FiM-pro” ul.Mazowiecka 197, 05-825 Kady, tel./fax (22) 724-17-43.

” PRZE£¥CZNIK INTERKOMU PI-55 (S) - INSTRUKCJA MONTA¯U
Identyfikacja producenta i wyrobu
Dane identyfikacyjne na tabliczce znamionowej
Xr Mu Su Rst

Producent: “FiM-pro” ul. Mazowiecka 197, 05-825 Kady
Nazwa wyrobu: prze³¹cznik interkomu;
Model/typ: PI-55 x*
x* - brak - obudowa do monta¿u na œcianie,
x* - S - obudowa do monta¿u na szynie.

Uz: 12V

-

+

Sg

Iz: 160mA(max)

PRZE£¥CZNIK “FiM-pro”
INTERKOMU 05-825 Kady
PI-55 (S)
ul.Mazowiecka 197
Xr2 Xr1 MuL SuL U2 U1 Sln

W Deklaracji Zgodnoœci na prze³¹cznik interkomu PI-55 (S) firma
“FiM-pro” oœwiadcza, ¿e jest on zgodny z dyrektywami:
> EMC 89/336/EWG Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
> 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeñstwie produktów
Prze³¹cznik interkomu PI-55 (S) spe³nia wymagania nastêpuj¹cych Polskich Norm:
PN-EN 55013:2004+A1:2004, PN-EN 55020:2003+A1:2003, PN-EN 60065:2004.
Charakterystyka ogólna
Prze³¹cznik interkomu PI-55 (S) s³u¿y do rozbudowy analogowych systemów domofonowych, umo¿liwiaj¹c
uzyskanie ³¹cznoœci wewnêtrznej (interkom). Realizowane jest to przez prze³¹czanie mikrofonów (Mu) i
s³uchawek (Su) unifonów pomiêdzy wejœciami wzmacniacza domofonowego, a wejœciami uk³adu zasilania
wewn¹trz prze³¹cznika. Rozwi¹zanie to umo¿liwia prowadzenie konferencyjnej rozmowy pomiêdzy
6 unifonami jednoczeœnie, jak te¿ zapewnia jej poufnoœæ. Funkcja interkomu w³¹czana jest w chwili wciœniêcia
przycisku wywo³ania w unifonie i wy³¹czana po wciœniêciu przycisku wywo³ania w kasecie znajduj¹cej siê przy
bramie wejœciowej. PI-55 (S) wyposa¿ono te¿ w generator sygna³u wywo³ania, 2 obwody wykrywaj¹ce
obci¹¿enie linii wywo³ania steruj¹ce prac¹ przekaŸnika, uk³ad priorytetu bramy i obwód resetu. Sygna³
wywo³ania z wewnêtrznego generatora prze³acznika PI-55 (S), nale¿y stosowaæ do wywo³ania interkomu,
natomiast sygna³ generatora ze wzmacniacza domofonowego, do wywo³ania z kasety zewnêtrznej (schemat 1).
Uk³ad priorytetu bramy przerywa prowadzon¹ rozmowê interkomow¹ przy pojawieniu siê na zaciskach “U1”
lub “U2” sygna³u wywo³ania z kasety. Potwierdzone jest to cichym sygna³em wywo³ania s³yszalnym w
s³uchawce i powoduje prze³¹czenie unifonów do komunikacji z kaset¹. Obwód resetu znajduje zastosowanie
przy wspó³pracy PI-55 (S) z prze³¹cznikiem bram PB-55 (S), w instalacjach wielobramowych. Stanowi on te¿
zabezpieczenie uk³adu zasilania mikrofonów przed przypadkowym wciœniêciem przycisku
w unifonie
podczas rozmowy interkomowej w systemach 4-przewodowych (zwarcie mikrofonu do masy prze³¹cza
przekaŸnik i uruchamia elektrozaczep).
Prze³¹cznik PI-55 (S) produkowany jest w dwóch rodzajach obudów: obudowa do monta¿u na œcianie - PI-55 (rys. 2) oraz obudowa do monta¿u na szynie rozdzielni - PI-55 S (rys. 3).
Konstrukcja elektryczna prze³¹cznika interkomu PI-55 (S) zosta³a zaprojektowana tak, aby móg³ on
wspó³pracowaæ ze wzmacniaczem WRD-45i (S) i WRD-45BTZ produkcji firmy “FiM-pro”. Warunkiem
wspó³pracy PI-55 (S) z innymi wzmacniaczami domofonowymi jest mo¿liwoœæ zapewnienia przez nie
odpowiednich parametrów zasilania.
Podstawowe dane techniczne
Prze³¹cznik interkomu PI-55 (S) przeznaczony jest do stosowania w analogowych, wieloprzewodowych
instalacjach domofonowych, w œrodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemys³owionym.
Warunki pracy: temp. otoczenia od +5 do +40 C, wilgotnoœæ wzglêdna nie wiêksza ni¿ 95%, drgania
i wibracje - brak.
Zaciski zewnêtrzne - parametry (rys. 1)
Mu - wejœcie mikrofonu unifonu ze wzmacniacza domofonowego,
Su - wejœcie s³uchawki unifonu ze wzmacniacza domofonowego,
Rst - wejœcie resetuj¹ce,
- / + - zasilanie Uz: 12-16V DC, Iz:160mA (max.),
Sg - wejœcie sygna³u generatora wywo³ania ze wzmacniacza domofonowego (wywo³anie bramy),
MuL - wyjœcie linii mikrofonów unifonów,
SuL - wyjœcie linii s³uchawek unifonów,
U2/U1 - wejœcia uk³adu priorytetu bramy,
Sln - wyjœcie sygna³u generatora wywo³ania interkomu,
Xr/Xr1/Xr2 - nie wykorzystane.

Monta¿
Prze³¹cznik interkomu PI-55 montowaæ do œciany dwoma ko³kami rozporowymi o œrednicy 8mm,
wykorzystuj¹c uchwyty znajduj¹ce siê na spodzie obudowy. Prze³¹cznik w wersji PI-55 S, montowaæ na
szynie rozdzielni zapink¹ obudowy skierowan¹ do do³u. W obu przypadkach prze³¹cznik nale¿y zamontowaæ
jak najbli¿ej wzmacniacza domofonowego. Dostêp do listew zaciskowych PI-55, uzyskuje siê po demonta¿u
wierzchniej czêœci obudowy (2 wkrêty).
Po³¹czenia elektryczne pomiêdzy PI-55 (S) a pozosta³ymi elementami instalacji domofonowej, nale¿y
wykonaæ przewodem domofonowym YTDY. Zaleca siê zapisywanie kolorów ¿y³ przewodu na schemacie.
UWAGA! Wszystkie po³¹czenia nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym napiêciu zasilania
wzmacniacza domofonowego.
Po sprawdzeniu poprawnoœci po³¹czeñ nale¿y pod³¹czyæ zasilanie wzmacniacza i sprawdziæ poprawnoœæ
dzia³ania ca³ego uk³adu. W przypadku PI-55, przykrêciæ wierzch obudowy.

Schemat 1 - instalacja domofonowa z interkomem
Rys. 1 - opis listew zaciskowych na p³ytce
drukowanej prze³¹cznika PI-55 (S)
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