
 

                   
 

 

Moduł telefoniczny do systemu DUO   
 

 
 
 

 

FTDUO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                       www.farfisa.pl  

                                               sklep@alpol.com.pl 

FTDUO 

http://www.farfisa.pl/
mailto:sklep@alpol.t


             

 

 

 

Moduł telefoniczny FTDUO został zaprojektowany w celu integracji cyfrowego systemu DUO z centralami 

telefonicznymi, telefonami komórkowymi i stacjonarnymi. 

 

Dane techniczne: 

Zasilanie:                     z magistrali DUO 

Pobór prądu:               35 mA w trybie gotowości,  50 mA w trybie pracy 

Obudowa:                    3 moduły na szynę DIN 

Temperatura pracy:     0-50 stopni C 

Max.wilgotność:          90% RH 

 

Zaciski: 

TEL.(a-b) linia telefoniczna(centrala) 

LM-LM magistrala DUO 28Vdc 500Ma 

 

FTDUO  

 
 

 

Moduł FTDUO należy podłączyć do magistrali systemu wideodomofonowego DUO  

(2 żyły bez konieczności zachowania polaryzacji) i do wewnętrznej linii centrali telefonicznej lub bezpośrednio 

do linii telefonicznej lub bramki GSM. 
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FTDUO zarządza od 1 do 4 użytkownikami( U1-U2-U3-U4), do których musi być przyporządkowany adres 

użytkownika(lokalu) w systemie DUO(AAA=001-200).Jeżeli w danym lokalu istnieją już wideomonitory lub 

unifony, należy zaprogramować odpowiednio ich adresy wewnętrzne(S=0-9). 

Aby zintegrować linię domofonową z telefonami dla kolejnych 4 i więcej użytkowników należy zastosować 

kolejne moduły FTDUO. 

Połączenie z panela zewnętrznego na telefonie może być zestawione albo automatycznie albo w sposób 

manualny poprzez wciśnięcie przycisku # na klawiaturze telefonu,  czas przewidziany na rozmowę jest 

ograniczony do 90 sekund, aby go przedłużyć należy postępować zgodnie z instrukcją panela zewnętrznego 

zainstalowanego w systemie. 
 

 

Aby zainstalować FTDUO należy: 

1.Zainstalować i uruchomić system wideodomofonowy zgodnie ze schematem systemu DUO, sprawdzić 

poprawność działania. 

1.Wyłączyć zasilanie systemu i podłączyć FTDUO zgodnie z przykładowymi poniższymi schematami: 

-podłączyć zaciski TEL(a-b) do nr wewnętrznego centrali lub linii telefonicznej lub     modułu GSM 

-podłączyć zaciski LM-LM do magistrali DUO 

-włączyć zasilanie i sprawdzić czy czerwona dioda w FTDUO miga pojedynczym mrugnięciem 

 

2.Zaprogramować urządzenie zgodnie z rozdziałem PROGRAMOWANIE niniejszej instrukcji 

 

UWAGA: nr wewnętrzny (E) centrali do którego FTDUO zostało podłączone, musi być wolny aby zarówno 

odebrać połączenie z zewnętrznej linii telefonicznej(888 01 00 E) jak i zająć zewnętrzną linię centrali. 
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2.1 SCHEMAT INSTALACJI 
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Przed przystąpieniem do programowania należy upewnić się, że system wideodomofonowy działa poprawnie. 

Do programowania należy użyć telefonu z funkcją wybierania tonowego podłączonego do dowolnego nr 

wewnętrznego centrali, z którego można zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podłączono FTDUO, albo z 

dowolnego telefonu stacjonarnego z wybieraniem tonowym  lub komórkowego z którego należy zadzwonić na 

numer telefonu którego linia jest bezpośrednio podłączona do FTDUO(linia telefonu stacjonarnego lub bramka 

GSM). 

