1010 X-CODE

הגדרות מצב יום/לילה
פונקציה זו מאפשרת הפניה לשלוחה אחרת בקריאה מהפנל בשעות מוגדרות (מצב לילה)

פנל משולב קודן המתחבר לשלוחה בכל מרכזיה

תכנות שעון פנימי -הגדרת זמן נוכחי
דוגמה :כיוון שעה ל 16:30 -
יציאה

שעה



קוד טכנאי

מס' פעולה

אישור



הקש



חייג לשלוחת הפנל

הגדרת מצב לילה -קביעת מועד התחלה וסיום מצב לילה
דוגמה :על מנת להגדיר תחילת מצב לילה בשעה  18:00וסיום מצב לילה השעה 08:00
שעת סיום

יציאה

שעת התחלה

קוד טכנאי

מס' פעולה









חיוג ישיר לשלוחות באמצעות המקודד
לחצן קריאה לשלוחה או קבוצת שלוחות 

עקוב אחרי לשיחת חוץ בחיוג לשלוחה

מצב יום /לילה ללחצן הקריאה

לחצן חיצוני (עוקף) ליציאה

עד  50קודים לפתיחת דלת

קוד טכנאי וקוד הפעלה בין  2-6ספרות
זמן ממסר לפתיחת דלת  1-99שניות
מתח עבודה 12V AC
ממסר מגע יבש פתוח  /סגור ()N.O /N.C
באזר לאינדיקציה בהקשה על המקודד
כיתוב שם מואר



אישור הקש

חייג לפנל

הפעלת המערכת
שלוחה מצלצלת במצב לילה -בחירת שלוחה שתצלצל בלחיצה על לחצן הקריאה
דוגמה :על מנת להגדיר שבקריאה מהפנל במצב לילה תצלצל שלוחה 205
יציאה

מספר שלוחה

קוד טכנאי

מס' פעולה

אישור



הקש



חייג לשלוחת הפנל

• פתיחת דלת -לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על מקש ה
• כיוון עוצמת מיקרופון -לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש

(שלוש רמות הגברה)

• כיוון עוצמת רמקול – לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש

(שלוש רמות הגברה)

• יצירת קשר לפנל  -הרם את השפופרת וחייג אל השלוחה המחוברת לפנל
• פתיחת דלת באמצעות המקודד  -הקש בפנל את הקוד ולאחר הקש

הפעלה וביטול מצב יום/לילה
הפעלת מצב יום/לילה -אוטומטי ע"פ ההגדרות
ביטול מצב יום/לילה -הפנל יצלצל רק במצב יום
הפעלת מצב לילה יזום -מעבר למצב לילה יזום
ביטול מצב לילה יזום

• חיוג מהפנל לשלוחה -הקש בפנל את מס' השלוחה ולאחר הקש

פקודת הפעלה

הקש

פקודת ביטול

הקש

פקודת הפעלה

הקש

פקודת ביטול

הקש














חייג לשלוחת הפנל



חייג לשלוחת הפנל

מצב ממסר פתוח N.O

8

חייג לשלוחת הפנל

7

6

4 5

3

חיבור שלוחה Ext.
מנעול
חשמלי

איפוס הגדרות
(כלל קוד פתיחת דלת)

יציאה

(לפתיחת דלת בלבד)

יציאה

פקודת איפוס

מס' פעולה

קוד טכנאי

הקש

חייג לשלוחת הפנל





קוד טכנאי

הקש





הוראת איפוס

הקש

איפוס קודים
מס' פעולה

off/on power
נתק את המתח בפנל וחבר שוב

חייג לשלוחת הפנל



חייג לשלוחת הפנל

פאל ווינטק מערכות בע"מ  -המגשימים  20פתח תקוה 49170
טל 03-9222051 :פקסwww.palwintec.com 03-9222085 :

2

1
ללחצן חיצוני (עוקף)

 12V /ACמגע יבש
N.O/N.C

פקודת איפוס

(בלבד)

מצב ממסר סגור N.C

לחיבור מנעול אלקטרומגנט (,)DC
יש להעביר את הג'מפר  N.OלN.C-

חייג לשלוחת הפנל

איפוס הגדרות

איפוס קוד טכנאי

תרשים התקנה

כיתוב שם
להוספת כיתוב שם:
 .1יש פתוח את הבורג כמתואר בתמונה.
 .2הטה את תושבת הפלסטיק השחורה כלפי מעלה.
 .3הוסף דף עם השם מתחת לפלסטיק הלבן.
 .4החזר את התושבת השחורה למקומה וסגור את הבורג.
מומלץ להוסיף כיתוב שם לפני ההתקנה

