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1. DESCRIERE GENERAL  
 
 

1.1. Destina ie 
 
Instala ia de interfon audio tip ELECTRA – PASS/Analogic pentru BLOCURI, cu posturi interioare semiduplex, 
este destinat  mont rii la intrarea în diverse imobile (blocuri de locuin e, sedii de firme, etc.), pentru 
controlul accesului persoanelor str ine. Pentru accesul în imobil, locatarii folosesc cartela de proximitate, 
iar celelalte persoane cer i eventual primesc permisiunea de acces prin intermediul audio interfonului. 
 
Interfoanele marca ELECTRA reprezint  solu ia ideal  pentru siguran a locatarilor dintr-un imobil, pentru c  
ofer : 

 LINI TE, f r  vizitatori nepofti i 
 SECURITATEA personal  i a bunurilor 
 CONTROLUL ACCESULUI 
 CONFORT 
 CALITATE i FIABILITATE 

 
1.2. Componen a instala iei 

 

Nr Cod Foto Denumire produs 

PANOURI EXTERIOARE 

1. PES.A255 

 

Panou exterior BASIC, AUDIO, semiduplex, acces cu proximitate, 
maxim 255 interioare, tastatur  luminoas , afi are num r 
apartament apelat, programare–comunica ie cu PC, culoare gri 
 
 Este compatibil cu orice instala ie analogic  ELECTRA în 

durata medie de utilizare (8 ani). 
Func ioneaz  numai cu TAG.ELT.300 ! 

2. PLL.42G 

 

Panou list  locatari BASIC, 4 module de afi are nume iluminate 
din interior, iluminare de aceea i culoare ca i tastatura panoului 
exterior tip PES.A255 (verde), culoare gri  

POSTURI INTERIOARE AUDIO 

1. IA 02 

 

Post interior audio BASIC, semiduplex, buton închis-deschis i 
reglare volum în 2 trepte, culoare alb  
 Compatibil şi cu panourile exterioare tip PAM 255.2, PAM 

255 

DISTRIBUITOARE DE APEL 

1. DEM 08 

 

Distribuitor de apel pentru panou PES.A255 
 Permite conectarea a 8 posturi interioare tip IA 02 
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SURSE DE ALIMENTARE 

1. SAL.A1A 

 

Surs  de alimentare cu 2 ie iri: 14 Vc.c./ 0,3 Ac.c. i  
20 Vc.c./ 1,3 Ac.c., montare pe in  DIN – standard EN 50022 
sau aparent , cu circuit înc rcare acumulator (suport  maxim 2 
yale), alb  

2. BAC.123 

 

 

Acumulator 3,2 Ah în carcas  cu montare pe in  DIN - standard 
EN 50022 

3. SAL.A2A.ACC 

 

 

Surs  de alimentare cu 2 ie iri: 14 Vc.c./ 1,3 Ac.c. i  
20 Vc.c./ 0,2 Ac.c., carcas  cu spa iu pentru acumulator – 
montare aparent  (suport  maxim 2 yale), alb  

YALE ELECTROMAGNETICE 

1. YEM.22x 

 

Yal  electromagnetic  BASIC, curent continuu, tensiune/curent 
12 Vc.c./ 0,9 Ac.c., realizat  din materiale speciale care nu se 
degradeaz , montare în interior i exterior pe orice tip de 
material (metal, aluminiu, PVC), func ioneaz  în orice condi ii 
de mediu exterior, se livreaz  cu pies  blocare plonjor  
x = G – gri, M – maro sau  N - negru 

2. YEM.11x 

 

Yal  electromagnetic  BASIC, curent continuu, carcas  
metalic , tensiune/curent 12 Vc.c./ 1,5 Ac.c. 
 
x = A - alb sau G - gri 

CARTELE DE ACCES 

1. TAG.ELT.300 

 

Tag proximitate PROGRAMABIL, produc ie ELECTRA, cu cod 
personalizare produc tor, posibilitate acordare a unui cod unic 
pe o scar  de bloc, costuri reduse la vânzarea post-instalare 
Instala iile ELECTRA func ioneaz  numai cu tag-uri ELECTRA ! 
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1.3. Descriere constructiv  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Difuzor 

Afi or tip LED, 3 
caractere 

Tastatur  luminoas  

Cititor proximitate 

Panourile exterioare PES.A255 cu comunica ie 
analogic  asigur  apelarea posturilor interioare, 
convorbirea cu locatarul i accesul în scara 
blocului pe baz  de tag de proximitate. 
 

