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LIVRO TÉCNICO ADS

El libro técnico ADS está compuesto de tres secciones:
- Secção I: Descrição do  Sistema ADS (Cod. 94725Pd-1)
- Secção II: Esquemas de Instalacção (Cod. 94725Pd-2)
- Secção III: Ampliacões (Cod. 94725Pd-3)

Libro Técnico ADS- Secção I
Código 94725Pd-1 V11_06

Este documento técnico é editado pela FERMAX ELECTRONICA S.A.E. com carácter informativo, e esta reserva-se o direito
de modificar as características dos produtos que nele são referidos a qualquer momento e sem aviso prévio. Estas alterações
serão registadas em posteriores edições do mesmo.
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SISTEMA  ADS

Chamamos ADS (AUDIO DIGITAL SYSTEM) a um sistema de porteiro e vídeo-porteiro de instalação simplificada,
desenhado pela FERMAX ELECTRONICA, cuja principal particularidade consiste em não utilizar fios de chamada.

*  Instalações de cablagem simplificada
- Porteiro:            3 fios.
- Vídeo-porteiro:    3 fios + coaxial.

Os sistemas ADS não precisam do típico fio de chamada, por cada telefone ou monitor, dos sistemas tradicionais.
A chamada na placa é convertida num sinal digital que se envia por um fio comum. Este sinal digital só é reconhecido
pelo telefone ou monitor que foi programado para isso, gerando o correspondente sinal audível de chamada.

*  Até 199 apartamentos de porteiro ou vídeo-porteiro.
Com os sistemas ADS podem administrar-se edifícios com até 199 apartamentos.

*  Um ou dois acessos (entradas) de porteiro ou vídeo-porteiro.
Os sistemas ADS permitem instalar até dois acessos de entrada a um mesmo edifício, com a possibilidade de
combinar acessos de áudio e vídeo.
No caso de edifícios em que inicialmente só se cobriu um acesso, a forma de acrescentar uma placa de porteiro ou
vídeo-porteiro num segundo acesso requer uma instalação mínima.

*  Uma Central de Portaria
Para além dos dois acessos de porteiro/vídeo-porteiro, é possível instalar uma portaria de mesa, que permite
comunicações apartamento-porteiro, apartamento-rua e rua-porteiro.

*  Acessórios de Controlo de Acessos
Os sistemas ADS Direct e Digital incluem, através do teclado numérico das suas placas, funções de controlo de
acesso mediante códigos de teclado (previamente programados através do teclado).
Os sistemas ADS Digitais também podem incorporar leitores de cartões de proximidade secundários como controlo
de acessos.

*  Ampliação fácil com o sistema MDS-ADS
É possível criar exclusões de vários acessos exteriores (MDS) a vários blocos interiores (ADS) de uma forma fácil e
rápida (para mais informações, consultar os Esquemas MDS-ADS).

*  Possibilidade de ligar vários equipamentos em cada apartamento
É possível instalar vários monitores e/ou telefones num mesmo apartamento, de forma fácil e simples.

*  Ampliações simples
Um telefone pode ligar-se a qualquer outro telefone ou monitor da instalação com apenas três fios.

*  Fácil colocação em funcionamento
Depois da cablagem do sistema ADS, faz-se uma programação simples para atribuir um número a cada um dos
telefones ou monitores.  Se um apartamento dispuser de mais do que um telefone e/ou monitor, podem programar-
se com o mesmo número, tocando todos ao mesmo tempo quando se telefonar a esse apartamento.

*  Programação do Tempo do Trinco
O sistema ADS permite programar o tempo do trinco entre 1 e 99 segundos (nas placas com teclado).

*  Privacidade (segredo total) nas conversas
Não é possível, em caso algum, ouvir uma conversa alheia que outro apartamento esteja a estabelecer com a placa
de rua ou com o porteiro. Isto aplica-se até a terminais instalados no mesmo apartamento.
No momento em que se telefona para um telefone ou monitor, inibe-se o funcionamento do sistema para o resto dos
terminais (durante um tempo mínimo), de forma que, mesmo carregando no botão de ligação automática, não
poderá ver-se a imagem da telecâmara nem ouvir a conversa estabelecida por outro utilizador.

*  Ligação automática
Todos os monitores dispõem de um botão de ligação automática, com o qual se podem ligar a qualquer momento à
placa de rua, para observar a imagem captada pela telecâmara e ouvir o som ambiente, sempre que o sistema não
esteja a ser utilizado por outro monitor ou telefone (privacidade). Neste caso, ao carregar no botão de ligação
automática ouve-se um «bip» como confirmação de canal ocupado.
Em sistemas com 2 acessos (2 placas) é possível seleccionar a placa a que se quer ligar, se for usado um monitor
modelo LOFT ou CITYMAX (modelos Citymax Export, Extra ou Complet com conector alargado).
Também é possível activar os telefones (Extra ou Complet) com um botão de ligação automática (kit opcional). A
ligação automática no telefone só vai activar o canal de áudio, quando não estiver a ser utilizado por nenhum outro
terminal.

Características Principais dos sistemas ADS
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Tipos de sistemas ADS

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT
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ADS DIRECT
Instalação com Placas ADS Direct: Placas com teclado.

A chamada ao apartamento efectua-se através da introdução do endereço ADS atribuído a cada terminal de
apartamento através de um teclado numérico, que também tem a função de controlo de acessos. Uma Placa
Directório instalada junto à Placa ADS informa o endereço ADS que corresponde a cada apartamento. O tamanho
da placa ADS DIRECT é sempre o mesmo, independentemente do número de apartamentos.

ADS CITY.
Instalação com Placas ADS City: Placas de botões.

Nas placas City, cada botão corresponde a um endereço ADS determinado, pelo que a chamada ao apartamento
se efectua premindo o correspondente botão de chamada.

ADS DIGITAL
Instalação com Placas ADS Digital: Placas com teclado e display.

A chamada ao apartamento realiza-se mediante a introdução através de um teclado numérico (que também tem
a função de contolo de acessos), do endereço ADS atribuído a cada terminal de apartamento, ou através de um
código de chamada (um número, geralmente o número da porta), associado, pela programação na placa, a um
endereço ADS.

As Placas ADS Digitais incluem um directório electrónico que permite a procura dos nomes através de um visor
LCD.

Nas Placas ADS Digital, pode ligar-se um módulo leitor de cartões de proximidade secundário ao display,
alargando a função de controlo de acessos do sistema ADS Digital. Os utilizadores e os seus códigos de cartão
são memorizados e administrados através do teclado e do display.
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Em todos os sistemas ADS, cada terminal de vivenda (telefone/monitor) é programado com um endereço ADS que o
identifica na instalação e o distingue do resto dos terminais. Os endereços ADS vão de 1 a 199 (a programação dos
terminais é explicada na secção correspondente a cada terminal).

É adequado para edifícios de poucos apartamentos já que,
ao ter um botão por apartamento, o tamanho das placas de-
pende do número destes.

Os sistemas ADS dividem-se em três tipos, dependendo da placa de rua:
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Placas ADS City

Tipologia das Placas ADS City
As características estéticas das placas ADS CITY são as mesmas da série CITY da FERMAX (sistema convencional
4+N), que estão divididas em 9 séries, todas elas de largura igual mas de altura diferente:

HIGH RESOLUTION
CCD CAMERA
PAN &TILT

As placas ADS City caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da instalação
ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta, programação,...).

- Botões de chamada: A chamada ao apartamento faz-se carregando no correspondente botão
dechamada atribuído à vivenda.

