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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO GENÉRICO
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1. Indicador de chamada. Ilumina-se após a realização
de uma chamada.
2. Indicador de "Em conversação". Ilumina-se enquanto
houver uma chamada em curso.
3. Indicador de "porta aberta". Indica que a porta está
ser aberta.
4. Indicador de "sistema ocupado". Indica que outra
botoneira está a ser utilizada.
5. Display de Programação. Para ajuda à programação.
6. Regulação do volume dos indicadores acústicos
7. Conector CN1. Ligações com o amplificador.
8. Conector CN2. Ligações com módulos de botões
e/ou teclado.
9. Placa de ligações de instalação. Saída MDS
10. Botão S (preto). Para a programação
11. Botão P (vermelho). Para a programação
12. Entrada MDS da botoneira anterior. Se existir.
13. Interruptor de áudio. Para ativar manualmente o
áudio com decoders.
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Para o decoder/botoneira
seguinte ou Portaria
MDS Direct

+, - , D1, D2, 2, 6

Para "S" do conversor
(se for uma botoneira de vídeo)
+, - : Alimentação 12 VDC.
D1, D2: BUS MDS
2, 6:
Áudio
S:
Controlo do conversor de vídeo
B, - : Botão de abertura da porta

Especificações técnicas
- Alimentação: 12 VDC/ 150 mA (máx.)
- BUS: Protocolo MDS FERMAX sobre RS-485
- Temperatura de funcionamento: -10 ºC, +40 ºC
- IP=43; IK=05

Botão de abertura
pelo interior (opcional) Da botoneira anterior
(se existir)

Para mais detalhes, ver o esquema de instalação correspondente.

PRÉ-CABLAGEM DE MÓDULOS CONFORME A CONFIGURAÇÃO
SOMENTE BOTÕES
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TECLADO + BOTÕES

SOMENTE TECLADO

AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER

CN1

AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER

AMPLIFICADOR 4 + N
4+N AMPLIFIER
AMPLIFICATERU 4+N
4 + N VERSTARKER

INPUT

OUTPUT
VDS/BUS2

CN2

CN1
INPUT
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RESTAURO PARA PARÂMETROS DE FÁBRICA

ROTINA DE ARRANQUE (ao ligar a corrente)
Módulo/s de botões detetado/s

Valores predefinidos:

OK

BOTONEIRAS
BOTONEIRAS
COM TECLADO SOMENTE COM BOTÕES
B.I. n.º: 00
Entrada Geral
Painel n.º: 01
Painel n.º: 01

ON

Teclado detetado

Antes de 1 minuto

OK

A

708

9

Módulo/s de botões + teclado detetado/s

ON

OK
Versão do
Digitalizador (1.0)

Teclado + módulo/s de botões detetado/s

OK

RESTAURO PARA O MODO NOITE

t. trinco a partir do interior: 6 s
T. conversação: máx.: 60 s, mín.: 16 s
Modo da botoneira: noite

Aplicar, caso se deseje mudar uma placa do modo Dia para o modo Noite.
É muito útil, por exemplo, quando se deseja ativar este modo e a Central de Portaria não está disponível ou
acessível.

Não detetados botões nem teclado

Repete-se continuamente até se detetar
um módulo (teclado e/ou botões) ligado ao Digitalizador

0000

3141

A

Os indicadores
piscam

0000

Este restauro também pode realizar-se por programação (ConF-Acc.nn)

ABERTURA DA PORTA POR CÓDIGO PIN de 4 dígitos. Somente em botoneiras com teclado
Esta função permanece desativada até se designar um código na programação do digitalizador.

Modificação do código atribuído por programação

A

3141

XXXX

Utilização do código PIN para abrir a porta

Apagar e desativar a introdução/alteração do código PIN

YYYY

XXXX: Código atribuído previamente
YYYY: Novo código (não usar 3141)

A

3141

XXXX

XXXX: Código atual

3141

A

Para ativar e registar um novo código,
é necessário aceder à programação do Digitalizador.

XXXX

XXXX: Código atual

Ilumina-se o indicador de
porta aberta.

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DO DIGITALIZADOR
ENTRADA EM
PROGRAMAÇÃO

P

N.º de BOTONEIRA (Pn.xx) N.º de BL. INT. (bn.xx)
xx = N.º de bloco
xx=N.º de botoneira
Egrl: E.G.
P

S
Configuração de Parâmetros
E.G.: Botoneira instalada
num acesso a uma
Entrada Geral
de uma urbanização.
B.I.: Botoneira instalada
num acesso a um
Bloco Interior
dentro de uma urbanização.

N.º botoneira

Decoder preparado

Botoneira preparada

dEc.4: MDS 4S
dEc.8: MDS 8S

PRG

S

Somente informativo

S

P

Repetir estes passos para cada
decoder que vai ser programado

Premir o botão a atribuir

Audio ON

S

Número a atriburi (2 dígitos)

S

(*) No caso do Decoder VDS

Se a botoneira for de Bloco Interior, o
número de telefone é antecedido
automaticamente pelo N.º de Bloco.

S

Código (4 dígitos)

dEC4: DECODER VDS configurado como intervalo
Indicar o primeiro endereço do intervalo

Repetir com todas as saídas do Decoder

FIM

(por exemplo, 2984)

: Apaga o código

P

Indicar o último endereço do intervalo

Não utilizar o código 3141

Decoder VDS como botoneira principal

- - - - : ainda sem atribuir
XXXX: número a atribuir

S
Atribuir um número
de telefone a um botão
Para os casos em que se
deseje poder chamar um
telefone tanto por teclado
como por botão.
Somente disponível
em botoneiras mistas
(com teclado e botões).

