
Aktuator do systemu DUO  2281

Dane techniczne
Zasilanie bezpośrednio z linii lub zewnętrzne 13Vac 
Natężenie podczas pracy                                     0,1A
Maksymalna wilgotność 90%

Zaciski:
~/~             wejście zewnętrznego zasilania
LM/LM     wejscie z linii
IN              wejście portu IN/OUT
COM         masa portu IN/OUT
OUT          wyjście portu IN/OUT
C                masa przekaźnika
NA             przekaźnik kontakt normalnie otwarty
NC             przekaźnik kontakt normalnie zamknięty

Przykładowe schematy: 
Podłączenie aktuatora do dystrybutora DV2420 

Linia do innych dystrybutorów 

         Linia do kaset zewnętrznych lub przekaźników
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Podłączenie aktuatora do dodatkowego dystrybutora DV2420 

linia do innych dystybutorów 

kaseta zewnętrzna
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Podłączenie w instlacji z przekaźnikiem (aktuator i dodatkowy zasilacz elektrozaczepu)

linia do przekaźnika 2273

Kaseta zewnętrzna
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Podłączenie w instaclacji z przekaźnikiem (aktulator podłączony do dodatkowego 
zasilacza)

linia do przekźnika 2273

kaseta zewnętzna 

Podłączenia wychodzące z aktuatora 
– w stanie spoczynku przekaźnika zaciski C i  NA są rozwarte, aktywacja aktuatora 

zwiera je.

Do linia 12Vac / 12-24 Vdc – 1A
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Jak aktywować przekźnik 1471 , 1471E lub 1472 używając wyjść OUT i COM portu IN / 
OUT. Uwaga: należy stosować tylko przekźniki firmy Farfisa, aktuator musi być 
odpowiednio zaprogramowany. 

Do linii 

       12Vac / 12-24 Vdc – 
1A
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Podłąćzenie 2 aktuatorów podłączonych do tego samego rozgałęzienia instalacji. Jeden 
aktulator z zaprogramowanym portem IN/OUT jako wejście (przycisk) a 2 z wyjściem 
przekźnika do np. uruchamiania elektrozaczepu, zapalania światła, itp..

linia do innych dystrybutorów

linia do kasety zewnętrznej lub przekaźników

Uwaga: aktuatory muszą być odpowiednio zaprogramowane.
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Programowanie:
Aktuator musi być podłączony do cyfrowego panela TD2100MA; wszystkie urządzenia 
wewnetrzne-monitory lub słuchawki oraz ewentualne inne aktuatory muszą być 
rozłączone.
Numery wybierane z panela zewnętrznego są odbierane przez aktuator jako kody 
programowania.

Następujące funkcje programowania są możliwe:
Adres przypisany do przekaźnika aktuatora( fabrycznie adres 211 )
Adres przypisany do portu IN/OUT ( fabrycznie nie ma przypisanego żadnego adresu)
Czas aktywacji przekaźnika( fabrycznie 1 sekunda)
Czas aktywacji portu IN/OUT (fabrycznie 1 sekunda)
Tryb pracy przekaźnika( opcjonalne programowanie: fabrycznie kod 0)-patrz tabela 2
Tryb pracy portu IN/OUT (opcjonalne programowanie: fabrycznie kod 0)-patrz tabela 
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Linia do innych dystybutorów 

Odłącz urządzenia wewnętrzne

Linia do aktuatora, kasety zewnętrznej lub przekaźników



Wejście w tryb programowania
Aby wejść w tryb programowania należy:
-odkręcić 2 śruby mocujące pokrywę urządzenia
-przestawić  mostek J5 z pozycji 1-2 do pozycji 2-3; czerwona dioda się zapala i pozostaje 
  włączona

Tabela 1- Kody programowania
111-kod służący do programowania adresu przekaźnika i portu IN/OUT
122-kod służący do programowania czasu aktywacji przekaźnika i portu IN/OUT
133-kod służący do programowania trybu pracy przekaźnika i portu IN/OUT

Programowanie adresów przypisanych do przekaźnika i portu IN/OUT

Jeżeli aktuator jest podłączony do linii L2 przekaźnika 2273 należy przypisać 2 kolejne 
kody do przekaźnika i portu IN/OUT(jeżeli oba mają być użyte)

