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INTERFON DE SCARĂ CU CARDURI DE PROXIMITATE
CARTE TEHNICĂ
Interfonul de scară cu carduri de proximitate ISCP-01N50 este destinat în principal
accesului controlat în spaţiile de utilizare comună. Pentru firme se poate utiliza şi ca interfon
de interior putându-se face legătura între oricare două posturi interioare.

1. Caracteristici funcţionale
 unitatea centrală are o structură robustă din aluminiu injectat;
 permite comunicarea bidirecţională între unitatea centrală şi oricare post interior cât şi între
oricare două posturi interioare;
 permite iniţierea unei convorbiri de la un post interior către unitatea centrală;
 posturile interioare, de tip telefon, funcţionează atât în ton cât şi în puls;
 intrarea în scară se face prin intermediul unui card de proximitate;
 comandă iluminatul în scară atât de la unitatea centrală cât şi de la orice post interior;
 are autonomie din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică;
 deserveşte până la 250 posturi interioare care se pot afla în gama 1 - 999;
 are două moduri de comandă a yalei (cu impuls sau cu semnal PWM);
 are senzor foto pentru controlul iluminatului pe casa scării;
 permite comanda ON/OFF a postului interior de la tastatură cu reactivare automată după
un anumit interval de timp;
 permite comanda ON/OFF a intercomunicaţiei cu celelalte posturi interioare;
 în cazul utilizării a 2 unităţi centrale în configuraţie master-slave permite învăţarea automată
a cardurilor de la unitatea master la unitatea slave printr-o comandă de la tastatură.
IMPORTANT:
 Unitatea centralã poate fi dotatã cu mesagerie vocalã pentru mesaje provenite atât de
la unitatea centralã cât şi de la posturile interioare;

Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare

230V, 50Hz

Curent maxim absorbit

3A

Putere maximă absorbită

max. 50W

Grad de protecţie

IP30

Număr de posturi interioare

max. 250

Interval numerotare posturi interioare

1 - 999

Durată convorbire unit. centrală - post interior

max. 1min.

Durată convorbire între posturile interioare

max. 3min.

Durată de acţionare yală electromagnetică

max. 9sec.

Număr maxim de carduri memorate

1000
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2. Instrucţiuni de montaj
Montarea interfonului se realizează pe baza schemei generale de montaj din figura 1
cu ajutorul unor cabluri cu lungimi şi secţiuni specifice, respectând diagrama de conexiuni.
A.
Lungimile cablurilor dintre elementele componente nu trebuie să depăşească
următoarele valori:
●
20 m cablu dintre unitate centrală şi distribuitor de etaj;
●
10m cablu dintre un distribuitor de etaj şi următorul distribuitor de etaj;
●
10 m cablu dintre sursa de alimentare şi yală;
●
20 m cablu dintre unitatea centrală şi yală;
● 20 m cablu dintre unitatea centrală şi sursa de alimentare;
●
50m cablu dintre un distribuitor de etaj şi un post interior (telefon).
B.

Cablurile utilizate sunt:
 Cablu dintre unitatea centrală şi sursa de alimentare – Se va utiliza 1 cablu 4x0,75mm
 Cablu coloană - 8 fire (între unitate centrală şi primul distribuitor de etaj sau între un
distribuitor de etaj şi următorul distribuitor de etaj). Cablul utilizat va fi 8X0,22mm tip FTP
cu ecran şi 4 perechi răsucite.
 Cablu alimentare bobină yală - 2 fire (între sursa de alimentare şi yală). Cablul utilizat va
fi 2 x 1,00 mm.
 Cablu buton yală – 2 fire (între unitate centrală şi yală). Cablul utilizat va fi 2 x 0,75 mm.
 Cablu alimentare - 3 fire (de la reţeaua 230 Vca până la sursa de alimentare). Cablul
utilizat va fi 3 x 0,5 mm.
 Cablu telefonic - 2 fire (între distribuitorul de etaj si un post interior). Cablul utilizat va fi
2 x 0,10
Utilizând cablurile recomandate la punctul B cu lungimile maxime recomandate la punctul A
producătorul garantează funcţionarea corectă a sistemului. Abaterile de la recomandările
producătorului se vor efectua pe răspunderea instalatorului.

C.