Buton VORBI I 

Buton ACCES/LUMIN

Reglare VOLUM/ 
post închis 

Posturile interioare audio IA 02 asigur  
convorbirea cu persoana care apeleaz , 
acordarea accesului i aprinderea luminii în 
scara blocului din apartament. 

Sursa de alimentare SAL.A1A este destinat  instala iilor audio, are 2 ie iri:  
14 Vc.c./ 0,3 Ac.c. i 20 Vc.c./ 1,3 Ac.c. i are posibilitate de montare pe in  DIN – 
standard EN 50022. 
Este prev zut  cu circuit înc rcare acumulator i cu un LED bicolor care aprins 
„VERDE” semnalizeaz  existen a tensiunilor în instala ie. LED-ul î i schimb  
culoarea din verde în „RO U” în momentul în care dispare tensiunea de la re eaua 
de 230 Vc.a. i instala ia r mâne alimentat  din acumulator. Acumulatorul este 
plasat în exteriorul sursei de alimentare (Bloc acumulator tip BAC.123) i se 
conecteaz  la bornele sursei „-AC” i „+AC”. Sursa va asigura înc rcarea acestui 
acumulator atâta timp cât la bornele „F-N” este prezent  tensiunea re elei. 

Blocul acumulator BAC.123 este destinat aliment rii instala iei pe durata de 
timp cât nu exist  tensiune de re ea. Con ine un acumulator de 12V / 3,2 Ah. 

Module 

luminoase 

pentru afi are 

nume locatari 

Panourile list  locatari PLL.42G  sunt prev zute 
cu 4 module de afi are a numelor persoanelor 
asociate posturilor interioare i num rul ce 
trebuie format pentru apelul acestora. Cele 4 
module sunt iluminate din interior i au aceea i 
culoare cu tastele panoului.   
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Tag-ul de proximitate produc ie ELECTRA, cod TAG.ELT.300 func ioneaz  pe 
principiul RFID (identificare prin radiofrecven ), având cod unic sau diferit de 
la un tag la altul.  
Prin citirea codului tag-ului de c tre un cititor de proximitate montat în panoul 
exterior se permite accesul persoanelor în imobil. 

Tag-ul ELECTRA (RFID 125 KHz) este programabil, adaptându-se la o palet  

larg  de situa ii practice întâlnite de firmele instalatoare. În condi iile 

achizi ion rii unui programator, instalatorii au urm toarele op iuni: 

 S  programeze 16.777.216 de coduri consecutive. 

 S - i personalizeze tag-urile i instala iile de control acces cu un cod 

propriu, având astfel exclusivitate în gestionarea instala iilor respective. 

Combina iile care se pot realiza sunt în num r de 2.000 x 16.777.216. 

 S  realizeze copii ale altor tag-uri de frecven  125 KHz. 
 

Distribuitoarele de apel DEM 08 se conecteaz  la panoul exterior i are rolul 
de a comanda postul interior care a fost apelat. Un distribuitor de apel poate 
comanda maximum 8 posturi interioare IA 02. 

Yala electromagnetic  YEM.11x asigur  acelea i func ii ca i yala YEM.22x. Pe 
yal  se afl  un buton mecanic, care permite deschiderea yalei în condi ii de 
urgen  i un buton electric, care permite deblocarea cu temporizare a 
acesteia. Yala are carcas  metalic . 

Sursa de alimentare SAL.A2A.ACC este varianta constructiv , cu montare pe 
perete, a sursei SAL.A1A. În plus, sursa are prev zut loca  intern pentru 
acumulator (134 x 67 x 61 mm) i circuit de înc rcare a acumulatorului de 12 V - 
capacitate 3,2 Ah sau mai mic .  
 
