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Informaţii privind sistemul
Sistemul de interfonie Gira lucrează cu tipul de tensiune SELV.
În instalaţii având componente video, se pot conecta la linia de
bus bifilară până la 18 staţii de interior şi 2 staţii de exterior cu
cameră color.
În instalaţii având componente audio, la anumite configuraţii ale
sistemului se pot realiza instalaţii cu până la 70 de componente
audio, de ex.
1 difuzor încorporat cu 5 module de extensie şi
68 staţii de interfon de interior în varianta aparentă.
În funcţie de dimensiunea sistemului, fiecare tastă de apel poate
opera în paralel cu maxim 3 staţii de interior.
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Softul de proiectare

Un calcul exact al dimensiunii maxime a instalaţiei se poate
realiza cu soft-ul de proiectare de la www.gira.de.
La staţiile de interior are loc o diferenţiere a tonurilor de apel între
• apel de la uşă (declanşat de butonul de apel),
• apel de la etaj (declanşat de butonul de apel de la etaj) şi
• apel intern (declanşat de butonul de apel pentru staţiile de
interior).
Cablarea şi traseul cablurilor
Pe post de cablu de bus, se pot utiliza conductori cu secţiunea de
0,6 sau 0,8 mm.
Următoarele tipuri de conductori sunt adecvate, de ex., pentru
cablul de bus:
• J-Y(ST)Y (conductor de telecomunicaţie),
• YR (conductor cu manta pentru sonerie),
• A-2Y(L)2Y (cablu de telecomunicaţie)
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Calitatea conductorilor la o instalaţie nouă

Pentru instalaţii noi ale sistemului de interfonie, se recomandă
utilizarea conductorului de telecomunicaţie "J-Y(ST)Y".
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Lungimile conductorilor în instalaţiile de videointerfonie
Lungimea maximă a conductorului dintre camera color şi displayul TFT este de 100 m.
Lungimile conductorilor în instalaţiile de interfonie
Lungimea totală maximă a conductorilor (împărţită pe mai multe
ramuri) este de 700 m.
La fiecare ramură de conductori se pot conecta maxim 30 de
componente.
Lungimile maxime de conductori pentru ramurile individuale (de
la dispozitivul de comandă la ultima componentă) depind de
diametrul conductorului utilizat. Pentru componente auto, ele
sunt de
• 0,6 mm diametru: 170 m,
• 0,8 mm diametru: 300 m.
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Situaţii de montare - topologii
Soluţia "cablare în stea"
Widerstand =
Ja
WS 3 Video

2

ET
Widerstand =
Ja
2

WS 2 Video

2

2

ET
Widerstand =
Ja
WS 1 Video

Türstation

2
2

2
2
VV

ET

ET = buton de apel de la etaj
WS = staţie de interior
VV = distribuitor video

2

Steuergerät Video

La soluţia "cablare în stea", rezistenţele de sarcină ale staţiilor de
interior de la display-urile TFT trebuie comutate pe "Ja" ("Da")
(vezi şi P. 33).
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Soluţia "cablare în cascadă/cablare în paralel"
Widerstand =
Ja
WS 3 Video

2

ET
Widerstand =
Nein
WS 2 Video

2

2

ET
Widerstand =
Nein
WS 1 Video

Türstation

2
2

2
2
ET

ET = buton de apel de la etaj
WS = staţie de interior

2

Steuergerät Video

La soluţia "cablare în cascadă/cablare în paralel" nu sunt
necesare distribuitoare video. Rezistenţa de sarcină de la WS1 şi
WS2 trebuie dezactivată (vezi şi P. 33).
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Structura unei staţii de exterior în varianta sub tencuială cu cameră color
În exemplul staţiei de exterior în varianta sub tencuială cu buton
de apel triplu şi cameră color, este reprezentată structura de
principiu a unei staţii de exterior în varianta sub tencuială cu
funcţie video.
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Modul de cuplare prin bus al sistemului de videointerfonie
Cablu de legătură audio (6 poli)
Cablu de legătură video (2 poli)
Dispozitiv de comunicare
Dispozitiv pentru cameră
Parte inferioară de ramă TX_44
(neconţinută în pachetul de livrare)
Ornament pentru difuzorul exterior
Ornament pentru camera color
Capace ale tastelor de apel
Parte superioară de ramă TX_44
(neconţinută în pachetul de livrare)
Buton de apel triplu
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Structura unei staţii de exterior în varianta aparentă cu cameră color
În exemplul staţiei de exterior în varianta aparentă cu cameră
color şi buton de apel triplu, este reprezentată structura de
principiu a unei staţii de exterior în varianta aparentă cu funcţie
video.
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Parte inferioară a carcasei
Cameră color
Orificiu de intrare pentru conductor
Cleme de legătură
Inel de etanşare
Capace ale tastelor de apel
Parte superioară a carcasei
Capacul dispozitivului de comunicare
Buton de apel triplu
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Structura unei staţii de interior cu display TFT
În exemplul staţiei de interior Confort cu receptor şi display TFT,
este reprezentată structura de principiu a unei staţii de interior cu
funcţie video.
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Dispozitiv de recepţie
Piesă neocupată
Cablu de legătură audio (6 poli)
Cablu de legătură video (2 poli)
Modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
Piesă pentru display
Ramă de acoperire (neconţinută în pachetul de livrare)
Ornament pentru display TFT
Buton de operare
Receptor
Suport pentru receptor
Suport pentru receptor cu derivaţie cu cordon
Cordonul receptorului
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Modulul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
Variantele sub tencuială ale staţiilor de interior şi de exterior se
conectează la linia de bus bifilară prin intermediul modulului de
cuplare prin bus al sistemului de interfonie.

