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ALGEMENE INFORMATIE
De 40510 is een centrale voor het Due Fili Plus video-intercomsysteem, met kleurenscherm van 7 inch. Het systeem kan 
in handsfree-modus of met een microtelefoon worden gebruikt.

De instructiehandleiding kan worden gedownload van de site www.vimar.com

Installatievoorschriften
Bij de installatie dienen de in het land van installatie van de producten geldende voorschriften ten aanzien van de installatie 
van elektrisch materiaal in acht te worden genomen.

Conformiteit aan de normen
EMC-richtlijn

Normen EN 60065, EN 61000-6-1 en EN 61000-6-3.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS VOLGENS DE RICHTLIJN 2002/96 (RAEE)

Teneinde schade aan het milieu en de volksgezondheid en mogelijke administratieve sancties te vermijden, dient u 
apparatuur die dit symbool draagt gescheiden van het gewone huisvuil af te voeren of bij de handelaar in te leveren 

op het moment van aankoop van een nieuw apparaat. De inzameling van apparatuur, die het symbool van de vuilnisbak 
met een kruis erdoor draagt, dient in overeenstemming met de door de lokale instanties voor afvalverwerking verstrekte 
instructies te geschieden. In Italië kunt u voor meer informatie het gratis nummer 800-862307 bellen.

Dit product werd ontwikkeld met software FreeRTOSTM - http://www.freertos.org/
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Belangrijkste functies
De centrale heeft de volgende functies:

1. het uitvoeren en ontvangen van audio-oproepen naar en van de binnenposten;

2. het ontvangen van audio/video-oproepen van de buitenposten;

3. het uitvoeren van automatische inschakelingen op de buitenposten;

4. het doorschakelen van de oproepen vanaf de buitenposten naar de binnenposten;

5. het bellen van een andere centrale;

6. het beheren van meldingen van de binnenposten;

7. het beheren van de sloten van de buitenposten, de verlichting van trappenhuizen en de systeemrelais;

8. het activeren van TVCC-camera's voor bewaking;

9. de logging van oproepen, meldingen en activeringen.

Geavanceerde functies
1. beheer van competentiezones 

2. beheer van de werking volgens tijdsperiodes (Day/Night)

3. onderschepping / geen onderschepping van de oproepen (modus Intern/Extern)

De ondersteunde talen zijn:

1. Italiaans
2. Engels
3. Frans
4. Duits
5. Spaans
6. Grieks
7. Portugees 
8. Nederlands
9. Pools
10. Russisch
11. Zweeds

Technische specificaties

Technische gegevens:
•	 Voedingsspanning: 28Vdc nominaal

 Voeding via voedingstransformator 6923 (niet meegeleverd)

•	 Maximale opname: 300 mA

•	 Opname in standby: 86 mA

•	 Kleurendisplay van 7 inch, resolutie 800x480 pixel, formaat 16:9

•	 Milieuklasse: Klasse A1 (gebruik binnenshuis)

•	 Beschermingsklasse IP30

•	 Bedrijfstemperatuur: -5 °C - +40 °C (gebruik binnenshuis)

•	 Vochtigheid gebruiksomgeving 10 - 80% (zonder condens)

•	 Elektronische beltoon met verschillende melodieën (10 melodieën).

•	 Afmetingen: 242x213x221 mm (LxHxD met steun open)

•	 Dipswitch voor afsluiting impedantie lijn.
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Vooraanzicht

Toetsenbord

Microtelefoon

Scherm

Achter- en zijaanzicht

Mini USB-connector 
voor aansluiting op 
een PC

RJ45-bus voor aansluiting via 
aansluitdoos op het Due Fili 
Plus systeem

Dipswitch voor 
video-afsluiting 
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Toetsenbord

Toets Beschrijving

Menu / Selecteren

Afsluiten / Annuleren

   

Omhoog

Omlaag

  

  

  

Alfanumerieke toetsen

Handsfree

Einde gesprek

Intern / Extern

Day / Night

Automatische inschakeling

Slot

Wacht

Inbreken / Doorschakeling

F1 (programmeerbaar)

F2 (programmeerbaar)

Register

Lijst waarschuwingsmeldingen

Lijst gebeurtenissen

Slot
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Signaleringen

Led Status Beschrijving

Vast licht Power - Centrale onder stroom

Vast licht Centrale met een PC verbonden via USB

Knipperlicht Signalering onbeantwoorde oproepen en/of waarschuwingsmeldingen
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Externe aansluitingen
De aansluiting van de centrale 40510 wordt tot stand gebracht door middel van de “Tussenaansluitdoos" en bijbehorende 
aansluitkabel RJ45 cat.5e, bijgeleverd.

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

**
Let op: De aansluitingen in de aansluitdoos dienen strikt 
in acht te worden genomen. Verwisselde kabels kunnen 
tot schade aan de centrale leiden.

**

Due Fili-bus

Let op: de maximumlengte van de 
aansluiting tussen de voedingstrans-
formator 6923 en de aansluitdoos be-
draagt 10 m.

Tussenaansluitdoos

Lengte: 3 m
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+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

• Opmerking: Aangeraden wordt de kabels aan te sluiten met een faston-vorkconnector met afmetingen die 
geschikt zijn voor de schroeven van de aansluitdoos en deze tussen de kop van de schroef en de ring te 
plaatsen. Arrangeer de kabels zodanig dat dichtbij elkaar gelegen faston-connectors elkaar niet kunnen raken.

Tabel correspondentie aansluitingen: aansluitdoos - Due Fili-systeem

Klemmen aansluitdoos Kleur draad aansluitdoos Due Fili intercom-/video-intercomsysteem
BU 1  • Blauw 1 (Due Fili bus)

OG 2  • Oranje 2 (Due Fili bus)
BK 3  • Zwart van voedingstransformator 6923, klem -
RD 4  • Rood van voedingstransformator 6923, klem +I
GN 5  • Groen -
YE 6  • Geel -

BN 7  • Bruin -
WH 8  • Wit -

Doorvoeropening 
voor kabels Due Fili 
bus en voeding

naar de centrale

Afsluiting video
Selecteer de dipswitch om het videosignaal af te sluiten
A) als de kabel van de BUS binnenkomt op de klemmen BU (1), OG (2) van de tussenaansluitdoos van de centrale en 

verdergaat naar een andere binnenpost.
B) wanneer een BUS-kabel met karakteristieke impedantie van 100 Ohm (kabel Elvox 732I of 732H) binnenkomt op de 

klemmen BU (1), OG (2) van de tussenaansluitdoos en de stamleiding in de centrale eindigt.
C) wanneer een BUS-kabel met karakteristieke impedantie van 50 Ohm (kabel Cat. 5 of Cat.6 met gekoppelde getwis-

te kabels)  binnenkomt op de klemmen BU (1), OG (2) van de tussenaansluitdoos en de stamleiding in de centrale 
eindigt.



9VIMAR group

Due Fili Plus portierscentrale 7"

NL

GRAFISCHE INTERFACE
Eerste regel
Op de eerste regel van het scherm kunnen, beginnend aan de rechterkant, de volgende pictogrammen verschijnen:

De beltoon is gedeactiveerd. De centrale accepteert wel oproepen en het is mogelijk om te bellen.

Er is een melding ontvangen dat er een deur open is.

De microfoon is gedeactiveerd.

Het toetsenbord is geblokkeerd.

Het gesprek verloopt in handsfree-modus.

Het gesprek verloopt via de microtelefoon.

Interne modus

Externe modus

	

Interne modus met actief oproepfilter

	

Externe modus met actief oproepfilter

Intern/Extern automatisch actief
(wit pictogram)

Intern/Extern automatisch onderbroken
(rood pictogram)

Laatste regel
Op de laatste regel van het scherm staan de datum en het tijdstip in het bij de configuratie gekozen formaat.
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Stand-by

Stand-by scherm

De centrale schakelt na een configureerbare tijd in stand-by. In deze toestand wordt de helderheid van het scherm beperkt 
en wordt er minder elektrische stroom verbruikt.

Wanneer de centrale in stand-by is, zal, wanneer een functietoets wordt ingedrukt, de betreffende functie onmiddellijk 

worden uitgevoerd nadat de centrale weer 'wakker' is gemaakt. Gedurende stand-by, maakt de toets  de centrale 
'wakker' zonder dat er verder enige andere functie wordt uitgevoerd.

Toetsenbord
De aan de toetsen gekoppelde functies worden uitgevoerd op het moment dat de toets wordt losgelaten.