- Módulo de extensão de chamadas (um por cada 16 botões): A principal vantagem que tem
uma placa ADS CITY é a de não utilizar fios de chamada. Isso é possível, porque a chamada
realiza-se mediante a transmissão de um código digital gerado através dos Módulos de extensão
de chamadas (ver secção «Módulo de extensão de chamada»). Este módulo não é necessário,
se a placa dispuser de 1 a 3 botões.

- Módulo de telecâmara (p/b ou a cores) (necessário apenas em instalações de vídeo-porteiro)
ou módulo visor (opcional).

- Programação do Tempo do Trinco: Se se dispõe de um teclado, é possível programar o
tempo do trinco entre 1 e 99 segundos (ver secção Placas ADS Direct).

SÉRIE 3
175 x 130

SÉRIE 1
128 x 130

SÉRIE 2
151 x 130

SÉRIE 4
199 x 130

SÉRIE 5
246 x 130

SÉRIE 6
294 x 130

SÉRIE 7
341 x 130

SÉRIE 8
389 x 130

SÉRIE 9
436,5 x 130

Dentro de cada Série existem vários modelos de placa, dependendo de incorporarem amplificador ADS,
visor para situar a telecâmara, do número de botões, etc.

A única diferença entre as placas CITY 4+N e as placas CITY ADS reside na electrónica do amplificador que incorporam,
que é diferente, pelo que, para distinguir as placas com amplificador ADS das placas com amplificador CITY 4+N, foi
acrescentado um 5 à referência da placa com amplificador ADS. (Exemplo: A placa mostrada na figura da Série 6 em
4+N tem a Ref.: 8562, e em ADS a sua referência será 85625).

As placas CITY permitem realizar diversos tipos de combinações (com botões simples ou duplos, com visor, sem
amplificador, com telecâmara, ...), podendo seleccionar-se, em cada caso, a que melhor se ajusta às características
da instalação (número de vivendas, porteiro ou vídeo-porteiro, etc.):

Placa com amplificador,
visor e botões duplos.

Placa sem amplificador e
com botões simples.

Placa 1 com amplificador,
Placa 2 com telecâmara e
botões duplos.

Placa 1 com botões duplos,
Placa 2 com telecâmara,
amplificador e botões duplos.
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A principal vantagem que tem uma placa ADS é a de não utilizar fios de chamada. Isto é possível graças ao facto da
chamada se efectuar através da transmissão de um código digital gerado pelo próprio amplificador ao carregar num
determinado botão de chamada. Este código é enviado através da linha de dados «L» que, por ser um fio comum,
chega a todos os monitores ou telefones. Apenas o terminal que tenha sido previamente programado com esse código
o vai reconhecer, gerando então um sinal de chamada.

É evidente que é preciso, após a colocação em funcionamento, programar cada um dos monitores ou telefones com o
código de chamada correspondente. Isto faz-se de uma forma muito simples, tal como se mostra nas fichas de cada
monitor e telefone.

Em placas de botões City, para a criação do código específico de cada uma das chamadas utiliza-se um Módulo
Extensão de Chamadas ou mais (um para cada 16 botões). Este módulo converte a pressão em cada botão da placa
num código de chamada ADS  (ver esquemas de ligação do módulo de extensão de chamadas).

As placas City de 1 a 3 botões não requerem a instalação do módulo de extensão de chamadas (ver esquemas de pré-
cablagem de placas).

No caso de ser necessário cobrir uma quantidade maior de botões, podem utilizar-se dois ou mais módulos, até ao
total dos 199 apartamentos que o sistema ADS admite.

Botões
até ao nº 16

Botões nº 17
em diante

Ao amplificador
ADS

LIGAR AO COMUM DE
BOTÕES

Módulo Extensão de Chamadas

Ligação do Módulo Extensão de Chamadas em Placas ADS City

Placa áudio ADS CITY
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Placas ADS Citymax

Tipologia das Placas ADS Citymax

As placas ADS Citymax caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da instalação
ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta, programação,...).

- Módulos de Botões: Com estes módulos, não é necessário o módulo de extensão de chamadas.
Os próprios módulos de botões geram o código de chamada ADS. Os módulos de chamada
estão disponíveis com 1 a 6 botões.

  A chamada ao apartamento faz-se carregando no correspondente botão de chamada atribuído à
vivenda.

- Módulo de telecâmara (p/b ou a cores) (necessário apenas em instalações de vídeo-porteiro)
ou módulo visor (opcional).

- Programação do Tempo do Trinco: Se se dispõe de um teclado, é possível programar o
tempo do trinco entre 1 e 99 segundos (ver secção Placas ADS Direct).

As placas ADS CITYMAX constituem a linha de placas de rua de perfil contínuo e composição modular da FERMAX.

O seu desenho e características são idênticos aos das placas CityLine, mas não se diferenciam destas últimas em
aspectos práticos que afectam a sua composição e montagem.

A montagem da placa é muito simples. Basta seleccionar a combinação de módulos e encaixá-los nas molduras.

Todos os seus acessórios são compatíveis.

Módulos de botões

Com estes módulos, não é necessário o módulo de extensão de
chamadas, o que reduz consideravelmente o custo da instalação.
Fornecem-se com cabo de interligação ao módulo seguinte.

Módulo câmara

Módulo amplificador Citymax ADS

Inclui cabo de ligação ao primeiro módulo de botões.

Placas Citymax

Necessárias para a inserção do módulo amplificador, da câmara e de
botões.

Os quatro modelos de placas coincidem com as séries 3, 5, 7 e 8 das
placas CityLine.

Cabo de ligação de placas ADS

Necessário para interligar várias placas.
Liga-se entre a saída do último módulo da primeira placa e o primeiro
da placa seguinte.
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Interligação dos Módulos de Botões Citymax

Conforme mencionado anteriormente, as placas Citymax não requerem módulos de extensão de chamada, são os
próprios módulos de botões que incluem a função de gerar o código ADS de chamada correspondente a cada vivenda
(não confundir o código de chamada ADS ou o endereço de chamada ADS com o nº da porta da vivenda).

Os diferentes módulos de botões interligam-se, para formar a configuração de placa desejada:

No que diz respeito aos endereços ADS gerados pelos botões Citymax, a cada botão é atribuído um de fábrica.
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Ao seguinte módulo de botões
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Endereços ADS atribuídos
de fábrica a cada botão

Ao ligarem-se vários módulos de botões, os endereços ADS ficam da seguinte forma:

Módulos de botões (simples e/ou duplos)
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Endereços ADS

Exemplo 1 Exemplo 2

Isso deve-se ao facto de a electrónica incluída nos módulos de botões simples ser a mesma para o módulo de 3 botões e
para o módulo de 1 botão.
O mesmo sucede com os módulos de botões duplos - os módulos de 2 a 6 botões incluem a mesma electrónica do módulo
de 6 botões.

Endereços ADS utilizados:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Endereços ADS utilizados:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

O endereço ADS «3»
não é utilizado.
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Placas ADS Direct

As placas ADS Direct caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da instalação
ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta, programação,...).

- Teclado numérico: O próprio teclado gera o código de chamada ADS, não sendo necessários
os módulos de extensão de chamadas.

A chamada ao apartamento faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à vivenda.

- Controlo de Acesso: Os sistemas ADS Direct incluem, através do teclado numérico, funções
de controlo de acesso mediante códigos de teclado (previamente programados através do tecla-
do).

- Visor para colocar o módulo de telecâmara (p/b ou a cores) em instalações de vídeo-porteiro ou
colocar uma placa de identificação panorâmica em instalações de porteiro.