Dimensiuni, masă
lungime

lăţime

înălţime

masă

UNITATE CENTRALĂ

220mm

150mm

59mm

0.6kg

SURSĂ ALIMENTARE

234mm

213mm

82mm

0.7kg

DISTRIBUITOR

130mm

100mm

44mm

0.175kg

YALĂ ELECTROMAGNETICĂ

130mm

77mm

42mm

0.65kg

POST INTERIOR

în funcţie de disponibilităţile furnizorului
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3. Descriere generală sistem

Fig.1

Schema de conectare a interfonului de scară cu
carduri de proximitate

Interfonul de scară cu carduri de proximitate este destinat în principal accesului
controlat în spaţiile de utilizare comună. Pentru firme se poate utiliza ca interfon de interior
putându-se face legătura între oricare două posturi interioare. Interfonul are în structura sa
următoarele componente: o unitate centrală (UC), o sursă de alimentare (SA), o yală
electromagnetică(YE), unul sau mai multe distribuitoare de etaj (DE), şi posturi interioare (PI).
Unitatea centrală (UC): postul exterior este o unitate centrală cu microcontroler care
are rolul de a gestiona comenzile primite de la tastatura proprie, de la tastatura postului interior
şi butonul yalei electromagnetice. De asemenea la unitatea centrală alimentează se
conectează coloana de distribuitoare de etaj, o yală electromagnetică şi opţional un modul de
comandă a iluminatului pe casa scării.
Unitatea centrală are în componenţa sa:
 carcasă metalică robustă;
 tastatură luminoasă cu butoane metalice;
 placă electronică;
 sistem de afişare a comenzilor;
 sistem digital de ajustare a amplificării difuzorului şi microfonului.

4

ISCP-01N50-EM

www.resel.store.ro

Sursa de alimentare (SA): alimentează cu energie electrică de tensiune mică (12Vcc)
interfonul de scară cu carduri de proximitate. Puterea maximă solicitată este de 50W Se
recomandă utilizarea sursei de alimentare cu acumulator. Dacă nu se doreşte acest lucru vă
rugăm să ne anunţaţi.
Distribuitorul de etaj este elementul care preia semnalele de control transmise de
unitatea centrală şi selectează unul dintre abonaţi. Distribuitorul de etaj are în componenţa sa:




cutie de protecţie din plastic;

placa electronică.
Postul interior este de tip telefon cu tastatura, montabil pe perete, care funcţionează
în ton şi are sonerie de tip dual-tone.
Notă:
 În cazul în care postul interior este dotat cu comutatoare TONE/PULSE şi RINGER
ON/OFF, acestea trebuie să fie pe poziţiile TONE şi, respectiv pe poziţia RINGER ON.
 La punerea în funcţiune a interfonului trebuie verificate toate tastele postului interior
prin apăsarea succesivă a tuturor tastelor.
Yala electromagnetică este elementul ce blochează şi deblochează uşa de la intrarea
in scara blocului. Curentul absorbit de yală este de maxim 2A.

4. Montare elemente componente
A. Montare unitate centrală

Fig. 2
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B. Montare yală electromagnetică

Fig. 3
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C. Montare distribuitor de etaj

Fig. 4

D. Montare sursă de alimentare

Fig. 5
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5. Racordare conexiuni
2. Pe placa C.I. a unităţii centrale se găseşte următorul conector:
● Conectorul A
● Conectorul B
● Conectorul C.

Fig. 6
3. Pe placa C.I. a distribuitorului de etaj se găsesc următorii conectori:
● Conectorul K
● Conectorul L

Fig. 7
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1. Pe placa C.I. a sursei de alimentare se găsesc următorii conectori:
● Conectorul A
● Conectorul B
● Conectorul C
● Conectorul D

Fig. 8
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Schiţă de conectare interfon de scară cu carduri de
proximitate

Fig. 9
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Conectările se vor face conform indicaţiilor următoare:
1. Conexiunea Sursa de alimentare – Panou electric se face cu un cablu 3 x 0.5,
conectând şi ÎMPĂMÂNTAREA, NUMAI DUPĂ CE SE VERIFICĂ DACĂ
ÎMPĂMÂNTAREA ESTE BINE FĂCUTĂ(TENSIUNEA ÎMPĂMÂNTARE-FAZĂ ~=
230Vac şi ÎMPĂMÂNTARE-NULL = 0Vac).
2. Conexiunea Sursa de alimentare – Unitate centrală se face cu un cablu 4 x 0.75 la
conectorul A al unităţii centrale conform tabelului de mai jos:
SA
UC
Observaţii
C1(+12V)

