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1. DANE U¯YTKOWE
•
•
•

•

•
•
•

bramofon wspó³pracuje wy³¹cznie z abonenckimi centralami telefonicznymi:
Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma, DCT 80 oraz
Cyfra 200 i Optima produkowanymi przez firmê Platan Sp. z o.o.;
kaseta bramofonu DB 05 wyposa¿ona jest w 4 do 10 przycisków - wersje
DB05/4P, DB05/6P, DB05/8P, DB05/10P
umo¿liwia:
pracê w trybie standardowym: po naciœniêciu dowolnego przycisku na
kasecie bramofonu DB 05 nastêpuje wywo³anie abonenta lub grupy
abonentów (zgodnie z zaprogramowaniem w centrali) i rozmowê
z abonentem centrali;

pracê w trybie programowanym: pod ka¿dym przyciskiem kasety
mo¿na zaprogramowaæ numer abonenta centrali lub numer grupy
abonentów centrali. Odpowiedni¹ opcjê nale¿y zaznaczyæ w komputerowym
programie obs³ugi u¿ywanej centrali.

bramofon DB 05 umo¿liwia otwieranie rygla (zamka elektromagnetycznego)
przez wybranie kodu (odpowiedniego dla poszczególnych typów
central - patrz instrukcja obs³ugi centrali) z aparatu telefonicznego
abonenta „rozmawiaj¹cego” z bramofonem.
abonent centrali mo¿e „zadzwoniæ” do bramofonu (tylko Progres 40,
Cyfra 50, Sigma, Cyfra 200 i Optima);
bramofon pod³¹czony jest do okreœlonej linii wewnêtrznej w³aœciwej dla
ka¿dego typu centrali.
mo¿liwe jest pod³¹czenie:
- jednej instalacji bramofonowej do centrali Solo 5,
- dwóch instalacji do central Classic 12, Progres 40, Cyfra 50,
Sigma, DCT 80, Optima,
- czterech instalacji do centrali Cyfra 200.

2. DANE TECHNICZNE
•

zasilanie napiêciem 12V z centrali Solo 5, Classic12, lub z prze³¹cznicy
centrali Progres 40, Cyfra 50, Sigma, DCT 80, Cyfra 200 i Optima;
do centrali pod³¹cza siê za poœrednictwem adaptera bramofonu;
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•
•
•
•

uk³ad sterowania bramofonem i ryglem zintegrowany na p³ycie g³ównej
centrali telefonicznej.
wspó³praca ze standartowym ryglem (zamkiem elektromagnetycznym)
zasilanym napiêciem od 8V do 24V i pr¹dem do 0,5A.
po³¹czenie kasety bramofonu DB 05 z centralami za pomoc¹ typowego
dwuparowego kabla telefonicznego.
po³¹czenie rygla z uk³adem sterowania w centralach za pomoc¹ linki
dwu¿y³owej o przekroju 1 mm2.

UWAGA!!!

1.
2.

4

Centrala powinna byæ bezwglêdnie uziemiona (nie dotyczny Classic12ISDN).
Je¿eli linia abonencka pod³¹czona do bramofonu wybiega poza obrêb
budynku nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia przeciwodgromowe np.
ochronniki abonenckie OA1.
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3. POD£¥CZENIE BRAMOFONU DB 05 DO CENTRAL
ABONENCKICH FIRMY PLATAN Sp. z o.o.
PLATAN
R

Zaciski sterowania ryglem
Zacisk
B8,RB2...)
(B1, B2
lubB1,
RB1,
lub Br1, Br2
(sterowanie ryglem)

Kaseta bramofonu
DB 04

w DCT5
ZaciskiZacisk
T21T21 w
Solo5;
albo T28lub dowolT1,T8 wT21
Classic12;
DCT 2/8deklarowany
, DCT 12
ny innyw zacisk
(obwód rozmówny)
jako obwód rozmówmy bramofonuZacisk
w T34centralach:
albo T35
Progresw40,
Cyfra
50,dowolny inny
DCT
80, lub
centralach
DCT 40,
Sigma, zacisk
DCT w80,
Cyfra 200,
Optima.DCT 50, DCT 200 deklarowany

Kaseta bramofonu DB05

jako obwód rozmówny bramofonu

Zacisk +/- 12V

Zacisk
+/- 12V kasety bramofonu)
(zasilanie
(zasilanie kasety bramofonu)
Przewód telefoniczny
4-ro żyłowy (np. 2x2x0,5)
Przewód 2-wu żyłowy
(np. linka 2x1mm2 )