De volgende toetsen voeren, wanneer ze minstens 0,5 seconde worden ingedrukt, een andere functie uit:

 
TOETS IN RUSTTOESTAND IN GESPREK

Mute beltoon Mute microfoon

N.A. Verandering parameter in regeling

Lijst automatische inschakelingen

Lijst activeringen

Voor "indirecte" verwerking van gelijksoortige 
gebeurtenissen

N.A.

Voor "indirecte" verwerking van gelijksoortige 
waarschuwingen

N.A.

Met filter gebeurtenissen / waarschuwing 
actief om de ID van het filter in te voeren.

N.A.

Gaat bij weergave van het register direct naar 
rusttoestand als het filter actief is

N.A.

Bij weergave van de gebeurtenissen/waar-
schuwing, om deze te annuleren na de 
installateur-PIN te hebben ingevoerd

N.A.

Gedurende de instelling van de klok, vraagt 
datum/tijd aan het geconfigureerde apparaat 

als Master Klok

N.A.
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Blokkering toetsenbord

De toets  blokkeert het toetsenbord. Om het te deblokkeren, drukt u opnieuw op de toets , voert u de PIN voor 

de blokkering in (standaard 0000) en drukt u op de toets . In geblokkeerde toestand is het hoe dan ook mogelijk om 

een oproep te beantwoorden door op de toets  te drukken of de microtelefoon op te nemen. Na afloop van de 
oproep keert de centrale terug in geblokkeerde toestand.
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Basisconfiguratie
In rusttoestand wordt met de toets  het configuratiemenu opgeroepen. U kunt cyclisch door dit menu navigeren met 

de toetsen  en . Om een instelling te configureren, navigeert u in de lijst met de toetsen  en  om het 

gewenste item te selecteren (oranje gemarkeerd), en drukt u vervolgens op . Er volgt een lijst met de beschikbare 
items en de mogelijke instellingen:

Basisconfiguratiemenu

•	 Uitsluiting beltoon

 Met behulp van de toetsen  en  kunt u de beltoon van de centrale afwisselen activeren/deactiveren. In 

geval van deactivering, zal na afloop het pictogram  in de rechter bovenhoek van het scherm verschijnen. Druk 

op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: beltoon actief.

     

Activering van de beltoon      Deactivering van de beltoon

•	 Selectie melodie oproep vanaf buitenpost

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  één van de 10 beschikbare melodieën (geïdentificeerd met de 
letters van A tot J) die gebruikt moeten worden als beltoon in het geval van oproepen vanaf buitenposten. De cen-

trale laat de geselecteerde beltoon horen. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te 
slaan.

 Standaard: melodie B.
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Beltoon oproep vanaf buitenpost      Selectie van de melodie

•	 Selectie melodie oproep vanaf buitendeur

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  één van de 10 beschikbare melodieën (geïdentificeerd met de 
letters van A tot J) die gebruikt moeten worden als beltoon in het geval van oproepen vanaf de buitendeur. De 

centrale laat de geselecteerde beltoon horen. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op 
te slaan.

 Standaard: melodie C.

Beltoon oproep van buitendeur

•	 Selectie melodie oproep vanaf binnenpost of centrale

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  één van de 10 beschikbare melodieën (geïdentificeerd met de 
letters van A tot J) die gebruikt moeten worden als beltoon in het geval van oproepen vanaf binnenpost of centrale. 

De centrale laat de geselecteerde beltoon horen. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder 
op te slaan.

 Standaard: melodie D.
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Beltoon oproep intercom

•	 Instelling volume beltoon

 Door indrukken van de toetsen  en  verhoogt/verlaagt u het volume van de beltonen. Het niveau wordt 

aangegeven door de horizontale balk. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

 OPMERKING: het ingestelde niveau wordt voor alle soorten beltonen gebruikt (oproep vanaf buitenpost, vanaf de 
buitendeur en vanaf binnenpost of centrale).

 Standaard: niveau 5.

     

Selectie volume beltonen      Regeling volume beltonen

•	 Instelling datum en tijd

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  het veld dat moet worden veranderd, waarbij u zich respec-
tievelijk naar rechts en naar links verplaats. Gebruik vervolgens de nummertoetsen om de waarde van het geselec-

teerde veld te veranderen. Druk op  om te bevestigen en de datum en de tijd bij te werken, nadat gecontroleerd 
is of deze geldig zijn. Als de datum of de tijd niet correct zijn, geeft de centrale een foutsignaal en wordt de cursor 
op het eerste verkeerde veld gezet.
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Selectie instelling datum en tijd      Configuratie datum en tijd

 OPMERKING: Bij een stroomuitval kan het apparaat de datum en de tijd voor 48 uur bijgewerkt houden.

 OPMERKING: De centrale zal, mits correct geconfigureerd door middel van SaveProg, het begin en het eind van de 
zomertijd automatisch inprogrammeren. Om 02:00 uur van de laatste zondag van maart wordt de tijd op 03:00 gezet, 
en om 03:00 uur van de laatste zondag van oktober wordt hij teruggezet op 02:00. Deze functie is niet standaard 
geactiveerd.

 OPMERKING: Door kort op de toets  te drukken wordt de functie Master Klok geactiveerd/gedeactiveerd. 
Wanneer deze functie actief is, verschijnt een vinkje √ naast het tijdstip, het apparaat fungeert als referentie voor de 
installatie voor de datum en de tijd, zodat alle centrales automatisch gesynchroniseerd worden (zonder dat u met 
de hand datum en tijd op deze centrales hoeft in te stellen).

 Door de toets  0,5 seconde ingedrukt te houden, synchroniseert het apparaat zich ogenblikkelijk met de 
Master Klok centrale van de installatie, indien aanwezig.

Activering Master Klok

•	 Toon van de toetsen

 Door middel van de toetsen  en  het geluidssignaal dat klinkt bij het indrukken van de toetsen (audio-feed-

back) activeren/signaleren. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: actief.

Toon toetsen

•	 Menu installateur 

 Nadat u het item hebt geselecteerd en op  hebt gedrukt, wordt om invoer van de PIN installateur gevraagd. 
Het menu geeft vervolgens toegang tot de geavanceerde configuraties:
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Menu installateur      Invoer PIN installateur
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Geavanceerde configuratie
U kunt cyclisch door het configuratiemenu navigeren met de toetsen  en . Om een instelling te configureren, 

navigeert u in de lijst met de toetsen  en  om het gewenste item te selecteren (oranje gemarkeerd), en drukt u 

vervolgens op . Er volgt een lijst met de beschikbare items en de mogelijke instellingen:

Geavanceerd configuratiemenu

• ID centrale

 Druk op  om de procedure voor configuratie van de ID te starten. Voer in het volgende scherm de gewenste 

ID in en druk vervolgens op  om te bevestigen. Wacht tot de controlefase is voltooid. Gedurende deze fase 
verschijnt een voortgangsbalk op het scherm. Indien de controle correct wordt beëindigd, wordt de nieuwe ID van 
de centrale weergegeven, als dit niet zo is, behoudt het apparaat de oude ID en wordt er een foutmelding gegeven.

 Standaard: 1

 In geval van verticale installatie, moet de waarde van de ID in het interval 1-4 liggen. In geval van horizontale installatie, 
moet de waarde van de ID in het interval 129-144 liggen.

 

ID centrale
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Instelling ID (verticale installatie)      Instelling ID (horizontale installatie)

     

Controle ID      Bevestiging ID

 In het geval dat het type installatie wordt gewijzigd (van verticaal naar horizontaal of omgekeerd), wordt de ID on-
geldig gemaakt (als waarde wordt 0 aangegeven) en moet hij opnieuw worden geconfigureerd. Bij ongeldige ID 
(d.w.z. niet geconfigureerd) kan het apparaat niet gebruikt worden, deze status wordt aangegeven door het knip-
perende stand-by scherm: wanneer een willekeurige toets wordt ingedrukt, verschijnt het verzoek om invoer van de 

PIN installateur. Na de juiste PIN te hebben ingetoetst en bevestigd met , wordt automatisch de eerder be-
schreven procedure voor configuratie van de ID opgestart, en wordt het hierboven getoond scherm voor instelling 
van de ID weergegeven.

• Taal

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  de gewenste taal. Druk op  om te bevestigen,  om 
te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: Italiaans.

     

Taal      Taalkeuze
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• Formaat datum

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  het formaat waarin u wilt dat de datum wordt weergegeven. 

Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

Formaat datum

• Formaat tijd

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  het formaat waarin u wilt dat de tijd wordt weergegeven. Druk 

op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

Formaat tijd

• Interventietijd stand-by

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  hoe lang de periode van inactiviteit moet zijn waarna de cen-

trale in stand-by schakelt. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: 10 seconden.
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Stand-by tijd

• Nummeringsplan

Selecteer met behulp van de toetsen  en  het te gebruiken nummeringsplan, u hebt de keuze uit: natuurlijk, 

4 cijfers (alleen voor verticale installatie), 8 cijfers. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder 
op te slaan.

Standaard: natuurlijk.

Zie voor meer informatie de paragraaf Nummering met 4 of 8 cijfers.

     

Nummeringsplan      NATUUR

     

4 cijfers      8 cijfers

• Horizontale of verticale installatie

 Selecteer met behulp van de toetsen  en  het soort installatie, verticaal (V - VER) of horizontaal (H - HOR). 

Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.
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 Standaard: verticaal.

 Wanneer de waarde van deze parameter wordt veranderd, wordt de ID van de centrale ongeldig gemaakt (deze 
status wordt aangegeven door ID 0) en moet de ID opnieuw worden geconfigureerd.

 Bovendien moet, bij omschakeling van verticaal naar horizontaal, indien het actuele nummeringsplan op 4 cijfers is 
ingesteld, dit automatisch worden omgezet in 8 cijfers, aangezien het plan met 4 cijfers niet compatibel is met de 
horizontale installatie.

Horizontale/verticale installatie

     

Verticaal      Horizontaal

• Terugzetten van alle parameters op de fabrieksinstellingen

 Druk op  om de procedure voor reset van de configuratie van de centrale te starten. Er wordt een bevesti-

gingsscherm weergegeven (zie hieronder): druk op  om door te gaan,  om te annuleren en de huidige 
configuratie te behouden.

 De reset heeft geen betrekking op de registers en de gebeurtenissenlijsten, die in het apparaat blijven.
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Reset fabrieksinstellingen      Verzoek om bevestiging reset

• PIN installateur

 Druk op  om de procedure voor wijziging van de PIN installateur te starten (om toegang te krijgen tot het ge-

avanceerde configuratiemenu). Voer in het volgende scherm vier cijfers in. Druk op  om te bevestigen,  
om te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: 1234.

     

PIN installateur      Instelling PIN

• PIN deblokkering toetsenbord

 Druk op  om de procedure voor wijziging van de PIN voor deblokkering toetsenbord te starten. Voer in het 

volgende scherm vier cijfers in. Druk op  om te bevestigen,  om te annuleren zonder op te slaan.

 Standaard: 0000.

     

PIN deblokkering toetsenbord      Instelling PIN
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• Handelingen op de lijst gebeurtenissen
 Dit item is voorbehouden aan de technische assistentie. Selecteer dit item niet als dit niet expliciet wordt aangegeven 

door de assistentie.

• Systeeminformatie
 Dit item is voorbehouden aan de technische assistentie. Selecteer dit item niet als dit niet expliciet wordt aangegeven 

door de assistentie.
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GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Oproep naar binnenpost of centrale
Om een oproep te doen, één van de volgende handelingen verrichten:

•	 Toets het nummer in op het toetsenbord, til de microtelefoon op of druk op .

•	 Selecteer het item in het register (zie paragraaf "Zoeken in het register" hierna), en neem vervolgens de microtelefoon 

op of druk op .

Intoetsen

Gesprek aan de gang

De oproep kan worden beëindigd met de toets , of, bij opgenomen microtelefoon, ook door de microtelefoon weer 
neer te leggen.

Wacht op het eventuele antwoord. Het gesprek kan vervolgens worden beëindigd zoals hierboven aangegeven.

Nummering met 4 of 8 cijfers
In het Due Fili Plus systeem, en dus ook in de centrale, is het voor bepaalde apparaten mogelijk de binnenposten te 
identificeren met nummers anders dan hun ID, oftewel natuurlijke nummering. Dit wordt remapping genoemd. In het geval 
van verticale installatie kan de remapping van 1 tot 4 cijfers of van 1 tot 8 cijfers worden gekozen. Voor een horizontale 
installatie, van 1 tot 8 cijfers. Gewoonlijk betreft het een logische onderverdeling per blok / gebouw / trap / intern nummer, 
maar men is hier niet perse aan gebonden.

De waarden van de remapping moeten binnen het register worden vastgelegd (alleen via SaveProg).

Het effectieve gebruik kan per afzonderlijke centrale worden bepaald door middel van de speciale configuratie die wordt 
beschreven in de paragraaf "Menu installateur", punt 6.

Wanneer remapping actief is, zal dit niet alleen zichtbaar zijn in de details van het gebruikersregister, zal dit ook worden 
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gebruikt om een binnenpost op exclusieve wijze te identificeren, zowel voor de ontvangen oproepen, als voor de vanaf de 
binnenpost uitgevoerde oproepen.

Het is niet mogelijk om oproepen te doen naar een binnenpost waarvoor de remapping niet is gedefinieerd. Als één van 
deze binnenposten de centrale belt, verschijnt zijn ID voorafgegaan door het teken ‘-‘.

Binnenkomende oproep (vanaf buitenpost, binnenpost of centrale)
In het geval van een binnenkomende oproep is het, alvorens te antwoorden, mogelijk om:

•	 De beltoon uit te sluiten (alleen voor huidige oproep) door de toetst   0,5 seconde in gedrukt te houden.

•	 De oproep te weigeren door op de toets  te drukken.

•	 Terwijl de beltoon klinkt, het volumeniveau ervan te regelen met de toetsen  en .

•	 In het geval van video-oproepen, de helderheid en het contrast te regelen. Houd de toets  0,5 seconde 
ingedrukt om de in te stellen parameter te kiezen: beltoonvolume, helderheid of contrast. De selectie is cyclisch. 

Gebruik vervolgens de toetsen  en  om het niveau te verhogen of te verlagen.

In de rechter onderhoek van het scherm verschijnt de informatie met betrekking tot degene die de oproep doet:

•	 In geval van een oproep vanaf een buitenpost naar de centrale: het nummer (en de eventuele naam, indien deze 
aanwezig is in het register automatische inschakelingen) van de buitenpost waar de oproep vandaan komt.

•	 In geval van een oproep vanaf een binnenpost naar de centrale: het nummer (en de eventuele naam, indien deze 
aanwezig is in het gebruikersregister) van de binnenpost waar de oproep vandaan komt.

     

Binnenkomende oproep vanaf buitenpost naar 
centrale      

Binnenkomende oproep vanaf binnenpost naar 
centrale

Het symbool  geeft aan dat het om een buitenpost gaat. Het symbool  geeft aan dat het om een binnenpost gaat.

Een oproep beantwoorden
Om een oproep vanaf een buitenpost, binnenpost of centrale te beantwoorden:

•	 Met microtelefoon neergelegd, één van de volgende handelingen verrichten:

o Neem de microtelefoon op: het gesprek wordt geactiveerd op de microtelefoon

o Druk op de toets : het gesprek wordt geactiveerd in handsfree-modus

•	 Met microtelefoon opgenomen, één van de volgende handelingen verrichten:

o Leg de microtelefoon neer en neem hem weer op: het gesprek wordt geactiveerd op de microtelefoon

o Druk op de toets : het gesprek wordt geactiveerd in handsfree-modus

Na te hebben geantwoord, om van handsfree om te schakelen naar microtelefoon, de microtelefoon opnemen. Omgekeerd, 
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om van microtelefoon om te schakelen naar handsfree: houd de toets   ingedrukt, leg de microtelefoon weer neer 

en laat tot slot de toets  los. 

     
Gesprek met binnenpost aan de gang      Gesprek met buitenpost aan de gang

Regelingen gedurende het gesprek
Gedurende het gesprek kunt u het volgende regelen:

•	 Niveau luidspreker (verschillend voor gesprek met binnenpost of buitenpost en voor gesprek in handsfree-modus 
of via de hoorn).

•	 Niveau microfoon (verschillend voor gesprek met binnenpost of buitenpost en voor gesprek in handsfree-modus 
of via de hoorn).

•	 Helderheid (in geval van gesprek met video)

•	 Contrast (in geval van gesprek met video)

Nadat het gesprek is begonnen, kunt u met de toetsen  en  het niveau van de luidspreker regelen. Het niveau 
is verschillend al naar gelang het gesprek met een binnenpost of een buitenpost is en de regeling heeft alleen betrekking 
op het type oproep dat momenteel aan de gang is.