- Programação do Tempo do Trinco entre 1 e 99 segundos.
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O tamanho das placas ADS DIRECT é sempre o mesmo (com um visor: Série 5 ou com 2 visores: Série 7),
independentemente do número de vivendas.
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Tipologia das Placas ADS Direct
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TELECÂMARA

AMPLIFICADOR ADS
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MÓDULO TECLADO

Juntamente com as placas ADS DIRECT, instala-se uma PLACA DIRECTÓRIO (da mesma série), a fim de anotar o
nome correspondente a cada um dos códigos das vivendas.
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Esta PLACA DIRECTÓRIO inclui umas lampadazinhas de iluminação, que devem ligar-se ao amplificador ADS (ver
esquemas de cablagem interna de placas).
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PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO

PANORÂMICA

AMPLIFICADOR ADS

MÓDULO TECLADO

Placa ADS DIRECT VÍDEO
Série 5

Placa ADS DIRECT ÁUDIO
Série 5

 PLACA DIRECTÓRIO



������

Pág. 12

Programação do Código de Abertura de Porta em Placas ADS Direct

Todos os modelos de Placas ADS Direct permitem a programação dos tempos de activação do abre-portas.

* Os tempos de activação programáveis são dois:

- Tempo de abertura de porta desde o apartamento e desde o teclado da placa (através do código de abertura).

- Tempo de abertura correspondente ao botão situado no interior do recinto e que serve para activar o trinco (no
caso de estar instalado).

* A sequência de programação é a seguinte:

1.- Desligar a alimentação e voltar a ligá-la. Dispõe-se aproximadamente de um minuto para fazer os seguintes
passos da sequência.

2.- Digite o código de programação 3 1 4 1 seguido de 4 dígitos e prima a tecla %.

Destes 4 dígitos, os dois primeiros correspondem ao tempo de abertura a partir da vivenda e os dois últimos ao
tempo de abertura a partir do botão instalado no vestíbulo.

NOTAS:
- Os valores possíveis dos tempos são entre 01 e 99 segundos.
- Qualquer tempo inferior a 10 segundos deve ser precedido do dígito ‘0’.
- Em caso de erro durante a programação dos tempos (ou se se desejar fazer alterações), é necessário reiniciar

a sequência a partir do ponto 1.

NOTAS:
- Utilize a tecla ‘A’ para apagar ou reiniciar a sequência de marcação.
- Não se esqueça de desfazer o curto-circuito entre B e B no amplificador da placa depois de fazer as operações

necessárias.
- Uma vez activado o código de abertura, não se pode desactivar esta função. Isto quer dizer que vai existir

sempre um código de abertura conhecido pelos utilizadores do sistema ou não.

Todos os modelos de Placas ADS Direct permitem a abertura da porta a partir da placa de rua através da marcação de
um código de 4 dígitos.

Especificam-se seguidamente os passos a seguir para activar e configurar a abertura de porta mediante um código:

* Sequência de activação do código de abertura

1.- Com a alimentação desligada, faça um curto-circuito entre os terminais B e B do amplificador  (ou carregue no
botão de abertura se estiver instalado).

2.- Mantendo o curto-circuito anterior, ligue a alimentação do sistema (já não vai ser necessário manter o curto-
circuito ou o botão pressionado). Dispõe de um minuto para activar o código de abertura tal como se descreve no
ponto seguinte.

3.- Marque o código de programação 3 1 4 1 (este código não se pode alterar) e introduza os quatro algarismos do
código que deseja utilizar para abrir a porta seguido da tecla .

* Alteração de código

Para poder alterar o código de abertura, é necessário conhecer o anterior. No caso de não conhecer o código de
abertura anterior, é necessário fazer a sequência descrita no ponto anterior.

A sequência de alteração de código é a seguinte:

1.- Digite o código de programação: 3 1 4 1.

2.- Introduza o código de abertura actual.

3.- Introduza o novo código (de quatro dígitos) e carregue na tecla .

Programação do Tempo de Abertura de Porta em Placas ADS Direct
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Placas ADS Digital
As placas ADS Digital caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da instalação
ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta, programação,...).

- Display LCD: As Placas ADS Digitais incluem um directório electrónico que permite a procura
dos nomes (proprietários das vivendas...) através de um visor LCD.

A programação dos vários parâmetros do sistema faz-se através do teclado e do visor.

- Teclado numérico: O próprio teclado gera o código de chamada ADS, não sendo necessários
os módulos de extensão de chamadas.

A chamada ao apartamento faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à vivenda.

- Controlo de Acesso: Os sistemas ADS Digital, para além de incorporarem, através do teclado
numérico, funções de controlo de acesso mediante códigos de teclado, permitem que se ligue
ao visor da placa digital um módulo leitor de cartões de proximidade secundário. Os utilizadores
e os seus códigos de cartão ou teclado são memorizados e administrados através do teclado e
do display.

- Visor para colocar o módulo de telecâmara (p/b ou a cores) em instalações de vídeo-porteiro ou
colocar uma placa de identificação panorâmica em instalações de porteiro.

- Programação do Tempo do Trinco entre 1 e 99 segundos.

O tamanho das placas ADS DIGITAL é sempre o mesmo (Série 5 ou 7), independentemente do número de vivendas.

Tipologia das Placas ADS Digital

TELECÂMARA

AMPLIFICADOR ADS

MÓDULO TECLADO
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Esta Placa Directório inclui umas
lampadazinhas de iluminação, que devem
ligar-se ao amplificador ADS (ver
esquemas de cablagem interna de
placas).

MÓDULO VISOR

AMPLIFICADOR ADS

MÓDULO TECLADO

Placa ADS DIGITAL VÍDEO
Série 7

Placa ADS DIGITAL ÁUDIO
Série 5

PLACA DIRECTÓRIO
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Juntamente com as placas ADS DIGITAL, pode instalar-se uma PLACA DIRECTÓRIO (da mesma série), a fim de
anotar o nome correspondente a cada um dos códigos das vivendas. Esta Placa Directório é opcional, já que a sua
função é realizada através do visor LCD.

MÓDULO VISOR
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Configuração de parâmetros das Placas ADS Digital

As Placas ADS Digital dispõem de funcionalidades aumentadas, que são programadas através do teclado e do display:

- Directório electrónico:
Permite introduzir dados de até 350 utilizadores (condóminos) (mesmo que o máximo de vivendas seja sempre
até 199). Desta forma, pode dar-se alta a vários utilizadores da mesma vivenda.
Esta função permite que o visitante visualize os dados dos condóminos dados em alta no directório, simplifican-
do o processo de busca (através das setas) e de chamada (uma vez encontrada a pessoa), premindo a tecla .

- Códigos de Abertura Personalizados:
Permite atribuir a cada utilizador o seu próprio código de teclado, cartão de proximidade ou chave-botão (estas
duas últimas opções, se existir um leitor secundário de proximidade Ref.  23352 ou de chave-botão Ref. 23362)
para aceder ao recinto.

- Codificação das chamadas em 4 dígitos:
A utilização do directório digital permite, além disso, a codificação das chamadas com quatro dígitos
(0001...9999), de forma a que se possam, por exemplo, realizar combinações 2-2 (dois dígitos para o andar e
dois para o apartamento, evitando-se, desta forma, restringir a marcação à categoria ADS (de 1 a 199).

- Programação e Configuração dos Tempos de Abertura.

Programação dos dados de utilizador

1.- Entrar em programação..............................................................................................

2.- Menu de utilizadores...........................................................................................