SAL.A2A.ACC - 2 ie iri: 14 Vc.c./ 1,3 Ac.c. i 20 Vc.c./ 0,2 Ac.c.  
 

Yala electromagnetic  YEM.22x asigur  închiderea u ii imobilului pentru a 
bloca accesul, dar i deblocarea acesteia la comanda electric  primit  de la 
panoul exterior. Facilit i: 

- un singur buton yal  cu dubl  ac ionare: mecanic  i electric  pentru 
deblocarea cu temporizare a yalei, în situa ii de urgen ; 
- montare pe u i din: lemn, metal, PVC, cu deschidere spre interior sau 
exterior, cu mâna stâng  sau cu mâna dreapt  (plonjor pivotant cu 180°); 
- accesorii pentru facilitarea montajului 
- realizat  din materiale compozite rezistente la ocuri i uzur  
mecanice, la agen i chimici i expunere solar  i ploaie. 
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1.4. Configura ii 
 
 

A. INSTALA IE BASIC - AUDIO: panou exterior PES.A255 cu posturi interioare audio IA 02, surs  de 
alimentare SAL.A1A i bloc acumulator BAC.123, yal  electromagnetic  YEM.11G 
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B. INSTALA IE BASIC - AUDIO: panou exterior PES.A255 cu posturi interioare audio IA 02, surs  de 
alimentare SAL.A2A.ACC, yal  electromagnetic  YEM.22N 
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2. CARACTERISTICI TEHNICE 
 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INSTALA IEI per ANSAMBLU 

Tensiune de alimentare a instala iei 230 V ± 10% / 50 Hz 

Curent maxim consumat din re eaua de 230 Vc.a. 0,2 A  

Tensiuni de alimentare (interne instala iei) 
13,8 ... 14,2 Vc.c. (stabilizat ) 
14 ... 20 Vc.c. (nestabilizat ) 

Gama temperaturilor de func ionare 

 - 25 oC ... + 40 oC pentru componentele 
exterioare cl dirii 
 0 oC ... + 40 oC pentru componentele interioare 

cl dirii     

Umiditate relativ  maxim  90% la + 20 °C 

Comunica ie audio panou exterior  post interior Semiduplex 

Num rul maxim de posturi interioare (audio, video) 255 

Capacitate maxim  distribuitor de apel DEM 08 8 posturi interioare 

Comanda ac ion rii yalei i a automatului pentru 
iluminat 

Prin cartela de acces sau din apartament 

Interconectare cu alte dispozitive 
Automat pentru iluminat API.11G, dispozitive de 
control acces DAC.P2G 

Durata medie de utilizare 8 ani 

 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE COMPONENTELOR INSTALA IEI 

PANOURI EXTERIOARE PES.A255 

Tensiuni de alimentare  
13,8 ... 14,2 Vc.c.(stabilizat ) i 14 ... 20 Vc.c. 
nestabilizat  (alimentarea yalei electromagnetice) 

CCuurreenntt  mmaaxxiimm  ddee  ccoommaanndd   llaa  iiee iirreeaa  „„AASS””  5500  mmAA//  1144  VV,,  nneepprrootteejjaatt  llaa  ssccuurrttcciirrccuuiitt  

AAffii aarreeaa  nnuumm rruulluuii  aappaarrttaammeennttuulluuii  aappeellaatt    
AAffii oorr  ccuu  33  ddiiggii ii  ––  lleedd--uurrii  vveerrzzii  ccuu  îînn ll iimmeeaa  
ccaarraacctteerreelloorr  ddee  1122  mmmm))  

Semnalizarea st rii de a teptare 33  ppuunnccttee  lluummiinnooaassee  

Tastatura iluminat  din interior  1122  ttaassttee  

Comunica ie audio panou exterior  post interior  Semiduplex    

Intrarea în modul de programare Prin cod de programare 

Control acces  Tag de proximitate TAG.ELT.300 

PPaarraammeettrrii  pprrooggrraammaabbiillii  ddee  llaa  ttaassttaattuurr     

  Tipul cartelei: proximitate  

 Durata temporiz rii yalei (1...10s) 
 Num rul primului post interior 
 Tipul soneriei de apel (1...4) 
 Intervalul de timp între prima i a doua ac ionare 

a yalei (5...20s) 