Transformator obniżający napięcie
(odpowiedni do posiadanego rygla)

Rygiel
(max. 24V ~
~ 0,5A)

~
220V ~
Elementy
wchodzące
w skład
bramofonu
DB 04 DB05
Elementynienie
wchodz¹ce
w sk³ad
bramofonu
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4. SPOSÓB DEMONTA¯U OBUDOWY BRAMOFONU DB 05
¯eby zdj¹æ p³ytê czo³ow¹ bramofonu DB 05 nale¿y lekko podwa¿yæ (cienkim wkrêtakiem) dwie plastikowe zaœlepki. Nastêpnie nale¿y odkrêciæ œruby znajduj¹ce siê pod zaœlepkami mocuj¹ce p³ytê czo³ow¹ do kasety zewnêtrznej bramofonu.
Zaślepka górna

Kaseta zewnętrzna bramofonu

Zaślepka dolna

Zatrzaski kasety wewnętrznej bramofonu

W celu wprowadzenia instalacji do kasety zewnêtrznej bramofonu DB 05
nale¿y roz³¹czyæ kasetê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ delikatnie naciskaj¹c wkrêtakiem plastikowe zatrzaski kasety wewnêtrznej.
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5. PO£¥CZENIE BRAMOFONU DB 05 Z CENTRALAMI
Instalacja bramofonu DB 05

•
•

po³¹czyæ elementy sk³adowe instalacji bramofonowej wg. rysunków.
zasilanie (+/- 12V) i zacisk rozmówny (T) kasety bramofonu po³¹czyæ
z odpowiednimi zaciskami danej centrali (szczegó³y w instrukcji obs³ugi
i programowania centrali telefonicznej).

UWAGA:
WA¯NA JEST BIEGUNOWOŒÆ POD£¥CZANYCH PRZEWODÓW
ZARÓWNO ZASILAJ¥CYCH JAK I ROZMÓWNYCH
Przyciski P4 *
P2
P0

Tor rozmówny
(zacisk T )
z centrali DCT

# P2
(2)

Moduły połączeniowe
bramofonu DB 05 / 6P

D3

# P0
(SHIFT)

D2

# P1
(1)

EXT.

Zasilanie
+/- 12V
z centrali DCT

# P3
(3)

INT.

+12V-

D1
Zacisk (T) z DCT

D4

Przyciski P5
P3
P1

Moduł rozmówny
bramofonu DB 05
* dotyczy wersji sześcioprzyciskowej bramofonu (DB 05 / 6P);
w wersji pełnej (DB 05 / 10P) dodatkowo przyciski P6, P7, P8, P9
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6. REGULACJA CZU£OŒCI MIKROFONU ORAZ
WZMOCNIENIA W BRAMOFONIE DB 05
Bramofon DB 05 jest przez producenta zestrojony w sposób optymalny.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê niewielk¹ korektê wzmocnienia toru
nadawczego i odbiorczego bramofonu DB 05.
Czynnoœci regulacyjne mo¿na przeprowadziæ bez koniecznoœci otwierania kasety rozmównej. Do tego celu s³u¿¹ specjalne otwory w kasecie rozmównej
bramofonu.
UWAGA:
¯EBY NIE USZKODZIÆ POTENCJOMETRÓW NALE¯Y U¯YWAÆ
ODPOWIEDNIEGO WKRÊTAKA

Regulacja czułości
mikrofonu

INT.
EXT.

Regulacja wzmocnienia

8

ver. 2.1

PLATAN Sp. z o.o.

7. INSTALOWANIE I PROGRAMOWANIE BRAMOFONU
7.1. Instalacja bramofonu DB 05:
•
•

po³¹czyæ elementy sk³adowe instalacji bramofonowej wg. rysunków.
zasilanie (+/- 12V) i zacisk rozmówny (T) na p³ytce w kasecie
bramofonu po³¹czyæ z odpowiednimi zaciskami centrali telefonicznej
(szczegó³y w instrukcji obs³ugi i programowania centrali telefonicznej).

UWAGA:
WA¯NA JEST BIEGUNOWOŒÆ POD£¥CZANYCH PRZEWODÓW
ZARÓWNO ZASILAJ¥CYCH JAK I ROZMÓWNYCH.
(brak reakcji bramofonu na naciœniêcie przycisku /przy œwiec¹cych
diodach LED/ mo¿e byæ spowodowany niew³aœciw¹ biegunowoœci¹
przewodów rozmównych).
Bramofon DB 05 mo¿e pracowaæ w trybie standardowym (tak jak bramofony DB03, DB04) lub w trybie programowym.