i

Punţi la modulul de cuplare prin bus

Pentru funcţionarea camerei color, respectiv a display-ului TFT,
trebuie montate punţile ataşate la modulul de cuplare prin bus
al staţiilor de exterior, respectiv de interior între BUS şi ZV
(alimentare suplimentară). Astfel, iluminarea tastelor de apel de
la staţiile de exterior nu poate fi deconectată.
Modulul de cuplare prin bus are următoarele conexiuni:
Video System

BUS

System

ZV
ET
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BUS
Componenta este conectată cu linia de bus bifilară prin
intermediul clemelor de bus. La conectare nu este necesară
respectarea polarităţii, deoarece busul sistemului de interfonie
are neutralitate faţă de polaritate.
Butonul de apel de la etaj (ET)
La clemele ET se poate conecta, în cazul staţiilor de interior, un
buton oarecare (contact normal deschis) ca buton de apel de la
etaj.
La staţiile de exterior se poate conecta, de exemplu, un buton
mecanic de sonerie (contact normal deschis). Acesta se va
comporta la punerea în funcţiune şi la folosirea ulterioară ca un
buton de apel al sistemului de interfonie Gira.
Lungimea max. a conductorului între butonul mecanic şi modulul
de cuplare prin bus al sistemului de interfonie este de 20 m.

Alimentarea suplimentară (ZV)
Clemele ZV au două funcţii:
1. Alimentarea cu tensiune a iluminării tastelor de apel de la
staţiile de exterior.
La staţiile de exterior cu cameră color, tastele de apel sunt
iluminate permanent.
2. Alimentarea suplimentară cu tensiune a componentelor de
pe bus care nu mai pot fi alimentate cu tensiune prin linia de
bus bifilară. Aceasta poate fi de ex. o a treia cameră.
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Dacă alimentarea suplimentară este conectată,
înlăturaţi punţile

Dacă se conectează o alimentare suplimentară externă la
clemele ZV, trebuie înlăturate punţile dintre ZV şi BUS de la
modulul de cuplare prin bus corespunzător.
În afară de acestea, mai există următoarele sloturi:
Sistem
Prin intermediul acestor sloturi, se conectează piesele de
interfonie cu cablul de legătură audio cu 6 poli.
Video
Prin intermediul slotului cu 2 poli, se conectează modulul de
cuplare prin bus al sistemului de interfonie cu piesele ST ale
componentelor video, ca de ex. display-ul color TFT sau camera
color.

i

Dopurile de cauciuc de la sloturi

Al "doilea" rând de sloturi este astupat cu dopuri de cauciuc.
Dacă este necesar, aceste dopuri se pot scoate.
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Dispozitivul de comandă video
Dispozitivul de comandă video este componenta centrală pentru
alimentarea sistemului de interfonie Gira.
Dispozitivul de comandă video preia următoarele sarcini în cadrul
sistemului de interfonie Gira:
• Punerea la dispoziţie a tensiunii bus (26 V CC ± 2 V) pentru
sistemul de interfonie.
• Alimentarea cu tensiune a până la 2 camere color,
până la 4 camere color (2 cu alimentare suplimentară) pot
funcţiona pe fiecare dispozitiv de comandă video.
• Alimentarea cu tensiune a iluminării tastelor de apel
(max. 15, numărul circuitelor de iluminare a tastelor de apel
care poate fi alimentat este dependent de mărimea sistemului
şi de numărul staţiilor de interior acţionate în paralel).
• Punerea la dispoziţie a comenzii sistemului de deschidere
a uşii, inclusiv alimentarea cu tensiune (12 V CA, 1,1 A)
a sistemului de deschidere a uşii.
• Activarea modului funcţional Programare al întregului sistem
de interfonie pe bus.
Alte caracteristici distinctive ale dispozitivului de comandă:
• În instalaţiile audio: până la 70 de componente audio, de ex.
1 difuzor încorporat cu 5 module de extensie,
68 staţii de interfon de interior în varianta aparentă.
• În instalaţiile de videointerfonie: la max. 3 staţii de interior
paralele, pot fi conectate până la 18 staţii de interior cu display
TFT şi 2 staţii de exterior cu cameră color.
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Staţii de interior paralele cu display TFT

În cazul staţiilor de interior paralele cu display TFT, se defineşte
un display principal, iar celelalte ca display-uri secundare.
• Sistemul electronic de protecţie contra suprasarcinii şi scurtcircuitului.
• Sistemul electronic de protecţie contra supratemperaturii.
• Indicator cu LED pentru suprasarcină/scurt-circuit.
• Indicator de funcţionare cu LED pentru verificarea existenţei
tensiunii de reţea.
• Timp de activare reglabil al sistemului de deschidere a uşii.
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Afişaje şi elemente de operare - dispozitivul de comandă video

