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ZASADY SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Należy je składować w miejscach
do tego przeznaczonych. W tym celu prosimy zwrócić się do odpowiedzialnych instytucji  lub firm zajmujących się
recyklingiem odpadów. - Dyrektywa 2002/96/we/ z dnia 27.01.2003

MONTAŻ CENTRALI
Centralę  montujemy  na  ścianie  budynku  (wiatrołap,  przedsionek,  osłonięta  ściana,  ściana
wschodnia  itp.)  tak,  aby  zminimalizować  działanie  niekorzystnych  warunków atmosferycznych,
zwłaszcza wody. Zalecamy montaż centrali na wysokości ok. 1,35m. Ramkę centrali montujemy za
pomocą kołków rozporowych lub odpowiednich śrub, dodatkowo ramkę do montażu podtynkowego
montujemy  za  pomocą  gipsu  w  otworze  ściany.  Przewody  wyprowadzamy  przez  otwory  w
podstawie.  UWAGA! Dla  prawidłowego  funkcjonowania  i  zapewnienia  bezpieczeństwa
użytkowania centralę domofonową (w metalowej ramce) należy podłączyć do uziemienia łącząc
zacisk "uziemienie" na korpusie z odpowiednią instalacją ochronną (PE).
Połączenie między centralą a elektrozaczepem i transformatorem zasilającym zaleca się wykonać
przy użyciu przewodu o przekroju 1 mm2 ( np. LY1,0). Długość przewodu nie powinna przekraczać
7m w przypadku obwodu elektrozaczepu i 15m w przypadku obwodu zasilania! Przy mniejszych
przekrojach i zbyt długich połączeniach mogą nastąpić w trakcie otwierania zamka elektrycznego
drzwi spadki napięć powodujące zakłócenia w pracy centrali nawet po zakończeniu otwierania.
Napięcie zasilania 12V AC (zalecany transformator sieciowy typ 11,5V 0,8A 10W) podłączamy do
zacisków  12V~  centrali.  Dla  centrali  z  elektrozaczepem  rewersyjnym  moc  transformatora
obliczamy ze wzoru: P[W] = (12V * prąd elektrozaczepu [A] + 4W) * 1,6 (zalecany ACO 11,5V 2A).
Zbyt mała moc transformatora powoduje „buczenie” podczas rozmowy.
W przypadku zasilania centrali CDNP z zasilacza buforowego z akumulatorem, napięcie ok. 13,8V
podłączamy do zacisków centrali: +DC (+ ELOCK) i GND (- LINE).
Elektrozaczep bez określonej polaryzacji  podłączamy dowolnie do zacisków „ELOCK”, stosując
elektrozaczep rewersyjny należy założyć zworę Z13 (pod rezystorem z lewej strony płytki)!
Dodatkowe wyjście przekaźnikowe „OUTPUT” (tylko Master) można wykorzystać do sterowania
np. kolejnej bramy (ustawienie fabryczne) za pomocą kodu (z „podwójnym kluczykiem”) i przycisku
F2 unifonu. Czas zadziałania i funkcje wyjścia „OUTPUT” możemy zmienić w programie 18, port 2
(analogicznie jak modułu CND-I/O).
Wszystkie połączenia instalacji należy lutować!
Do centrali doprowadzamy następujące przewody: 

 2 żyły x 1mm2 - zasilające do transformatora,
 2 żyły x 1mm2 - do elektrozaczepu,
 2 żyły x 0,5mm - przewodu domofonowego do podłączenia unifonów
 1 żyła przewodu w żółto zielonej izolacji – do podłączenia uziemienia obudowy.

Schemat połączenia pojedynczej centrali CDNP



Schemat połączenia większej ilości central CDNP

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE UNIFONÓW
Unifony montujemy zgodnie z instrukcją montażu producenta. Podłączamy zwracając uwagę na
poprawne  ustawienie  adresu  w  dekoderze  unifonu  i  właściwe  pod  względem  polaryzacji
podłączenie do zacisków „LINE” centrali.

