MANUAL DO UTILIZADOR

TECNOLOGIA

Módulo de memória de vídeo / fotografia.

Módulo de memória
M-IP-GB2
Instalação 2 fios
GB2 Nexa Modular
Cód. 50122106

TM-IP-GB2 PT REV.0119
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MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
INTRODUÇÃO
Primeiro queremos agradecer-lhe a aquisição deste produto e felicitá-lo pela mesma.

O compromisso com a satisfação dos clientes está patente na nossa certificação ISO-9001 e no fabrico de produtos
como aquele que acaba de adquirir.
A sua avançada tecnologia interna e o rigoroso controlo da qualidade farão com que os clientes e os utilizadores
usufruam das inumeráveis funcionalidades que este equipamento oferece. Para tirar um maior proveito das mesmas
e obter um funcionamento correto desde a primeira utilização, deve ler atentamente este manual de instruções.
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CONSELHOS PARA A COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
- Não aperte demasiado os parafusos dos terminais de ligação bus do módulo M-IP-GB2.
- Antes de ligar o equipamento, verifique as ligações do módulo M-IP-GB2, o alimentador FA-GB2/B, os distribuidores
e os monitores.
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- Utilize o cabo Golmar RAP-2150 (2x1 mm ).
- Siga sempre as instruções deste manual.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
- O equipamento deve ser instalado ou modificado sem alimentação elétrica.
- A instalação e a manipulação destes equipamentos devem ser realizadas por pessoal autorizado.
- A instalação deve ser realizada a, pelo menos, 40 cm de distância de outra.
- Instale o módulo num lugar seco e protegido sem risco de gotejamento ou projeções de água.
- Evite locais próximos de fontes de calor, húmidos, pulverulentos ou com muito fumo.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação para que o ar possa circular livremente.
- Para evitar danos, o módulo M-IP-GB2 deve estar firmemente fixado.

CARACTERÍSTICAS
- Módulo de memória M-IP-GB2 com instalação simplificada (bus de 2 fios não polarizados).
- Módulo de memória M-IP-GB2 para o sistema Gb2:
wInstalação “Edifício”:
- Até uma unidade de memória M-IP-GB2.
- A unidade de memória deve ser instalada no lado bus dos monitores (consulte o esquema de instalação da
página 5).
- Cada apartamento apenas pode ver as suas próprias gravações.
- O monitor do sistema deve suportar a função de gravação de imagens (vídeos / fotos).
- Ao ser conectado à unidade M-IP-GB2, a função memória da fotografia e do calendário serão ativados
imediatamente, para a função memória de vídeo, é necessário um cartão MicroSD 16 GB Classe 10 (não incluído).
- O monitor do sistema deve suportar a função de gravação de imagens.
- O monitor tem uma função de autogravação.
- O tempo por cada gravação de vídeo no módulo de memória é 9 s (necessário cartão MicroSD 16 GB Classe 10).
- Os vídeos / fotografias gravadas podem ser eliminadas a partir do monitor.
- Os vídeos / fotografias podem ser reproduzidos no monitor se o sistema estiver em repouso. Se for recebida uma
chamada enquanto se estiver a visualizar um vídeo / fotografia, a reprodução será interrompida para atender a
chamada imediatamente.
- No sistema de edifício, cada apartamento apenas pode ver as suas próprias gravações.
- É recomendável rever os vídeos / fotografias das chamadas perdidas armazenadas e ir eliminando os mais antigos.
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MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
DESCRIÇÃO DOS TERMINAIS
Frontal

Parte superior

Parte inferior

Cartão Micro SD
(Máx. 16 GB
Classe 10)
LAN

BUS(DS) BUS(M)

1 2 3 4 5 6

ON

Comutadores DIP (deixar em OFF), SEM FUNÇÃO
BUS (DS): Terminais de entrada bus.
BUS (M): Terminais de saída bus.
LAN: Sem função.
Tabela1

Posição

DIP1~DIP6

Descrição

Estado
1 2 3 4 5 6

Sem função

MONTAGEM
Passo 1: Instale a calha DIN na parede,
fixando-a com os parafusos fornecidos.
Calha DIN

Passo 2: Puxe a lingueta de montagem.
depois pressione levemente a unidade
contra a parede.