Comunica ie cu PC 
Prin interfa a INT.COM.1, pentru salvarea bazei de 
date cu codurile tag-urilor de proximitate 

Carcas  panou exterior  Metalic , vopsit  în câmp electrostatic  

Butoane tastatur   Din material plastic semitransparent  
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Gama temperaturilor de func ionare --  2255  °°CC  ......  ++  4400  °°CC  

Gama temperaturilor de transport i depozitare --  3333  °°CC  ......  ++  5555  °°CC  

Dimensiuni de gabarit 126 x 282,5 x 43 mm 

Masa  0,75 kg  

  

PANOURI LIST  LOCATARI PLL.42G 

Tensiune de alimentare / limite 14Vc.c. / 13,8 ... 20 Vc.c. nestabilizat , filtrat  

CCuurreenntt  mmaaxxiimm  ccoonnssuummaatt  mmaaxx..  5500  mmAA  

NNuumm rr  mmoodduullee  ddee  aaffii aarree    44  

Gama temperaturilor de func ionare --  2255  °°CC  ......  ++  4400  °°CC  

Gama temperaturilor de transport i depozitare --  3333  °°CC  ......  ++  5555  °°CC  

Dimensiuni de gabarit 126 x 282,5 x 43 mm 

Masa  0,63 kg  

  

POSTURI INTERIOARE AUDIO IA 02 

TTeennssiiuunnee  ddee  aalliimmeennttaarree  1122,,00  ......  1144,,33  VVcc..cc..  ((ssttaabbiilliizzaatt ))  

  

CCoommaannddaa  aacc iioonn rriiii  yyaalleeii  
 

De la butonul  „ACCES/LUMIN ”  

Reglaje externe 
Volum convorbire, în trepte:  MAX.,  MEDIU i 

 OPRIT  (comutator de transla ie cu 3 pozi ii)  

Pornirea convorbirii  Prin ap sarea push-butonului    „VORBI I”  

AAssccuullttaarreeaa  rr ssppuunnssuulluuii  iinntteerrllooccuuttoorruulluuii  Eliberarea push-butonului   „VORBI I” 

CCoommaannddaa  aauuttoommaattuulluuii  ddee  iilluummiinnaatt  AAPPII..1111GG  ((ff rr   

aappeellaarree))  
Prin ap sarea push-butonului  „ACCES/LUMIN ” 

Gama temperaturilor de func ionare 0 °C ...  + 40 °°C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare --  3333  °C ...    ++  5555  °°CC  

Umiditate relativ  maxim  90% la +20 °°C 

Dimensiuni de gabarit 181 x 91 x 35 mm 

Carcas  din plastic ABS 

MMaassaa  0,19 kg  

DISTRIBUITOARE DE APEL DEM 08 

Tensiune de alimentare 1122,,00  ......  1144,,22  VVcc..cc..  ((ssttaabbiilliizzaatt )) 

Ie ire protejat  la scurtcircuit Ie irea +D 

Capacitate maxim  8 posturi interioare 

Gama temperaturilor de func ionare 0 °C ...  + 40 °C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare - 33 °C ...  + 55 °C 

Umiditate relativ  maxim  90% la +20 °C 

Dimensiuni de gabarit 164 x 94 x 43 mm  

Carcas  din plastic ABS 

MMaassaa  0,18 kg  
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YALE ELECTROMAGNETICE YEM.22x 

Tensiune de alimentare/curent pe perioada 
anclan rii – valori nominale 

12 Vc.c./ 0,9 Ac.c. 

Tensiune de alimentare/curent pe perioada 
anclan rii – limite 

10 Vc.c./ 0,75 Ac.c. ... 24 Vc.c./ 1,35 Ac.c. 

Comanda ac ion rii locale Buton bifunc ional, „2 în 1”, pentru ac ionare 
mecanic  i electric  