*wejdź w tryb programowania jak opisano powyżej
*w kasecie zewnętrznej wybierz 111 i zatwierdź przyciskiem dzwonka, dioda aktuatora 
zaczyna mrugać(1 mrugnięcie co 2 sekundy), kaseta zewnetrzna otrzymuje ton 
potwierdzenia
*w kasecie zewnętrznej wybierz numer jaki chcesz przypisać do przekaźnika( od 211 do 
220 lub 0 aby zdeaktywować przekaźnik) i zatwierdź przyciskiem dzwonka ; kaseta 
zewnętrzna otrzymuje ton potwierdzenia
*w kasecie zewnętrznej wybierz numer jaki chcesz przypisać do portu IN/OUT( od 211 do 
220 lub 0 aby zdeaktywować port) i zatwierdź przyciskiem dzwonka; dioda przestaje 
mrugać i pozostaje zapalona, kaseta zewnętrzna otrzymuje ton potwierdzenia
*kontynuuj programowanie  czasu aktywacji i trybu pracy przekaźnika i portu IN/OUT lub 
wyjdź z trybu programowania jak opisano poniżej.

Programowanie czasu aktywacji przekaźnika i portu IN/OUT

Jeżeli wyszedłeś z trybu programowania , wejdź ponownie w tryb programowania jak 
opisano powyżej.

*  w kasecie zewnętrznej wybierz 122 i zatwierdź przyciskiem dzwonka, dioda aktuatora 
zaczyna mrugać(2 mrugnięcia co 2 sekundy), kaseta zewnetrzna otrzymuje ton 
potwierdzenia
*w kasecie zewnętrznej wybierz wartość  jaką chcesz przypisać do czasu 
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Pozycja 1-2 (tryb pracy)

Pozycja 2-3 (tryb programowania)



aktywacjiprzekaźnika( od 1 do 120 sekund, wybierz  0 aby zdeaktywować przekaźnik); 
kaseta zewnętrzna otrzymuje ton potwierdzenia
*w kasecie zewnętrznej wybierz wartość  jaką chcesz przypisać do czasu aktywacji portu 
IN/OUT( od 1 do 120 sekund, wybierz  0 aby zdeaktywować port); kaseta zewnętrzna 
otrzymuje ton potwierdzenia
*kontynuuj programowanie trybu pracy przekaźnika i portu IN/OUT lub wyjdź z trybu 
programowania jak opisano poniżej.

Programowanie trybu pracy przekaźnika i portu IN/OUT

Jeżeli wyszedłeś z trybu programowania , wejdź ponownie w tryb programowania jak 
opisano powyżej.

*  w kasecie zewnętrznej wybierz 133 i zatwierdź przyciskiem dzwonka, dioda aktuatora 
zaczyna mrugać(3 mrugnięcia co 2 sekundy), kaseta zewnetrzna otrzymuje ton 
potwierdzenia
*w kasecie zewnętrznej wybierz wartość  zgodnie (z tabelą 2)nadającą tryb pracy 
przekaźnika    
i zatwierdź przyciskiem dzwonka; kaseta zewnętrzna otrzymuje ton potwierdzenia.
*w kasecie zewnętrznej wybierz wartość  zgodnie (z tabelą 3)nadającą tryb pracy  portu 
IN/OUT    
i zatwierdź przyciskiem dzwonka; kaseta zewnętrzna otrzymuje ton potwierdzenia.
*wyjdź z trybu programowania jak opisano poniżej.

Tabela 2: Tryb pracy przekaźnika
KOD 0 1 2 3 4 5 6 7

monostabil
ny
bistabilny

Aktywacja 
z kasety 
zewnętrzn
ej
Kaseta 
główna 
(master)
Kaseta 
dodatkowa 
(slave)
Uwaga: jeżeli chcesz zakodować kilka przekaźników z tym samym adresem w instalacji 
musisz zaprogramować tylko jeden przekaźnik jako master a wszystkie pozostałe z tym 
samym adresem jako slave. 
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Tabela3. Tryb pracy portu IN/OUT
KOD 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Monost
abilny
bistabil
ny
Aktywa
cja z 
kasety 
zewnętr
zej
Kaseta 
główna 
(master
)
Kaseta 
dodatk
owa 
(slave)
Wyjście 
(output)
Wejście 
(input)
Uwaga: jeżeli chcesz zakodować kilka portów IN/OUT z tym samym adresem w instalacji 
musisz zaprogramować tylko jeden port jako master a wszystkie pozostałe z tym samym 
adresem jako slave. 

