Instrukcja
obsługi

ERZEZNACZEHIE URZADZEHIA
Głośnomówiące urządzenie konferencyjno-dyspozytorskie INTERVOX zapewnia realizację lokalnej łącz ności przewodowej w różnych eystemach organizacyjnych.
Urządzenie umożliwia usprawnienie łączności i organi
zacji pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, han dlowych, komunikacyjnych, Jednostkach służby zdrowia
itp.
INTERVOX przystosowany Jest do pracy w pomiesz czenlacb zamkniętych, w klimacie umiarkowanym, w wa runkach średniego hałasu.

6 - klawisz "W" - wywołanie /czerwony.niestabil-i

ny/ wykorzystywany tylko do współpracy z in
nymi centralami
7 - lampka sygnalizująca włączenie zasilania
8 - lampki "1", "2" ... "10" - sygnalizujące
wywoływanie przez współpracujące aparaty
9 - podstawa centrali
10- pokrywa centrali
11- gniazdo sieciowe
12- gniazdo magnetofonowe
13- gniazdo bezpiecznika z wkładką bezpieczniko
wą

BUDOWA
Urządzenie kompletowane Jest z dwóch rodzajów
aparatów:

- centrali

/rys. 1/

- aparatu abonenta /ryg. 2/
Ila rys. 1 pokazano następujące elementy centrali:
1. - wtyk, do połączenia z siecią łączności lokal ne j
2 - sznur siociowy
3 - regulator głośności, z wyłącznikiem napięcia
sieci zasilającej
4 - klawisz "II" - nadawanie /czerwony,niestabilny/
5 - klawisze "1", "2" ... "10" - wybierające'współ
pracujących abonentów lub centrale /białe, sta
bilne/

14- wkręty, łączące pokryw^ z podstawą

-

4 -

4

R ys,

1
Rys. 2

Jeżeli centrala przystosowana Jest do współpracy
zarówno z aparatami abonenckimi Jak i z Innymi centra
lami, klawlszę wybierające abonentów znajdują się po
.prawej stronie /od strony klawisza "!!"/, natomiast
klawisze do współpracy z centralami - po lewej stronie
/od strony klawisza "W"/.
Ha rys. Z pokazano następujące elementy aparatu
abonenta:

1 - wtyk tio połączenia z sie .ią łączności lokal
nej
2 - klawisz "W" - wywołanie /niestabilny/,

Każda centrala posiada w sumie 10 obwodów waj ściowycb! centrąlowych i abonenckich. Ilość obwodów
centralowych określona Jest numerem wykonania, tzn.
centrala w wykonaniu 1 zawiera jeden obwód centralowy
/i 9 abonenckich/, w wykonaniu 2 - dwa obwody centra
lowe /i 8 abonenckich/itd. Wykonanie 10 centrali za
wiera dziesięć obwodów centralowych i nie może współ
pracować z żadnym aparatem abonenckim.
Do współpracy z dzisaięoloma aparatami abonencki
mi przewidziana jest centrala w wykonaniu 11, która
nie zawiera żadnego obwodu centralowego.

słu -

żący do wywoływania współpracującej centrali
3 - klawiez

"R" - rozmowa /stabilny/

v - podstawa aparatu
5
6

- pokrywa

aparatu

wkręty, łączące pokrywę z podstawą

Obudowy aparatów INTERVOX wykonane są z tworzyw
sztucznych termoplastycznych. Głośnik, spełniający
zarazem funkcję mikrofonu,znajduje się pod perforo waną częścią pokrywy.

DANE TECHNICZNE.
Napięcie zasilania

2 2 0 V + 105»

Koc pobierania z sieci

16 TA

Centrala może współpracować z aparatami abonen
ckimi, oraz z innymi centralami INTERVOX, Współpracu
jące aparaty abonenckie podłączane.są do obwodów
abonenckich centrali, natomiast współpracujące cen trale - do obwodów centralowych.