Indicatorul "Betrieb" ("Funcţionare")
În regimul normal fără defecţiuni, este aprins exclusiv LED-ul
verde "Betrieb". Acesta semnalizează că dispozitivul este
alimentat cu tensiune de reţea.
Indicatorul "Überlast" ("Suprasarcină")
Dispozitivul de comandă video este dotat cu un sistem electronic
de protecţie contra suprasarcinii, care protejează blocul
electronic al dispozitivului de comandă împotriva scurt-circuitelor
şi suprasarcinii pe cablul de bus.
Sistemul de protecţie contra suprasarcinii se activează dacă, de
exemplu, se scurtcircuitează cablul de bus dintr-o eroare de
montaj sau dacă au fost conectate prea multe componente/
sarcini pe bus.
LED-ul roşu "Überlast" semnalizează atât un scurt-circuit, cât şi
o suprasarcină. Durata de luminare intermitentă a LED-ului
corespunde timpului pentru care tensiunea pe bus a fost
întreruptă în caz de defecţiune. După remedierea defecţiunii,
LED-ul continuă să lumineze intermitent până la 5 s.
În cazul unei suprasarcini de durată (respectiv scurt-circuit), după
a treia sesizare a suprasarcinii tensiunea pe bus se întrerupe pentru
cca. 180 s. În timpul acestei faze de întrerupere, LED-urile "Systemprogr.", "Türöffnerprogr." şi "Überlast" luminează intermitent.
După remedierea defecţiunii, LED-urile continuă să lumineze
intermitent până la 180 s.
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Tasta "Systemprogr." ("Progr. sistem")
Dacă se apasă tasta "Systemprogr." pentru 3 s, sistemul de
interfonie este transpus în modul funcţional Programare. LED-ul
galben de lângă tasta de programare indică prin luminare
intermitentă modul funcţional Programare activ (vezi P. 18).
Tasta "Türöffnerprogr." ("Progr. desch. uşă")
Tasta "Türöffnerprogr." are două funcţii:
1. Activarea modului funcţional Programare pentru sistemul de
deschidere a uşii:
Dacă se apasă Tasta "Türöffnerprogr." timp de 3 s în timp ce
sistemul se găseşte în modul funcţional Programare, se
activează modul funcţional Programare pentru sistemul de
deschidere a uşii (vezi P. 22).
LED-ul galben de lângă tasta "Türöffnerprogr." indică prin
luminare intermitentă modul funcţional Programare pentru
sistemul de deschidere a uşii.
2. Acţionarea sistemului de deschidere a uşii conectat.
Sistemul de deschidere a uşii se activează printr-o scurtă
apăsare a tastei "Türöffnerprogr." pentru timpul setat al
sistemului de deschidere a uşii.
LED-ul galben de lângă tasta "Türöffnerprogr." luminează pe
durata timpului de comutare.
Regulatorul "Türöffnerzeit" ("Timpul sistemului de
deschidere a uşii")
La regulatorul "Türöffnerzeit", se reglează progresiv timpul de
activare a sistemului de deschidere a uşii. Timpul de reglaj se
situează în intervalul 1 s până la 10 s. Potenţiometrul poate fi
reglat cu o şurubelniţă lată de 3 mm.
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Cleme de legătură - dispozitivul de comandă video
L, N
Clemele de contact pentru reţea L şi N (CA 230 V, 5 Hz).
(Împământare)
Din motive funcţionale, această clemă se leagă la pământ.
Aşezaţi potenţialul pământului cu un conductor adecvat (nu un
cablu verde-galben) pe clema de legare la pământ.
Bus
Ieşirea de alimentare a busului sistemului de interfonie Gira cu
o tensiune continuă stabilizată (26 V CC ± 2 V, 700 mA).
(Ieşirea sistemului de deschidere a uşii 230 V~/max. 2 A)
Sistemul de deschidere
L1
a uşii care, pe baza
N
valorilor sale electrice
(de ex. rezistenţă
ohmică foarte scăzută
sau 24 V), nu poate fi
conectat la clemele
"12 V~", poate fi
conectat cu o alimentare
de tensiune exterioară
(230 V ~, max. 2 A) la
contactul de releu
încărcat cu potenţial.
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12 V~ (Ieşirea sistemului de deschidere a uşii 12 V~)
Ieşirea 12 V~ serveşte la
alimentarea cu tensiune
şi comanda sistemului
de deschidere a uşii
(8 - 12 V, max. 1,1 A).

Funktionserde

i

Nicio ieşire permanentă de 12 V

La ieşirea sistemului de deschidere a uşii nu există tensiune
permanentă. Tensiunea de 12 V de la ieşirea sistemului de
deschidere a uşii este prezentă numai pe durata timpului
sistemului de deschidere a uşii, stabilit la regulator.
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Montarea - dispozitivul de comandă video
Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor electrice este permisă
numai specialiştilor electricieni.
În vederea instalării protejate contra picurării şi stropirii cu apă,
fixaţi dispozitivul de comandă pe o şină profilată pentru module
de la distribuţie.
Conectarea la reţea şi la bus se realizează prin cleme cu şurub.
Conectarea la reţea trebuie să se realizeze printr-un întrerupător
de reţea având toţi polii cu o deschidere a contactelor de minim
3 mm.
Împământarea trebuie racordată printr-un bloc de distribuţie.
Fantele de ventilare ale dispozitivului de comandă trebuie să
rămână libere.