Om de andere niveaus te regelen, houdt u de toets  0,5 seconde ingedrukt: boven in het scherm, op dezelfde 
regel als het statuspictogram, wordt op cyclische wijze de bij één van de vier parameters horende balk weergegeven. Houd 

de toets  ingedrukt, ook in dit geval voor 0,5 s, totdat de parameter geselecteerd is die u in wilt stellen (luidspreker, 

microfoon, helderheid, contrast) en gebruik vervolgens de toetsen  en  om het niveau te verhogen of te verlagen.

De microfoon kan worden uitgesloten door de toets  0,5 seconde ingedrukt te houden. In deze status wordt een 
specifiek pictogram in de statusbalk weergegeven. Om de microfoon weer te activeren, dezelfde handeling herhalen.

Einde gesprek
Om het gesprek te beëindigen, één van de volgende handelingen verrichten:

•	 Druk op de toets 
•	 Leg de microtelefoon neer (als het gesprek via de microtelefoon verliep)

In de wacht zetten en doorschakelen van een oproep

Druk op de toets  om de binnenpost of buitenpost waarmee u in gesprek bent tijdelijk in de wacht te zetten. Het 
toestel waarmee u eerder in gesprek was geeft de wachttoestand aan met een specifieke waarschuwingstoon. In de 

wachttoestand zal het gesprek niet verbroken worden als u de microtelefoon neerlegt. Door opnieuw op de toets  te 
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drukken, wordt het gesprek hervat.

Terwijl u een gesprek in de wacht hebt, is het mogelijk een tweede oproep te starten: toets het nummer in dat u wilt bellen 

en druk vervolgens op de toets  of neem de microtelefoon van de haak (neerleggen en weer oppakken in het 
geval hij al was opgenomen). Ook terwijl er een gesprek aan de gang is zal, wanneer u een nummer intoetst en op de toets 

 drukt, dit gesprek automatisch in de wacht worden gezet en een directe oproep naar het ingetoetste nummer 
worden gestart.

Wanneer de centrale in de modus Intern is en een oproep ontvangt van een buitenpost, die bestemd is voor een binnenpost 
kan hij, na het gesprek met de buitenpost te zijn begonnen, dit in de wacht zetten en een tweede oproep starten naar de 

gevraagde binnenpost door op de toets  te drukken en vervolgens .

In het geval van een oproep naar een tweede binnenpost kan de centrale, kan antwoord te hebben gekregen, de twee 

binnenposten met elkaar in gesprek brengen. Druk op de toets  om de oproep door te schakelen.

De volgende sequentie toont de belangrijkste stappen met betrekking tot de functies voor in de wacht zetten, starten van 
een tweede oproep en doorschakeling van een oproep.

        

1.  Oproep van buitenpost naar binnenpost, 
onderschept door centrale in modus Intern.

De buitenpost 1 (voetgangersingang) belt de gebruiker 
Mario Rossi, binnenpost 1. Aangezien de centrale in 
modus Intern is, wordt de oproep ontvangen door 
de centrale.

        

2.  Gesprek tussen centrale en buitenpost.

De operator antwoordt, door de microtelefoon op te 

pakken of op de toets  te drukken en begint 
het gesprek met de buitenpost (voetgangersingang).

        

3.  Buitenpost in de wacht gezet door de 
centrale.

Na met de buitenpost te hebben gesproken, zet de 
operator de buitenpost in de wacht door op de toets 

 te drukken, met het doel om de gevraagde 
gebruiker te contacteren (hypothese A) of een andere 
binnenpost (hypothese B).
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(Oproep van centrale naar gevraagde binnenpost):

        

4A.  Door centrale gebelde binnenpost

De operator start de oproep naar de gevraagde ge-

bruiker (Mario Rossi) door op de toets  te 

drukken en vervolgens .

        

5A.   Gesprek tussen binnenpost en centrale

De gebruiker Mario Rossi antwoordt de centrale en 
spreekt met de operator.

        

6.A Doorschakeling van het gesprek tussen 
binnenpost en buitenpost

De operator schakelt het gesprek door naar de buiten-

post door op de toets  te drukken. De buiten-
post (voetgangersingang) en de gebruiker van de 
binnenpost (Mario Rossi) kunnen rechtstreeks met 
elkaar praten en de centrale verlaat het gesprek.

(oproep van centrale naar een andere binnenpost):

        

4.B Oproep van de centrale naar een andere 
binnenpost dan de gevraagde binnenpost

In plaats van de gevraagde binnenpost te contacteren, 
neemt de operator contact op met een andere binnen-
post, door de ID van deze binnenpost in te toetsen en 

vervolgens op  te drukken: in dit geval belt hij 
de gebruiker Andolfo Zanardo op binnenpost 3.
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5.B Doorschakeling van het gesprek tussen 
binnenpost en buitenpost

Na het gesprek met de gebruiker Andolfo Zanardo te 
hebben gestart (analoog aan punt 5.A), schakelt de 
operator het gesprek door naar de buitenpost door op 

de toets  te drukken. De buitenpost (voetgan-
gersingang) en de gebruiker van de binnenpost 3 
(Andolfo Zanardo) kunnen rechtstreeks met elkaar 
praten en de centrale verlaat het gesprek.

Inbreken
Nadat de centrale een gesprek tot stand heeft gebracht tussen een binnenpost en een buitenpost (of een andere binnenpost) 
zal, als één van de twee toestellen die betrokken zijn bij het gesprek zich in hetzelfde segment/installatieblok bevindt als de 
centrale, op het scherm van deze laatste de indicatie van het lopende gesprek blijven staan.

In deze situatie kan de centrale zich in het gesprek mengen (inbreken) door de toets  te gebruiken. Een speciale toon 
die het gesprek overstemt waarschuwt de gebruikers dat de centrale in het gesprek heeft ingebroken. De centrale hoort 
iedereen en kan door iedereen worden gehoord maar kan het gesprek niet geforceerd beëindigen. Als de centrale het in-
breken beëindigt, kunnen de gebruikers het gesprek voortzetten. Als één van de twee gebruikers ophangt, stopt ook het 
inbreken.

Het inbreken gebeurt altijd met de audioniveaus van een intern gesprek.

Intern / Extern

Door op de toets  te drukken wordt afwisselend de werkingsmodus Intern of Extern geselecteerd. 

Deze functie is alleen beschikbaar als de functie "Competentiezones" gedeactiveerd is (zie volgende paragraaf).

De centrale verandert de werkingsmodus alleen als de bus niet in bezette status is: als dit wel zo is, worden een geluids-
signaal en een visuele waarschuwing gegeven en blijft de actuele werkingsmodus behouden.

In de modus Extern ontvangt de centrale van buitenposten alleen die oproepen die specifiek aan de centrale zelf zijn gericht.

In de modus Intern, ontvangt de centrale naast de hierboven beschreven oproepen ook alle oproepen die afkomstig zijn 
van een willekeurige binnenpost die is aangesloten op hetzelfde segment/blok als de centrale.

Automatische modus Intern / Extern
HET is mogelijk om de centrale (uitsluitend via SaveProg) te configureren voor automatisch beheer, volgens tijdsperiodes, 
van de modus Intern / Extern. Deze functie is alleen beschikbaar als de functie "Competentiezones" gedeactiveerd is (zie 
volgende paragraaf).

Dit wordt voor iedere centrale apart gedaan.

Het beheer is sterk vereenvoudigd en voorziet een verdeling van de dagen van de week in twee groepen, Werkdagen (van 
maandag tot vrijdag) en Vrije dagen (zaterdag en zondag). Iedere groep wordt vervolgens in twee periodes van begin / 
einde dienst onderverdeeld. Wanneer het tijdstip binnen een tijdsperiode valt, is de centrale in de modus Intern. Wanneer 
het tijdstip buiten de tijdsperiode valt, is de centrale in de modus Extern.

Als de automatisch modus actief is, verschijnt in de eerste regel van de pictogrammen  en kan de operator miet hand-
matig omschakelen tussen de modus I/E; het is alleen mogelijk om de status modus Intern tijdelijk te onderbreken. De 

onderbreking wordt gedaan door de toets  in te drukken en vervolgens de tijd van onderbreking, uitgedrukt in 

minuten, aan te geven en te bevestigen met de toets . De maximale tijd voor onderbreking bedraagt 30 minuten. 

Gedurende deze periode wordt het pictogram rood (  ) om de nieuwe situatie aan te geven.