Hz

I.ioc wyjściowa
a/ centrali

1,5 '<1 - przy znie
kształceniach nieli
niowych max. 5/5

b/ aparatu abonenckiego

0,15...1’
J - w zale żności od ilości apa
ratów biorących udział
vi połączeniu

Na płycie podstawy znajdują się napisy informa
cyjne i ostrzegawcze, które powinny być bezwzględnie
przestrzegane.
RODZAJE CENTRAL / WYKONANIA/

50

Dopuszczalny poziom prze
słuchów

max. - 40 dB

Poziom szumów własnych

max. - 35 dB

Zrozumiałość słowna

min. 9055

Dopuszczalna rezystan
cja linii łączeniowych

-

a/ centrala-abonent

max. 10 omów

b/ centrala-centrala

max. 200 omów

W y m ia ry

i maea •

a/ centrali

85x210x285 mm 2,2kg

b/ aparatu abonenckiego

70x135x185 mm 0,6’
.cg

Regulator głośności w centrali jest sprzężony
wyłącznikiem zasilania.

z

Aparat abonenta nie wymaga podłączania do sieci
zasilającej.
Urządzenie spełnia wymagania Polskich Norm w za
kresie bezpieczeństwa obsługi.

WŁASNOŚCI FUNKCJONALNE.
Urządzenie zapewnia możliwość prowadzenia rozmów
w systemie naprzemiennym, tzn. z przełączanym kierun
kiem przesyłania informacji /nadawanie-odbiór/. Prze
łączanie realizowane jest tylko w centrali i steruje
równocześnie współpracującymi aparatami abonenckimi.
Pozwala to na realizację dwukierunkowej łączności dy
spozytorskiej między centralą, a wybranym aparatom ,
lub grupą wybranych aparatów abonenckich. Połączenia
grupowe umożliwiają przekazywanie dyspozycji równo cześnie do całej grupy abonentów, przy czym abonenci
biorący udział w takim połączeniu nie mają możliwości
porozumiewania się między sobą.
Z centrali można również prowadzić nasłuch pomie
szczenia, w którym znajduje alę współpracujący aparat
abonencki, o ile obsługa aparatu przełączy go na na
słuch /wciśnięty klawisz R/.

Rys. 5

Wszystkie sygnały rozmówne przychodzące i wycho
dzące z centrali, mogą być nagrywane przez magnetofon
podłączony do tej centrali.
Układ połączenia centrali /wykonanie 11/ z apara
tami abonenckimi przedstawiono na rys. 3.
Centrale mogą być połączone między sobą w układzie
gwiazdowym, wielobocznym /typu każdy z każdym/ lub mie
szanym - łączącym cechy dwu poprzednich układćw. Pozwa
la to zrealizować dowolną sieć łączności lokalnej,w za
leżności od potrzeb użytkownika.
Ha rys. 4 podano przykład wielobocznego układu po łączeń dla czterech central, a na rys. 5 przykład połą
czenia gwiazdowego z udziałem 7 central. Ha wymienio nych rysunkach pominięto aparaty abonenckie, jakie.mogą
być dołączone do każdej z central.
Układ wieloboczny umożliwia tworzenie połączeń
konferencyjnych! informacja przekazywana z jednej
centrali, słyszana jest wtedy przez obsługę wszy stkich pozostałych central biorących udział w połą
czeniu. Aparaty abonenckie podłączone do centrali
nie biorą udziału w połączeniach realizowanych mię
dzy centralami.
INSTALACJA URZĄDZENIA.
Aparaty oraz centrale należy łączyć liniami dwu-przewodowymi, izolowanymi /np. typu Sili/, o takiej
długości i przekroju, aby ich rezystancja nie prze kraczała wartościi
a/ 2 x 5 omów - dla połączeń centrala-abonent
b/ 2 x 100 omów - dla połączeń centrala-centrala
Poniżej podano maksymalne długości linii dwuprze
wodowej w zależności od przekroju przewodu miedzianego.