•

•

w trybie standardowym naciœniêcie dowolnego przycisku bramofonu
powoduje dzwonienie aparatów zaprogramowanych w danej centrali do
odbioru wywo³ania z bramofonu - identycznie jak dla bramofonów DB 03
i DB 04. Dla trybu standardowego nale¿y zaprogramowaæ w centrali
obs³ugê jednej lub dwóch linii wewnêtrznych jako linii bramofonowych
oraz abonentów wewnêtrznych uprawnionych do odbioru wywo³ania
z bramofonu (wg. instrukcji programowania centrali).
Praca bramofonu w trybie programowym wymaga :
- „rêcznego” zaprogramowania przycisków w kasecie bramofonu DB 05;
- wyznaczenia zacisku w centrali, do którego pod³¹czony bêdzie bramofon;
- wpisania w programie komputerowym obs³ugi centrali
(menu Funkcje -> Bramofon) numeru zacisku do którego pod³¹czony
bêdzie bramofon oraz zaznaczenia opcji bramofonu wieloprzyciskowego
(opcja „od 3 do 10 przycisków”).

Dodatkowo w programie komputerowym zadeklarowaæ mo¿na grupê abonentów wywo³ywanych wspólnie - po naciœniêciu jednego przycisku bramofonu.
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Rozmieszczenie przycisków kasety bramofonu DB 05/10P