3.-Acrescentar utilizadores.............................................................................................
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Programação do Tempo de Abertura de Porta em Placas ADS Digital

1.- Entrar em programação..............................................................................................

2.-Menu Programar Tempos de Abertura..........................................................................

3.-Tempos de abertura a partir da vivenda (tA)....................................................................
É o tempo de activação do trinco quando se activa a abertura da porta a partir do
terminal da vivenda: telefone ou monitor. Deve-se programar um valor compreendido
entre 1 e 99 segundos. Valida-se premindo a tecla ‘B’.

4.-Tempos de abertura a partir da placa.....................................................................
Este parâmetro define o tempo que o trinco estará activo quando se prime o botão de
abertura de porta ligado à placa ou se marca um código de utilizador válido: de teclado,
chave-botão ou cartão de proximidade. Deve-se programar um valor compreendido
entre 1 e 99 segundos. Valida-se premindo a tecla ‘B’.

5.- Desligar e ligar a alimentação.
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*Nome (Nombre): 16 caracteres. Aparece na primeira linha do display. Se se introduzir ‘*’, não aparecerá
esta informação.

*Linha 2 (Línea 2): 16 caracteres. Aparece na segunda linha do display e é útil para incluir mais de um
utilizador por vivenda ou para indicar o tipo de negócio.

*Linha 2? (Línea 2?): prima ‘A’, para permitir que apareça a informação introduzida no campo
correspondente à Linha 2. Prima ‘B’, para mostrar unicamente o código de chamada (‘PORTA: xxxx’).

*Chamada (Llamada): código de 0001 a 9999 que o visitante deve marcar, para ligar a esse utilizador.
NÃO podem repetir-se. Prima ‘A’ para corrigir. Valide premindo ‘B’.

*Linha ADS (Línea ADS): número da linha à qual se realiza a chamada, quando se digita o código de
chamada ou se faz uma busca no ecrã e se prime ‘ ’. Como nos restantes sistemas ADS, o número de
linha deve ter um valor entre 001 e 199 e deve ter sido programado previamente no telefone/monitor. Prima
‘A’ para corrigir. Valide premindo ‘B’.

* Código de abertura (Código apertura): se é de teclado, introduzem-se sempre os 6 dígitos. Se se
empregam menos, utilizar-se-ão os 4 ou 5 primeiros dígitos, eliminando os da direita. Prima ‘A’ para corrigir.
Valide premindo ‘B’.

Apresenta-se seguidamente um guia rápido de programação dos parâmetros básicos das placas ADS Digitais (para
mais informações sobre a programação, ver o «Manual do Administrador de Placas ADS com Teclado», código 94451).

Nombre
Maria Pons

Línea 2
Dentista

Línea 2?                (A=Si)

Llamada
0012

Línea ADS
012

Código de Apertura
123456

Código de Apertura
123456             N0001

Tiempo A (1-99)
04

Tiempo B (1-99)
04



Pág. 15

������
Placas ADS Anti-vandalismo «BRUTO»

Tipologia das Placas ADS BRUTO

As placas ADS BRUTO constituem a linha de placas de rua anti-vandalismo da FERMAX. Esta
placa de perfil contínuo e composição modular integra as melhores qualidades: resistência, segurança
e estética.

A linha é composta por 3 séries de placa: de 2, 3 e 4 módulos.

Além dos módulos básicos: amplificador, câmara e botões, a placa pode incorporar os seguintes
módulos: Memokey, Leitor Private, tampa sem botões e suporte de cartões panorâmico, todos em
formato BRUTO.

O funcionamento e configuração de cada modelo de placa ADS BRUTO (City, Direct e Digital) são
iguais ao explicado para as placas ADS City.

As placas ADS City BRUTO caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da
instalação ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta,
programação,...).

- Botões de chamada: A chamada ao apartamento faz-se carregando no correspondente
botão de chamada atribuído à vivenda.

- Módulo de extensão de chamadas (um por cada 16 botões): A principal vantagem que
tem uma placa ADS CITY é a de não utilizar fios de chamada. Isso é possível, porque a
chamada realiza-se mediante a transmissão de um código digital gerado através dos
Módulos de extensão de chamadas (ver secção «Módulo de extensão de chamadas»).

- Módulo de telecâmara (p/b ou a cores) (necessário apenas em instalações de vídeo-
porteiro) ou módulo visor (opcional).

As placas ADS Direct BRUTO caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da
instalação ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta,
programação,...).

- Teclado numérico: O próprio teclado gera o código de chamada ADS, não sendo
necessários os módulos de extensão de chamadas.

A chamada ao apartamento faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à vivenda.

- Módulo de telecâmara (p/b ou a cores) (necessário apenas em instalações de vídeo-
porteiro) ou módulo visor (opcional).

As placas ADS Digital BRUTO caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo independente que administra todas as funções da
instalação ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta,
programação,...).

- Display LCD: As Placas ADS Digitais incluem um directório electrónico que permite a
procura dos nomes (proprietários das vivendas...) através de um visor LCD.

A programação dos vários parâmetros do sistema faz-se através do teclado e do visor.

- Teclado numérico: O próprio teclado gera o código de chamada ADS, não sendo
necessários os módulos de extensão de chamadas.

A chamada ao apartamento faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à vivenda.

- Módulo de telecâmara (p/b ou a cores) (necessário apenas em instalações de vídeo-
porteiro) ou módulo visor (opcional).
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Placas HALO ADS
As placas Halo ADS caracterizam-se por dispor de:

- Módulo amplificador ADS: Módulo incorporado na placa que administra todas as funções da
instalação ADS (chamada, comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta,
programação,...).

- Ecrã LCD (128x128 pixels): As placas Halo ADS incluem um directório electrónico que permi-
te a procura dos nomes (proprietários das vivendas...) através de um ecrã LCD.

A programação dos vários parâmetros do sistema faz-se através do teclado e do ecrã.

- Teclado numérico (em placas de edifício): O próprio teclado gera o código de chamada ADS,
não sendo necessários os módulos de extensão de chamadas.

A chamada ao apartamento faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à vivenda.

Para fazer uma chamada em placas Halo de kit, basta premir o botão de chamada à vivenda
(assinalado por um sino).

- Controlo de Acesso: As Placas Halo ADS incluem um leitor de cartões de proximidade oculto
por detrás do ecrã, capaz de controlar até 350 cartões. Além disso, inclui, através do teclado
numérico, funções de controlo de acesso mediante códigos de teclado.

Os utilizadores e os seus códigos de cartão ou teclado são memorizados e administrados
através do teclado e do ecrã (o número máximo de cartões de proximidade + códigos de teclado
é de 350).

- Câmara a Cores com iluminação integrada.

- Sensor de Temperatura: As Placas Halo mostram no ecrã LCD a temperatura registada pelo
sensor.

- Programação do Tempo do Trinco entre 1 e 99 segundos.

Tipologia das Placas ADS Digital

Placa Halo ADS para
edifício Série 7
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Placa Halo ADS para  edifício:
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Data e hora

Display LCD
(128x128 pixels)

Teclado de marcação

Temperatura

Microfone

Câmara a cores

Alta voz

Botão de chamada

Botões do Directório
electrónico...