Podczas programowania oraz w trakcie połączenia z panelem zewnętrznym czerwona dioda mruga 3 razy, aby 

przejść do trybu normalnego działania należy po zakończeniu programowania poczekać aż dioda zacznie pulsować 

1 mrugnięciem.  
 

3.1 PIERWSZE URUCHOMIENIE / RESET (888-90-000) 

 

Przy pierwszym uruchomieniu lub w celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy zresetować urządzenie, w 

tym celu należy: 

 

   1. Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny  

       do którego podpięto FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego    

       zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub bramki GSM podpiętej bezpośrednio do   

        FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3 krotnym sygnałem bip. 

    2. Wybrać 888-90-000 

    3. Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, urządzenie jest w   

        ustawieniach fabrycznych, rozłączyć się lub kontynuować programowanie 

    4. Jeżeli nie słychać potwierdzenia 3xbip rozłącz się ponów próbę rozpoczynając  

        od punktu 1. 

 

Po wykonaniu powyższej procedury, FTDUO przyjmuje poniższe ustawienia fabryczne: 

-adres pierwszego użytkownika U1—AAA1=100 i nr wewnętrzny(nr pokoju) S1=1 

-adresy użytkowników U2,U3,U4—AAA2,AAA3,AAA4 i nr pokoju S2,S3,S4, niezaprogramowane 

-tryb odbioru manualny dla wszystkich użytkowników U1,U2,U3,U4. 

-nr telefonu przypisany do do wszystkich  4 użytkowników U1,U2,U3,U4—N1,N2,N3,N4= 440 (jednoczesne 

wybieranie wszystkich nr wewnętrznych jeżeli zastosowano centralę firmy Farfisa FT208E). 
 

 

 

3.2 PROGRAMOWANIE ADRESÓW DUO DLA UŻYTKOWNIÓW U1, U2, U3, U4 (888-74-U-AAA) 
 

Do każdego użytkownika U zapisanego w FTDUO musi być przypisany  odpowiedni adres lokatora w systemie 

DUO z zakresu od 001 do 200, aby wykonać programowanie należy: 

 

1.Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr   

        wewnętrzny do którego podpięto FTDUO albo używając telefonu  

        stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub  

        bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a  

        następnie na potwierdzenie 3 krotnym sygnałem bip. 

2.Wybrać kod dostępu 888 

3.Wybrać kod programowania 74 

4.Wybrać nr użytkownika U przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

5.Wprowadzić nr lokalu w systemie DUO ( od 001 do 200) który będzie przypisany do użytkownika U 

6. Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze   

 programowanie 

7. Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz 

się i  rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   

3 PROGRAMOWANIE – UWAGI WSTĘPNE 
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3.3 PROGRAMOWANIE NR POKOJU PRZYPISANEGO DO UŻYTKOWNIKA 888-76-U-S 
 

           Nr pokoju musi być zaprogramowany w przypadku gdy w tym samym lokalu znajduje się więcej niż jeden 

odbiornik(wideomonitor lub unifon) co wymusza konieczność nadania adresów wewnętrznych od adresu(nr 

pokoju) master(S=0) poprzez adresy wewnętrzne(nr pokoju) slave(S=1-9).Adres wewnętrzny jest również 

niezbędny dla realizacji łączności wewnętrznej w ramach tego samego lokalu(patrz instrukcje odpowiednich 

wideomonitorów i unifonów)Aby zaprogramować adres wewnętrzny dla telefonu należy: 

1 Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto 

FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub 

bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3 

krotnym sygnałem bip. 

2 Wybrać kod dostępu 888 

3 Wybrać kod programowania 76 

4 Wybrać nr użytkownika przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

5 Wprowadzić nr wewnętrzny(nr pokoju) S z zakresu od 0 do 9 który będzie przypisany do użytkownika U 

6 Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze 

programowanie 

7 Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz 

się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów 
 

 

 

 
3.4  PROGRAMOWANIE NUMERU TELEFONU NA KTÓRY ZOSTANIE WYKONANE POŁĄCZENIE PO ZADZWONIENIU Z   
      PANELA ZEWNĘTRZNEGO DO UŻYTKOWNIKA (888-28-U-N-#) 

 

    Każdemu użytkownikowi U możemy przypisać nr telefonu N na jaki ma być przekierowane połączenie z panela     

    zewnętrznego, w tym celu należy: 

 

  1. Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto     

      FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub   

      bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3   

      krotnym sygnałem bip. 