W bramofonie wieloprzyciskowym DB05/4P, DB05/6P, DB05/6P,
DB05/10P ka¿demu przyciskowi mo¿na przyporz¹dkowaæ numer dowolnego abonenta wewnêtrznego centrali (dwu lub trzycyfrowy), oraz dwie grupy wywo³ania wspólnego (0 - pierwsza grupa max. 8 abonentów, 9 - druga grupa max. 8 abonentów).
Do programowania bramofonu u¿ywane s¹ przyciski od P0 do P5. Bramofony w wersji 6, 8 i 10-cio przyciskowej mo¿na programowaæ bez zdejmowania
obudowy, w wersji 4-ro przyciskowej przed przyst¹pieniem do programowania
nale¿y zdj¹æ obudowê (w tej wersji bramofonu z zewn¹trz dostêpne s¹ tylko 4
przyciski).
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W wersji DB05/4P na p³ycie czo³owej umieszczone s¹ przyciski P0 P3. Przyciski P4 i P5 umieszczone s¹ na plytce drukowanej bramofonu dostêpnej po zdjêciu obudowy.
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7.2. Programowanie przycisków bramofonu
1.
Wejœcie w tryb programowania odbywa siê poprzez naciœniêcie przycisków P0 („SHIFT”) i P1 („1”) i przytrzymanie ich przez ok. 5s, do czasu gdy
wszystkie diody zaczn¹ rytmicznie zapalaæ siê i gasn¹æ.
2.
Po wejœciu w tryb programowania bramofonu (wszystkie diody LED migaj¹ rytmicznie) nale¿y w ci¹gu 10 s. wybraæ przycisk do zaprogramowania, poprzez jego naciœniêcie i puszczenie. Wejœcie w programowanie wybranego przycisku sygnalizowane jest rozb³yskiwaniem diody LED skojarzonej z programowanym przyciskiem.
Jeœli w ci¹gu 10 s. nie zostanie wybrany ¿aden przycisk do programowania
to nast¹pi wyjœcie z trybu programowania przycisków kasety co sygnalizowane
jest zmian¹ œwiecenia LED-ów kasety na s³abo rozœwietlone.
3.
Po wybraniu przycisku do programowania (rozb³yskiwanie diody LED wybranego klawisza) mo¿na wprowadzaæ kolejne cyfry numeru wewnêtrznego abonenta centrali wywo³ywanego po naciœniêciu przycisku na bramofonie.
W tej fazie programowania, przyciskowi P1 przypisana jest cyfra”1”, P2
cyfra „2”, P3 cyfra „3”, P4 cyfra „4”, zaœ P5 cyfra „5”. Klawiszowi P0 przypisana zosta³a funkcja „SHIFT”. Programuj¹c numer abonenta cyfry od 1 do 5 wprowadza siê poprzez naciœniêcie przypisanego jej klawisza, natomiast cyfry 6,7,8,9,0
poprzez równoczesne naciœniêcie klawisza P0 „SHIFT” posiadaj¹cego znaczenie
„+5” i jednego z pozosta³ych klawiszy.
Przyk³adowo aby zaprogramowaæ numer 370 pod klawiszem P2 nale¿y
wykonaæ kolejno sekwencje:
-
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nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5 s. klawisze P0 i P1
(a¿ wszystkie diody zaczn¹ rytmicznie migaæ)
nacisn¹æ klawisz „P2”
(dioda skojarzona z przyciskiem P2 zacznie migaæ)
3
nacisn¹æ klawisz „3”
nacisn¹æ równoczeœnie klawisz SHIFT (+5)
i klawisz „2”
(2+5 = 7)
nacisn¹æ równoczeœnie klawisz SHIFT (+5)
i klawisz „5”
(5+5 = 10)
po 10 s. nast¹pi wyjœcie z trybu programowania - wszystkie diody zaczn¹
s³abiej œwieciæ
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Na wprowadzenie ka¿dej kolejnej cyfry przewidziany jest czas ok. 5s, po
up³ywie którego wprowadzone dotychczas cyfry zostan¹ zapisane w pamiêci nieulotnej i nast¹pi powtórne wejœcie w fazê wyboru przycisku do programowania.
Czas ten mo¿na wyd³u¿yæ o nastêpne 5s. jeœli w czasie oczekiwania na
wprowadzenie nastêpnej cyfry naciœniemy przycisk P0 („SHIFT”).
Jeœli po wybraniu programowanego przycisku w ci¹gu 5s. nie zosta³a wprowadzona ¿adna cyfra to sekwencja cyfr skojarzona z przyciskiem nie zmieni siê
i nast¹pi przejœcie do fazy wyboru kolejnego przycisku do programowania.
Maksymalnie pod przyciskiem mo¿na zapamiêtaæ 8 cyfr. Po wprowadzeniu ósmej cyfry nast¹pi automatyczne zapisanie wprowadzonej sekwencji w pamiêci nieulotnej.
Ka¿dorazowo po wejœciu w fazê wyboru przycisku do programowania
osoba programuj¹ca ma 10s. na wybór kolejnego przycisku do programo-wania.
Po up³ywie tego czasu nastêpuje automatyczne wyjœcie z trybu programowania
przycisków kasety, co sygnalizowane jest zmian¹ stanu LED-ów na s³abo podœwietlone.
Zapisanie pod dowolnym klawiszem cyfry „0” lub „9” pozwoli na wywo³anie grupy abonentów centrali jednym przyciskiem. Przypisanie abonentów do
grupy odbywa siê w komputerowym programie obs³ugi centrali (menu Funkcje
opcja Bramofony)
Po zaprogramowaniu przycisków bramofonu DB05 mo¿na w razie potrzeby wyregulowaæ wzmocnienie w torze odbiorczym i ewentualnie nadawczym
(patrz: Rozdzia³ 6)
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8. INSTALOWANIE I PROGRAMOWANIE BRAMOFONU
DB 05 W CENTRALACH SOLO 5 I CLASSIC 12
8.1. Instalacja bramofonu DB 05
•

pod³¹czyæ kasetê rozmówn¹ do zacisków T1 w centrali SOLO5 lub T1
albo T8 w centrali CLASSIC 12 dla pracy bramofonu DB05 w trybie
standardowym lub w trybie programowym
•
pod³¹czyæ zasilanie (+/- 12V) w kasecie bramofonu z odpowiednimi
zaciskami +/- 12V w centrali SOLO 5, CLASSIC 12.
UWAGA!
Wa¿na jest biegunowoœæ do³¹czanych przewodów zarówno zasilaj¹cych jak i rozmównych. Brak reakcji bramofonu na naciœniêcie przycisku (przy œwiec¹cych diodach LED) mo¿e byæ spowodowane niew³aœciw¹ biegunowoœci¹ przewodów toru
rozmównego.
Bramofon DB05 mo¿e pracowaæw trybie standardowym (tak jak bramofony DB03 i DB04) lub w trybie programowym.
W trybie standardowym naciœniêcie dowolnego przycisku bramofonu
powoduje dzwonienie aparatów zaprogramowanych w centrali SOLO 5 lub CLASSIC 12 do odbioru wywo³ania z bramofonu - identycznie jak dla bramofonów
DB04 i DB03.
Dla trybu standardowego nale¿y zaprogramowaæ (w programie komputerowym
lub z telefonu) w centrali SOLO 5, CLASSIC 12 obs³ugê jednej lub dwóch linii
wewnêtrznych jako linii bramofonowych oraz abonentów wewnêtrznych uprawnionych do odbioru wywo³ania z bramofonu (zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi centrali SOLO5 lub CLASSIC 12).
W trybie programowania wymagane jest:
- posiadanie programu e centrali SOLO 5 lub CLASSIC 12 w wersji 2.3 lub wy¿szej
-rêcznego zaprogramowania przycisków w kasecie bramofonu DB05
Tak jak w trybie standardowym nale¿y zaprogramowaæ (w programie komputerowym lub z telefonu) w centrali SOLO 5, CLASSIC 12 obs³ugê jednej lub
dwóch linii wewnêtrznych (T1 lub T8) jako linii bramofonowych oraz abonentów
wewnêtrznych uprawnionych do odbioru wywo³ania z bramofonu.