Ajuste áudio no sentido
Vivenda-Rua

Ajuste áudio no sentido
Rua-Vivenda

Interruptor de activação desactivação
da iluminação da câmara

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º)

Potenciómetros

Balance: Ajuste do acoplamento

Ajuste do Contraste do LCD
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Placa Halo ADS para edifício
Série 5

Placa Halo ADS Kit:

Data e hora

Display LCD
(128x128 pixels)

Temperatura

Microfone

Câmara a cores

Alta voz

Botão de chamada

Botões multi-funções

Configuração de Parâmetros
�
�

�
�
� �
�

�
�
�

Ajuste áudio no sentido
Vivenda-Rua

Ajuste áudio no sentido
Rua-Vivenda

Interruptor de activação/desactivação
da iluminação da câmara

Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º)

Potenciómetros

Balance: Ajuste do acoplamento

Ajuste do Contraste do LCD

A configuração dos diferentes parâmetros das placas Halo é feita facilmente através do seu excelente interface
gráfico e mediante o teclado (placa de edifício) e/ou botões multi-funções (placa de kit).

Toda a informação referente aos parâmetros a programar é apresentada no ecrã LCD, assim como a informação referente
ao estado da comunicação entre visitante-vivenda-porteiro:

Para mais informações, consulte os manuais técnicos das placas Halo ADS:
- Manual Placa Halo de KIT: código 97067
- Manual Placa Halo de Edifício: código 97069

� �! �"#$%
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades
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1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades

� �! �"#$%

1.Usuarios
2.Configuración
3.Códigos
4.Tiempos
5.Mensaje
6.Utilidades

� �! �"#$%

2.1 Reloj
2.2 Idioma
2.3 Nº placa
2.4 Tipo placa
2.5 Botón de salida
2.6 Backlight

Ecrã de configuração (Exemplo: Seleccionar Menu de Configuração):

� �! �"#$%

PUERTA  ABIERTA

� �! �"#$%

Conversación

� �! �"#$%

Llamando a Vivienda ...

Ecrãs de informação do estado do sistema:
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Portaria ADS

Descrição dos Comandos

Os sistemas ADS podem ser completados com uma CENTRAL DE PORTARIA ADS, de montagem sobre uma mesa
ou na parede (formato de monitor):

Ecrã

Teclas de controlo de chamadas em fila

Chamada (Sino)

Comutação entre as chamadas em fila de placas e de
telefones.

Selecção cíclica da chamada em fila actual (de pla-
cas ou telefones).

Para fazer chamadas aos telefones das vivendas.

Oferece várias informações sobre a manipulação da Central
de Portaria.

Trinco
Tecla de accionamento do trinco.

Comunicação Porteiro-Telefone.
Selecciona o canal de comunicação PORTARIA-TELEFONE. Comunica com o último telefone a que
se telefonou.

Comunicação Placa Principal-Telefone.
Activa o canal de comunicação entre a PLACA PRINCIPAL e o último TELEFONE a que se telefonou.

Comunicação Placa Secundária-Telefone.
Activa o canal de comunicação entre a PLACA SECUNDÁRIA e o último TELEFONE a que se telefonou.

Comunicação Porteiro-Placa Principal.
Activa o canal de comunicação entre a PORTARIA e a PLACA PRINCIPAL.

Comunicação Porteiro-Placa secundária.
Activa o canal de comunicação entre a PORTARIA e a PLACA SECUNDÁRIA.

Activação/Desactivação da visualização das chamadas em fila.
Serve para activar ou desactivar a visualização das chamadas em fila no ecrã da
portaria.

Apagar/Anular.
Carregue nesta tecla para apagar os dados introduzidos ou para anular a chamada
actualmente seleccionada.

Chamar/Estabelecer comunicação.
Carregue nesta tecla para ligar aos telefones das vivendas ou estabelecer comunicação
com a chamada em fila seleccionada.

Teclado de marcação.
Situa-se debaixo do auscultador do telefone. Serve para marcar o número de telefone da
vivenda, o número da placa e dados em geral. Também permite programar os terminais de
vivenda, como se tratasse de uma placa (ver «Manual Portaria ADS» Código 97001).
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As características dos diferentes modos de funcionamento para edifícios com uma só Central de Portaria são:

Modos de funcionamento

MODO DIA
* A Central de Portaria pode fazer ou receber chamadas dos telefones.
* As placas de rua não podem telefonar directamente para os telefones.
* As chamadas desde a placa de rua para os telefones são interceptadas pela

Central de Portaria, que as pode transferir para o telefone de destino ou para
qualquer outro.

 MODO AUTOMÁTICO
* A Central de Portaria pode fazer ou receber chamadas dos telefones.
* As placas de rua podem telefonar directamente para os telefones.

* As chamadas a partir das placas de rua para os telefones são monitorizadas
na Central de Portaria, podendo o porteiro atender ou não as chamadas e
transferi-las à vontade para o telefone de destino ou para qualquer outro.

MODO NOITE
* A Central de Portaria não atende chamadas dos telefones nem das placas

de rua. Funciona como se fosse mais uma placa de rua.
* As placas de rua podem telefonar directamente para os telefones.

SIM

SIM

NÂO

SIM

SIM

SIM

SIM

NÂO

NÂO

SIM

1. Premir .
O ecrã mostra uma série de traços:

Selecção do MODO de funcionamento

2. Premir repetidamente a tecla  seguida de , até completar os traços:

O ecrã apresentará o MODO actual:

3. Utilize as teclas  (por baixo do ecrã) para seleccionar o MODO desejado:

Modo Actual
Dia

Carregue na tecla  quando o MODO desejado aparecer no ecrã:

_ _ _ _ _ _

A333_ _

Dia Auto Noite
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Amplificador  ADS
Placa City

Amplificadores ADS
Todas as placas ADS incluem um AMPLIFICADOR que administra todas as funções da instalação ADS (chamada,
comunicação em ambos os sentidos, abertura de porta, programação,...).

As principais características que os amplificadores ADS incorporam são as seguintes:

  * Sintetizador de voz
Cada vez que se acciona o trinco a partir de um apartamento, este sintetizador de voz emite uma mensagem:
«Porta aberta, por favor feche depois de entrar».

Todos os amplificadores incluem um módulo sintetizador de voz, que emite a mensagem «Porta aberta, por favor
feche depois de entrar», de cada vez que se acciona o trinco a partir de uma vivenda.

A língua da mensagem é configurável: francês, inglês, espanhol e alemão, conforme a posição da ponte de
selecção de mensagem, ou pode anular-se se esta não for colocada em nenhuma das posições.

O módulo sintetizador pode ser substituído por outras versões que incluam línguas diferentes (valenciano, catalão,
português, polaco, holandês, russo, ...). Para mais informações, consulte a informação técnica com o código
94335b.

  *  Programação do Tempo do Trinco
É possível programar o tempo do trinco entre 1 e 99 segundos (nas placas com teclado).

   * Para instalações de um ou dois acessos
Em instalações com dois acessos é necessário definir uma das placas como ACESSO 1 e outra como ACESSO
2, através de uma ponte destinada a esse fim.

A programação do sistema deve fazer-se sempre a partir da placa do ACESSO 1, ou seja, a partir aquela em que
se tenha deixado a ponte colocada. Ver esquemas de instalação.

Não é necessário nenhum tipo de conversor se pelo menos uma das placas for só de áudio.

   * Auto-protecção face a erros na cablagem
O amplificador ADS incorpora circuitos electrónicos de protecção face a erros na cablagem da instalação,
apresentando, em cada caso, os sintomas que se explicam na seguinte tabela.
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Amplificador  ADS
Placa Halo
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•  Apesar de haver tensão de 12 Vdc entre «+» e «-», nada funciona.
•  Não há chamada, mas há monitorização na placa.
•  Ao carregar no botão de chamada, o LED de Diagnóstico emite umas luzes a piscar breves.

«+» (positivo)
e

«-» (negativo)

•  A placa emite uns apitos constantes (acoplamento acústico) ou uma série de apitos
curtos.