Date tehnice - dispozitivul de comandă video
Tensiunea nominală primară: CA 230 V, 50 Hz
Tensiunea nominală sec.
SELV 26 V CC ± 2 V
Curentul nominal sec.:
700 mA sarcină continuă
Deconectarea la suprasarcină
începând cu cca. 900 mA
1,15 A sarcină de vârf (max. 5 s)
Gradul de protecţie:
IP 20
Cleme cu şurub:
0,6 mm până la 2,5 mm2
Ieşire sistem de deschidere
a uşii:
12 V CA, 1,1 A (adaptat pentru
timpul reglat al sistemului
de deschidere a uşii)
Timpul sistemului de
deschidere a uşii:
reglabil progresiv 1 s până la 10 s
Durata de conectare
a sistemului de deschidere
a uşii:
25% (max. 10 s PORNIT,
după aceea 30 s OPRIT)
Temperatura de funcţionare: - 5 °C până la + 45 °C
Dimensiuni:
Carcasă AMS cu 8 UP
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Transpunerea sistemului în modul funcţional Programare
Pentru punerea în funcţiune, sistemul de interfonie Gira este
transpus în modul funcţional Programare:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.".
✓ După acţionarea tastei, LED-ul galben de lângă tasta de
programare luminează intermitent (frecvenţa de luminare
intermitentă 1 Hz) şi indică modul funcţional Programare activ.
Pentru cca. 7 min. sistemul se găseşte în modul funcţional
Programare. Cu fiecare acţionare a tastei de punere în funcţiune
la o staţie de exterior sau de interior, durata este setată din nou
la 7 min.

i

Indicatoarele cu LED ale componentelor de pe BUS

Modul funcţional Programare activ este semnalizat şi prin LEDurile diferitelor componente de pe BUS, ca de ex. staţia de
interfon de interior, staţia de interior în varianta Confort cu
receptor sau staţia de interfon de interior în varianta aparentă.
Un plan rezumativ al indicatoarelor cu LED găsiţi la P. 38.
Încheierea modului funcţional Programare
1. Apăsaţi scurt la dispozitivul de comandă tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
✓ LED-ul galben se stinge.
Documentaţia de punere în funcţiune
Pentru documentaţia staţiilor de interior alocate tastelor de apel,
vă rugăm să utilizaţi tabelul de la P. 40.
Introduceţi acolo numele, respectiv locuinţele în succesiunea în
care veţi aloca mai târziu staţiile de interior.

18

Locuinţă unifamilială:
alocarea tastei de apel a staţiei de exterior la staţia de interior
Pentru a aloca o tastă de apel a staţiei de exterior la o staţie de
interior, vă rugăm să procedaţi după cum urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s tasta de apel, până
auziţi un ton scurt de confirmare.
✓ Auziţi un ton lung de confirmare.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă nu se eliberează tasta după primul ton de confirmare, după
alte 3 s se vor şterge toate alocările staţiilor de exterior, respectiv
de interior.
3. Apăsaţi la staţia de interior timp de 3 s tasta
un ton scurt de confirmare.

, până auziţi

✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria staţiei de interior să fie deja
ocupată. Unei staţii de interior i se pot aloca max. 10 taste
de apel (staţia de interfon de interior în varianta aparentă
max. 15 taste de apel).
4. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
5. Efectuaţi un test de funcţionare.
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Locuinţă multifamilială:
alocarea tastelor de apel ale staţiei de exterior la staţiile de interior
Pentru a aloca tastele de apel ale staţiei de exterior la staţiile de
interior corespunzătoare, vă rugăm să procedaţi după cum
urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s tastele de apel,
până auziţi un ton scurt de confirmare.
Important: apăsaţi tastele de apel în succesiunea în care vor
fi alocate mai târziu staţiile de interior.
✓ Auziţi un ton lung de confirmare.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă nu se eliberează tasta după primul ton de confirmare, după
alte 3 s se vor şterge toate alocările staţiilor de exterior, respectiv
de interior.
3. Deplasaţi-vă la staţia de interior, a cărei tastă de apel aţi
apăsat-o prima oară la staţia de exterior.
Apăsaţi la această staţie de interior timp de 3 s tasta
,
până auziţi un ton scurt de confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria staţiei de interior să fie deja
ocupată. Unei staţii de interior i se pot aloca max. 10 taste
de apel (staţia de interfon de interior în varianta aparentă
max. 15 taste de apel).
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4. Deplasaţi-vă la staţia de interior, a cărei tastă de apel aţi
apăsat-o a doua oară la staţia de exterior.
Apăsaţi la această staţie de interior timp de 3 s tasta
,
până auziţi un ton scurt de confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
5. Deplasaţi-vă la următoarele staţii de interior şi repetaţi
acolo de fiecare dată etapa de lucru 4.
6. După ce aţi alocat toate staţiile de interior, apăsaţi la
dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.", pentru
a încheia modul funcţional Programare.
7. Efectuaţi un test de funcţionare.