De terugkeer naar de interne modus gebeurt:
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1. Automatisch bij het verstrijken van de ingestelde tijd

2. Als in de tussentijd de tijdsperiode is veranderd

3. Doordat de operator de eerdere procedure herhaalt en 0 intoetst als tijd.

Competentiezones (CZ)
De competentiezones, hierna aangeduid als CZ, vormen een uitbreiding van de modus Intern/Extern van de centrale en 
van de automatische modus Intern/Extern.

De CZ worden uitsluitend geconfigureerd via de Modus Project van SaveProg (zie de on-line helpfunctie voor meer details). 

Wanneer ze geconfigureerd zijn, heeft de toets  geen effect.

De CZ bestaan in hoofdzaak uit een lijst van:

1. Alleen binnenposten

2. Alleen buitenposten

3. Binnen- en buitenposten

die door de centrale worden bediend. De definitie van CZ moet identiek zijn voor alle centrales van dezelfde installatie.

Vervolgens worden de CZ gekoppeld aan de dagen van de week (of vakantiedagen) en, voor elk van deze dagen, aan 
tijdsperiodes onderverdeeld in blokken van 30 minuten.

Voor elk van de hierboven aangegeven gevallen, geschiedt het beheer als volgt:

1. De binnenposten die een oproep doen naar een algemene centrale worden bediend door alle centrales die ze in een 
actieve CZ hebben. De expliciete oproepen die afkomstig zijn van de binnenposten, worden in elk geval verwerkt.

2. De oproepen die afkomstig zijn van de aangegeven buitenposten en gericht zijn aan een centrale, welke dit ook is, 
worden beheerd door de centrales die deze buitenposten in een actieve CZ hebben.

3. De oproepen die afkomstig zijn van één van de buitenposten EN TEGELIJKERTIJD gericht zijn aan één van de 
binnenposten van de lijst, worden verwerkt door alle centrales die de beiden in een actieve CZ hebben.

Opmerking: wanneer er minstens twee centrales aanwezig zijn, is het nodig om de competentiezones te configureren.

Oproepfilter
Door het oproepfilter te activeren, ontvangt de centrale niet langer de oproepen van binnenposten. Er kunnen twee ver-
schillende filters worden geconfigureerd. Het oproepfilter Intern wordt toegepast, indien geactiveerd, wanneer de centrale 
in de modus Intern is. Het oproepfilter Extern wordt daarentegen toegepast, indien geactiveerd, wanneer de centrale in de 
modus Extern is. De twee filters kunnen, uitsluitend via SaveProg, onafhankelijk geactiveerd/gedeactiveerd worden (raadpleeg 
voor meer details de on-line helpfunctie). Wanneer het filter actief is verschijnt in het display naast het pictogram voor de 

modus Intern/Extern, het pictogram .

Programmeerbare druktoetsen
De toetsen  en  zijn programmeerbaar en voeren standaard respectievelijk de opdrachten F1 en F2 naar de 
buitenpost in gesprek uit. In de rusttoestand worden de opdrachten naar de laatste buitenpost, waarmee men heeft ge-
sproken of die heeft gebeld, gestuurd.

De programmering is alleen mogelijk via SaveProg. De programmeerbare functies zijn: intercom, automatische inschakeling, 
activering aux, functie F1, functie F2, slot.

Door een nummer in te toetsen en vervolgens op de toets  te drukken, wordt de uitgang F1 van de bij het ingetoetste 
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nummer horende buitenpost aangestuurd. Op dezelfde manier wordt, door een nummer in te toetsen en vervolgens op de 
toets  te drukken, de uitgang F2 van de bij het ingetoetste nummer horende buitenpost aangestuurd. Dit gebeurt 
onafhankelijk van de functie die is geprogrammeerd via SaveProg.

Zoeken in register

Druk op de toets  om toegang te krijgen tot het register in weergavemodus Lijst.

Voor elk element zijn in de linker kolom de ID van de binnenpost (eventueel voorafgegaan door het symbool √ wanneer het 
gaat om de hoofdnaam die aan die ID gekoppeld is) en in de rechter kolom de gebruikersnaam aangegeven. De lijst is in 

alfabetische volgorde opgesteld en u kunt er doorheen bladeren met de toetsen  en .

Door op  te drukken schakelt u om tussen de weergave Lijst  en de weergave Detail.

Weergave lijst

     

Weergave detail

     Weergave detail met actieve remapping

In deze modus blijft de linker kolom hetzelfde, terwijl aan de rechterkant de volgende gedetailleerde informatie met betrekking 
tot het geselecteerde element wordt weergegeven:

• ID van de binnenpost (eventueel voorafgegaan door het symbool √ wanneer het gaat om de hoofdnaam die eraan 
gekoppeld is), remapping-code (indien aanwezig in het register en actief in de centrale), trappenhuis (indien in het 
register vermeld).

• Naam van het gebouw waar de binnenpost zich bevindt (indien in het register vermeld).

• Gebruikersnaam die aan de binnenpost is gekoppeld.

• Eventuele informatie over de gebruiker en/of tweede naam (indien in het register vermeld).

Met behulp van de toetsen  en  verplaatst u de selectie, in de linker kolom, naar de vorige of volgende regel. Het 
rechterdeel wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
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In de modus Lijst is het mogelijk om de op het scherm weergegeven elementen van het register te filteren door eerste deel 

van de naam, die men zoekt, in te toetsen. Hiervoor worden de toetsen  ÷  gebruikt met de multi-tap 

methode. Door bijvoorbeeld tweemaal op de toets  (letter ‘E’) te drukken en vervolgens driemaal op de toets 

 (letter ‘L’), wordt het filter ‘EL’ samengesteld, zodat alleen de elementen worden weergegeven waarvan de naam 
met ‘EL’ bevat.

Het filter wordt weergegeven op de eerste regel linksboven, na het pictogram  . Gedurende het intoetsen is de kleur van 
de tekens grijs: kort na de laatste intoetsing (multi-tap time-out) wordt de kleur wit en wordt het filter toegepast, en wordt 
de lijst met weergegeven elementen bijgewerkt.

Als geen enkel element van het register overeenstemt met het ingetoetste filter, verschijnt de melding register LEEG op 
het scherm.

Nadat het filter is toegepast, blijft het altijd mogelijk om door de gefilterde lijst te bladeren met de toetsen  en .

Met de toets  wist u het laatste teken van het filter. Het filter wordt, na te zijn bijgewerkt, toegepast maar de gese-
lecteerde regel verandert niet.

Wanneer het filter leeg is, zal met een druk op de toets  het register worden gesloten. Wanneer het filter actief is, 

kan het register worden gesloten door de toets  minstens 0,5 seconde ingedrukt te houden.

Multitap

Om tekens/symbolen in te voeren, gebruikt u de knoppen van  tot . Aan iedere toets is meer dan één 
teken/symbool gekoppeld (zie onderstaande tabel):

TOETS SYMBOLEN

1 1.,:;?!()<>

2
ABC2abc

ÁÀÂÃÅÄÆÇáàâãåäæç

3
DEF3def

ĐÉÈÊËðéèêë

4
GHI4ghi

ÍÌÎÏíìîï

5 JKL5jkl

6
MNO6mno

ÑñÓÒÔÕÖØóòôõöø

7
PQRS7pqrs

ß

8
TUV8tuv

ÚÙÛÜúùûü

9
WXYZ9wxyz

Ýý

0 <spatie>0_$&*#+-=/%” ‘

Om het gewenste teken/symbool te bereiken, de toets meerdere malen indrukken voordat de time-out, die bij iedere 
toetsaanraking wordt hernieuwd, verstrijkt.



33VIMAR group

Due Fili Plus portierscentrale 7"

NL

Slot

Door kort op de toets  te drukken, wordt de opdracht voor opening van het slot aan de buitenpost, waarmee men 
in gesprek is, gestuurd. In de rusttoestand wordt de opdracht naar de laatste buitenpost, waarmee men heeft gesproken 
of die heeft gebeld, gestuurd.

Door een nummer in te toetsen en vervolgens op de toets  te drukken, wordt de opdracht voor opening van het slot 

naar de buitenpost gestuurd, die hoort bij het ingetoetste nummer. Door een nummer in te toetsen en de toets  0,5 
seconde ingedrukt te houden, verstuurt u de opdracht voor activering van het relais dat hoort bij het ingetoetste nummer.

Door  0,5 seconde ingedrukt te houden wordt, indien geprogrammeerd, het menu van de activeringen geopend. 
Als het menu niet geprogrammeerd is, laat de centrale een waarschuwingssignaal horen. Selecteer de gewenste activering 

in de lijst met de toetsen  en . Druk vervolgens op de toets  om de activering uit te voeren, of  om 
het menu af te sluiten. Het menu wordt ook afgesloten in geval van langdurige inactiviteit.