Wyjście z trybu programowania

Aby wyjść z trybu programowania należy:
*przestawić zworkę  J5 z pozycji 2-3 do pozycji 1-2; czerwona dioda mruga powoli.
-zamknąć pokrywą aktuatora  i dokręcić śruby mocujące. 

Przywracanie ustawień fabrycznych aktuatora

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy:
*wejśc w tryb programowania
*przytrzymać wciśnięty przycisk SW1, po 2 sekundach czerwona doiod zaczyna szybko 
mrugać; po kolejnych 2 sekundach dioda gaśnie, następnie zapala się i pozostaje 
zapalona.
*zwolnij przycisk SW1
*przestaw mostek J5 z pozycji 2-3 do 1-2 aby wyjść z trybu programowania.
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Konfigurowanie zacisku COM portu IN/OUT 

Aby skonfigurować zacisk COM  portu IN/OUT (fabrycznie jako wyjście OUT), po 
zaprogramowaniu trybu pracy przekaźnika i portu IN/OUT, jak opisano powyżej, należy 
ustawić mostek J2 aby przypisać zacisk  COM do zacisku IN, jeżeli port jest użyty jako 
wejście(pozycja 1-2)  lub do zacisku OUT , jeżeli port jest używany jako wyjście(pozycja 2-
3).Patrz tabela 4.

Tabela 4
Pozycja zworki 

J2
AKTYWACJA 
ZACISKÓW 

TRYB PRACY 
PORTU IN/OUT

COM OUT IN
1-2 TAK NIE TAK WEJŚCIE 

(INPUT)
2-3 TAK TAK NIE WYJŚCIE 

(OUTPUT)

Wybór sposobu zasilania aktuatora
Aktuator może być zasilany bezpośrednio z linii lub za pomocą zasilacza 12Vac 
pdłączonego do zacisków ~/~.
Aby wybrać odpowiednią opcję należy ustawić mostek J1 w pozycji 2-3 aby wybrać 
zasilanie z linii(ustawienie fabryczne) lub w pozycji 1-2 aby wybrać zewnętrzne źródło 
zasilania.
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Pozycja 1-2 (praca w trybie wejścia)

Pozcyja 2-3 (praca w trybie wyjścia)

Pozycja 1-2 (zasilanie z zewnętrznego transformatora)

Pozycja 2-3 (zasilanie z lini) 



Integracja w instalacji w systemie DUO

Aby aktywować przekaźnik  lub port IN/OUT  aktuatora należy wykonać 2 dodatkowe 
operacje w urzadzeniach w instalacji:

*zaprogramować dodatkowy przycisk unifonu lub wideomonitora adresem inentycznym 
jaki przypisano do przekaźnika lub portu IN/OUT aktuatora

*jeżeli 1 lub więcej  aktuatorów są podłączone do linii L2 przekaźnika 2273 należy 
zarezerwować  jeden z 4 zakresów numerowych urządzenia 2273 do adresów aktuatora 
lub aktuatorów podłączonych do linii L2, w tym przypadku należy użyć kolelejnych 
kodów(211-212-213213-215-216, itd.) przypisanych do przekaźnika  i portu IN/OUT 
aktuatora.
Aby wykonać powyższą operację należy:
-ustawić przkaźnik 2273 w tryb programowania i wybierz zakres numerowy który ma 
byćprzypisany do aktuatorów(patrz instrukcja 2273)
-w aktuatorze lub aktuatorach podłączonych do lini  L2 przxekaźnika 2273 wejdż w tryb 
programowania i wciśnij  przycisk SW1 pierwszego aktuatora 2 razy, następnie wciśnij 
przycisk SW1 2 razy w każdym kolejnym aktuatorze.Po pierwszym naciśnięciu przycisku 
SW1 aktuator wysyła wcześniej zprogramowany adres przekaźnika, po drugim naciśnięciu 
aktuator wysyła wcześniej zaprogramowany adres portu IN/OUT.Wciśnij przycisk SW1 
zawsze 2 razy nawet jeśli nie został przypisany adres do przekaźnika lub portu IN/OUT.
-wyjdź z trybu programowania w urządzeniach 2273 oraz 2281 po wykonaniu powyższych 
operacji. 
Jeżeli aktuator(lub aktuatory) są podłączone do linii L1  przekaźnika 2273 nie wykonuje się 
powyższych operacji programowania.