i

Numărul max. de taste de apel pentru fiecare etapă
de lucru

Pot fi salvate temporar max. 20 de taste de apel pentru fiecare
etapă de lucru. Dacă se alocă mai mult de 20 de taste de apel,
trebuie iniţial apăsate şi apoi alocate staţiilor de interior primele
20 de taste de apel. În continuare se pot aloca celelalte taste de
apel.
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Alocarea sistemului de deschidere a uşii
Sistemul de deschidere a uşii conectat la dispozitivul de
comandă este alocat staţiei "Principale" de exterior. Acesta se
activează dacă la o staţie de interior se apasă spontan tasta
,
chiar şi fără o convorbire prealabilă.
Sistemul de deschidere a unei uşi secundare se conectează la
actuatorul de comutare. Se poate activa cu ajutorul tastei
,
dacă s-a emis în prealabil un apel de uşă de la staţia de exterior
a uşii "Secundare". La 2 minute după intrarea apelului de la uşă,
respectiv la 30 de secunde după convorbirea de la uşă, are loc
comutarea pe uşa "Principală".
Alocarea sistemului de deschidere la uşa "Principală"
Sistemul de deschidere a uşii conectat la dispozitivul de
comandă este programat după cum urmează pentru staţia de
exterior aferentă:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Türöffnerprogr.", pentru a porni modul funcţional
Programare al sistemului de deschidere a uşii.
✓ LED-ul galben de lângă tasta "Türöffnerprogr." luminează
intermitent.
3. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s o tastă de apel
oarecare, până auziţi un ton scurt de confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung adevereşte o alocare reuşită.
Suplimentar, pe timpul reglat este comandat sistemul de
deschidere a uşii conectat la dispozitivul de comandă.
Pentru a aloca aceluiaşi sistem de deschidere a uşii şi alte staţii
de exterior, repetaţi pasul 3 pentru următoarea staţie de exterior.
4. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Türöffnerprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare al sistemului
de deschidere a uşii.
5. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
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Alocarea sistemului de deschidere la uşa "Secundară"
Sistemul de deschidere a uşii conectat la actuatorul de comutare
este programat după cum urmează pentru staţia de exterior
aferentă:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi scurt, de mai multe ori, la actuatorul de comutare
tasta "Funktion" ("Funcţie"), până când LED-ul "Türöffner"
("Sist. desch. uşă") luminează intermitent.
3. Apăsaţi scurt, la actuatorul de comutare pentru 3 s tasta
"Progr.", până când LED-ul galben de lângă tasta "Progr."
luminează intermitent.
4. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s o tastă de apel
oarecare, până auziţi un ton scurt de confirmare.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă nu se eliberează tasta după primul ton de confirmare, după
alte 3 s se vor şterge toate alocările staţiilor de exterior, respectiv
de interior.
✓ Un ton de confirmare lung adevereşte o alocare reuşită.
Suplimentar, pe timpul reglat este comandat sistemul de
deschidere a uşii conectat la actuatorul de comutare.
Pentru a aloca aceluiaşi sistem de deschidere a uşii şi alte staţii
de exterior, repetaţi pasul 4 pentru următoarea staţie de exterior.
5. Apăsaţi scurt la actuatorul de comutare tasta "Progr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare sistem
deschidere uşă al actuatorului de comutare.
✓ LED-ul tastei "Progr." se stinge.
LED-ul ultimei funcţii selectate (în acest exemplu "Sist. desch.
uşă") luminează intermitent în continuare, până când se
încheie modul funcţional Programare la dispozitivul de
comandă.
6. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
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Sistemul automat de deschidere a uşii

i

Staţie de interfon de interior şi Confort

Funcţia "Sistem automat de deschidere a uşii" este compatibilă
numai cu staţia de interfon de interior şi cu staţia de interior
Confort cu receptor.
Sistemul automat de deschidere a uşii se utilizează, de exemplu,
în cabinetele medicale, când, după acţionarea unei taste de apel
a staţiei de exterior, sistemul de deschidere a uşii trebuie
comandat. Dacă sistemul automat de deschidere a uşii este
activat, sistemul de deschidere a uşii alocat staţiei de exterior de
unde a plecat apelul este comandat la aprox. 4 secunde după
declanşarea apelului de la uşă. Dacă în sistem există mai multe
staţii de exterior, sistemul automat acţionează imediat asupra
sistemului de deschidere a staţiei de exterior de la care s-a
declanşat apelul.
Înainte de utilizare, sistemul automat de deschidere a uşii trebuie
validat:
Validarea/blocarea funcţiei "Sistem automat de deschidere
a uşii"
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).

3s

2. Apăsaţi simultan la staţia de interior timp de aprox. 3 s
tastele
şi
. Prin această acţionare a tastelor, puteţi
comuta (valida sau bloca) starea sistemului automat de
deschidere a uşii
✓ Dacă LED-ul
de confirmare luminează lung, funcţia
"Sistem automat de deschidere a uşii" se validează.
Dacă LED-ul
de confirmare luminează scurt, funcţia
"Sistem automat de deschidere a uşii" se blochează.
3. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
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Dacă se validează funcţia "Sistem automat de deschidere a uşii",
puteţi activa la nevoie sistemul automat de deschidere a uşii de
la staţia de interior, după cum urmează:
Activarea sistemului automat de deschidere a uşii

3s

1. Apăsaţi simultan la staţia de interior timp de aprox. 3 s
tastele
şi
, pentru a activa sistemul automat de
deschidere a uşii.
✓ Când sistemul automat de deschidere a uşii este activat,
LED-ul
luminează permanent. Sistemul de deschidere
a uşii este comandat automat după acţionarea unei taste de
apel a staţiei de exterior.
Dezactivarea sistemului automat de deschidere a uşii

3s

1. Apăsaţi simultan la staţia de interior timp de aprox. 3 s
tastele
şi
, pentru a dezactiva sistemul automat de
deschidere a uşii.
✓ LED-ul
se stinge. Sistemul automat de deschidere a uşii
nu mai este activ.