REGULACJA POZIOMU DŹWIĘKU
Ustawień  poziomu  głośności  dokonujemy  po  uzyskaniu  połączenia  z  unifonem  w następujący
sposób:

– potencjometrem „MIC” regulujemy czułość mikrofonu centrali
– potencjometrem „SOUNDS” regulujemy poziom głośności dźwięków centrali
- potencjometrem „SPK” regulujemy poziom głośności głośnika w centrali
Po  ustawieniu  tych  wartości  należy  kręcąc  potencjometrem  „BALANCE”  ustalić
położenie  punktów,  w  których  następuje  wzbudzenie  (piszczenie)  w  głośniku  i
ustawić potencjometr w połowie między tymi punktami.

PROGRAMOWANIE CENTRALI
W celu wejścia w programy instalatorskie należy wcisnąć przycisk „klucz”  i  w ciągu 5 sekund
wpisać  ośmiocyfrowe  hasło  „1507xxxx”,  gdzie  „xxxx”  jest  czterocyfrowym  hasłem  instalatora.
Potwierdzeniem  wejścia  jest  sygnał  dźwiękowy  modulowany  „w  górę”,  pojawieniem  się  na
wyświetlaczu numeru wersji oprogramowania i następnie komunikatu „PROGR”. Cztery pierwsze
cyfry hasła (1507) są wartością stałą, a cztery kolejne („xxxx”) ustawia instalator.
Hasło instalatora w nowej centrali ustawione jest na „0000” i po zakończeniu instalacji musi
być zmienione na inne! (program P7).
W  trybie  instalatora  możliwe  jest  zresetowanie  (ponowne  uruchomienie)  centrali  poprzez
wciśnięcie jednocześnie przycisków 7 i 9.



Centrale  wyposażone  w  podgrzewany  wyświetlacz,  w  momencie  wyjścia  z  trybu  instalatora
(przycisk „#”), wyświetlają aktualną temperaturę wewnątrz centrali.

Programy realizowane przez centralę CDNP:

URUCHOMIENIE SERWISOWE 
ELEKTROZACZEPU

ZMIANA KODU OTWIERANIA 
INDYWIDUALNEGO

ZMIANA KODU OTWIERANIA 
INDYWIDUALNEGO

USTAWIENIE LICZBY 
DZWONKÓW, ZEZWOLENIE 
NA DZWONIENIE  DO LOKALU

WŁĄCZANIE - WYŁĄCZANIE 
PODZWANIANIA DO LOKALU 
PO OTWIERANIU DRZWI

USTAWIANIE JEDNEGO
Z CZTERECH SYGNAŁÓW 
DZWONIENIA

USTAWIENIE CZASU 
WYSTEROWANIA 
ELEKTROZACZEPU

ZMIANA HASŁA 
INSTALATORA

SPRAWDZANIE PRZYPISANIA 
KART DO LOKALU

WPISANIE NOWEJ TABELI 
KODÓW OTWIERANIA

ZAŁĄCZENIE OBSŁUGI 
ELEKTROZACZEPU 
REWERSYJNEGO

BLOKADA MOŻLIWOŚCI 
PRZYWRÓCENIA USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

PROGRAMOWANIE 
CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO 
ACC

PROGRAMOWANIE MODUŁU 
DO NAZWISK
Z PRZYCISKAMI  2,6,10NP

 USTAWIE OPÓŹNIENIA 
OTWIERA DLA TZW. 
OTWIERANIA 
KORYTARZOWEGO

PROGRAMOWANIE CZASU 
WŁĄCZENIA NAPISU 
„WEZWIJ  SERWIS”

INSTALATORSKIE 
WYWOŁANIE DZWONIENIA Z 
LOKALU

SERWISOWE WYWOŁANIE 
DZWONIENIA Z LOKALU

WYSZUKANIE ŹLE 
ODŁOŻONYCH LUB 
USZKODZONYCH UNIFONÓW

TEST LINII – SPRAWDZANIE
APARATÓW W INSTALACJI

Rozszerzona instrukcja montażu oraz programowania centrali CDNP wraz z opisem typowych 
problemów jest dostępna na stronie www.aco.com.pl
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