A1

se foloseşte un fir din cablul 2x0,75mm

C2 (GND)

A2

se foloseşte un fir din cablul 2x0,75mm

B1(CY)

B1(NO)

Comandă Yala

A4 (CR)
C9(CDAL)
Comandă releu iluminat (automat scară)
3. Conexiunea Unitate centrală – Yală electromagnetică (Cablu recomandat 2 x 0,75 mm.)
se face de la conectorul B la clema CLS a yalei, respectând diagrama de mai jos:
UC
YALA
C6 (GND)
4.

borna 1 clema CLS

C7 (BUT)
borna 2 clema CLS
Conexiunea Sursa de alimentare - Yală electromagnetică (Cablu recomandat 2 x 0,75
mm.) se face de la conectorul B la clema CLS a yalei, respectând diagrama de mai jos:
SA
YALA
B2(Y-)

borna 3 clema CLS

B3(Y+)
borna 4 clema CLS
5. Conexiunea Unitate centrală – Întrerupătoare normal deschise pentru comandă releu
iluminat se face la bornele C6 şi C8 ale unităţii centrale astfel:
UC
Întrerupător iluminat
C6 (GND)

Contact întrerupător

C8 (CF)
Contact întrerupător
6. Conexiunea Unitate centrală – Distribuitor de etaj (Cablu recomandat 8X0,22mm tip
FTP; cu ecran de aluminiu şi 4 perechi răsucite) se face de la conectorul A la conectorul
K, respectând diagrama de mai jos:
UC

DE

Observaţii

C2 (LGND)

K6 (GND)

se folosesc două fire din cablul FTP
care fac pereche cu firele CK şi
respectiv DAT(vezi fig.10)

C5 (DAT)

K4 (DATIN)

se foloseşte un fir din cablul FTP care
face pereche cu un fir din borna GND
(vezi fig.10)

C3 (12V)

K5 (12V)

se foloseşte o pereche din cablul FTP

C4 (CK)

K2 (CKIN)

se foloseşte un fir din cablul FTP care
face pereche cu un fir din borna GND
(vezi fig.10)

C1 (50V)

K7 (50V)

se foloseşte o pereche din cablul FTP

Fig 10.

Obs.: Cablul dintre unitatea centrală şi primul distribuitor şi cablurile dintre distribuitoare trebuie
sa aibă ecranele conectate între ele. La capătul dinspre sursă ecranul se lasă liber sau se
conectează la împământare (nu la masă).
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7. Conexiunea Distribuitor de etaj - Distribuitor de etaj (Cablu recomandat 8X0,22mm tip
FTP cu ecran de aluminiu şi 4 perechi răsucite) se face de la conectorul K al unui
distribuitor de etaj la conectorul K’ al următorului distribuitor de etaj, respectând
diagrama de mai jos:
UC
K6 (GND)

DE
K6’ (GND)

Observaţii
se folosesc două fire din cablul FTP
care fac pereche cu firele CKOUT şi
respectiv DATOUT(vezi fig.11)

K3 (DATOUT) K4’ (DATIN) se foloseşte un fir din cablul FTP care
face pereche cu un fir din borna GND
(vezi fig.11)

K5 (12V)

K5’ (12V)

se foloseşte o pereche din cablul FTP

K1 (CKOUT)

K2’ (CKIN)

se foloseşte un fir din cablul FTP care
face pereche cu un fir din borna GND
(vezi fig.11)

K7 (50V)

K7’ (50V)