i

Comportamentul după căderea tensiunii

Starea de validare a sistemului automat de deschiderea uşii se
menţine după o eventuală cădere de tensiune.
Sistemul automat de deschidere a uşii este dezactivat, în acest
caz, din motive de securitate şi, dacă este necesar, trebuie din
nou activat.
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Alocarea staţiei de interior prin intermediul butoanelor de apel de la etaj
Dacă în timpul punerii în funcţiune nu există acces spre locuinţă,
puteţi aloca staţia de interior şi prin intermediul unui buton de apel
de la etaj, conectat:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s tasta de apel
a staţiei de interior care trebuie alocată, până auziţi un ton
scurt de confirmare.
✓ Auziţi un ton lung de confirmare.
3. Deplasaţi-vă la butonul de apel de la etaj al staţiei de
interior, care trebuie alocată.
Apăsaţi timp de 3 s butonul de apel de la etaj, până auziţi un
ton scurt de confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.

i

Posibil numai pentru
staţie de interior conectată direct

În cazul mai multor staţii de interior paralele, poate fi memorată
cu ajutorul butonului de apel de la etaj numai staţia de interior
care este legată direct la butonul de apel de la etaj.
4. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
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Alocarea mai multor staţii de interior unei taste de apel
Dacă trebuie apelate simultan mai multe staţii de interior prin
acţionarea unui buton de apel al staţiei de exterior, o tastă de
apel poate fi alocată mai multor staţii de interior (max. 3) după
cum urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s tasta de apel la care
trebuie alocate staţiile de interior, până auziţi un ton scurt de
confirmare.
✓ Auziţi un ton lung de confirmare.
3. Deplasaţi-vă la prima staţie de interior.
Apăsaţi timp de 3 s tasta
, până auziţi un ton scurt de
confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
4. Deplasaţi-vă la staţia de exterior şi apăsaţi din nou timp de
3 s tasta de apel.
5. Deplasaţi-vă la a doua staţie (paralelă) de interior.
Apăsaţi timp de 3 s tasta
, până auziţi un ton scurt de
confirmare.
✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
6. Repetaţi etapele de lucru 4 + 5, pentru a aloca tastei de apel
o altă staţie de interior palalelă.
7. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
8. Efectuaţi un test de funcţionare.
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Alocarea mai multor staţii de interior unui buton de apel de la etaj
Dacă trebuie apelate simultan mai multe staţii de interior prin
acţionarea unui buton de apel de la etaj, un buton de apel poate
fi alocat mai multor staţii de interior (max. 3) după cum urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi timp de 6 s butonul de apel de la etaj legat la staţia
de interior 1.
După 3 s auziţi un ton scurt de confirmare. Ţineţi apăsată
tasta încă 3 s, până auziţi un ton lung de confirmare.
3. Apăsaţi la staţia de interior 2 timp de 3 s tasta
auziţi un ton scurt de confirmare.

, până

✓ Un ton de confirmare lung la staţia de interior 2 adevereşte
memorarea reuşită.
Pentru a aloca o altă staţie de interior, repetaţi procedura
începând cu pasul 2.
4. Apăsaţi scurt la dispozitivul de comandă tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
5. Efectuaţi un test de funcţionare. La apăsarea butonului de
apel de la etaj, sună toate staţiile de interior alocate.

Nu legaţi în paralel butoane de apel de etaj
Un buton de apel de la etaj nu are voie să fie legat în paralel la
mai multe staţii de interior.
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Alocarea unui buton de apel al staţia de interior unei staţii de interior
(apelul intern)
Cu ajutorul butonului de apel pentru staţii de interior, livrabil
opţional, puteţi realiza aşa-zisa funcţie Apel intern. Prin
intermediul Apelului intern se poate realiza o legătură de
comunicare între două staţii de interior.
Pentru a aloca tasta de apel a unei staţii de interior unei alte staţii
de interior (de ex. spaţiu pentru Hobby), vă rugăm să procedaţi
după cum urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de interior 1 timp de 3 s tasta de apel, până
auziţi un ton scurt de confirmare.
✓ Auziţi un ton lung de confirmare.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă nu se eliberează tasta după primul ton de confirmare, după
alte 3 s se vor şterge toate alocările staţiilor de exterior, respectiv
de interior.
3. Apăsaţi la staţia de interior 2 timp de 3 s tasta
auziţi un ton scurt de confirmare.

, până

✓ Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria staţiei de interior să fie deja
ocupată. Unei staţii de interior i se pot aloca max. 10 taste
de apel (staţia de interfon de interior în varianta aparentă
max. 15 taste de apel).
4. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
5. Efectuaţi un test de funcţionare.
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Ştergerea tuturor alocărilor unei staţii de interior
O staţie de interior deja alocată se şterge după cum urmează:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la staţia de interior, a cărei alocare trebuie ştearsă,
timp de 6 s tasta
.
După 3 s auziţi un ton scurt de confirmare. Ţineţi apăsată
tasta încă 3 s, până auziţi un ton lung de confirmare.
3. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.