Menu activeringen

De toets  werkt ook gedurende het gesprek met de buitenpost op dezelfde manier.

De programmering gebeurt uitsluitend met SaveProg (raadpleeg de on-line helpfunctie voor meer details).

Automatische inschakeling

Door kort op de toets  te drukken, wordt er een verzoek om automatische inschakeling naar een buitenpost gestuurd, 
volgens de sequentie die in de master buitenpost van de installatie is ingeprogrammeerd. Door de toets vervolgens opnieuw 
in te drukken, wordt verdergegaan in de sequentie, zodat op cyclische wijze meerdere buitenposten kunnen worden geac-
tiveerd.

Door een nummer in te toetsen en vervolgens op de toets  te drukken, verzoekt men om specifieke automatische 
inschakeling van de buitenpost die hoort bij het ingetoetste nummer.

Door  0,5 seconde ingedrukt te houden wordt, indien geprogrammeerd, het menu van de automatische inschakelin-
gen geopend. Als het menu niet geprogrammeerd is, laat de centrale een waarschuwingssignaal horen.  Selecteer in de 

lijst de buitenpost of TVCC camera waarvoor u de automatische inschakeling wilt vragen met behulp van de toetsen  

en . Druk vervolgens op de toets  om de automatische inschakeling te vragen, of  om het menu af te 
sluiten. Het menu wordt ook afgesloten in geval van langdurige inactiviteit.
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Menu automatische inschakelingen

De toets  werkt ook gedurende het gesprek met de buitenpost op dezelfde manier.

De functie voor automatische inschakeling wordt altijd begonnen met uitgesloten microfoon (mute) maar met geactiveerde 
luidspreker, om de van de buitenpost afkomstige audio te kunnen beluisteren.

De programmering gebeurt uitsluitend met SaveProg (raadpleeg de on-line helpfunctie voor meer details).

Wijziging registers
De volgende registers kunnen worden gewijzigd:

•	 Automatische inschakelingen 

•	 Activeringen 

•	 Gebruikers 

De registers kunnen alleen door de centrale worden gewijzigd als ze minder dan 500 items bevatten. In het tegengestelde 
geval wordt het hieronder weergegeven foutscherm getoond. De registers kunnen altijd gewijzigd worden via SaveProg, 
ongeacht hun afmetingen (zie de on-line helpfunctie voor meer details).

Opmerking: de parameters Trap en Gebouw in het register van de gebruikers kunnen worden geselecteerd uit de reeds 
geprogrammeerde parameters: om nieuwe parameters toe te voegen of parameters te verwijderen, het register gebouwen 
wijzigen via SaveProg.

Maximumaantal items in register bereikt

Voor elk hiervan kunt u:
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•	 Een bestaand item wijzigen 

•	 Een bestaand item verwijderen 

•	 Een nieuw item toevoegen 

Om te beginnen wordt het gewenste register geactiveerd door middel van de hiervoor bestemde druktoets. Als dit register 
leeg is, start meteen de procedure voor toevoegen van een nieuw item, als het niet leeg is kan het register normaal worden 
geraadpleegd.

Om door het register te bladeren gebruikt u de pijlen of drukt u 0,5 seconde op . Het menu wordt geopend om te 
kiezen welke actie moet worden uitgevoerd.

Wijziging registers

Ga met de pijlen naar de gewenste actie en bevestig met .

De procedures voor het wijzigen en verwijderen hebben betrekking op het element van het register dat geselecteerd is.

Alvorens een element te verwijderen, wordt hiervoor bevestiging gevraagd:

Verzoek bevestiging wijziging registers

Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

De procedure voor toevoegen maakt een leeg element aan waarvan enkele delen op de standaardinstelling staan, afhankelijk 
van het type register.

Zowel in het geval dat het te wijzigen element nieuw is, als in het geval dat het al eerder bestond, kunt u door middel van 

de pijlen tussen de verschillende velden navigeren. Wanneer u in het te wijzigen veld bent, drukt u op . De acties die 
zijn toegestaan, zijn afhankelijk van het register en van het veld waar u zich bevindt. Hieronder volgt een beschrijving van 
elk afzonderlijk veld van ieder register.
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Register automatische inschakelingen

Wijziging register automatische inschakelingen

TITEL BETEKENIS OPMERKINGEN

Beschrijving Beschrijving van de buitenpost van 1 tot 20 tekens

ID Voer de ID van een buitenpost in

Nummer camera
Van 1 tot 16 indien de buitenpost een Art. 69AM of 69AM/T is, anders 
NR 69AM

Register activeringen

Wijziging register activeringen

TITEL BETEKENIS OPMERKINGEN

Beschrijving Beschrijving van de activering van 1 tot 20 tekens

ID
Voer de ID van een buitenpost in of van een relais, afhankelijk van het 
volgende veld

Modificator Met de pijlen kunt u kiezen uit RELAIS, SLOT, F1, F2.

Bitmap
Dit is een afbeelding die bij de beschrijving hoort. Dit dient louter als 
geheugensteuntje. Wordt gekozen met de pijlen.
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Register gebruikers

Wijziging register gebruikers

TITEL BETEKENIS OPMERKINGEN

ID

Voer de ID van de binnenpost of centrale in. In geval van verticale in-
stallatie zijn de nummers van 1 tot 204 geldig. In geval van horizontale 
installatie zijn de nummers van 1 tot 41144 geldig. Hieraan geassocieerd 
is ook de flag Hoofd

Remapping
Voer een ander nummer dan het ID in, maximaal 8 cijfers. Het gebruik 
is afhankelijk van het type dienst en wordt overgeslagen als het niet 
geactiveerd is

Trap
De letter van de trap die aan het gebouw gekoppeld is. Aan verschil-
lende gebouwen zijn verschillende trappen gekoppeld. Wordt gekozen 
met de pijlen.

Gebouw
De naam van het gebouw waar de binnenpost of de centrale zich bevindt. 
Wordt gekozen met de pijlen.

Gebruikersnaam 1 tot 20 tekens

Informatie gebruiker 1 tot 20 tekens

Tweede naam 1 tot 20 tekens

In geval van wijziging van een alfanumeriek veld (d.w.z. ,  of ), gebruikt u de toetsen van  

tot  met de multitap methode om letters, nummers en symbolen in te voeren. De toets  wist het teken aan 

de rechterkant. De toets  bevestigt de wijzigingen, waarna met de pijlen een nieuw veld wordt gekozen om te wijzigen.

Voor het wijzigen van de nummervelden gebruikt u de toetsen van  tot  en bevestigt u met de toets 
.

Voor het wijzigen van andere soorten velden, gebruikt u de toets  om de wijzigingen te bevestigen, waarna met pijlen 
een nieuw veld wordt gekozen om te wijzigen.

Alleen in geval van remapping, annuleert de toets  de eventueel aanwezige remapping.

Door de toets  0,5 seconde in te drukken gedurende de keuze van het veld, wordt teruggegaan naar de weergave 
van het register en worden eventuele wijzigingen verwijderd zonder hiervoor bevestiging te vragen. Hetzelfde gebeurt als er 
geen enkele actie plaatsvindt tot aan het verstrijken van de time-out van het menu voor wijziging van het register. De cen-
trale schakelt vervolgens in rusttoestand.

In het register Gebruikers, wordt de flag Hoofd gedurende de wijziging van de ID van de binnenpost of de centrale met de 



38

Due Fili Plus portierscentrale 7"

 

NL

pijlen omgeschakeld. Het vinkje  verschijnt voor de ID.

Door de toets  0,5 seconde ingedrukt te houden, starten de procedures om te controleren of de ingevoerde gegevens 
correct zijn en voor eventuele opslag ervan. Als er problemen zijn met de ingevoerde gegevens, laat de centrale een waar-
schuwingssignaal horen en opent het eerste veld (van boven naar beneden) dat fouten vertoont om dit te wijzigen. Voor-
waarden voor geldigheid zijn:

1. Register automatische inschakelingen

a. De ID moet tussen 1 en 8248 liggen

b. Het aantal camera's mag niet groter dan 16 zijn

c. De beschrijving mag niet leeg zijn

2. Register activeringen

a. Als de modificator is ingesteld op RELAIS, moet de ID tussen 1 en 6000 liggen. Indien hij is ingesteld op SLOT, F1 
of F2, moet de ID tussen 1 en 8248 liggen

b. De beschrijving mag niet leeg zijn

3. Register gebruikers

a. ID van binnenpost of centrale

b. De ID moet uniek zijn, flag Hoofd ernaast.

c. De remapping moet uniek zijn

d. De gebruikersnaam mag niet leeg zijn

De opslag duurt een fractie van een seconde voor de registers van de automatische inschakelingen en van de activeringen, 
en een paar seconden voor het register gebruikers. Gedurende het opslaan verschijnt een wachtbalk die aangeeft dat de 
uitgevoerde wijzigingen worden opgeslagen.

