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Ringeknapp
Ved entrédør

System programmering BiBus II
NB! LES ALT MED SKRÅTEKST FØR OPPSTART PROGRAMMERING
ALL KOBLING MÅ VÆRE I HENHOLD TIL DETTE OG FERDIG UTFØRT FØR
PROGRAMMERING.
Husk at lasken som fulgte med i BUS kobler esken MÅ settes i ”spor” i BUS kobler!

.

Forklaring til nummer
1. Innstilling høytalervolum
2. Innstilling mikrofon
3. Programmeringsknapp
4. Tilkobling for evt. 1072/60 – 1032/65
5. DIP ”switch” for enkel programmering

1. Ta av frontdeksel på digitaliseringsenheten.
Husk å sjekke at DIP switch står som i koblingsskjema.
2. Husk at lasken som fulgte med BUS kobler MÅ settes i ”spor” i BUS kobler.
Programmering.
STEG 1: Programmering døråpnertid.
Dør releet er forhåndsprogrammert til 3 sekunder. Er dette nok, gå videre til steg 2!
Trykk en gang på programmeringsknapp (3) så denne blir aktiv (lampen lyser), og aktiver
eventuell innvendig døråpnerbryter, i den tiden du ønsker at releet skal være aktivert ved bruk.
(alternativt hold en forbindelse mellom PA og GND på forsterkerenheten i den tid du mener
elektrisk sluttstykke skal være aktivt.)
Når man bryter eller forbindelsen opphører, er åpningstiden satt – og etterfølges av 2 beep.
Trykk på programmeringsknappen for å gå ut av programmeringen
STEG 2: Programmering (booking) knapp mot svarapparat.
1. Trykk en gang på programmeringsknapp (3) så denne blir aktiv (lampen lyser).
2. Trykk inn de ringeknappene på dørtablået som du ønsker programmert mot
svarapparatene i bygget. (Du kan ta en og en, eller flere: programmeringen kan avbrytes
og gjenopptas senere
3. Etter 30 sekunder fra siste trykknapp på tablået er trykket inn, vil programmeringslampen
gi en feiltone og begynne å blinke.
4. Gå nå til adressen / svarapparatet hos den første trykknapp du har ”forhåndsvalgt” – og
gjør følgende:
5. Trykk og hold inne døråpnerknappen, samtidig som du løfter av røret – svarapparatet gir
da 2 ”beep” etterfulgt av rød blinkende LED som forteller at programmering er utført på
dette svarapparatet.
Fortsett til neste adresse, og gjør det samme – og fortsett til alle de ”forhåndvalgte”
trykknapper blir bekreftet med sitt svarapparat.
Ønsker du å avslutte programmeringen trykk inn programmeringsknapp (3).
PS! Programmerer du feil, er det bare å programmere på nytt.
Justering av lyd
Forsterkerenhetens lydnivå, er satt fra fabrikk, og skal normalt ikke justeres. Ved ønske om dette
justerer man ved å benytte en av de to potensiometrene for mikrofon eller høyttaler.
Feilsøking om ikke programmering er mulig:
1. Sjekk om master - lask er montert i BUS kobler ved å måle spenningen på L1 og L2.
Mål også på forsterkerenhet. Denne skal være fra 20 til 24VDC.
2. Svarapparater lar seg ikke programmere: Sjekk spenning på stigeren. Denne skal være fra 20
til 24VDC på L1 og L2 i svarapparatet. Sjekk også at det ikke er benyttet ringeknapp med lys.
3. Døråpnerreleet blir drevet av 12VAC, og må ha 12VAC på klemmene for å kunne fungere.
Mål denne om releet ikke aktiveres.
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