se foloseşte o pereche din cablul FTP

Fig 11

Obs.:
1. Jumperul se plasează pe perechea de pini corespunzătoare numărului de posturi interioare
care se conectează la acel distribuitor.
2. Pentru o funcţionare optimă se recomandă folosirea tuturor posturilor interioare de pe un
distribuitor (jumperul pe poziţia 8), exceptând ultimul distribuitor atunci când nu sunt suficiente
posturi interioare.
8. Conexiunea Distribuitor de etaj – Post interior (Cablu recomandat: cablu telefonic 2fire)
se face de la conectorul L la fiecare din posturile interioare:
borna L2 (T1)◄═══►Fir 1 Telefon 1
borna L3 (T2)◄═══► Fir 1 Telefon 2
borna L4 (T3)◄═══► Fir 1 Telefon 3
borna L5 (T4)◄═══► Fir 1 Telefon 4
borna L8 (T5)◄═══► Fir 1 Telefon 5
borna L9 (T6)◄═══► Fir 1 Telefon 6
borna L10 (T7)◄═══► Fir 1 Telefon 7
borna L11 (T8)◄═══► Fir 1 Telefon 8
borna L1 (50V)◄═══► Fir 2 Telefon 1,2
borna L6 (50V)◄═══► Fir 2 Telefon 3,4
borna L7 (50V)◄═══► Fir 2 Telefon 5,6
borna L12 (50V)◄═══► Fir 2 Telefon 7,8.
Obs. La capătul cablului telefonic dinspre postul interior se va folosi un conector de tip RJ11
(fig. 12), iar cele două fire se vor conecta la mijlocul conectorului (pinii 3 şi 4). Pentru montarea
acestui tip de conector se va folosi un cleşte sertizor corespunzător.

Fig. 12
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ANEXA 1
Conectarea sistemulul în varianta cu două
unităi centrale (master-slave)
În acest caz conectarea elementelor sistemului se face în mod similar dar apar anumite
modificări care sunt prezentate în continuare.
Schema generală de conectare a elementelor sistemului este
următoarea:
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Cablul de conectare dintre unitatea centrală master si unitatea centrală slave
nu trebuie să depăsească lungimea de 100m si trebuie să fie torsadat si ecranat (se
recomandă folosirea unei perechi dintr-un cablu FTP).
Cablul de conectare dintre unitatea centrală slave si sursa de alimentare nu
trebuie să depăsească 30m. Cablul utilizat va fi 8X0,22mm tip FTP cu ecran de aluminiu si 4
perechi răsucite.
Cablul de conectare dintre unitatea centrală slave si yala electromagnetică nu trebuie să
depăsească 10m. Cablul utilizat va fi 2 x 0,75 mm
Celelalte cabluri din sistem trebuie să respecte prescrip(iile de la capitolul 2, punctele A si B.
Fată de varianta simplă la la sistemul master-slave apare modulul multiplexor ampalasat în
sursa de alimentare, precum si modificări la conectori după cum se va prezenta în continuare.

ELEMENTE COMPONENTE SUPLIMENTARE
1. Pe placa C.I. a unită(ii centrale master apare conectorul Ja:

2. Unitate centrală slave. Placa CI a unită(ii centrale slave are următorii
conectori:
Conectorul M
Conectorul N
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3.Modul multiplexor. Placa C.I. a modulului
multiplexor are următorii conectori:
Conectorul R
Conectorul S

4. Modul multiplexor video (doar la versiunea de videointerfon master-slave)
Placa C.I. a modulului multiplexor are următorii conectori:
Conectorul RV
Conectorul SV
Această placă care are rolul de a multiplexa semnalele video provenite de la
cele 2 camere video
INTERCONECTAREA ELEMENTELOR SISTEMULUI
1. Conexiunea Sursa de alimentare – Unitate centrală master (recomandat 2
cabluri 8X0,22mm tip FTP cu ecran de aluminiu si 4 perechi răsucite ca în figura de mai jos)
se face de la conectorul E la conectorul J, respectând diagrama de mai jos:

Observaţii
E1(CdaY)

J9 (CdaY)

se folosește un fir din cablul FTP nr 2

E2 (CF)

J8 (CF)

se folosește un fir din cablul FTP nr. 2

E4 (12V)

J3 (12V)

se folosesc 3 fire din cablu FTP nr.1(o perche + 1 fir)

E6 (CK)

J6 (CK)

se folosește un fir din cablul FTP nr.2 care face pereche cu un fir din
borna GND (vezi fig.5)

E7 (DAT)

J7 (DAT)

se folosește un fir din cablul FTP nr.2 care face pereche cu un fir din
borna GND (vezi fig.5)

E8 (GND)

J5 (GND)

se folosesc 3 fire din cablul FTP nr. 2 ;două dintre fire fac pereche
cu firele CK și respectiv DAT(vezi fig.5)

E9 (LGND)

J2 (LGND)

se folosește o pereche din cablul FTP nr 1

E10(CdaL)