Opmerking: De oproepen van binnen- en buitenposten hebben voorrang op de wijziging van de registers. Dit 
betekent dat als er een oproep binnenkomt bij de centrale, de wijziging waarmee men bezig is onmiddellijk wordt 
afgesloten en dat alle uitgevoerde en nog niet opgeslagen wijzigingen verloren gaan. Deze procedure voor wijziging 
van de registers dient niet te worden opgevat als instrument voor regelmatig gebruik, maar uitsluitend voor het 
incidenteel wijzigen/aanmaken van items. Het juiste instrument om dit te doen is de Modus Project van SaveProg.

Alle gewijzigde registers kunnen worden geïmporteerd in de Modus Project van SaveProg. Zie de SW voor de betreffende 
details.

Lijst gebeurtenissen
Wanneer er niet minstens één gebeurtenis niet verwerkt/niet beantwoord is, knippert rechtsboven het volgende picto-

gram :
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Melding gebeurtenissen

De centrale slaat de volgende gebeurtenissen in het geheugen op (tussen haakjes het type waarmee de gebeurtenissen 
worden geclassificeerd):

1. Oproepen die de centrale niet heeft beantwoord, oftewel gemiste oproepen (GEBEURTENISSEN)

2. Oproepen die door de centrale werden geweigerd (GEBEURTENISSEN).

3. Activeringen slot (SLOT).

4. Activeringen relais (RELAIS)

5. Melding deur open (DEUR OPEN).

6. Melding deur dicht (DEUR DICHT).

7. Activering F1 (F1)

8. Activering F2 (F2).

Om toegang te krijgen tot de lijst, drukt u op de toets : de meest recente gebeurtenis wordt weergegeven (aange-

geven met het nummer 1). Met de toetsen  en  kunt u door de lijst bladeren. De lijst gaat van de meest recente 

naar de minst recente gebeurtenis. Om de weergave van gebeurtenissen af te sluiten, drukt u op de toets  of wacht 
u tot de time-out voor inactiviteit is verstreken.

Om de lijst met gebeurtenissen te wissen, houdt u de toets  minstens 0,5 seconde ingedrukt en voert u vervolgens 
de PIN installateur in. Het is niet mogelijk om een afzonderlijke gebeurtenis te wissen.

Opmerking: het maximale aantal gebeurtenissen is 400, wanneer dit aantal wordt overschreden wordt automatisch de minst 
recente gebeurtenis van de lijst gewist.

De weergave bevat de volgende informatie.

Op de eerste regel is aan de linkerkant het type gebeurtenis aangegeven. Aan de rechterkant staan, in het formaat I / T (N): 
de index van de weergegeven gebeurtenis (I), het totale aantal gebeurtenissen in de lijst (T) en het aantal gebeurtenissen 
dat nog niet is verwerkt (N).

Op de tweede regel zijn, blauwgekleurd, de datum en het tijdstip van de gebeurtenis weergegeven, in het geconfigureerde 
formaat.

Op de derde regel wordt, in het geval van GEBEURTENISSEN, de melding NIET VERWERKT/NIET BEANTWOORD weer-
gegeven of in geval de gebeurtenis wel is verwerkt, datum en tijdstip van de verwerking. Zie voor meer details de volgende 
paragraaf, Verwerking van gebeurtenissen.

De vierde regel bevat informatie ten aanzien van de bron van de gebeurtenis: een symbool gevolgd door het identificatie-

nummer van de gebruiker, en eventuele naam. Dit kan een binnenpost , een buitenpost , of een andere inrichting 

van de installatie zijn, bijvoorbeeld een relais .

De vijfde regel bevat informatie ten aanzien van degene voor wie de gebeurtenis bestemd is of aanvullende algemene in-
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formatie. Bijvoorbeeld  om de centrale aan te geven, of  voor een binnenpost, gevolgd door identificatienummer en 
eventuele naam. 

NIET    BEANT-
WOORD

     

Oproep naar centrale vanaf binnenpost, niet 
beantwoord      

Oproep naar centrale vanaf binnenpost, 
geweigerd 

NIET    BEANT-
WOORD

     

Oproep naar centrale vanaf buitenpost niet 
beantwoord      

Oproep naar centrale vanaf buitenpost, 
geweigerd 

NIET    BEANT-
WOORD

     

Oproep van buitenpost naar binnenpost 1, met 
centrale in modus "Intern", niet beantwoord      

Oproep van buitenpost naar binnenpost 1, met 
centrale in modus "Intern", geweigerd
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Oproep naar centrale vanaf binnenpost, eerder 
niet beantwoord en vervolgens verwerkt      

Oproep naar centrale vanaf binnenpost, eerder 
geweigerd en vervolgens verwerkt

     

Opening slot      Activering relais

     

Deur open      Deur dicht

Waarschuwing
Dit zijn waarschuwingsmeldingen die de hiervoor ingestelde binnenposten naar de centrales kunnen sturen. Deze meldingen 
kunnen ook worden verstuurd wanneer de bus bezet is door een gesprek dat op dat moment aan de gang is. Wanneer een 
centrale een waarschuwingsmelding ontvangt, laat hij een waarschuwingstoon horen en neemt hij de nieuwe gebeurtenis 
in de lijst met Waarschuwingen op.

Wanneer er niet minstens één waarschuwing niet verwerkt is, knippert rechtsboven het volgende pictogram  en 
knippert de bijbehorende signaleringsled.

Om toegang te krijgen tot de lijst met waarschuwingsmeldingen, drukt u op de toets : de meest recente gebeurte-

nis wordt weergegeven (aangegeven met het nummer 1). Met de toetsen  en  kunt u door de lijst bladeren. De 
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lijst gaat van de meest recente naar de minst recente gebeurtenis. Om de weergave van gebeurtenissen af te sluiten, drukt 

u op de toets  of wacht u tot de time-out voor inactiviteit is verstreken.

Opmerking: het maximale aantal waarschuwingsmeldingen is 400, wanneer dit aantal wordt overschreden wordt automatisch 
de minst recente waarschuwing gewist.

Waarschuwingsmelding

     

Waarschuwing "niet verwerkt"      Waarschuwing "verwerkt"

Het nummer rechts van het symbool # is het subadres dat gekoppeld is aan de binnenpost (bijvoorbeeld de badkamer 
in plaats van de slaapkamer), terwijl het nummer na CNT aangeeft hoe vaak de binnenpost het verzoek heeft verstuurd.

Om de waarschuwing te verwerken, moet de operator de lijst openen en de binnenpost bellen met de toets  of 
door de microtelefoon op te pakken.

Verwerking van soortgelijke gebeurtenissen (gemiste of geweigerde oproepen)
Wanneer een gebruiker wordt teruggebeld, worden ook alle andere gelijksoortige elementen aangemerkt als verwerkt, d.w.z. 
de gemiste of geweigerde oproepen die afkomstig waren van dezelfde binnenpost. De gebruiker wordt teruggebeld door 

eenvoudig op de toets  te drukken op de microtelefoon op te pakken.

De gebeurtenis naar aanleiding waarvan de oproep wordt gedaan, wordt aangemerkt als direct verwerkt. In dit geval zijn 
de datum en het tijdstip van verwerking lichtgroen weergegeven.

De andere gebeurtenissen zijn aangemerkt als indirect verwerkt. In dit geval zijn de datum en het tijdstip van verwerking 
donkergroen weergegeven.

Het is mogelijk om een gebeurtenis (en alle soortgelijke gebeurtenissen) aan te merken als verwerkt door de toets  
0,5 seconde in gedrukt te houden. In dit geval wordt ook de aangewezen gebeurtenis aangemerkt als indirect verwerkt.

Opmerking: als indirect verwerkt worden de gemiste of geweigerde oproepen aangemerkt, ook als de oproep plaatsvindt 
van buiten de lijst met gebeurtenissen.
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Filter op gebeurtenissenlijst
Het is mogelijk om de in de gebeurtenissenlijst weergegeven informatie te filteren. Wanneer de lijst wordt geopend, wordt 

gestart met de toestand waarin geen enkel filter is toegepast. Via de druktoets  schakelt u om tussen drie mogelijke 
weergaves, aangegeven door een pictogram in de eerste positie linksboven, boven de gebeurtenissenlijst:

•	 Geen pictogram, geen filter.