TTiipp  aacc iioonnaarree  yyaall   ((sseettaabbiill  pprriinn  pprrooggrraammaarreeaa  
ppaannoouulluuii  eexxtteerriioorr))  

 Singular  
 Multipl  

AAllttee  ffaacciilliitt ii   Sistem flexibil de pozi ionare a închiz torului sau a 
corpului yalei (prin adaosuri de diverse dimensiuni) 
 Sistem de fixare a conexiunilor yalei u -perete: 

piese de fixare a unui tub copex 
 Plonjor protejat împotriva p trunderii apei 

Gama temperaturilor de func ionare - 25 °C ...  + 55 °C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare - 33 °C ... + 55 °C  

UUmmiiddiittaattee  rreellaattiivv   mmaaxxiimm   90% la 20 °C 

CCaarrccaass   Poliamid  cu fibr  de sticl  

Dimensiuni de gabarit 122 x 125 x 42 mm   

MMaassaa  0,6 kg  

YALE ELECTROMAGNETICE YEM.11x 

Tensiune de alimentare/curent pe perioada 
anclan rii – valori nominale 

12 Vc.c./ 1,5 Ac.c. 

CCoommaannddaa  aacc iioonn rriiii  llooccaallee   Buton cu ac ionare mecanic  
 Buton cu comand  electric  

Gama temperaturilor de func ionare - 25 °C ...  + 40 °C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare - 33 °C ... + 55 °C  

UUmmiiddiittaattee  rreellaattiivv   mmaaxxiimm   90% la 20 °C 

CCaarrccaass   Metalic , vopsit  în câmp electrostatic 

Dimensiuni de gabarit 158 x 98 x 48 mm   

MMaassaa  0,9 kg  

SURSE DE ALIMENTARE SAL.A1A 

Tensiune de alimentare 230 V ± 10% / 50 Hz 

Curent maxim consumat din re eaua de 230 Vc.a. Max. 0,2 A 

Tensiuni de ie ire 

în prezenţa tensiunii reţelei 
U1 = 20 Vc.c. (19 ... 26 V stabilizat  i filtrat ) 
U2 = 14 Vc.c. (13,0 ... 14,2 V nestabilizat  i filtrat ) 
în absenţa tensiunii reţelei şi cu bloc acumulator 

BAC.123 conectat la bornele +AC şi -AC 
U1 = U2 = 13,8 Vc.c. (12 ... 13,8 V tensiunea blocului 
acumulator) 

Curent maxim pe ie iri U1 = 20 V/ max. 1,3 A; U2 = 14 V/ max. 0,3 A 

Ie iri protejate la scurt-circuit Ie irea cu tensiune de 14 Vc.c. 

Semnaliz ri LED AUDIO 
Aprins VERDE: prezen  tensiune re ea pe intr rile F-N 
+ prezen  tensiuni U1 i U2 pe ie iri 
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Aprins RO U: absen  tensiune re ea pe intr rile F-N + 
prezen  tensiune acumulator pe intr rile –AS i +AS + 
prezen  tensiuni U1 i U2 pe ie iri 
Stins: absen  tensiune re ea pe intr rile F-N + 
absen  tensiune acumulator pe intr rile –AS i +AS + 
absen  tensiuni U1 i U2 pe ie iri 

Gama temperaturilor de func ionare - 25 °C ...  + 55 °C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare - 33 °C ...  + 55 °C 

Umiditate relativ  maxim  90% la +20 °C 

Dimensiuni de gabarit 141 x 130 x 64 mm  

Carcas  din plastic Corp carcas  policarbonat, capace protec ie ABS 

MMoonnttaarree  
 Pe in  DIN: TH 35 x 15 sau 35 x 7,5 
 Pe perete, cu uruburi A3,5 x 32 i dibluri ∅6 mm 

MMaassaa  0,8 kg  

SURSE DE ALIMENTARE SAL.A2A.ACC 

Tensiune de alimentare 230 V ± 10% / 50 Hz 

Curent maxim consumat din re eaua de 230 Vc.a. Max. 0,2 A 

Tensiuni de ie ire 

în prezenţa tensiunii reţelei 
U1 = 14 Vc.c. (13,0 ... 14,2 V stabilizat  i filtrat ) 
U2 = 20 Vc.c. (19 ... 26 V nestabilizat  i filtrat ) 
în absenţa tensiunii reţelei şi cu acumulator intern 

de 12V/3,2Ah conectat  
U1 = U2 = 13,8 Vc.c. (12 ... 13,8 V tensiunea 
acumulatorului) 