J10 (CdaL)

se folosește un fir din cablul FTP nr.2
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2. Conexiunea Sursa de alimentare – modul multiplexor se face de la
conectorul E la conectorii R şi S, respectând diagrama de mai jos:
borna E3 (50V)◄═══►borna S2
(50V) borna E4
(12V)◄═══►borna R1 (12V)
borna E8 (GND)◄═══►borna R3 (GND)
3. Conexiunea Sursa de alimentare – Unitate centrală slave se face de la
conectorii E şi F la conectorul N (recomandat cablu 8X0,22mm tip
FTP cu ecran de aluminiu şi 4 perechi răsucite ca în figura de mai jos)
respectând diagrama de mai jos:
Observaţii
F3(CdaY)

N9 (CdaY)

se folosește un fir din cablul FTP

E4 (12V)

N3 (12V)

se folosește o pereche din cablul FTP

E8 (GND)

N5 (GND)

se folosește o pereche din cablul FTP

E9 (LGND)

N2 (LGND)

se folosește un fir din cablul FTP care face
perche cu cu firul din borna N1 care duce
spre modulul multiplexor(vezi fig.6)

E10(CdaL)

N10 (CdaL)

se folosește un fir din cablul FTP

Important: dacă distanţa dintre sursa de alimentare şi unitatea centrală slave
este mai mare de 10m, pentru conexiunile E8-N5 şi E9-N2 nu se vor mai folosi
fire din cablul FTP ci se va folosi un cablu 2x0.75.
4.Conexiunea Unitate centrală master – modul multiplexor se face de la
conectorul J la conectorii R şi S, respectând diagrama de mai jos:
Observaţii
Ja (CdaR)

R2 (CdaR)

se folosește un fir din cablul FTP nr 1 (vezi fig.5)

J1 (50V)

S1 (50VM)

se folosește o pereche din cablul FTP nr 1 (vezi fig.5)

5.Conexiunea Unitate centrală slave – modul multiplexor se face de la
conectorul N la conectorul S, respectând diagrama de mai jos:
Observaţii
N1 (50V)

S3 (50VS)

se folosește un fir din cablul FTP care face pereche cu firul din
borna N2 care duce spre placa sursei de alimentare (vezi fig.6)
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6.Conexiunea

Unitate centrală master – Unitate centrală slave se face de la
conectorul I la conectorul M, respectând diagrama de mai jos: borna I1
(B)◄═══►borna M1 (B) borna I2 (A)◄═══►borna M2 (A)
7.Conexiunea Unitate centrală master – Buton yala electromagnetică (Cablu
recomandat 2 x 0,75 mm.) se face de la conectorul J la clema CLS a yalei,
respectând diagrama de mai jos:
borna J4 (But)◄═══►borna 3clema CLS
borna J5 (GND)◄═══►borna 4clema CLS
8.Conexiunea Unitate centrală slave – Buton yala electromagnetică (Cablu
recomandat 2 x 0,75 mm.) se face de la conectorul N la clema CLS a yalei,
respectând diagrama de mai jos:
borna N4 (But)◄═══►borna 3clema
CLS
borna N5 (GND)◄═══►borna
4clema CLS
La varianta de videointerfon master-slave mai apar urmărtoarele
conexiuni:
9.Conexiunea Sursa de alimentare – modul multiplexor video se face de la
conectorul E la conectorul RV, respectând diagrama de mai jos: borna E4
(12V)◄═══►borna RV1 (12V)
borna E8 (GND)◄═══►borna RV3 (GND)
10.Conexiunea Unitate centrală master – modul multiplexor video se face de la
conectorul J la conectorul RV respectând diagrama de mai jos:
borna Ja (CdaR)◄═══►borna RV2 (CdaR)
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Instrucţiuni conectare videointerfon
Videointerfonul a fost proiectat de la început în ideea de a fi un upgrade al ultimei
versiuni de interfon cu carduri de proximitate. De aceea în componenţa acestuia
intră pe de o parte interfonul propriu-zis care include comunicaţia audio, iar pe de
altă parte componente specifice videointerfonului care au drept scop realizarea
legăturii video. Acestea din urmă constau în următoarele elemente:
sursă de alimentare video interfon (VISA);
−
cameră de luat
vederi (CAM); −
distribuitor video
interfon (VIDE); −
post interior
videointerfon (VIPI).
−