FIM

FIM

(chamada ao porteiro)

Somente disponível em
botoneiras com teclado.

S
P

A Atribui o número 0000

Habilitar y asignar código
PIN para abrir la puerta
Ao marcar este código
no teclado da botoneira,
abre-se a porta.

tempos x

1, 2 ou 3
V. fábrica: 1

01-99
V. fábrica: 06

Programar números de telefone no decoder (*)
- - - - : ainda sem atribuir
Out X: saída
Err:
número já atribuído a outro decoder
a programar (*)
Good: número atribuído corretamente

S

FIM

Somente informativo

tempo

tempo

N.º bloco

01-99
B.I. :00-99
V. fábrica: 03
: E.G.
V. fábrica: ver TABELA
na secção RESTAURO
PARA PARÂMETROS DE FÁBRICA

Se for E.G.: 01-05
Se for B.I: 00-09
V. fábrica: 01

P

Somente informativo

Somente informativo

Somente informativo

Se a botoneira se instalar num
edifício individual que
não faça parte de uma
urbanização, considera-se
como B.I. = 00.
Programação de Decoders
Atribui um número
(ou um botão de chamada)
aos telefones ligados a um
determinado decoder.

P

Atribuir t. conversação
Atribuir t. trinco desde a
Restaurar para modo
Atribuir t. trinco
máx. e mín. (ct.x)
habitação (ot.xx)
Noite (Ac.xx)
desde o vestíbulo (bt.xx)
x
=1:
máx=60s
mín=16s
xx: segundos
xx=nn: Modo Noite
xx: segundos
x= 2: máx=120s mín=32s
xx=dd: Modo Dia
x= 3: máx=180s mín=48s
P
P
P
P

S

A

Decoder VDS como botoneira secundária

FIN
Premir o botão
a atribuir

Número do telefone a
atribuir a um botão

(por exemplo, o 28).

Sem função

NOTA: Se a botoneira for de Bloco Interior,
o número de telefone é
antecedido automaticamente pelo
N.º de Bloco

dEC8: DECODER VDS configurado como DECODER 8
Proceder como se fosse um DECODER MDS

P

Ver a Informação Técnica do Decoder.

Repetir, caso se deseje programar mais botões

S
Programação inversa
de botões
Atribui um botão a um
telefone já programado.
Somente disponível em
botoneiras sem teclado.

Audio ON

P

Repetir, caso se deseje programar mais botões

S
FIM
Pressionar o primeiro botão,
até que no display apareça
o número do telefone que
lhe vai ser atribuído .

P

(por exemplo, o 9).

S

Repetir, caso se deseje atribuir mais botões

S

S

FIM

Audio ON

P

Marcar o número
a atribuir

(por exemplo, o 93).

Repetir, caso se deseje programar mais telefones

NOTA: Se a botoneira for de Bloco Interior,
o número de telefone é
antecedido automaticamente pelo
N.º de Bloco

S

S

Sair da programação

Premir o botão seguinte, para confirmar
o anterior e atribuir um novo número de
telefone a este botão.

Telefone preparado
- - - - : ainda sem atribuir
XXXX: número anterior

Botoneira preparada

Programação de
telefones
Atribuição/modificação
do número de um
determinado telefone.

Reset de botões
Repõe todos os botões
aos seus valores de
fábrica, ou seja,
atribui-lhes o
número "0000".
É útil, caso se desconheça
o estado de programação
dos botões e se deseje
começar "do zero"

NOTA: Se a botoneira for de Bloco
Interior, o número de telefone é
antecedido automaticamente pelo
N.º de Bloco

Botoneira preparada

Programação sequencial
de botões
Atribuição de botões
a telefones de
forma sequencial.

Somente disponível em
botoneiras com teclado.

FIM

Premir o botão
a atribuir

S

Somente disponível em
botoneiras sem teclado

Err: Telefone não programado
Good: Atribuição correta
S

XXXX: Número do telefone a atribuir
(por exemplo: 93)

Botoneira preparada

FIM

P

FIM

NOTA: Também se sai da programação automaticamente, se não
se realizar nenhuma ação durante 120 segundos.

SIMBOLOGIA UTILIZADA NESTAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS
Indica a visualização no Display de Programação
no momento determinado.
A operação indicada refere-se a
uma botoneira somente de botões
A operação indicada refere-se a uma botoneira
com teclado (ou teclado e botões).

A

Indica que é necessário premir a tecla A ou SINO,
respetivamente, no teclado de marcação.

P
S

Indica que se deve premir o botão P
de programação do Decoder.
Indica que se deve premir o botão S
de programação do Decoder

Indica que está aberto no canal de áudio com o
BUS de Decoders, pelo que é possível estabelecer
Audio ON ligação de áudio, encaixando um braço de telefone
no decoder que está a ser programado

ON

PRG

Indica que o sistema está a receber corrente.

Indica que se deve premir o botão de programação
do decoder que está a ser programado.
Indica que se deve premir o botão de abertura da porta
no telefone que está a ser programado.
Se o telefone for VDS, indica que se deve premir
o botão de PROGRAMAÇÃO.