Curent maxim pe ie iri 

 U1= 14 V/ max. 1,3 A i U2 = 20 V/ max. 0,2 A    
sau 
 U1= 14 V/ max. 0,2A i U2 = 20V/ max. 1,3A 

sau 
 U1=14V/ max. 1,4A i U2=20V neutilizat  

Ie iri protejate la scurt-circuit Ie irea cu tensiune de 14 Vc.c. 

Semnaliz ri LED AUDIO 

Aprins VERDE: prezen  tensiune re ea pe intr rile F-N 
+ prezen  tensiuni U1 i U2 pe ie iri 
Aprins RO U: absen  tensiune re ea pe intr rile F-N + 
prezen  tensiune acumulator + prezen  tensiuni U1 i 
U2 pe ie iri 
Stins: absen  tensiune re ea pe intr rile F-N + 
absen  tensiune acumulator + absen  tensiuni U1 i 
U2 pe ie iri 

Gama temperaturilor de func ionare - 25 °C ...  + 55 °C 

Gama temperaturilor de transport i depozitare - 33 °C ...  + 55 °C 

Umiditate relativ  maxim  90% la +20 °C 

Dimensiuni de gabarit 190 x 240 x 84 mm  

Carcas  din plastic ABS 

Montare Pe perete, cu holz uruburi L6 x 60 i dibluri ∅12 mm 

Masa 1,0 kg – f r  acumulator 
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3. INSTALARE 
 
 

3.1. Scule i aparate de m sur  recomandate pentru realizarea instala iilor 
 
 Ma in  de g urit cu percu ie electropneumatic , cu adaptor pentru burghie normale (cilindrice) 
 Burghie pentru beton cu prindere SDS de 6 mm, 10 mm, 12 mm, cu lungime normal  i cu lungime de 

400 mm 
 Burghie normale cu diametre de 4,8 mm, 8 mm/lungime 300 mm 
 Punctator 
 Cheie tubular  nr. 10 (pentru uruburi sau piuli e M6 cu cap hexagonal) 
 Tarozi 6 mm (set sau tarozi universali) 
 Cle te pentru t iat cabluri  
 Cle te pentru dezizolat cabluri (UTP) 
 urubelni e cu cap “lat” i în “cruce” sau urubelni  electric  cu set de “bi i” (cu vârfuri de diferite 

profiluri) 
 Priz  cu cablu lung 50 m 
 Multimetru (de preferin  numeric) 

Pentru cazurile în care este necesar  ajustarea sau repararea u ii mai sunt necesare: 
 Ciocan 1kg 
 Polizor de mân  cu piatr  sub ire  
 Aparat de sudur  i electrozi “supertit” 
 Levier 

 
 

3.2. Instalarea propriu-zis  
 
 
Cabluri recomandate de ELECTRA 
 

Tip subansamblu instala ie Tip cablu conectare 

Panou exterior  surs  alimentare 
3 fire - cablu flexibil cu sec iune minim  de 0,75 mm2  
tip MYYM 3 x 0,75 sau echivalent 

Panou exterior  distribuitor apel 
Distribuitoare apel  posturi interioare 
Între distribuitoare 

Cablu cu 8 fire cu sec iunea minim  de 0,5 mm2 (tip UTP) 
Firele r mase libere (2 fire) se distribuie unul pe +D cel lalt 
pe MD. 

