżeniowych



Automatyczne doświetlanie obrazu



Detekcja otwarcia drzwi



Obudowa ze stopu aluminium



Wyjście 12V DC 800mA na elektrozaczep (przy napięciu zasilania >18V)

1.2 Parametry
Parametry robocze
Napięcie robocze：DC 24V
Prąd roboczy：≤ 200mA
Prąd spoczynkowy: ≤ 100mA
Temperatura robocza：-20°C ÷ +70°C

Kamera
Typ kamery：CMOS

Ogniskowa：2.5mm

Kąt widzenia：110°

Minimalne oświetlenie：0 luksów

Rozdzielczość：640 * 480

Wyświetlacz
Typ：LCD
Wielkość ekranu：4.3”
Rozdzielczość：480×272

Wymiary
（S/W/G）148,5×363×47 mm

LED: białe światło

2 Wygląd i interfejs
2.1 Panel czołowy
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2.2 Panel tylny

3

1. Interfejs sieciowy (Zasilanie niestandardowe PoE 24V; jeśli wymagane jest
podgrzewanie LCD lub wyjście napięciowe dla elektrozaczepu to należy podłączyć
niezależne zasilanie).
2. Złącze niezależnego zasilania: DC 24V (wejście bezpośrednie dla zasilacza).
3. +12V：Tylko wtedy, gdy napięcie zasilające >18V. Jeśli napięcie zasilające to 12V, na
tym wyjściu otrzymamy poniżej 10V.
COM, NO and NC：Styki przekaźnika otwierania drzwi.
GS: Status drzwi.
UNLOCK

GND: przycisk wyjścia.

3 Instalacja
3.1 Wysokość instalacji

Uwagi instalacyjne :
1. Głębokość otworu powinna być dokładnie określona. Zbyt dużo miejsca
pomiędzy puszką a ścianą nie jest wskazana.
2. Panel nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie spływającej
wody, wysokiej temperatury i ognisk korozji.

3.2 Ilustracje montażu
Krok
1: Włóż puszkę
w
przygotowany
otwór.
Po
przeprowadzeniu
okablowania
zamocuj ją kołkami lub zaprawą.
Wymiary puszki podtynkowej
（S/W/G）: 131,6 x 340x 49mm

Krok 2: Po podłączeniu okablowania do
panela zewnętrznego, wsuń go w
zaczepy puszki i zatrzaśnij.

Krok 3: Przykręć panel do puszki za
pomocą śrub.

4 Instrukcje działania
4.1 Dzwonienie do monitora
Odwiedzający wybierają numer budynku, numer klatki i numer lokalu, a
następnie #, aby rozpocząć rozmowę. Z panelu będzie słyszalny dzwonek zwrotny,
a naciśniecie * spowoduje zakończenie połączenia. Jeśli w ciągu 30 sekund nie
ma odpowiedzi to połączenie zostanie automatycznie zakończone.
Tryb panel zewnętrzny：
Zakres wejściowy: numer budynku i klatki jest domyślny, należy podać jedynie
numer lokalu z zakresu od 101 do 6332, na przykład 101.
Tryb panel nadrzędny:
Zakres wejściowy trybu złożonego: numer budynku (1~99) + numer klatki (1~9)
+ numer lokalu (0101~6332), na przykład 011+0101.
Zakres wejściowy trybu willa : numer lokalu (1-999), na przykład 11.

4.2 Dzwonienie do konsoli portiera
W trybie czuwania odwiedzający naciska przycisk

, aby zadzwonić do konsoli

portiera.

4.3 Otwieranie drzwi
1.

Odczyt karty zbliżeniowej

Otwarcie drzwi nastąpi po zbliżeniu do czytnika zarejestrowanej karty.
2.

Przycisk wyjścia
Do odpowiedniego wejścia w panelu zewnętrznym możliwe jest podłączenie
zwiernego przycisku wyjścia. Jego naciśniecie spowoduje otwarcie drzwi.

3.

Kod

Kod publiczny:

# + kod + #

Kod indywidualny: * + # + numer lokalu + kod indywidualny + #
Uwaga: Domyślny kod publiczny i indywidualny to 666666.
Domyślnie otwieranie kodem jest wyłączone. Można je włączyć w ustawieniach.
systemu

5 Ustawienia
5.1 Ekran czuwania

5.2 Ustawienia zaawansowane
Naciśnij "#" i następnie "*", aby zalogować się do zaawansowanych ustawień.
Domyślny kod to "801801"

Logowanie do ustawień zaawansowanych

5.3 Interfejs ustawień
Nawigacja po menu odbywa się za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół oraz
klawisza „#” do zatwierdzenia wyboru. Można również używać klawiatury numerycznej,
wybierając cyfry widoczne na ikonach.

Ustawienia zaawansowane

6 Ustawienia systemu
Nawigacja po menu odbywa się za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół oraz
klawisza „#” do zatwierdzenia wyboru. Można również używać klawiatury numerycznej,
wybierając cyfry widoczne na ikonach.

Ustawienia systemu

6.1 Ustawienia czasu
Zmiana pól daty lub czasu odbywa się za pomocą klawiszy strzałek, a ich
wypełnianie za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnięcie klawisza „#” zatwierdzi
ustawienia.