În cazul în care numărul de posturi video este mai mare de 8 trebuie utilizat
un amplificator video. Schema de montaj a amplificatorului video este
prezentată în ANEXA1.
Schema generală a videointerfonului este următoarea:

Fig.1 Schema generală
LEGENDĂ:
UC-unitate centrală; SA-sursă alimentare; DE-distribuitor etaj; PI-post interior(tip
telefon); YE-Yală electromagnetică; VISA-videointerfon sursă alimentare; VIDE
videointerfon distribuitor etaj; VIPI-videointerfon post interior; CAM-cameră de luat
vederi; MON-monitor.
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FUNCTIONARE
Apel de la unitatea centrala la un post interior
Se tastează la unitatea centrală numărul postului interior dorit. În acest moment
postul interior tip telefon începe să sune, iar pe monitorul din apartament se
afişează imaginea provenită de la camera de luat vederi situată la intrarea în bloc.
Locatarul apartamentului poate astfel sa vadă persoana care l-a apelat înainte de
a ridica receptorul din furca postului interior.

Apel de la postul interior la unitatea centrală
Se ridică receptorul din furca postului interior şi se tastează #0. În casca
receptorului se vor auzi 3 semnale scurte după care se va face legătura cu unitatea
centrală, iar pe monitorul din apartament se va afişa imaginea provenită de la
camera de luat vederi situată la intrarea în bloc.

Elemente componennte ale videointerfonului

Sursă alimentare – vidointerfon (VISA)
Se instalează alături de sursa de alimentare a interfonului (SA).
Are 2 conectori notaţi cu VA şi VB. La conectorul VA se conectează camera de
luat vederi aflata la intrarea în imobil. La conectorul VB se conectează cablul de
coloană şi cablul care face legătura cu sursa de alimentare a interfonului. În
figura 2 este prezentată placa electronică a sursei se alimentarea a
videointerfonului (VISA).

Fig. 2 Sursa de alimentare a videointerfonului
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Cameră de luat vederi (CAM)
Se instalează la intrarea în bloc, astfel încât să transmită imagini cu persoana care
realizează apelul de la unitatea centrală a interfonului.
În figura 3 este prezentat modelul VT580 cu vederi din faţă şi din spate. Acesta are
un conector cu 4 borne prin intermediul căruia camera de luat vederi este conectată
la sursa de alimentare a videointerfonului (VISA).

a.

b.

Fig. 3 Camera de luat vederi – model VT580
a. vedere faţă; b. vedere spate
Important: În cazul în care lungimile cablurilor sunt mai mari de 30m se
recomandă utilizarea unor dispozitive de adaptare sau
amplificare pentru a obţine o imagine clară la postul interior
video. Aceste dispozitive se vor conecta între ieşirea de semnal
video de la camera de luat vederi şi intrarea de semnal video de
la sursa video.

Distribuitor - videointerfon (VIDE)
Se instalează pe casa scării la etajele la care există posturi interioare de
videointerfon. Un distribuitor video deserveşete maxim 4 posturi interioare video
(VIPI).
Are 4 conectori notaţi cu VC, VD, VE şi VF. La conectorul VC se conectează cablul
de coloană video care vine de la distribuitorul video (VIDE) anterior sau de la la
sursa de alimantare video (VISA). La conectorul VD se conectează cablul de
coloană care merge spre următorul distribuitor video (VIDE). La conectorii VE şi
VF se conectează cablurile care duc spre posturile interioare video (VIPI) câte 2 la
fiecare conector. Nu este obligatoriu ca la fiecare distribuitor video (VIDE) să fie
conectate 4 posturi interioare video (VIPI).
În figura 4 este prezentată placa electronică a distribuitorului video (VIDE).
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Fig. 4 Distribuitor videointerfon

Post interior – videointerfon (VIPI)
Se instalează în interiorul apartamentului alături de postul interior de interfon (PI).
Are un conector notat cu VG la care se conectează cablul corespunzător postului
interior video care vine de la distribuitorul video (VIDE), precum un cablu cu 2 fire
conectat în paralel cu postul interior (PI) tip telefon al interfonului.
În figura 5 este prezentată placa electronică a postului interior video (VIPI).