  2. Wybrać kod dostępu 888 

  3. Wybrać kod programowania 28 

  4. Wybrać nr użytkownika U przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

  5. Wprowadzić nr telefonu N( wewnętrzny nr w centrali albo nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego) na który    

      ma być wykonane połączenie z panela zewnętrznego i zatwierdzić przyciskiem #. Należy pamiętać, że jeżeli  

      programowanie odbywa się z nr wewnętrznego centrali to przed wprowadzeniem zewnętrznego nr telefonu  

      stacjonarnego lub komórkowego należy wprowadzić kod „wyjścia na miasto z centrali”,np.w centrali Farfisa  

      FT208E wyjście na miasto zawsze po wybraniu cyfry zero, w przypadku innych central należy postępować  

      zgodnie z ich instrukcją. 

  6. Poczekać na potwierdzenie 3x bip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze  

      programowanie. 

  7. Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz  

      się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   
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  3.5  ODBIÓR POŁACZENIA AUTOMATYCZNY/MANUALNY (888-75-U-1/0) 

 

Połączenie z panela zewnętrznego może być odebrane w trybie automatycznym lub tzw. manualnym. Odbiór 

manualny jest praktyczny , jeżeli w danym lokalu są już  zamontowane wideomonitory lub unifony, wówczas po 

wywołaniu z panela zewnętrznego wszystkie odbiorniki dzwonią jednocześnie, monitory,unifony telefon,aby przejąć 

połączenie telefonem należy odebrać połączenie i wcisnąć przycisk #, aby rozmawiać, ponowne wciśniecie 

przycisku # otwiera elektoozaczep.  

Jeżeli FTDUO jest zaprogramowane w trybie automatycznym, wówczas telefon jako pierwszy przejmuje połączenie 

z panela zewnętrznego, pozostałe odbiorniki nie dzwonią. Ta sytuacja jest korzystna jeżeli jako odbiornik w lokalu 

jest tylko telefon. W sytuacji jeżeli jest więcej urządzeń można zaprogramować czas po którym telefon 

automatycznie przejmie połączenie przychodzące, dając tym samym czas na odbiór połączenia za pomocą 

wideomonitorów lub unifonów- patrz punkt  

 

USTAWIANIE CZASU PO KTÓRYM NASTĄPI AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE. 

 

Aby zaprogramować tryb manualnego lub automatycznego odbioru należy: 

 

  1.Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto  

     FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub  

     bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3  

     krotnym sygnałem bip. 

  2.Wybrać kod dostępu 888 

  3.Wybrać kod programowania 75 

  4.Wybrać nr użytkownika U przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

  5.Wybrać 1 dla trybu manualnego ( ustawienie fabryczne) lub 0 dla trybu automatycznego 

  6. Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze   

      programowanie. 

  7.Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz   

     się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   

 

 

 
3.6 LICZBA DZWONKÓW PRZED PRZEJĘCIEM POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO PRZEZ FTDUO (888-62-SQ) 
 

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie liczby dzwonków po której przystawka FTDUO przejmie przychodzące 

połączenie telefoniczne. Funkcja ta jest przydatna jeżeli FTDUO jest równolegle połączona z innymi aparatami 

telefonicznymi. W takiej sytuacji, jeżeli przychodzi połączenie telefoniczne użytkownik ma czas liczony ilością 

dzwonków na jego odebranie na podłączonym równolegle aparacie, np. jeżeli liczba ta jest ustawiona na 5 (SQ=5) to 

w czasie odpowiadającym 5 dzwonkom można odebrać połączenie telefoniczne. Zaprogramowana ilość dzwonków 

jest jest taka sama dla wszystkich 4 użytkowników U1,U2,U3 U4. 

