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Instrukcja  
 

podłączenia urządzenia dla dodatkowej sygnalizacji sygnału wywołania 
domofonu. 
 

Urządzenie to umożliwia sterowanie dodatkowymi źródłami (akustycznymi lub optycznymi) w 
momencie nadejścia sygnału wywołania domofonu. Do poprawnej pracy urządzenia wymagane jest 

doprowadzenie pary przewodów zasilających unifon (podłączonych równolegle do niego) i podłączenie 
ich do zacisków oznaczonych jako „1” i „2” (rys.1).  

UWAGA: 
1. Dla systemów TD-3, TD-4, TD-6 oraz CC1000/1500 przewód „gorący” LINE unifonu 

oznaczony „+” połączyć z zaciskiem „2” a masę GND unifonu oznaczoną „-” do zacisku „1” 
urządzenia. 

2. Dla systemów „BARTAR” (TD-1, TD-2) oraz cyfrowych CC2000 przewód „gorący” LINE 
unifonu oznaczony „+” połączyć z zaciskiem „1” a masę GND unifonu oznaczoną „-” do 
zacisku „2” urządzenia. 

 

Zasilanie należy doprowadzić do zacisków „AC”. Urządzenie dopuszcza zasilanie napięciem 
zmiennym o wartości 9-12V~. 

 
Wyjścia oznaczone jako „WYJŚCIE” są stykami przekaźnika, które zostaną zwarte na czas 

dzwonienia i służącymi do sterowania włączeniem dodatkowych urządzeń. 

 
W przypadku wersji cyfrowej urządzenia, należy dodatkowo poprawnie ustawić numer z 

którego ma nastąpić sygnalizacja. W tym celu należy ustawić rzędem zworek  numer od 1 do 255, 
sumując odpowiednie wartości. 

 
Przykłady: 
Numer 5: 
Zakładamy zworki o wartościach: 1 i 4 
1 + 4 => 5 
 

Numer 153: 
Zakładamy zworki: 1 , 8, 16, 128: 
1 + 8 + 16 + 128 => 153 
 

 
Rys1. 
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Dane znamionowe wyrobu: 
 

- praca w każdym systemie domofonowym CYFRAL, w tym  
   również w systemach cyfrowych 

- zasilanie AC 9-12V Pmax  - 0,5W 
- obciążalność styków wyjścia  - 0,8A 

 

 
 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem dostępnym pod numerem  

(0-42) 639 98 70 w. 105 lub 106  

 

PRODUCENT: 
CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY SP.J. 

UL. Konstantynowska 62/70   95 - 100  ZGIERZ 

TEL. (42) 639 98 70 

FAX. (42) 639 98 77 
MAIL:  info@cyfral.pl 

WWW: www.cyfral.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z  innymi odpadami 
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