•	  voor actief filter (zie verderop wat wel en niet wordt getoond).

•	  voor actief filter en uitsluitend beperkt tot de niet verwerkte gebeurtenissen (zie verderop wat wel en niet wordt 
getoond).

In het tweede en derde geval kan extra informatie worden toegevoegd om het geheel van weergegeven gebeurtenissen 
nog verder te beperken. Als er niets is, toont het filter alles, alsof het niet was toegepast.

Na het pictogram kan een nummer worden aangegeven, dit is de ID van een binnenpost of een centrale. Dit is de enige 

waarvan de gebeurtenissen worden getoond. Om dit in te voeren houdt u de druktoets  0,5 seconde ingedrukt en 

toets u vervolgens de ID in. Om de filtering op ID te elimineren, typt u 0 en bevestigt u met .

Opmerking: de niet uitgebreide centrales hebben een ID tussen 201 en 204. De uitgebreide centrales van 40001 tot aan 
40128 voor verticale installatie en van 40129 tot 40144 voor horizontale installatie.

Vervolgens kunnen nog andere filters worden geactiveerd, ook op basis van de configuratie van de centrale. Ze kunnen 
alleen geactiveerd worden als de centrale is vrijgegeven voor registratie van de filters (zie SaveProg).

Op de eerste regel van het display, rechts van het filterpictogram en de eventuele ID, worden ze in de in de volgende tabel 
aangegeven volgorde weergegeven, onafhankelijk van de volgorde waarin ze werden geactiveerd. Voor elk filter dat aanwezig 
is wordt aangegeven of ook de bijbehorende gebeurtenis wordt getoond. Onthoud dat geen enkel filter behandeld is als 
alles tonen. Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt zal het betreffende pictogram beurtelings verschijnen en verdwijnen.

TOETS PICTOGRAM BETEKENIS

Gemiste oproepen

Geweigerde oproepen

Deur open/dicht

Slot

F1

F2

Relais

Met de toetsen  en  kunt u alleen door de gebeurtenissen bladeren die aan het filter voldoen.

Opmerking. De regel P / T / (N) blijft altijd dezelfde waarden tonen.

Als een filter geen enkele gebeurtenis teruggeeft, verschijnt de indicatie LIJST LEEG
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Bijlage

Foutmelding/Opnieuw proberen

Het scherm "Foutmelding/Opnieuw proberen" wordt in de volgende gevallen weergegeven:

• Het is niet mogelijk om de ID toe te wijzen

• Er wordt gepoogd een oproep uit te voeren naar een binnenpost vanaf toetsenbord, register, gebeurtenissen, 
waarschuwing

• Bij het beantwoorden van een ontvangen oproep, wordt geen bericht van verbinding ontvangen vanaf de andere 
binnenpost, centrale of buitenpost.

• Bij een uitgaande oproep van een binnenpost of centrale ontvangt men geen bevestiging van oproep.

• Bij automatische inschakeling of bij het doen van een oproep aan een binnenpost of centrale, wordt een bezetbe-
richt ontvangen.

• Geen antwoord ontvangen op een verzoek voor automatische inschakeling.
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Minimumdoorsnede geleiders 
(mm2)

Slot 1,5 mm2

Overige: -, +U, +I    (β) 1 mm2

(β) de extra voedingstransformator 6923 
moet zo dicht mogelijk bij het apparaat, 
waarmee hij wordt verbonden, worden 
geïnstalleerd.

*  BUS-AFSLUITING VOOR DUE FILI PLUS INSTALLATIES

Deze opmerking is van toepassing op alle apparaten die 
zijn voorzien van de “connector of dipswitch voor BUS-
afsluiting” te herkennen aan het opschrift “ABC” en in de 
schakelschema's aangegeven als *.
Voor de juiste aanpassing van de lijn moet de instelling 
als volgt worden uitgevoerd:
- Behoud positie “A” als de BUS het apparaat bin-

nengaat en verlaat;
- Verplaats naar positie “B” (bij Elvox kabel) of in positie 

“C” (indien kabel “CAT.5” met gekoppelde getwiste 
kabels), als de lijn van de BUS in het apparaat zelf 
“eindigt”.

Installaties met passieve verdeler 692D
Gebruik ALTIJD de uitgang 1 van de verdeler 692D (de 
enige die geen afsluitbrug heeft). 
Voor de afsluiting van de 692D: 
- Als de uitgangen “OUT”, “2”, “3” of “4” niet worden 

gebruikt, de brug op de connector “TOUT”, “T2”, “T3” 
of “T4” HOUDEN. 

- De brug “TOUT” staat standaard in positie “100” (Elvox 
kabel), plaats hem alleen op “50” als u een CAT5 kabel 
met gekoppelde getwiste kabels gebruikt.

Installaties met actieve verdeler 692D/2
De afsluitbrug moet op “B” (voor Elvox kabel) of op “C” 
(voor kabel CAT5 met gekoppelde getwiste kabels) 
worden geplaatst UITSLUITEND EN ALLEEN ALS DE 
BUS in het apparaat zelf eindigt. Moet op “A” worden 
gelaten bij binnenkomen-verlaten, met behulp van de 
klemmen 1-2 van de 692D/2.

“A” = Geen afsluitweerstand
“B” = Afsluitweerstand 
100 Ohm
“C” = Afsluitweerstand 
50 Ohm

**
Let op:
De aansluitingen in de aansluitdoos dienen 
strikt in acht te worden genomen.
Verwisselde kabels kunnen tot schade aan 
de centrale leiden.

Installatieschema's
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Video-intercominstallatie voor appartementencomplexen met meerdere deurpanelen, portierscentrale en ver-
deler op de etage

D -  Video-deurpaneel met druktoetsen serie Pixel
D0 -  Alfanumeriek video-deurpaneel serie Pixel
K -  Druktoets voor oproep buitendeur
L -  Elektrisch slot 12 V
P -  Deuropener

SC_02_DF_015



48

Due Fili Plus portierscentrale 7"

 

NL

2 B1B2

PRI

Alimentatore

1

Rete

2 1 2

Separatore

121
BUS D BUS P

C
B
A

D

692S6922.1 69MX

6922.1

692S6922.1 692D

* *

Concetratore

B2B1

1 2

IN1 IN2 IN3 IN4
B2B1 B2B1 B2B1

OUT1 OUT2
1 2

2 B1B2

PRI

Alimentatore

1

Rete

2 B1B2

PRI

Alimentatore

1

Rete

2 1 2

Separatore

121
BUS D BUS P

C
B
A

D

Distributore

3B3A
T4

IN 4B4A
T3

2B2A OUT 1B1A
TOUTT2

Concetratore

B2B1

1 2

IN1 IN2 IN3 IN4
B2B1 B2B1 B2B1

OUT1 OUT2
1 2

69MX

*

B1
E+
E-

CA+
CA-
S+
S-

F1+
F1-
CA+
CA-

B2

5V+
5V-
CA+
CA-

L

P

D0

B1
E+
E-

CA-
S+
S-

B2

CA+
P

D L

B1
E+
E-

CA-
S+
S-

B2

CA+
P

D L

B1
E+
E-

CA-
S+
S-

B2

CA+
P

C L

6923

40510

40510

Distributore

3B3A
T4

IN 4B4A
T3

2B2A OUT 1B1A
TOUTT2

*

6923

6923

40510

692D

+U +I

PRI

Alimentatore

-

Rete

2
1

~
~

C
en

tr
al

in
o

**

+U +I

PRI

Alimentatore

-

Rete

2
1

~
~

C
en

tr
al

in
o

**

+U +I

PRI

Alimentatore

-

Rete

2
1

~
~

C
en

tr
al

in
o

**

40510

6923
+U +I

PRI

Alimentatore

-

Rete

2
1

~
~

C
en

tr
al

in
o

**

1
2

Montante

12
Montante

12
Montante

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Cavo
732H
732I

Video-intercominstallatie in complex met 4 portiercentrales

C -  Audio-deurpaneel met druktoetsen serie Pixel
D -  Video-deurpaneel met druktoetsen serie Pixel
D0 -  Alfanumeriek video-deurpaneel serie Pixel
L -  Elektrisch slot 12 V
P -  Deuropener

SC_02_DF_028
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