Panou exterior  yal  electromagnetic  
3 fire - cablu flexibil cu sec iune minim  de 0,75 mm2 tip 
MYYM 3 x 0,75 sau echivalent  

Panou exterior  panou list  locatari 
Cablu UTP - se conecteaz  4 fire pe +20V i 4 fire pe GND - 
sau cablu flexibil tip MYYM 2 x 0,5 

 
Alimentarea cu energie electric   se  face de la cel mai apropiat tablou electric (de regul  tabloul general 
al sc rii), de c tre un electrician autorizat. Conectarea la re eaua de 230V/ 50Hz se  face prin intermediul a 
dou  siguran e de 6A (în socluri LF 10A), cu cablu cu 2 fire, flexibil sau nu, de tip MYYM 3 x 0,75 sau 
echivalent. 
Consumul instala iei este de maximum 46VA dac  instala ia nu dep e te 30m ca lungime a trunchiului 
principal. 
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Etapa 1  Preg tirea sculelor i stabilirea amplas rii componentelor instala iei 
 
 Se transport  sculele i aparatele necesare la ultimul etaj, de unde se va începe instalarea. 
 Se conecteaz  priza cu cablu lung la o priz  din re eaua de 230V/ 50Hz. 
 Se stabile te amplasarea distribuitoarelor de apel DEM 08, a cablurilor de leg tur  dintre distribuitoare, 

a panoului exterior, a sursei de alimentare, a cablurilor de leg tur  pentru panoul exterior, a posturilor 
interioare audio, a yalei electromagnetice i a automatului de iluminat (dac  este cazul). 
 În func ie de tipul de cablu folosit i a conexiunilor specificate în schema de cablare se stabile te 

asocierea culorilor cablurilor cu semnalele din instala ie. 
 
Etapa 2  Amplasarea i instalarea posturilor interioare audio IA 02 
 
 Postul interior audio se monteaz  pe perete prin dou  dibluri de plastic de 6 mm diametru i uruburi 

autofiletante, la în l imea dorit  de utilizator (tipic la 1,3 ... 1,5m de pardoseal ).  
 Pentru conectare la distribuitorul de apel de pe etaj se recomand  folosirea cablului UTP (8 x 0,5) 

montat în pat de cablu sau aparent pe casa sc rii la o în l ime inaccesibil  func ie de arhitectura sc rii (de 
minim 2m) i fixat cu cleme rapide dispuse la max. 30-40 cm una de alta. 
 Pentru conectarea postului interior la distribuitor se folosesc 5 fire. Firele r mase neconectate din 

cablul UTP se recomand  a fi conectate în paralel pe firul de mas  (GND). 
 De la distribuitor se pot lega pe un singur cablu UTP maxim 3 apartamente. Se pot folosi doze de 

deriva ie în dreptul fiec rui apartament pentru realizarea conexiunilor necesare, astfel reducându-se 
lungimea  cablurilor.  
 Conectarea posturilor interioare la distribuitorul DEM 08 se face astfel:  

- Conectorii nota i +D1, MP, AVP i COMP se conecteaz  la conectorii cu aceea i denumire de la 
distribuitorul DEM 08 asociat postului. 
- De la conectorul din post notat Px se va realiza conexiunea cu unul din conectorii P1 – P8 de la 
distribuitor, astfel încât posturile interioare s  poat  fi apelate în ordinea numerot rii lor de c tre 
utilizatori.  

 

  
 

 

 

 
Etapa 3   Amplasarea i instalarea distribuitoarelor de apel DEM 08 
 
 Distribuitorul de apel DEM 08 poate comanda maxim 8 apartamente. În cazul în care imobilul are 

maxim 4 apartamente pe etaj, pentru câte dou  etaje se poate folosi un singur distribuitor.  
 Se pot utiliza maximum 32 distribuitoare de apel DEM 08 într-o instala ie. 

Fig. 1  Instalarea postului interior audio IA 02 

  ATEN IE!  
 