Ustawienia czasu

6.2 Ustawienia dźwięku
W celu wybrania opcji naciskaj klawisze strzałek lub odpowiednią cyfrę na
klawiaturze. Zmiana opcji następuje za pomocą klawisza „#”. Naciśnięcie „*” spowoduje
zapisanie zmian i powrót do poprzedniego ekranu.

Ustawienia dźwięku

6.3 Ustawienia języka
W celu wybrania opcji naciskaj klawisze strzałek lub odpowiednią cyfrę na klawiaturze.
Naciśnięcie klawisza „#” zatwierdzi ustawienia.

Ustawienia języka

6.4 Ustawienia kodów
Dostępne są 3 opcje: włączenie i wyłączenie kodu publicznego lub indywidualnego
oraz zmiana tego ostatniego.

Ustawienia kodów

6.5 Ustawienia czasu otwarcia
Opcja pozwala na ustalenia czasu odblokowania elektrozaczepu/zwory. Jednostką są
sekundy. Naciśnij „*”, aby skasować wprowadzoną cyfrę i „#”, aby potwierdzić zmianę.

Ustawienia czasu otwarcia

6.6 Zarządzanie kartami
Zarządzanie kartami obejmuje: rejestrację, sprawdzanie, usunięcie, wyczyszczenie
całości i skopiowanie.

Zarządzanie kartami
Po wybraniu „Zarejestruj” zbliż kartę do czytnika lub podaj jej numer. Naciśnij „#”, aby
zatwierdzić. Naciśniecie „*” powoduje usunięcie aktualnie dodawanej karty.
Uwaga： Maksymalna ilość zarejestrowanych kart to 20000.

Rejestracja karty

W podobny sposób funkcjonuje opcja „Usuń”.
Funkcja „Sprawdź” pokaże ilość i numery zarejestrowanych kart.

Informacje o kartach
Wybór opcji „Wyczyść” spowoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia
wszystkich kart.
Funkcja „Kop. dane karty” umożliwia skopiowania informacji o kartach do innych
paneli zewnętrznych. W pierwszej kolejności należy wybrać tryb, w którym pracuje dany
panel zewnętrzny i zatwierdzić „#”. Następnie podajemy numer tego panelu i ponownie
zatwierdzamy „#”.

Kopiowanie kart

7 Ustawienia konfiguracji
Ustawienia konfiguracji zawierają poniższe opcje. Wybór jednej z nich dokonywany
jest za pomocą strzałek lub klawiszy z cyframi.

Ustawienia konfiguracji

7.1 Właściwości urządzenia
Panel zewnętrzny może pracować w dwóch trybach: zewnętrznym i nadrzędnym.
Wybór następuję za pomocą strzałek i klawisza „#” lub za pomocą cyfry 1 lub 2.
Zatwierdzenie wyboru spowoduje wyświetlenie ekranu z numeracją panela.

Ustawienia urządzenia

W trybie panela zewnętrznego należy podać numer: budynku (1-99), klatki (1-9) i
wejścia (1-10).

Ustawienia numeracji panela zewnętrznego
W trybie panela nadrzędnego należy podać tylko numer wejścia (1-32).

Ustawienia numeracji panela nadrzędnego

7.2 Ustawienia wybierania
W trybie panela zewnętrznego długość numeru lokalu to “3” lub “4”.
Po wybraniu „3” numer lokalu będzie trzycyfrowy np. 101. Natomiast po wybraniu „4”
numer lokalu będzie czterocyfrowy np. 0101.

Ustawienia wybierania panela zewnętrznego
W trybie panela nadrzędnego dostępne są dwie sekcje.

Ustawienia wybierania panela nadrzędnego
Sekcja 1: Numer budynku i klatki:
“1” – jednocyfrowy numer klatki.
“2” – jednocyfrowy numer budynku i jednocyfrowy numer klatki
“3” – dwucyfrowy numer budynku i jednocyfrowy numer klatki
Sekcja 2: Numer piętra i lokalu
Analogicznie do trybu panela zewnętrznego np. 101 to lokal numer jeden na pierwszym
piętrze.

Poniższa tabela określa budowę wybierania numerów.
1

2

3

3

Brak nr budynku +
1 cyfra klatki + 1
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

1 cyfra budynku +
1 cyfra klatki + 1
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

2 cyfra budynku +
1 cyfra klatki + 1
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

4

Brak nr budynku +
1 cyfra klatki + 2
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

1 cyfra budynku +
1 cyfra klatki + 2
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

2 cyfra budynku +
1 cyfra klatki + 2
cyfra piętra + 2
cyfry lokalu

Bud. i kl.

Piętro i lokal

7.3 Ustawienia alarmu
Opcja umożliwia włączenie alarmu sabotażowego i niezamkniętych drzwi. Informacja o
alarmie zostanie wysłana do konsoli portiera i oprogramowania zarządzającego.

Ustawienia alarmu

7.4 Test fabryczny
Oprócz sześciu opcji testu możliwe jest ponowne uruchomienie panela i
przywrócenie go ustawień domyślnych. Nawigacja odbywa się za pomocą strzałek lub
klawiatury numerycznej.

Test fabryczny

7.5 Kod konfiguracji
Domyślny kod dostępu do konfiguracji to 801801.
W celu zmiany kodu należy wprowadzić aktualny kod i dwukrotnie nowy kod oraz
zatwierdzić operację klawiszem „#”.

Kod konfiguracji
Informacje o urządzeniu informują o wersji oprogramowania urządzenia, adresie
IP i MAC.

Informacje o urządzeniu