8.2. Programowanie przycisków bramofonu
1.
Wejœcie w tryb programowania odbywa siê poprzez naciœniêcie przycisków P0 („SHIFT”) i P1 („1”) i przytrzymanie ich przez ok. 5s, do czasu gdy
wszystkie diody zaczn¹ rytmicznie zapalaæ siê i gasn¹æ.
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2.
Po wejœciu w tryb programowania bramofonu (wszystkie diody LED migaj¹ rytmicznie) nale¿y w ci¹gu 10 s. wybraæ przycisk do zaprogramowania, poprzez jego naciœniêcie i puszczenie. Wejœcie w programowanie wybranego przycisku sygnalizowane jest rozb³yskiwaniem diody LED skojarzonej z programowanym przyciskiem.
Jeœli w ci¹gu 10 s. nie zostanie wybrany ¿aden przycisk do programowania
to nast¹pi wyjœcie z trybu programowania przycisków kasety co sygnalizowane
jest zmian¹ œwiecenia LED-ów kasety na s³abo rozœwietlone.
3.
Po wybraniu przycisku do programowania (rozb³yskiwanie diody LED wybranego klawisza) nale¿y wprowadzaæ ostatni¹ cyfrê numeru wewnêtrznego abonenta centrali SOLO5 lub CLASSIC12 wywo³ywanego po naciœniêciu przycisku
na bramofonie (tzn. abonenta nr 24 programujemy jako 4, abonenta 25 jako 5 itd.).
W tej fazie programowania, przyciskowi P1 przypisana jest cyfra”1”, P2
cyfra „2”, P3 cyfra „3”, P4 cyfra „4”, zaœ P5 cyfra „5”. Klawiszowi P0 przypisana zosta³a funkcja „SHIFT”. Programuj¹c numer abonenta cyfry od 1 do 5 wprowadza siê poprzez naciœniêcie przypisanego jej klawisza, natomiast cyfry 6,7,8,9,0
poprzez równoczesne naciœniêcie klawisza P0 „SHIFT” posiadaj¹cego znaczenie
„+5” i jednego z pozosta³ych klawiszy.
Przyk³adowo, aby zaprogramowaæ numer 24 pod przyciskiem P2 nale¿y
wykonaæ kolejno czynnoœci:
- nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5s. klawisze P0 i P1 (a¿ wszystkie diody zaczn¹ migaæ)
- nacisn¹æ klawisz P2 (dioda skojarzona z tym przyciskiem zacznie migaæ)
- nacisn¹æ klawisz P4
- po 10s. nast¹pi wyjœcie z trybu programowania - wszystkie diody zaczn¹ œwieciæ
Dodatkowo w bramofonie DB05 zadeklarowaæ mo¿na grupê abonentó wywo³ywanych wspólnie - po naciœniêciu jednego przycisku bramofonu. W tym celu jeden z
przycisków nale¿y zaprogramowaæ jako „pusty” tzn. taki, pod którym nie zapisano ¿adnego numeru. Wówczas po naciœnieciu tego przycisku wywo³ywani bêd¹ abonenci wpisani w okienko „Dzwonienie odbieraj¹” (menu Funkcje -> Bramofony programu Di5, Di12).
Programowanie pustego przycisku
nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5s. klawisze P0 i P1 (a¿ wszystkie diody zaczn¹ migaæ)
- nacisn¹æ klawisz np. P3 (dioda skojarzona z tym przyciskiem zacznie migaæ)
- nacisn¹æ ponownie i trzymaæ klawisz P3
- po 5s. nast¹pi wyjœcie z trybu programowania - wszystkie diody zaczn¹ œwieciæ.
Klawisz P3 zosta³ zaprogramowany jako przycisk „pusty”
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