CURTO-CIRCUITO
entre fios: SINTOMAS QUE PROVOCA:

•  Nada funciona.
•  Ao fazer uma chamada não faz nada.
•  O curto-circuito faz com que se activem os dispositivos de protecção do alimentador,

pelo que não há nenhuma tensão entre «+» e «-».

«-» (negativo)
e

«L» (áudio-dados)

«+» (positivo)
e

«L» (áudio-dados)
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Amplificador ADS Placas City (Cityline, Citymax, Direct e Digital)

Descrevem-se seguidamente as principais características dos amplificadores ADS empregues nas placas City:

Amplificadores Versão 4

X: Ligação de iluminação dos botões e suportes de cartões.
Ct: Activação da telecâmara (10 Vdc).
L: Bus de Áudio e Dados.
S: Sinal de activação do comutador de vídeo (dá um negativo).
B, B: Ligação do botão de abertura a partir do interior do vestíbulo.
Ab, Ab: Ligação de Contínua (12 Vdc, 0.4 A) do Trinco
+,-: Alimentação 18 Vdc.

Ligação do Módulo de extensão de chamadas, teclado ou display.
Existe o modelo “amplificador de Kit”, que permite ligar aqui até 3 botões.

1

JP1: Ponte de selecção Placa principal/secundária:
Placa principal: deixar a ponte.
Placa secundária: retirar a ponte.

2

5 Potenciómetro de ajuste do volume na direcção Vivenda-Rua.

3 JP2: Selecção da língua do sintetizador de voz (apenas 4 línguas disponíveis: espanhol, inglês, francês e
alemão).

6 Potenciómetro de ajuste do volume na direcção Rua-Vivenda.

7 Versão do amplificador.

Os amplificadores da versão 4 são substituídos, actualmente, pelos amplificadores da versão 5, sendo totalmente
compatíveis uns com os outros.

Led de Teste (diagnóstico): se existir um curto-circuito entre “+” e “L” ao realizar uma chamada a partir da placa de
rua, emite luz intermitente rápida.
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Terminais de ligação:8

Características Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamento
Potência máxima de áudio no sentido Vivenda-Rua

18 Vdc
em repouso
áudio activo

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Potência máxima de áudio no sentido Rua-Vivenda

Alimentação

1 W
0,15 W
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Amplificadores Versão 5

Ct: Activação da telecâmara (10 Vdc).
L: Bus de Áudio e Dados.
S: Sinal de activação do comutador de vídeo (dá um negativo).
B, B: Ligação do botão de abertura a partir do interior do vestíbulo.
+12: Saída auxiliar de tensão (12V dc, 0’4 A máx).
C, NO, NC: Relé do trinco livre de potencial. Permite activar o trinco de alterna (se a instalação dispuser
desta fonte), fechos magnéticos, sinalizar outro dispositivo, etc..
+,-: Alimentação 18 Vdc.

CN2: Ligação de iluminação dos botões e suportes de cartões.2

Ligação do Módulo de extensão de chamadas, teclado, display ou até três botões, pelo que já não existe um
modelo de amplificador para edifícios e outro para kit (até 3 linhas).

1

JP2: Ponte de selecção Placa principal/secundária:
Placa principal: deixar a ponte.
Placa secundária: retirar a ponte.

3

P4: Potenciómetro para a Regulação do Volume de monitorização de chamada e síntese de voz.4

7 Potenciómetro de ajuste do volume na direcção Vivenda-Rua.

6 Selecção de idioma síntese de voz. Inclui, por defeito, espanhol, francês, inglês e alemão, mas existem módulos
de substituição (módulos VOX) com mais línguas (verificar a disponibilidade).

8 Potenciómetro de ajuste do volume na direcção Rua-Vivenda.

9 Versão do amplificador.

Os amplificadores Versão 5 são totalmente compatíveis com os amplificadores de versões anteriores, podendo-se
instalar em instalações ADS existentes.

Led de Teste (diagnóstico): se existir um curto-circuito entre “+” e “L” ao realizar uma chamada a partir da placa
de rua, emite luz intermitente rápida.

5

Terminais de ligação:10
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1 6

5

4

3

7

9
10

2

8

Características Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamento
Potência máxima de áudio no sentido Vivenda-Rua

18 Vdc
em repouso
áudio activo

-10 , +60 °C

40 mA
250 mA

Potência máxima de áudio no sentido Rua-Vivenda

Alimentação

1 W
0,15 W
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Amplificador ADS Placas Halo (Kit e Edifício)

Descrevem-se seguidamente as principais características dos amplificadores ADS empregues nas placas Halo.
A Placa Halo e o amplificador ADS que incorpora formam um bloco único, ao contrário das placas City em todas as
suas versões, sendo este indivisível do resto da electrónica da placa.
Os amplificadores das placas Halo são totalmente compatíveis com os amplificadores ADS das placas City, podendo
aplicar-se a instalações ADS existentes.

5 Selecção de idioma síntese de voz. Inclui, por defeito, espanhol, francês, inglês e alemão, mas existem módulos de
substituição (módulos VOX) com mais línguas (verificar a disponibilidade).

V,M: Terminais de vídeo (V:Vivo, M:malha).
Ct: Activação da telecâmara (10 Vdc).
L: Bus de Áudio e Dados.
S: Sinal de activação do comutador de vídeo (dá um negativo).
BS, -: Ligação do botão de abertura a partir do interior do vestíbulo.
SP, -: Ligação do sensor de porta aberta.
Sa, Sb: Ligação do PC e clonagem de Placas.
+12: Saída auxiliar de tensão (12V dc, 0’4 A máx).
NC, NA, C:Relé do trinco livre de potencial. Permite activar o trinco de alterna (se a instalação dispuser
desta fonte), fechos magnéticos, sinalizar outro dispositivo, etc..
+,-: Alimentação 18 Vdc.

Terminais de ligação: 6

7 Ficha do Sensor de Temperatura.
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1 Ajuste da telecâmara Pan & Tilt (horizontal-vertical 10º)

2 Ficha para Resistência de Aquecimento (opcional).

3 Interruptor de activação/desactivação da iluminação da câmara.

4 Potenciómetros de ajuste:

Ajuste áudio no sentido Vivenda-Rua

Ajuste áudio no sentido Rua-Vivenda

Ajuste do Contraste do LCD

Balance: Ajuste do acoplamento

ON: Os leds da câmara são activados ao realizar-se uma
chamada a partir da placa ou por ligação automática a
partir da vivenda. (Modo por defeito).

OFF: Os leds nunca são activados.
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Placa Halo Edifício Placa Halo Kit

Características Técnicas

Consumo

Temperatura de funcionamento
Potência máxima de áudio no sentido Vivenda-Rua

18 Vdc

em repouso + backlight Off
com chamada + backlight On
chamada
áudio activo
síntese de voz activa
teclado iluminado (placa edifício)

-10 , +60 °C

200 mA
370 mA

50 mA (adicionais)
60 mA (adicionais)
140 mA (adicionais)
50 mA (adicionais)

Potência máxima de áudio no sentido Rua-Vivenda

Alimentação

1 W
0,15 W

Relógio em tempo real (RTC). Estabilidade ± 20 ppm
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Monitores Loft ADS

A cores (só em monitor a cores)

Contraste

Brilho

DesmontagemMontagem
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Instalação do Monitor

�

�

�

�

�

	

�

�



�

Programação do Monitor

Descrição dos Comandos

F1 e F2: Botões para 2 funções adicionais.