i

Ştergerea este posibilă numai direct

Ştergerea alocării tastei de apel la staţia de interior nu este
posibilă prin intermediul butonului de apel de la etaj. Ştergerea
alocării se poate realiza numai de la tasta
a staţiei de
interior.
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Ştergerea alocării sistemului de deschidere a uşii
Sistemul de deschidere a uşii de la dispozitivul de comandă
video
Pentru a şterge o alocare existentă între sistemul de deschidere
a uşii legat la dispozitivul de comandă şi staţia de exterior, trebuie
procedat în felul următor:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 6 s tasta
"Türöffnerprogr.", pentru a şterge toate alocările de la
dispozitivul de comandă la staţiile de exterior.
După 3 s LED-ul începe să lumineze intermitent. Ţineţi
apăsată tasta încă 3 s, până când LED-ul de lângă tasta de
programare "Türöffnerprogr." luminează intermitent şi rapid.
3. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
Sistemul de deschidere a uşii de la actuatorul de comutare
Pentru a şterge o alocare existentă între sistemul de deschidere
a uşii legat la actuatorul de comutare şi staţia de exterior, trebuie
procedat în felul următor:
1. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
2. Apăsaţi la actuatorul de comutare timp de 6 s tasta
"Progr.", pentru a şterge toate alocările de la actuatorul de
comutare la staţiile de exterior.
După 3 s LED-ul începe să lumineze intermitent. Ţineţi
apăsată tasta încă 3 s, până când LED-ul de lângă tasta de
programare "Türöffnerprogr." luminează intermitent şi rapid.
3. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
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Schimbarea ornamentelor defecte ale tastelor de apel de la o staţie de exterior
în varianta sub tencuială
La o staţie de exterior în varianta sub tencuială, puteţi înlocui
ornamentele tastelor de apel defecte de pe staţia de exterior, fără
a reprograma alocările:
1. Înlocuiţi toate ornamentele defecte de pe tastele de apel cu
unele noi.
2. Apăsaţi la dispozitivul de comandă timp de 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional Programare
(vezi P. 18).
3. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 6 s o tastă de apel
oarecare, pentru a şterge alocările existente.
4. Apăsaţi la staţia de exterior timp de 3 s toate tastele de apel
una după alta, în ordinea primei puneri în funcţiune, pentru
a reface alocările.
✓ Înlocuirea şi vechea alocare a tastelor de apel este astfel
restabilită. Nu este necesar un alt proces de programare
a staţiilor de interior.
5. Apăsaţi la dispozitivul de comandă tasta "Systemprogr.",
pentru a încheia modul funcţional Programare.
6. Efectuaţi un test de funcţionare.
În cazul în care tastele de apel au fost alocate într-o ordine
greşită, repetaţi procedura şi apăsaţi tastele de apel în ordine
inversă.

i

Înlocuirea unui modul de cuplare prin bus al
sistemului de interfonie

La înlocuirea unui modul de cuplare prin bus al sistemului de
interfonie, sistemul trebuie din nou pus în funcţiune, ceea ce
înseamnă că este necesar accesul la staţia de interior, respectiv
la butonul de apel de la etaj.
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Utilizarea distribuitorului video - configurarea rezistenţei de sarcină
Pentru a permite capetelor conductorilor de la cablarea în stea să
aibă o rezistenţă de sarcină definită, puteţi conecta sau
deconecta de la display-ul TFT rezistenţa de sarcină a unei staţii
de interior.
Pentru conectare, selectaţi din meniul display-ului TFT punctul
de meniu "Widerstand" ("Rezistenţă") şi alegeţi opţiunea "Ja"
("Da").
La ultima staţie de interior a unei ramuri de conductor, rezistenţa
de sarcină trebuie să fie întotdeauna activă. Acest lucru este
valabil atât pentru tipul de topologie "cablare în cascadă", cât şi
pentru "cablare în stea".
Pentru configurarea rezistenţei de sarcină există reguli simple,
care sunt prezentate în continuare pe baza unor exemple:
Regula 1: activaţi întotdeauna rezistenţa de sarcină la
capătul cablării în stea.
La staţia de interior care se găseşte la capătul cablării în stea,
rezistenţa de sarcină trebuie activată la display-ul TFT.
Widerstand =
Ja

Widerstand =
Ja

WS 4 Video
2

WS 3 Video
2
VV

Widerstand =
Ja

Widerstand =
Ja

WS 2 Video
2

WS 2 Video

2

2
VV

Türstation
2

VV = distribuitor video

Steuergerät Video
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Regula 2: în cazul cablării în cascadă a rezistenţei de
sarcină, activaţi ultima staţie de interior.

Widerstand =
Ja

Widerstand =
Nein

Widerstand =
Nein

WS 3 Video

WS 2 Video

WS 1 Video

2
Türstation
2

2

2

Steuergerät Video

Staţiile de interior fără funcţie video pot fi integrate simplu în
ramură şi nu au nicio influenţă asupra reglajului ultimei staţii de
interior.

Widerstand =
Ja
WS 3 Video

Widerstand =
Nein
WS 2 Audio

WS 1 Video

2
Türstation
2

2

2

Steuergerät Video
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Regula 3: în cazul unei staţii audio de interior la capătul
cablării în stea, este necesar un distribuitor video.
Dacă la capătul unei ramuri de conductor se găseşte o staţie de
interior fără funcţie video, trebuie inserat un distribuitor video.