 

Aby zaprogramować liczbę dzwonków przed odebraniem połączenia telefonicznego przez FTDUO należy: 

 

  1. Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto    

      FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub  

      bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3  

      krotnym sygnałem bip. 

  2. Wybrać kod dostępu 888 

  3. Wybrać kod programowania 62 

  4. Wprowadzić liczbę dzwonków SQ( od 0 do 9), wartość identyczna dla wszystkich 4 użytkowników   

      U1,U2,U3.U4. 

  5. Poczekać na potwierdzenie 3x bip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze  

      programowanie 

  6. Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz  

      się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   
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3.7  USTAWIANIE CZASU PO KTÓRYM NASTĄPI AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE NA TELEFON (888-79-U-R) 

 

Po wykonaniu połączenia z panela zewnętrznego funkcja ta pozwala na ustawienie czasu po którym FTDUO 

automatycznie zadzwoni na nr telefonu N przypisany  odpowiedniemu użytkownikowi U . Funkcja ta jest przydatna 

jeżeli w danym lokalu są zamontowane również wideomonitory lub unifony. Jeżeli lokator jest na miejscu, ma czas  

odebranie połączenia na monitorze lub unifonie, jeżeli jednak jest nieobecny to po zaprogramowanym czasie 

połączenie jest automatycznie przekierowane na nr telefonu przypisany użytkownikowi U. Dla każdego użytkownika 

U1,U2,U3.U4 można przypisać różne czasy w zakresie od 0 do 90 sekund w odstępach co  10 sekund. 

Aby wykonać programowanie należy: 

 

1.Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto  

   FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub   

   bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3 krotnym  

   sygnałem bip. 

2.Wybrać kod dostępu 888 

3.Wybrać kod programowania 79 

4.Wybrać nr użytkownika U przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

5.Wprowadzić czas R ( od 0 do 9 gdzie 0=natychmiast, 1=10 sekund,2=20 sekund itd.) po  którym nastąpi  

   automatyczne połączenie na telefon 

6. Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze  

    programowanie 

7. Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz   

    się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   

 
3.8 PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH (888-77-U-T-C-DDD) 
 

Funkcje te pozwalają każdemu użytkownikowi U użyć przycisków klawiatury telefonu T ( od 0 do 9) aby wysłać 

odpowiedną komendę poprzez magistralę systemu DUO. Można zaprogramować następujące komendy C : 

0 = bezpośrednia aktywacja aktuatora (2281) o adresie DDD 

4 = otwieranie elektrozaczepu podłączonego do panela zewnętrznego o adresie DDD 

6 = rozłączenie połączenia głosowego z panelem zewnętrznym 

9 = połączenie wewnętrzne z lokalem lub połączenie z panelem zewnętrznym o adresie DDD 

Komendy są wysyłane do urządzeń o adresie DDD. Komendy mogą być wysyłane podczas połączenia telefonu z 

panelem zewnętrznym albo po zadzwonieniu z dowolnego telefonu do modułu FTDUO. Aby wysłać komendę 

należy przy użyciu klawiatury telefonu wysłać kod składający się z nr użytkownika U i nr przycisku klawiatury T i 

zatwierdzić przyciskiem #. 

Przykład 1: jeżeli dla użytkownika U=1 została przypisana dla przycisku klawiatury telefonu T=2 , komenda 

C=4(otwieranie elektrozaczepu panela zewnętrznego o adresie DDD=231) to aby otworzyć elektrozaczep panela 231 

należy wybrać na klawiaturze telefonu 12#. 

Przykład 2:jeżeli dla użytkownika U=1 została przypisana dla przycisku klawiatury telefonu T=2, komenda 

C=9(połączenie wewnętrzne z lokalem o adresie DDD= 055)to aby zadzwonić do tego lokalu należy wybrać na 

klawiaturze telefonu 12#. 