תכנות המקודד

כיצד מתכנתים
ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.
• הרם את השפופרת מאחת השלוחות וחייג לשלוחה המחוברת לפנל (בחיוג פנימי) והמתין למענה
• לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות
• יש להאזין לצליל אישור

*

קוד טכנאי *

קוד לפתיחת דלת -עד  50קודים שונים ( )01-50בין  2-6ספרות
דוגמה :הכנסת קוד פתיחת דלת בתא מס' 01

לאחר כל הקשה על * או #

מס' הפעולה #

יציאה

את הערך הרצוי #

קוד טכנאי בברירת מחדל .1234

חיוג מקוצר לשלוחה -ניתן להגדיר עד  10חיוגים מקוצרים  0-9לשלוחות
הסבר :לחיוג ישיר מהפנל לשלוחה מסוימת שי להקיש את מס' השלוחה בקודן ולאחר
פונקציה זו מאפשרת להגדיר עד  10חיוגים מקוצרים לשלוחות ,כך שע"י הקשה על סיפרה ו-
0=60 ..................... 2=52 , 1=51
תתבצע קריאה מהפנל לשלוחה( .מס' פעולה )51-60
דוגמה :על מנת שבהקשה על  3ו* יחייג המקודד לשלוחה 208

דוגמה :החלפת קוד הטכנאי  1234לקוד חדש .
יציאה

קוד חדש

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור



הקש



יציאה

חייג לשלוחת הפנל

הגדרת שלוחה מצלצלת בקריאה -בלחיצה על לחצן הקריאה

יציאה

מספר שלוחה

מס' פעולה

קוד טכנאי

מס' פעולה

מספר שלוחה

קוד טכנאי

אישור



הקש



חייג לשלוחת הפנל

שלוחות חסומות לקריאה –עד  5שלוחות( )61-65שחסומות לחיוג מהפנל
דוגמה :ששלוחה  205תהיה חסומה לחיוג מהפנל
( הקריאה תופנה לשלוחה המוגדרת לצלצול בלחצן הקריאה)

דוגמה :על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן הקריאה תצלצל שלוחה 201
אישור

קוד חדש

הקש

ו # -לסיום.

שים לב :תחילת התכנות מתחיל ב , -אם לא נשמע צליל אישור לאחר הקשה על
ה -יש לחזור על הפעולה עד להישמע צליל האישור ואז להמשיך בתכנות
החלפת קוד טכנאי -קוד גישה לתכנות ( 2-6ספרות)

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור





חייג לשלוחת הפנל



הקש





חייג לשלוחת הפנל
יציאה

מס' פעולה

מספר שלוחה

קוד טכנאי

אישור

הקש



חייג לשלוחת הפנל

הערה :כדי למחוק מס' שהוכנס בתא מסוים יש להקיש אחר מס' הפעולה * ו #

הגדרת זמן ממסר -משך הזמן שיפעל ממסר פתיחת הדלת 1-99 ,שניות
דוגמה :להגדרה שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך  5שניות
יציאה

זמן ממסר

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור



הקש



חייג לשלוחת הפנל

עקוב אחרי לשיחת חוץ
ניתן להגדיר עד  5שלוחות שונות כשיתבצע אליהן קריאה מהפנל תופנה הקריאה למס' חוץ
הגדרת הפניה לשיחת חוץ -הגדרת מס' טלפון עבור שלוחה (מס' פעולה )66-70

זמן השהיה ללחצן חיצוני (עוקף) -מרגע הלחיצה עד לתחילת פעולת הממסר
דוגמה :על מנת שהמנעול החשמלי יפעל  5שניות לאחר הלחיצה על הלחצן
יציאה

זמן השהיה

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור

הקש

 01-10שניות





דוגמה :בקריאה מהפנל לשלוחה  207יתבצע עקוב אחרי למס' 054-555444
כשבמרכזיה יש להקיש  9לקבלת קו חוץ
יציאה

מס' טלפון לחיוג

משך זמן שיחה  -משך הזמן שניתן לשוחח עם הפנל עד לניתוק השיחה

יציאה

זמן שיחה

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור

 01-99שניות
הקש

חייג לפנל

חייג לשלוחת הפנל

הפעלת עקוב אחרי
דוגמה :על מנת שהשיחה עם הפנל תתנתק לאחר  30שניות

מס' לקבלת קו

מס' פעולה

קוד טכנאי

אישור הקש







חייג לשלוחת הפנל

ביטול עקוב אחרי

יציאה

יציאה

מספר שלוחה

מספר שלוחה

פקודת הפעלה

פקודת ביטול

הקש

הקש





חייג לשלוחת הפנל





חייג לשלוחת הפנל