Przekrój żyły

Uakoynialna długość linii

miedzianej

abonent centrala

centrala
centrala

0,5 nim2

125 m
200 m

2500 n.

0,75 mm2
1,0

mm2

250 m

5000 a

1,5

mn2

400 m

5000 m

500 m

5000 m

2,5

4000 m

Niezależnie od przekroju przewodti, długość linii
abonent-centrala nie powinna przekraczać 500 m,

na

tomiast linia między centralami nie powinna być dłuż
sza od 5 kra.
Przewody można układać dowolnymi metodami, stoso
wanymi przy budowle instalacji elektrycznych lub tele
fonicznych. Przed ułożeniem linii należy oznakować po
szczególne przewody, odróżniając przewód "gorący" / z
sygnałem/ od przewodu "masy". Nie można wykorzystywać
wspólnego przewodu "masy" dla dwóch lub większej ilo
ści aparatów /central/.
Dopuszczalne jest stosowanie kabli wielożyłowych
na dowolnym odcinku, linii, o ile kable te nie są wy
korzystywane do połączeń telefonicznych lub innych stwarzających groźbę wzajemnych przesłuchów.
Nie zaleca się stosowania linii napowietrznych.
Wszystkie linie schodzące się w miejscu zainsta
lowania centrali należy przyłączyć /przylutować/ do
gniazda 12-to stykowego /na wyposażeniu centrali/ ,
"Gorące" przewody poszczególnych linii podłącza się
do styków nr 1...10, natomiast "masy" wszystkich li
nii - do styków nr 11 i 12 /zwartych w centrali/ .

Dopuszczalne jest połączenie z sobą "mas" wszystkich
linii w odległości najwyżej 20 cm od gniazda i dopro
wadzenie jednym wspólnym przewodem do styków nr 11
i 12. Numeracja styków w gnieździe 12-to stykowym od
powiada numeracji abonentów naniesionej na pokrywie
centrali, pod lampkami sygnalizacyjnymi.
Linię doprowadzoną do miejsca zainstalowania Apa
ratu abonenta podłącza się do gniazda 4-ro stykowego
/na wyposażeniu aparatu/. Przewód z sygnałem łąoży się
ze stykiem nr 2, a przewód "masy" - ze stykiem nr 4.
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić,prze
prowadzając z centrali próbne rozmowy - zgodnie z dal
szą częścią instrukcji - ze wszystkimi współpracujący
mi aparatami abonenckimi i centralami. Sprawdzić dzia
łanie sygnalizacji.
Aby zapewnić równomierny rozkład mocy między wszy
stkich abonentów przy połączeniach grupowych, należy
wyregulować rezystancję potencjometrów P^ w aparatach
abonenckich - w następujący sposób:
- zev;rseć koniec danej linii abonenckiej w gnie

ździć 12-to stykowym /w miejscu zainstalowania
centrali/
- zwierzyć rezystencję raiędzy punktami 10 i 2 pły
tki montażowej w aparacie abonenta i tak usta wić potencjometr P1 , aby jej wartość wynosiła
10 omów. Płytka nontażowa dostępna jest po zdję
ciu pokrywy aparatu.
U w a g a

:

Instalacji urządzenia dokonują na koszt zlece niodawcy placówki ZURiT.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY.
Wtyki central /12-to stykowe/ i aparatów /4-ro
stykowe/ należy ivłączyć do odpowiednich gniazd sieci
łączności lokalnej.
Centrale połączyć z siecią zasilającą 220V orygi
nalnym przewodem sieciowym, stanowiącym wyposażenie
centrali. Przewód sieciowy należy połączyć najpierw z
centralą, a następnie z siecią zasilającą 220V.
Zasilanie centrali włącza Bię przez obrót regula
tora głośności w prawo, co powinno być zasygnalizowa
ne świeceniem odpowiedniej lampki /poz. 7 z rys. 1 /
w pokrywie centrali.
Po wykonaniu powyższych czynności, urządzenie go
towe jest do pracy.
OBSŁUGA CENTRALI.
Celem wywołania współpracującego aparatu /abonen
ckiego lub centrali/ należy wcisnąć odpowiedni klawisz
wybierający. Abonenta wywołuje Bię głosem po przyciś
nięciu klawisza "N", natomiast centralę wywołuje się
przez naciśnięcie na okres ok. 1 sek. klawisza ">V" .
Po zgłoszeniu się obsługi wywoływanego aparatu, prze
prowadzić rozmowę. Tuż przed rozpoczęciem
nadawania
informacji należy każdorazowo przyciskać klawisz "N"
i zwalniać go przy odbiorze. Po skończonej rozmowie ,
zwolnić wciśnięty uprzednio klawisz wybierający -przez
ponowne naciśnięcie.
Analogicznie przeprowadza się połączenie z grupą
współpracujących aparatów - po wciśnięciu odpowiednich
klawiszy wybierających.

Pozostawienie po zakończonej rozmowie wciśniętego
klawisza wybierającego daną linię abonencką,
unie możliwia abonentowi ponowne wywołanie centrali, ze
względu na wyłączoną sygnalizację optyczną danego ob
wodu. W takim wypadku abonent może wywołać centralę
głosem,o ile będzis o takiej konieczności powiadomiony.
Wywoływanie centrali przez współpracujące aparaty
sygnalizowane jest świeceniem lampki nad klawiszem wy
bierającym wywołującego abonenta /centrali/joraz syg nałem akustycznym z głośnika. Celem przyjęcia wywoła nla należy wcisnąć odpowiedni klawisz wybierający.przy
cisnąć klawisz "N" i zgłosić się do rozmowy.
Jeżeli centrala jest wywoływana w czasie innego po
łączenia /przynajmniej Jeden z klawiszy wybierających
jest wciśnięty/, odpowiednia lampka sygnalizacyjna za

połączeń/ wymaga, aby każdy z uczestników
wcisnął
klawisze wybierające wszystkich pozostałych central
biorących udział w konferencji.
Centrala posiada możliwość nasłuchu pomieszczę nla, w którym zainstalowano współpracujący aparat
abonencki pod warunkiem, że w aparacie tym wciśnięty
jest klawisz "R". W celu prowadzenia nasłuchu, wystar
czy w centrali wcisnąć klawisz wybierający danego

świeci, lecz akustyczny sygnał wywołania nie wystąpi .
Poziom dźwięku emitowanego przez głośnik można ko

łączenie następuje po zwolnieniu klawisza "R".
Jeżeli abonent wywoływany jest przez centralę,po
winien się zgłosić po wciśnięciu klawisza "R",co umo

rygować pokrętłem regulatora głośności.
Czułość zespołu nadawczego urządzenia pozwala

mó

wić do mikrofonu /głośnika/ z odległości ok. 1 m, przy
wystarczającym wysterowaniu członu odbiorczego. Mówić
należy normalnym głosem, aby uniknąć nadmiernych znie
kształceń sygnału rozraównego w odbiorniku. Najbardziej
korzystna odległość ust od mikrofonu /głośnika/ wynosi
40 ... 60- cm.
W czasie trwania połączenia między centralami,kla
wiszem "W" można zgłaszać "prośbę o głos" do współpra
cujących central lub centrali /nie przerywając rozmów
cy nadawania informacji/, gdzie zaświeci odpowiednia
lampka sygnalizacyjna. Ma to zastosowanie szczególnie
w połączeniach konferencyjnych.
Realizacja połączenia konferencyjnego /możliwa
tylko z udziałem central tworzących wieloboczny układ

abonenta.
OBSŁUGA APARATU ABONENCKIEGO.
Aby wywołać centralę, należy wcisnąć klawisz "R",
a następnie nacisnąć na okres ok. 1 sek. klawisz "W".
Po zgłoszeniu centrali można prowadzić rozmowę, bez
konieczności wykonywania dodatkowych manipulacji.Roz

