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MENU SERWISOWE CENTRALI
Aby wejść w menu serwisowe należy wpisać 9999*kkkk pojawi się litera „P” to oznacza że jesteśmy w menu
serwisowym, opis kkkk to czterocyfrowy kod podany w tabeli kodów dołączonej do centrali, w menu funkcję
wpisujemy z klawiatury wybierając od 1do 24.
przykładowa zmiana funkcji serwisowej:
zmiana typu dzwonka : wciskamy 9999*kkkk jesteśmy w menu głównym co potwierdza litera „P”, wciskamy 1 i potwierdzamy gwiazdką następnie wciskamy numer od 1 do 8 wybierając numer melodyjki i potwierdzamy gwiazdką, w tym momencie system przechodzi do menu głównego i pokazuje „P” melodyjka została zmieniona. Wszystkie funkcje programujemy w analogiczny sposób, aby wyjść z menu wciskamy # lub czekamy kilka sekund.
OPIS FUNKCJI WCIŚNIJ NA KLAWIATURZE
Wejście w tryb serwisowy 9999*kkkk kkkk- kod (4697) wartość ustawiona fabrycznie
Ustawianie typu dzwonka 1*y* y = 1..8 [nr dzwonka] 1
Ustawianie czasu dzwonka 2*y* y = 10..999 [sek.] 30 sek
Ustawianie głośności dzwonka 3*y* y = 0..5 [poziom] 5 poziom
Minimalny zakres poprawnych unifonów 4*y* y = 1..255 [nr min unif] 1
Maksymalny zakres poprawnych unifonów 5*y* y = 1..255 [nr max unif] 255
Przesunięcie numeracji 6*y* y = 0..999 [offset] przesunięcie numeracji przestawia
także zakres minimalny i maksymalny aktywnych unifonów, czyli jeżeli mamy ustawione w słuchawce mieszkanie
np.128 a przestawimy zakres o 200 to należy wybrać słuchawkę nr 328 a zakres aktywnych mieszkań jeżeli był
ustawiony na 0 to aktywne wybieranie jest od mieszkania 201 do 455 czyli także przestawiony o 200
Maksymalny czas rozmowy 7*y* y = 20..999 [s] 120 sek
Czas elektrozaczepu 8*y* y = 2..255 [s] 4 sek
Akustyczne potwierdzenie otwarcia przy drzwiach 9*y* gdzie y to: 0 - Off, 1 – On 1-on
Informacja lokatora o otwarciu drzwi 10*y* gdzie y to: 0 - Off, 1 – On 0-off
Klik klawiatury 11*y* gdzie y to: 0 - Off, 1 – On 1-on
Usunięcie wszystkich kluczy RFiD 12*9999* poczekaj na sygnał dzwiękowy, przejście do „P”
Usunięcie klucza RFID 12*9998* przyłożonego do czytnika
Usunięcie klucza RFID (nr) 12*n* n-0...255 po wprowadzeniu numeru mieszkania i potwierdzeniu gwiazdką system odliczy od 1 do 9 i potwierdzi funkcję sygnałem dźwiękowym, przejdzie do P
Dodanie klucza RFID 13*n* gdzie n- numer mieszkania – przyłożyć brelok RfiD i poczekać na sygnał dzwiękowy. Następnie można wybrać kolejny numer mieszkania, przyłożyć brelok RfiD i poczekać na sygnał dzwiękowy. Numer mieszkania może być także „0” (brelok administracyjny). System przyjmuje do pamięci 420 kluczy.