Calha DIN

Lingueta de montagem

NOTA: Antes de conectar o módulo M-IP-GB2, desconecte a alimentação do sistema.
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MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
MODO DE FUNCIONAMENTO
LED

BOTÕES

Power In-use

CHECK CALL

Net

Video

DT-CHK IP-CHK

Descrição dos LED de estado:
Indicador LED

POWER

Descrição

-Led fixo, estado OK.
-Led intermitente, a inicializar o sistema, aprox. 15 s.

LIGHT

-Sem utilização

MEMORY

-Sem utilização

CAMERA

-Sem utilização

Descrição dos botões:
BOTÕES

Descrição

CHECK

-Sem utilização

CALL

-Sem utilização

DT-CHK

-Sem utilização

IP-CHK

-Sem utilização

CARACTERÍSTICAS CABO MANGUEIRA RAP-2150 (GOLMAR))
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
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Condutor de cobre polido flexível de 1 mm entrançado
Passagem da cablagem

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Resistência elétrica do condutor a 20 ºC

VALORES
Classe V
15 V/m

VALORES
19,5

/Km

Capacidade entre condutoress

45pf/m 10%

Impedância característica

100

10%
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MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO:
Instalação edifício de videoporteiro com módulo de imagem M-IP-GB2.
VESTA2 SE
Principal
(*) Fim de
linha
(1)

ON

HABITAÇÃO 23 (3) (**)

D2

BUS

BUS

D1

BUS

D2L-GB2

BUS

BUS

VESTA2 SE
Principal
Fim de
linha

(1)

HABITAÇÃO 2 (3) (**)
BUS

D1
D2

BUS

VESTA2 SE
Principal

BUS

BUS

D2L-GB2

BUS

OFF

HABITAÇÃO 1 (3) (**)
BUS

Rede
100~240 Vca
N

L

CN

M-IP-GB2
BUS
(DS)

L

FA-GB2/B
BUS
(M)

BUS (M) BUS(PL)

Placa de acesso
Placa de botões

(*) Retire o conector em ponte
de todos os distribuidores
exceto do último.

Placa codificada

Modo edifício
botões
ou
Modo edifício
codificado
SW1

ou

ON

(**) Configurar fim de linha no
último monitor.
Dip 6 em On.

(3)

1

2

3

4

5

6

+

_

12Vcc

(2)

12 Vcc / 270 mA

C1 NA1 AP- AP+ NA2 C2 AP+ AP- P1 P2 BUSBUS

Relé 1

Relé 2

(2)

AP

Importante:
(1) Coloque o conector em ponte na posição de monitores GB2 de todos os distribuidores D2L-GB2.
(2) Para um trinco elétrico de corrente alternada ou um segundo trinco elétrico, consulte o manual anexado com a placa.
(3) Para a descrição, instalação, configuração, distâncias, secções, programação do monitor e da placa, consulte o manual correspondente.
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MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
CONFIGURAÇÃO DA DATA / HORA
Se quiser modificar a data e a hora que serão mostrados nos vídeos / fotografias gravadas, entre no menu do monitor
VESTA2 SE carregando na tecla
e com a ajuda dos botões
e
, aceda à opção “Ajustes”. Carregue
uma vez no menu “Ajustes”, mantenha premida a tecla
durante 3 s e a seguir configure a data e a hora. (Ver
detalhes da configuração da data e hora mostrados mais abaixo).

Menu Principal

Menu Principal

Câmara/Porta

Desvio

Intercomunicação

Luz

Reprodução

Ajustes

Não Incomodar

Acerca de

Ajustes
Toque chamada
Volume chamada
Ligação automática
Idioma

Data e hora
2019-04-29
10:51:40

Quando o monitor mostrar o ecrã de ajustes “Data e hora”;
carregue
para navegar pela data / hora e com
18/11/07 no
10 :botão
52 : 10
os botões e modifique para o valor pretendido. Carregue
na opção
para guardar e depois carregue na opção
para sair da função do menu do utilizador.

MÓDULO DE MEMÓRIA: M-IP-GB2
NOTAS:
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Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN
Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