żliwia przeprowadzenie rozmowy.
Aby umożliwić centrali prowadzenie nasłuchu,należy
w aparacie wcisnąć klawisz "R".
Jeżeli centrala przełączy się na nasłuch, abonent nie
może jej wywołać klawiszem "W" - możliwe jest wtedy wy
wołanie centrali głosem /przy wciśniętym klawiszu "R"/.'
Do mikrofonu /głośnika/ aparatu można mówić z odle
głości ok. 1 m, co zapewnia dobrą słyszalność w centra
li. Mćwić należy normalnym głosem, aby uniknąć zniek ształceń sygnału rozmównego. Najkorzystniejsza odległość
między aparatem, a ustami mówiącego wynosi ok. 40...60cm.

WSPÓŁPRACA 2 MAGNETOFONEM,
Gniazdo "Radio" magnetofonu należy połączyć ku-•
belkiea /z wyposażenia magnetofonu/ z gniazdem
ma
gnetofonowym centrali. Umożliwia to nagrywanie roz mów prowadzonych przez obsługę centrali, bez dodatko
wych manipulacji w centrali. Nagrywanie przeprowadza
się zgodnie z instrukcją magnetofonu.
UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI.
Obudowy aparatów INTERVOX wykonane są z tworzyw
sztucznych termoplastycznych, a zatem należy je chro
nić przed bezpośrednim działaniem podwyższonej tempe
ratury /np. grzejników/ oraz przed silnymi uderzeniami
W przypadku czyszczenia zabrudzonych części z two
rzyw,nie nałoży stosować żadnych środków chemicznych jaki
benzyna,spirytus itp.Obudowę aparatów można ozyśoió lek
ko zwilżoną szmatką natartą mydłem,a nastąpcie 03UBZyć.
Wszelkie zauważono usterki w działaniu urządzenia

- Wkładka bezpiecznikowa apa- •
ratowa zwłoczna WTA-T-500 mA/250/

3

szt.

- Wkładka bezpiecznikowa apa
ratowa zwłoczna WTA-E-800 mA/250V

3

szt.

- Wkładka bezpiecznikowa apa
ratowa zwłoczna WTA-I-100 mA/250V

3

szt.

- Żarówka telefoniczna 12V/50mA -T 5,5

3

szt.

Wkładki bezpiecznikowe i żarówki są elementami
zapasowymi.
Wyposażenie aparatu abonenckiego:
- Gniazdo kompletne /4-ro stykowe/
rys. T4-D-4561-023-1

1

szt.

powinny być usuwane przez wykwalifikowanego pracownika,
odpowiedzialnego za konserwację i zaznajomionego z budową
i funkcjonowaniem urządzenia. Budowa central i aparatów
oraz sposoby wykonywania napraw i regulacji, opisane są
w instrukcji serwisowej urządzenia INTERVOX.
WYPOSAŻENIE.
Nabywca otrzymuje urządzenie z wyposażeniem,któ
ro znajduje się w opakowaniu, razem z centralą
lub
aparatem abonenckim.

Wyposażenie centrali:
- Sznur sieciowy kompletny rys. T4-A-5471-932-1
1 szt.
- Gniazdo kompletne centrali
/12-to stykowe/
rys. T4-D-4561-022-1
1 szt.

Ł2R/TO/42/76/-10.000 egz.

ŁÓ DZKIE
ZA KŁA D Y
RADIOWE
produkują:

GRAMOFONY MONO I STEREO
WZMACNIACZE AKUSTYCZNE
AUTOMATY

MUZYCZNE

URZĄDZENIA DYSPOZYTORSKIE
ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ
LÓDŹ
UL. WRÓBLEWSKIEGO IS /lB
TEL.4 5 B- 8 5 do 9 9
9 3 -5 7 8