Fig. 5 Placă electronică post interior video
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Modulul de interconectare a elementelor videointerfonului
Conexiunea camera de luat vederi – sursă de alimentare
videointerfon
Cablu recomandat: cablu FTP.
Conexiunea se realizează conform tabelului următor:
Cablu cameră luat
Conector sursă de alimentare Observaţii
vederi
videointerfon
Borna 1R (alimentare
+12V cameră luat
vederi)

Conectorulul VA – borna 12V

Borna 2W (masă
cameră luat vederi)

Conectorul VA – borna Gnd

Borna 3Y (semnal video Conectorul VA – borna Video
cameră luat vederi)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu firul de la
borna Video
se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu firul de la
borna GND

Conexiunea sursă de alimentare interfon – sursă de
alimentare videointerfon
Cablu recomandat: 2x 0.22.
Conexiunea se realizează conform tabelului următor:
Sursă alimenare
Sursă alimentare
interfon
videointerfon
Conectorul D borna 2
(DAT) (semnal de
comandă pentru sursa
video)

Conectorul VB – borna DatUC

Conectorul D borna 1
(GND) (masă interfon)

Conectorul VB – borna GndUC

Observaţii

Important:
Masa interfonului nu trebuie conectată cu masa videointerfonului!
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Conexiunea sursă de alimentare videointerfon – distribuitor
videointerfon
Cablu recomandat: cablu FTP.
Conexiunea se realizează conform tabelului următor:
Sursă alimentare
Distribuitor videointerfon
videointerfon

Observaţii

Conectorul VB – borna Conectorul VC – borna V1
Vline (semnal video)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna GND

Conectorul VB – borna
Conectorul VC – borna O2
OutL2 (semnal comandă
post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VB – borna Conectorul VC – borna O1
OutL1(semnal comandă
post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VB – borna
GND (semnal masă
videointerfon)

se folosec două fire din cablul FTP
dintre care unul face pereche cu
firul de la borna V1

Conectorul VC – borna GND

Conectorul VB – borna Conectorul VC – borna 12V
12V (alimentare +12V)

se folosec două fire din cablul FTP
care fac pereche cu firele de la
bornele O1 şi O2

Conexiunea distribuitor videointerfon – post interior
videointerfon
Cablu recomandat: cablu FTP.
Conexiunea se realizează conform tabelului următor:
Distribuitor
Post interior videointerfon
videointerfon

Observaţii

Conectorul VE sau VF – Conectorul VG – borna V1
borna V1 (semnal video)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna GND

Conectorul VE sau VF – Conectorul VG – borna O2
borna O2 (semnal
comandă post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VE sau VF – Conectorul VG – borna O1
borna O1 (semnal
comandă post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VE sau VF – Conectorul VG – borna GND
borna GND (semnal
masă videointerfon)

se folosec două fire din cablul FTP
dintre care unul face pereche cu
firul de la borna V1

Conectorul VE sau VF – Conectorul VG – borna 12V
borna 12V (alimentare
+12V)

se folosec două fire din cablul FTP
care fac pereche cu firele de la
bornele O1 şi O2
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Conexiunea între 2 distribuitoare video succesive
Cablu recomandat: cablu FTP.
Conexiunea se realizează conform tabelului următor:
Distribuitor
Distribuitor videointerfon
videointerfon
succesiv

Observaţii

Conectorul VD – borna V1 Conectorul VC – borna V1
(semnal video)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna GND

Conectorul VD – borna Conectorul VC – borna O2
O2 (semnal comandă
post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VD – borna Conectorul VC – borna O1
O1 (semnal comandă
post interior)

se foloseşte un fir din cablul FTP
care face pereche cu un fir de la
borna 12V

Conectorul VD – borna
GND (semnal masă
videointerfon)

se folosec două fire din cablul FTP
dintre care unul face pereche cu
firul de la borna V1

Conectorul VC – borna GND

Conectorul VD – borna Conectorul VC – borna 12V
12V (alimentare +12V)

se folosec două fire din cablul FTP
care fac pereche cu firele de la
bornele O1 şi O2

Conexiunea între postul interior videoiterfon şi postul interior
audio(telefon)
Cablu recomandat: cablu telefonic.
Cele doua fire care care fac legatura între distribuitorul de etaj (audio) şi postul
interior de tip telefon trebuie conectate în paralel cu bornele T1 şi T2 din
conectorul VG al postului interior videointerfon conform schemei de mai jos:

SCHEMA DE MONTAJ A AMPLIFICATORULUI VIDEO
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ISCP01 N50 conectare sistem master-slave
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INTERFON DE SCARĂ CU CARDURI DE PROXIMITATE
Instrucţiuni de utilizare locatari
1.Comenzi de la panoul unităţii centrale
1.1 Apelarea unui post interior se face tastând numărul apartamentului dorit. Ex: se doreşte
apelarea apartamentului 1. Se introduce la tastatura unităţii centrale 01.
1.2 Pentru a se citi ceasul se tastează: ”**”.