 

Aby zaprogramować komendy funkcji dodatkowych należy: 

  1.Używając telefonu wpiętego do linii wewnętrznej centrali zadzwonić na nr wewnętrzny do którego podpięto   

     FTDUO albo używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego zadzwonić na nr telefonu stacjonarnego lub  

     bramki GSM podpiętej bezpośrednio do FTDUO, poczekać na połączenie a następnie na potwierdzenie 3  

     krotnym sygnałem bip. 

  2. Wybrać kod dostępu 888 

  3. Wybrać kod programowania 77 

  4. Wybrać nr użytkownika U przystawki FTDUO który ma być zaprogramowany(od 1 do 4) 

  5. Wybrać przycisk T ( od 0 do 9) za pomocą którego komenda ma być wysłana 

  6. Wprowadź nr komendy C ( 0.4.6.9) która ma być zrealizowana 

  7. Wprowadź adres urządzenia do którego komenda ma być wysłąna 

  8. Poczekać na potwierdzenie 3xbip co oznacza , że kod został przyjęty, rozłączyć się lub kontynuować dalsze  

      programowanie 

  9. Jeżeli usłyszysz długi sygnał bip a następnie krótki, oznacza to , że programowanie nie zostało przyjęte, rozłącz  

      się i rozpocznij procedurę ponownie od punktu 1.zwracając uwagę na poprawne wprowadzanie kodów.   
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W trybie gotowości czerwona dioda modułu FTDUO mruga 1 raz, w trybie programowania i połączenia z panelem 

zewnętrznym mruga 3 razy. 

 

Podczas wykonania połączenia z panela zewnętrznego  telefon zaprogramowany do odbierania połączenia dzwoni  

(przy ustawieniach fabrycznych i przy zastosowaniu centralki telefonicznej Farfisa FT208E, wszystkie telefony 

wpięte do centralki dzwonią) 

 

Jeżeli system jest zaprogramowany w tryb odbioru manualnego, odbierz połączenie na telefonie i wciśnij przycisk # 

aby zestawić połączenie z panelem zewnętrznym, aby otworzyć elektrozaczep ponownie wciśnij przycisk # ; w 

trakcie połączenia można aktywować dodatkowe komendy jeżeli zaprogramowane poprzez wprowadzenie 

odpowiedniego kodu zatwierdzonego przyciskiem #( patrz  PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH). 

Jeżeli system jest zaprogramowany w tryb odbioru automatycznego, odbierając połączenie na telefonie jest on 

automatycznie połączony z panelem zewnętrznym, aby otworzyć elektrozaczep należy wcisnąć przycisk #. Podczas 

połączenia można aktywować dodatkowe komendy analogicznie jak w opisanym wyżej trybie manualnym. 

Połączenie z panelem zewnętrznym trwa do 90 sekund włączając w to czas dzwonienia, może być przedłużone na 

kolejne 90 sekund zgodnie z instrukcją panela zewnętrznego. 

 

Aby otworzyć elektrozaczep z telefonu bez połączenia z panelem zewnętrznym należy prawidłowo zaprogramować 

komendę C=4 a następnie zadzwonić do FTDUO( z numeru wewnętrznego centrali na numer wewnętrzy do którego 

jest podłączony moduł FTDUO lub z dowolnego telefonu do FTDUO podłączonego bezpośrednio do linii 

telefonicznej lub bramki GSM), po połączeniu i usłyszeniu 3x bip ,   wprowadzić zaprogamowany dwucyfrowy kod i 

#, jeżeli operacja jest wykonana prawidłowo usłyszysz potwierdzenie 3 x bip. 

 

Analogicznie postępuj aby wykonać pozostałe dostępne komendy: 

-połaczenie się z panelem zewnętrznym 

-dzwonienie z telefonu do innego lokatora 

-aktywacja aktuatorów .  

 
 

4. DZIAŁANIE 
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