Ligação Automática e Selecção da Câmara Principal/Secundária.

Botão do trinco / chamada ao porteiro.
· Estando em conversação com a Placa de Rua, ao premir este botão, activa-se o trinco.
· Com o telefone pousado, sem comunicação com a placa, ao premir este botão realiza-

se uma chamada ao porteiro (se existir portaria).

Led Indicador monitor aceso.

�

< 2 min

On/Off (três posições: Desligado - Ligado Volume Médio - Ligado Volume Alto)

1.Com o monitor ligado, prima o botão de programação. Ouve-se um som de confirmação.
2. Premir o botão de chamada  à vivenda ou o código de chamada (em placas de teclado). Ouve-se novamente a

confirmação.
* O monitor não funciona enquanto não tiver sido programado.

1 2
IMPORTANTE

Em instalações com 2 acessos, a
programação  só poderá ser feita a par-
tir da placa  configurada como Placa
Principal.

Em instalações com portaria, para po-
der programar os monitores a partir da
placa de rua, a portaria deve estar em
Modo Noite.

Para programar a partir da portaria,
esta deve colocar-se em modo de
programação (ver «Manual Portaria
ADS», código 97001).
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Funcionamento do Monitor Loft

Chamada
*  Ao carregar no botão de chamada na Placa de Rua ouve-se um tom de chamada tanto na placa

de rua como no monitor, acendendo-se o visor e apagando-se o indicador ON-OFF.
Se houver equipamentos adicionais na vivenda, estes também tocam. Se não se atender a chama-
da, os equipamentos desligam-se automaticamente passados 30 segundos.

Atender a chamada
* Ao levantar o braço do telefone pode-se estabelecer uma conversação com o visitante.

No caso de haver vários equipamentos na mesma vivenda, o primeiro que se aten-
der desliga automaticamente o resto. A duração da comunicação está limitada a 90
segundos ou até se desligar o telefone.

Abrir a porta ao visitante
* Estando em comunicação com o visitante, é possível abrir a porta carregando no botão .

Chamada à Portaria
*Com o monitor em repouso (sem comunicação, ao premir este botão  faz-se uma chama-

da à portaria (se existir portaria).

Activação manual do monitor (ligar automático)
* É possível ligar manualmente o monitor em qualquer momento bastando carregar no botão .

O visor permanece ligado durante 30 segundos, após os quais se desliga
automaticamente. Durante o tempo em que o monitor está ligado é possível abrir a porta
se se carregar no botão .
Se, estando o monitor ligado, se levantar o braço do telefone, pode-se falar com a pessoa
que está à frente da Placa de Rua durante 90 segundos ou até se desligar o telefone,
e abrir-lhe a porta da mesma forma que como se tivesse telefonado.
Premir  (durante, pelo menos, 1 segundo), para trocar (alternadamente) a visualização
entre a câmara principal e a secundária (se existir).
Premir  brevemente para cortar a comunicação.

Características Técnicas

8 mA
400 mA

Consumo

Temperatura de funcionamento / Humidade
Tubo catódico.   P/B: Ecrã Plano . 4" Diagonal (100 mm) A cores: TFT4”

Dimensões (Altura x  Largura x  Profundidade): 221 x 203 x 61 (mm)

18 Vdc

em repouso
áudio + vídeo

[5 , +60 °C]  -  [0,90%]

B/N
12 mA
650 mA

Cor

Sinal de vídeo:  Sinal composto 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentação



Pág. 27

������

1��
1��

���
 �

���

�

���

��
���
�

Monitores Citymax ADS

Contraste

Brilho

DesmontagemMontagem
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Programação do Monitor

Descrição dos Comandos

Botões para funções adicionais em modelos EXTRA (2 botões adicionais) e COMPLET
(5 botões adicionais).

Ligação automática da Câmara Principal.

Botão do trinco / chamada ao porteiro.
· Estando em conversação com a Placa de Rua, ao premir este botão, activa-se o trinco.
· Com o telefone pousado, sem comunicação com a placa, ao premir este botão realiza-

se uma chamada ao porteiro (se existir portaria).

Relé da luz de escada (no monitor P/B)

�

� Ligação automática da Câmara Secundária.

Ajuste da cor (no monitor a cores)

Instalação do Monitor

Interruptor ON/OFF - LED indicador de monitor aceso

1.Com o monitor ligado, coloque o interruptor J1 na posição PRG. Ouve-se um som de confirmação.
2. Premir o botão de chamada  à vivenda ou o código de chamada (em placas de teclado). Ouve-se novamente a confirmação.
3.Repor o interruptor na sua posição original e encaixar o Monitor.
* O monitor não funciona enquanto não tiver sido programado.
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IMPORTANTE
Em instalações com 2 acessos, a
programação  só poderá ser feita a
partir da placa  configurada como Pla-
ca Principal.

Em instalações com portaria, para
poder programar os monitores a par-
tir da placa de rua, a portaria deve
estar em Modo Noite.

Para programar a partir da porta-ria,
esta deve colocar-se em modo de
programação (ver «Manual Portaria
ADS», código 97001).

1 2 3

< 2 min
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Funcionamento do Monitor Citymax

Chamada
*  Ao carregar no botão de chamada na Placa de Rua ouve-se um tom de chamada tanto na

placa de rua como no monitor, acendendo-se o visor e apagando-se o indicador ON-OFF.
Se houver equipamentos adicionais na vivenda, estes também tocam. Se não se atender a
chamada, os equipamentos desligam-se automaticamente passados 30 segundos.

Atender a chamada
* Ao levantar o braço do telefone pode-se estabelecer uma conversação com o visitante.

No caso de haver vários equipamentos na mesma vivenda, o primeiro que se atender desliga
automaticamente o resto. A duração da comunicação está limitada a 90 segundos ou até se
desligar o telefone.

Abrir a porta ao visitante

* Estando em comunicação com o visitante, é possível abrir a porta carregando no botão .

Chamada à Portaria
* Com o monitor em repouso (sem comunicação, ao premir este botão  faz-se uma

chamada à portaria (se existir portaria).

Activação manual do monitor (ligar automático)
* É possível ligar manualmente o monitor em qualquer momento, bastando carregar no botão

�  ou �  (se existir placa secundária).

O visor permanece ligado durante 30 segundos, após os quais se desliga automaticamente.
Durante o tempo em que o monitor está ligado é possível abrir a porta se se carregar no botão

.
Se, estando o monitor ligado, se levantar o braço do telefone, pode-se falar com a pessoa que
está à frente da Placa de Rua durante 90 segundos ou até se desligar o telefone, e abrir-lhe
a porta da mesma forma que como se tivesse telefonado.
Premir brevemente �  ou �  para cortar a comunicação.

Características Técnicas
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15 mA
350 mA

Consumo

Temperatura de funcionamento / Humidade
Tubo catódico.   P/B: Ecrã Plano . 4" Diagonal (100 mm) A cores: TFT4”

Dimensões (Altura x  Largura x  Profundidade): 195 x 211 x 60 (mm)

18 Vdc

em repouso
áudio + vídeo

[5 , +60 °C]  -  [0,90%]

B/N
15 mA
350 mA

Cor

Sinal de vídeo:  Sinal composto 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Alimentação
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Telefones ADS

Programação de Telefones ADS

Instalação do Telefone

Descrição dos Comandos

Botões para funções adicionais em modelos EXTRA (2 botões adicionais) e
COMPLET (5 botões adicionais).

Botão do trinco / chamada ao porteiro.
· Estando em conversação com a Placa de Rua, ao premir este botão, activa-se o trinco.
· Com o telefone pousado, sem comunicação com a placa, ao premir este botão realiza-se uma

chamada ao porteiro (se existir portaria).