Przykład:
jeżeli chcesz uruchomić bramę wjazdową  za pomocą przekaźnika aktuatora 
podłaczonego do linii L2 jednego z przekaźników  2273 głównej kasety zewnetrznej za 
pomocą przycisku „* ” monitora KM5262 należy:
1/zaprogramować adres, czas aktywacji oraz tryb pracy przekaźnika aktuatora
2/zaprogramować dodatkowy przycisk „*” monitora KM862 na adres przypisany do 
przekaźnika
3/zaprogramować zakres numerowy przekaźnika 2273 , inny niż pozostałe zakresy 
numerowe, z adresem przekaxnika który chcemy aktywować
Uwaga:nie wykonuje się czynnosci z punktu 3/ jeżeli aktuator jest podłaczony do linii L1 
przekaźnika.
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Miejsce przycisku SW1 w aktuatorze



Działanie:
Aktywacja aktuatora z  urządzeń wewnętrznych ( monitorów , słuchawek)

Aktywacja  przekaźnika lub portu IN/OUT (skonfigurowanego jako wyjście) z urzadzeń 
wewnętrznych możliwa jest w następujących przypadkach:
-serie Echos i Exhito: aktywacja możliwa przy włączonym, podczas rozmowy lub 
wyłączonym urządzeniu. Jeżeli linia jest zajęta po naciśnięciu przycisku słychać ton 
zajętości.
-Seria Compact:aktywacja możliwa przy przy włączonym lub wyłączonym urządzeniu 
poprzez podniesienie słuchawki i nacisniecie przycisku.
-Seria Project : aktywacja możliwa tylko w stanie spoczynku, przez podniesienie słuchawki 
(bez możliwości rozmowy) i wciśnięciu przycisku

W każdym przypadku gdy instalacja jest zajęta przez innego użytkownika aktywacja jest 
niemożliwa.

Aby aktywować  przekaźnik  lub port IN/OUT aktuatora w stanie „gotowości” urządzenia 
należy:
-podnieść słuchawkę i sprawdzić czy linia jest wolna(z wyjątkiem monitorów Echos i 
Exhito)
-wcisnąć przycisk przypisany do aktuatora, słychać przez ok. 1 sekundę ton potwierdzenia
-odłożyć słuchawkę
Aby aktywować przekaźnik lub port IN/OUT aktuatora podczas rozmowy należy:
-wcisnąć przycisk przypisany do aktuatora, słychać przez ok. 1 sekundę ton potwierdzenia
-kontynuować lub zakończyć rozmowę.

Jeżeli w instalacji wystepują przekaźniki 2273, wideomonitor musi być aktywowany przed 
wykonaniem powyższych czynności poprzez zadzwonienie i odebranie połaczenia.

Aktywacja aktuatora z kaset zewnetrznej.
Aby aktywować  przekaźnik lub port IN/OUT aktuatora z kasety zewnętrznej należy:
-z  kaset z przyciskami(CD2131...CD2138) wciśnij przycisk do którego został przypisany 
adres przekaźnika lub portu IN/OUT aktuatora
-z kaset z panelenm cyfrowym(TD2100....) wybierz adres przypisany do przekaźnika lub 
portu IN/OUT aktuatora i zatwierdź przyciskiem dzwonka.

Aktywacja z innego aktuatora
można aktywować przekaźnik lub port IN/OUT (skofigurowany jako wyjście) aktuatora 
poprzez wciśnięcie przycisku podłączonego do zacisków IN i OUT innego aktuatora z 
portem IN/OUT skonfigurowanym jako wejście. Aby aktywować tą funkcję należy 
zaprogramować  adres portu IN (skonfigurowanego jako wejście) aktuatora podłączonego 
do przycisku na taki sam adres jaki jest  przypisany do przekaźnika lub portu 
OUT(skonfigurowanego jako wyjście) w innym aktuatorze.
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