Kasowanie wartości domyślnych wszystkich 14*1* system zupełnie czysty i gotowy do kompletnego
zaprogramowania wszystkich funkcji od 1 do 24 włącznie z wpisaniem wszystkich kodów użytkowników, proszę o
świadome korzystanie z tej funkcji.
Kasowanie wartości domyślnych globalnych 14*2*od poz. 1 do 11 włącznie i kodów serwis i brama elektryczna
Kasowanie wartości domyślnych użytkowników 14*3* od pozycji 21 do 24 włącznie na domyślne
Ustawianie typu dzwonka użytkownika 21*n*y* n – 1..255 numer unifonu y – 0..8, 0-globalny
Ustawianie czasu dzwonka użytkownika 22*n*y* n – 1..255 numer unifonu y-czas dzwonka
yyy – 0..999 [s] 0-globalny
Ustawianie głośności dzwonka użytkownika 23*nnn*yy* Nnn – 1..255 numer unifonu yy – 0..5, 0-globalny
Zmiana kodu użytkownika 24*n*kkkk* n – 0..255 numer unifonu kkkk – nowy kod
lub zmiana kodu administratora 24*9999*kkkk* gdzie kkkk-nowa
część kodu serwisowego czyli po zmianie kodu zawsze zostaje pierwsza część 9999*nowa część kodu pod numerem 0
możemy wprowadzić kod dla administracji budynku
Zmiana kodu do otwarcia bramy elektrycznej 24*9998*kkkk - gdzie kkkk to nowy kod do bramy
Wyjście z trybu serwisowego #
Otwarcie drzwi n*kkkk gdzie n-numer lokalu a kkkk- czterocyfrowy kod z tabeli
Otwarcie bramy elektrycznej *kkkk gdzie kkkk czterocyfrowy kod
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  kosztów nie uwzględniamy.


Razem = 4072zł +Vat23%

W tym roku też założymy ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny + rury + grzejniki) z montażem  z zapasem mocy takim aby mógł się podłączyć do nas kolejny najemca. 
Zakładamy że umowa na wynajem będzie na minimum 3 lata z 6-mcznym okresem wypowiedzenia.

Proponujemy w zamian za wykonane prace przez okres pierwszych ośmiu miesięcy upust na wynajem powierzchni w wysokości 50%.



– oświetlenie korytarza i wejscia do budynku. Podłączenie liczników. Koszt materiałów 370zł + robocizna 27rbh x 21zł = 567zł.
	Zamontujemy oświetlenie w łazience i posprzątamy ją. 


Wyremontujemy wynajmowane pomieszczenie – naprawa. Drzwi + futryna + zamki + montaż= 500zł.
	Odnowienie klatki schodowej i korytarza głownego na pierwszym piętrze. Norma farb 0,22kg / m2. 340M2 = 75l farby. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne z przygotowaniem podłoża 5zł m2

340m2 x 5zł = 1700zł + 5 wiader farby 150zł + narzędzia malarskie 25zł = 1875zł
	Instalacje elektryczne. Tablica licznikowa z podłączeniem zasilania głównego.

Tablica licznikowa przygotowana będzie dla podłączenia do 8 odbiorców na I piętrze. (miejsce na 16 bezpieczników. 1 fazowe. Obwód administracyjny –Milionowa 2 proponujemy następujący zakres prac ze wstępną ich wyceną.

Na zewnątrz budynku.
	Montaż oświetlenia zewnętrznego, lampa + okablowanie + bezpiecznik S + robocizna = 430zł
	Uprzątnięcie terenu z gruzu, szkła, elementów drewnianych etc. 4Rbh + kontener 250zł = 330zł


Wewnątrz budynku.
Drzwi wejściowe i przejściowe do korytarza po lewej stronie W nawiązaniu do rozmowy na temat wynajmu pomieszczeń ul.
OFERTAferta na videodomofon

679-283-22-67, tel. 517-517-700Andrzej Karcz, NIP , Wróblewskiego 18, 
Lipecka Elżbieta 880-535-477
603-874-969Espol 
Nr 00 – RRRRMMDD  XY
 cyfrowy
 20%
–Rabat na powyższy materiał 
 
Ceny nie zawierają rabatów. Termin ważności oferty: 30 dni
Termin realizacji: 
7 dni od daty wpłynięcia pisemnego zamówienia





W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail.
Zamówienia proszę kierować imiennie pod nr fax`42 0u +48 188886724445.


Z poważaniem



P.PObsługi KlientaDział Handlowy
_____________________________
Handlowiec MDPracownik Działu Obsługi Klienta
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fax. +482144458888
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Zdjęcia wyrobów:dotycząceprzesłane _______________ ________ _ z dnia zapytanie ofertoweW odpowiedzi na  __________________ przedstawiam
:
 następującą ofertę
Na _____________________________________


Rabat na powyższy materiał – 20% konkretna i dobra dla obu stron.

Robert Borowski i Przemysław Nakielski.
Digitech Polska sp. Z o.o.
Mam głęboką nadzieję że nasza propozycja jest