WS 3 Audio

Widerstand =
Nein

Widerstand =
Nein

WS 2 Video

WS 1 Video

2
Türstation
2

2
VV
2

VV = distribuitor video
Steuergerät Video

Widerstand =
Ja
WS 3 Audio

WS 4 Video
2

2
VV

Widerstand =
Ja
WS 1 Audio

WS 2 Video
2

2

2
VV

Türstation
2

VV = distribuitor video

Steuergerät Video
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Regula 4: dacă semnalul video parcurge 3 sau mai multe
distribuitoare video, trebuie montat un filtru de
antiparazitare.
Dacă semnalul video parcurge într-o topologie trei sau mai multe
distribuitoare video, la cea mai îndepărtată staţie de interior cu
display color TFT trebuie conectat un filtru de antiparazitare.
La această staţie de interior, rezistenţa de sarcină de la displayul TFT se setează pe "Nein" ("Nu").

Widerstand =
Nein

2
EF

2

Widerstand =
Ja

Widerstand =
Ja

2

2

VV

VV = distribuitor video
EF = filtru de antiparazitare

Filtrul de antiparazitare se conectează în paralel cu linia de bus
bifilară la clemele de BUS, la ultima, respectiv la cea mai
îndepărtată staţie de interior.
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Conectarea mai multor camere color
La utilizarea mai multor staţii de exterior cu cameră color, staţiile
de exterior se interconectează prin distribuitoare video. Aveţi în
vedere, în acest caz, ca lungimea conductorilor de ieşire ale
distribuitoarelor video să nu depăşească 30 cm.
TS 2

TS 1

TS 3

WS 3

WS 3

WS 3
WS 2

WS 2

WS 2

WS 1

WS 1

WS 1

2

2

VV

2

2

2

VV

2

max. 30 cm

1296 00

Spannungsversorgung

1288 00

Steuergerät
Video

Prin dispozitivul de comandă video pot fi alimentate două camere
color. Pentru a treia (şi, dacă este cazul, a patra) cameră color,
este necesară câte o alimentare cu tensiune suplimentară.
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Indicatoarele cu LED ale componentelor de pe BUS
LED-urile staţiilor de interfon de interior, Confort cu receptor, în
varianta aparentă cu interfon, precum şi în varianta aparentă
Gong, indică starea instalaţiei:
LED/Tastă

Starea instalaţiei

resp.
lumin. interm.

Mod funcţional Programare activ – alocare
taste de apel, respectiv gong nereuşite încă

resp.
luminează

Mod funcţional Programare activ – cel puţin
o tastă de apel este deja alocată staţiei de
interior, respectiv gong-ului

luminează

Mod funcţional Programare activ – memoria
staţiei de interior este ocupată cu 10 taste de
apel (la staţia de interfon de interior în varianta
aparentă, ocupată cu 15 taste de apel)

luminează
lung/scurt

Mod funcţional Programare activ
lung = sist. automat de deschidere uşă validat
scurt = sist. automat de deschidere uşă blocat

luminează

Sistemul automat de deschidere a uşii activat

lum.
interm. 2 min.

Staţie de interior Confort cu receptor:
semnalizează apelul intrat

luminează

Staţie de interior Confort cu receptor:
există o legătură de comunicare

lum.
interm. 2 min.

Staţie de interfon de interior şi în varianta
aparentă cu interfon: semnalizează apelul
intrat

luminează

Staţie de interfon de interior şi în varianta
aparentă cu interfon: legătură de comunicare
activă

luminează

Tonul de apel este dezactivat

Staţia de interior standard cu receptor nu are LED-uri.
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Tonuri de confirmare ale componentelor de pe bus
În modul funcţional Programare se semnalizează pe baza
tonurilor de confirmare următoarele stări:
Ton de
confirmare
Ton scurt

Semnificaţie
• la alocare: eliberaţi tasta
• la ştergere: nicio semnificaţie, lăsaţi tasta
apăsată în continuare

Ton lung

• la alocare: tasta de apel a fost alocată cu
succes
• la ştergere: eliberaţi tasta, alocarea este
ştearsă

3 tonuri
scurte

• la alocare: tasta de apel nu a fost alocată*
• memoria staţiei de exterior pentru interogarea
butonului de apel memorat este ocupată
(max. 20 taste de apel)
• la alocarea unui sistem de deschidere a uşii:
au fost deja alocate 3 sisteme de deschidere
a uşii

*

o tastă de apel nu poate fi alocată, dacă:
• memoria staţiei de interior este deja ocupată cu 10 (15) taste
de apel.
În acest caz, luminează LED-ul
staţiei de interfon de
interior, cu interfon în varianta aparentă şi al staţiei de interior
Confort cu receptor. Unei staţii de interior i se pot aloca max.
10 taste de apel (staţia de interfon de interior în varianta
aparentă max. 15 taste de apel).
• în prealabil nu s-a apăsat nicio tastă de apel de la staţia de
exterior sau de interior.
• toate tastele de apel apăsate în prealabil au fost alocate altor
staţii de interior.
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Tabel pentru documentaţia de punere în funcţiune
Tastă de apel (Număr / Nume) Staţie de interior (Număr / Loc / Etaj) Memorat
Meier
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Et. 1 - stânga, cameră de zi

✓

Garanţia producătorului
Garanţia producătorului se realizează în cadrul dispoziţiilor
legale privind comerţul specializat.
Vă rugăm să predaţi sau trimiteţi aparatele defecte fără taxare
poştală, cu o descriere a defecţiunii, comerciantului de care
aparţineţi (Comerţ specializat/întreprindere de instalaţii/comerţ
specializat cu electronice).
Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center
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