2.Comenzi de la telefon
2.1. Deschiderea yalei de la intrarea în scarã, la primirea unui apel de la unitatea centrală, se
face apăsând una dintre tastele: 7, 8, 9 sau 0.
2.2. Intercomunicarea dintre apartamente se face ridicând receptorul din furcã, după care se
aşteaptă tonul de apel şi se formează numărul de interior dorit.
2.3. Iniţierea unei convorbiri de la postul interior spre unitatea centralã: se ridicã receptorul din
furcă, se aşteaptă tonul de apel şi se formează ”#0” sau ”007”. Deschiderea yalei se face ca
la punctul 2.1.
2.4. Comanda iluminatului pe scarã: se ridicã receptorul din furcă, se aşteaptă tonul de apel şi
se formează ”*” sau ”008”.
2.5. Fixarea orei de avertizare: se ridicã receptorul din furcă, se aşteaptă tonul de apel, se
formează ”#1” sau ”00”, se tastează succesiv ora şi minutul (ex: ”0645” - ora 06:45). Ceasul
unităţii centrale este fixat la instalare. şi se poate afla conform 1.3. Anularea orei de avertizare
se face cu o combinaţie incorectã (de ex.: “2500”).
2.6. Ascultarea mesajelor din căsuţa vocalã (la varianta de interfon cu mesagerie vocală) se
face tastând ”#2” sau ”009”.
2.7. Inactivarea/activarea apelurilor de la celelalte posturi interioare se face tastând “#4”.
Inactivarea este semnalizată cu două tonuri scurte, iar activarea cu un singur ton scurt.
2.8. Inactivarea/activarea apelurilor de la UC şi celelalte posturi interioare se face tastând “#5”.
Activarea este semnalizată cu două tonuri scurte, iar inactivarea cu un singur ton scurt;
inactivarea durează 12 ore, după care postul interior este activat în mod automat. La apelul de
la UC către un post interior inactivat, pe displayul UC se va afişa rF concomitent cu emiterea
unui ton de ocupat.
Notã:
1. Comenzile cu ”*” sau ”#” sunt valabile când telefonul este comutat în TONE,
celelalte comenzi fiind valabile atât în TONE cât şi în PULSE.
2. Mesageria vocală funcţionează astfel: în cazul în care apelul către un post interior
nu primeşte răspuns , se aude mesajul robot şi un semnal sonor după care se va
putea lăsa un scurt mesaj postului interior apelat. Numărul de mesaje aferent
fiecărui apartament este în funcţie de numărul total de apartamente (sub 40 de apt.
= 2 mesaje, peste 40 apt = 1 mesaj).
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal
calificat.
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi
scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea
aparatului, nu încercaţi să efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie
realizate de personal calificat de service.
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare
a acestuia. Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc
riscul de producere a accidentelor.
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea
substanţelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei
care pot aprinde aceste substanţe.
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi
echipamentul. Dacă vă este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra
uneltelor electrice.
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi,
radiatoare etc. Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul
dumneavoastră este în contact cu pământul.
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte
în mod substanţial riscul de electrocutare.
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru
lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de
electrocutare sau scurt-circuit.
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa
drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie
poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari
de protecţie, măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de
protecţie, căşti pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu
condiţiile de lucru, diminuează atât numărul, cât şi gravitatea eventualelor
accidente de muncă.
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu
cea de la priza de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare
scoateţi echipamentele de sub tensiunea electrică.
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ANEXA 1
Schiţă de conectare interfon de scară cu carduri de proximitate
utilizând o sursă de 12V min 50W
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ANEXA 2
Schiţă de conectare interfon de scară cu carduri de proximitate
utilizând o sursă de tip SA ISCP01
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ANEXA 3
Schiţă de conectare videointerfon cu post interior
tip monitor
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