Os telefones ADS podem ser aplicados em instalações só de telefones, instalações mistas com telefone e monitores
ADS ou em instalações com monitores ADS (como equipamento adicional da vivenda).

Tal como os monitores ADS, os telefones, após a sua instalação e ligação, requerem uma programação simples para
funcionarem.

����
����
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�;;;;
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1 2 3 4

A programação dos telefones ADS é muito simples, semelhante à dos monitores ADS. Para poder programar os
telefones ADS, é necessário que estejam ligados à instalação e à alimentação.

Entre os modelos de telefone ADS, encontramos dois modos de programação:
- Telefones ADS com «Botão de Programação»
- Telefones ADS com «Ponte de Programação»

O botão ou ponte de programação encontra-se no circuito do telefone (para aceder ao circuito, é necessário retirar
a caixa do telefone).

Os telefones ADS (excepto o telefone de Kit) dispõem de uma ponte selectora do som de chamada, que permite
escolher entre dois sons de chamada diferentes.
Os passos para programar os diferentes modelos de telefone e a configuração do som de chamada são explicados em
seguida:

IMPORTANTE
Em instalações com 2 acessos, a programação  só poderá ser feita a partir da placa  configurada como Placa Principal.
Em instalações com portaria, para poder programar os monitores a partir da placa de rua, a portaria deve estar em Modo Noite.
Para programar a partir da portaria, esta deve colocar-se em modo de programação (ver «Manual Portaria ADS», código 97001).

Para sua comodidade, é
recomendável programar o
telefone antes de o fechar.
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Botão de
Programação

1. Com o telefone ligado, prima o botão de programação. Ouve-se um som de confirmação.
2. Premir o botão de chamada  à vivenda ou o código de chamada (em placas de teclado). Ouve-se novamente a

confirmação.
* O telefone não funciona enquanto não tiver sido programado.

Programação de Telefones ADS com «Botão de Programação»

Ponte de selecção
do som de chamada

�

�

(

)

%

$

*
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< 2 min

21

Programação de Telefones ADS com «Ponte de Programação»

1.Com o telefone ligado, coloque o interruptor J1 na posição PRG. Se mantiver pressionado o botão de desligado
pode ouvir um som de confirmação.

2. Premir o botão de chamada  à vivenda ou o código de chamada (em placas de teclado). Ouve-se novamente a confirmação.
3.Colocar o interruptor na sua posição original e desligar o telefone.
* O telefone não funciona enquanto não tiver sido programado.

Telefone ADS KIT

1 2 3

1 2 3

Ponte de Programação

Ponte de Programação

< 2 min
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Outros Componentes básicos de Instalações ADS

Distribuidor de vídeo
Todas as bifurcações do sinal de vídeo devem fazer-se com os correspondentes distribui-
dores de vídeo.

Existem dois modelos:

    Ref. 2448. Distribuidor de 2 saídas

    Ref. 2449. Distribuidor de 4 saídas

Os distribuidores incluem uma resistência de carga de 75 ohms, que será preciso cortar
apenas quando a saída de passo nº 1 estiver a ser utilizada, quer dizer, será cortada em
todos os distribuidores em cascata, excepto no último do tronco.
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Trinco eléctrico
A partir da versão 5.0, os amplificadores ADS dispõem de um relé livre de potencial (C, No, Nc),
que permite a utilização tanto de trincos de contínua como de alterna.

A alimentação dos trincos de 12 Vdc pode realizar-se através do próprio amplificador ADS (até um
consumo máximo do trinco de 0.4A).

No caso de se utilizar um trinco de alterna, será necessário utilizar adicionalmente uma fonte de
alterna (convenientemente dimensionada) que, através do relé do amplificador, proporcionará a
corrente necessária para activar o trinco.

Comutador ADS
Em instalações de dois acessos de vídeo-porteiro é necessária a utilização de um
modificador ADS ref. 2450. Não é necessário em instalações em que algum dos acessos
seja apenas de áudio.

A sua missão é seleccionar o sinal de vídeo a partir da placa de onde se fez a chamada.

Esta selecção faz-se através de um sinal (um negativo) que essa placa envia através do
fio «S» (ver esquemas de instalação).

Interface Telefónica ADS
Instalada na vivenda e ligada ao porteiro/vídeo-porteiro e à rede telefóni-
ca, permite a comunicação com a placa de rua e a abertura da porta a
partir de qualquer telefone convencional, fixo ou sem fios, da vivenda.

A interface telefónica permite desviar a chamada do porteiro para um
telefone exterior programado (fixo ou móvel), permitindo atender as visi-
tas e abrir a porta a partir de um lugar remoto, ou simular presença na
nossa ausência.
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Câmara aérea
Permite a possibilidade de ampliar as instalações ADS de um acesso de vídeo-porteiro
com várias câmaras aéreas, que podem visualizar-se no próprio monitor da vivenda onde
estejam instaladas (consultar esquemas de instalação nos manuais correspondentes).
Esta aplicação é útil para vigiar a parte traseira da vivenda no caso de chalés, para contro-
lar a porta de acesso a partir de uma posição elevada, o que permite ver perfeitamente a
pessoa que acede ao chalé de um ângulo diferente do captado pela câmara situada na
placa de rua, controlar a garagem, etc..

A câmara aérea caracteriza-se por ser fabricada em zamak e vidro de policarbonato de 2,5
mm de espessura e resistente ao choque. O seu chassis peculiar, que forma um ângulo de 90 º, e o seu suporte
reversível de parede permitem a sua fixação a todo o tipo de perfis de telhado, paredes, cantoneiras, num ângulo de
45 º.
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Alimentadores
O funcionamento correcto de qualquer sistema eléctrico/electrónico depende, em larga medida, do bom dimensionamento
da sua alimentação. Por isso, deverá ter-se especial cuidado na selecção do modelo e número de alimentadores
necessários para a nossa instalação.

Os sistemas ADS são alimentados com 18 Vdc, mas, dependendo da instalação (número de monitores/telefones
instalados, tipo de trinco utilizado, comprimento da linha, ...), a alimentação necessária pode variar no modelo e
número de alimentadores:

- Fonte Ref. 4830: 18Vdc/3,5A (DIN 6)
- Fonte Ref. 4810: 12Vac/1,5A  - 18Vdc/1,5A  (DIN 10)
- Fonte Ref. 4812: 18Vdc/1,5A (DIN 6)
- Fonte Ref. 4800: 12Vac/1,5A (DIN 4)
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Simbologia:

Placa City Áudio
Placa Citymax Áudio
Placa Direct e Digital Áudio

Placa City Vídeo
Placa Citymax Vídeo
Placa Direct e Digital Vídeo

Placa Halo Kit
Placa Halo Edifício

1       -            -        1              -        80       -
-       1            -        1              -         -      40
-       -            1        1              -         -      40
-       -            -        -              -        80       -
-       -            -        -              -         -      40
1       -            -        1              -         -       -
-       1            -        1              -         -       -
-       -            1        1              -         -       -
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30
1       -            -        -              1        48       -
-       1            -        -              1         -      24
-       -            1        -              1         -      24
-       -            -        -              -        60       -
-       -            -        -              -         -      30

-       -            -        -              2         -       -
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12 Vdc 12 Vac

4830
18Vdc/3,5A

4812
18Vdc/1,5A

4810
18Vdc/1,5A
12Vac/1,5A

4800
18Vac/1,5A

Capacidades máximas das fontes de alimentação:
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