 Distribuitoarele permit numai apelarea posturilor cu 

numere consecutive. Distribuitoarele nu se pot 
configura pentru apelarea unor posturi cu numere mult 
diferite unele de altele. 
 La realizarea g urilor pentru pozarea postului 

interior sau a cablului se vor evita traseele str b tute 
de cablurile instala iei de alimentare cu energie 
electric  a imobilului. 
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 Distribuitoarele se monteaz  aparent, de-a lungul coloanei principale, la o în l ime de minim 2 m de 
pardoseala etajului, fixându-se pe perete prin dibluri de plastic de 6 mm.  
 Leg turile între panoul exterior i distribuitoare, precum i cele între distribuitoare, se vor face cu 

cablu tip UTP montat în pat de cablu. 
 Conexiunile dintre panoul exterior i primul distribuitor corespund în totalitate ca denumire la ambele 

capete ale cablului.  
 Conexiunile dintre fiecare distribuitor i distribuitorul urm tor corespund în cazul conectorilor nota i 

MD, +D, AVD, COMD i RCL. Excep ia este ie irea OUTD a distribuitorului, de la care se realizeaz  
conexiunea la intrarea IND a distribuitorului urm tor. Se dubleaz  firele de conexiune pe bornele +D i MD.  
 

 
Etapa 4  Amplasarea i instalarea panoului exterior PES.A255, a panoului list  locatari PLL.42G i a  
             sursei de alimentare 
 
 Panoul exterior PES.A255 se monteaz  în exteriorul cl dirii, pe peretele cel mai apropiat de u a de la 

intrare, la o în l ime de cca 1,4 m fa  de sol i cât mai ferit de ploaie i razele solare.  
 Al turi de panoul exterior se va monta i panoul list  locatari PLL.42G, la aceea i în l ime cu acesta 

pentru ca numele locatarilor s  poat  fi citite. Se recomand  montarea aparent  a panourilor (exterior i 
list  locatari) i fixarea cu dibluri si uruburi autofiletante.  
 Pe durata instal rii, panoul exterior i panoul list  locatari vor fi p strate în punga de plastic în care 

sunt livrate pentru a nu permite intrarea prafului rezultat în timpul prelucr rii peretelui în interiorul 
panourilor i în special pe pl cile electronice. P strarea igienei pl cilor electronice se va reflecta într-o 
folosire îndelungat  a panoului exterior i a panoului list  locatari, f r  ca push-butoanele s  se blocheze, 
modulele de afi are nume locatari s  se opacizeze. 

 

     Panoul exterior       Sursa de alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 

Panoul exterior 

Fig. 2  Instalarea panoului 
exterior  PES.A255 

Fig. 3  Instalarea panoului list  
PLL.42G i realizarea listei locatarilor 
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Pentru a afi a numele locatarilor pe cele 4 module de afi are disponibile pe panoul list  locatari PLL.42G, 
demonta i ecranul de protec ie al unui modul i plasa i pe plasticul dispersor de lumin  folia inscrip ionat  
cu numele locatarilor i num rul posturilor interioare corespunz toare. Pentru a se centra i fixa corect în 
modulul de afi are, dimensiunile foliei trebuie s  fie de: 56 x 35 mm. Se procedeaz  similar i cu celelalte 3 
module de afi are. 
 
 Sursa de alimentare SAL.A1A ( i blocul acumulator BAC.123) se monteaz  în interiorul cl dirii, de 

preferin  în interiorul firidei tehnice sau pe peretele corespunz tor celui pe care s-a instalat panoul 
exterior, astfel încât lungimea cablurilor de leg tur  dintre panou i surs  s  fie minim , dar s  existe i 
posibilitatea unor interven ii u oare în caz de necesitate. Se recomand  montarea aparent  a sursei i 
fixarea cu dibluri i uruburi autofiletante, la o în l ime de minim 2m, inaccesibil  utilizatorilor instala iei. 
 Sursa de alimentare SAL.A2A.ACC se monteaz  de preferin  pe peretele corespunz tor celui pe care 

s-a instalat panoul exterior din acelea i considerente ca i SAL.A1A. 
 
Este recomandat ca alocarea firelor din cablul UTP s  respecte urm toarea regul : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 5  Amplasarea i instalarea yalei electromagnetice  
 
Yala YEM.22x  
 Se stabile te amplasarea yalei electromagnetice. 
 Func ie de tipul de u  i modul de deschidere (spre interiorul sau spre exteriorul imobilului, deschidere 

cu mâna stâng  sau cu mâna dreapt ), se va stabili locul de amplasare a yalei i a închiz torului i dac  
plonjorul trebuie rotit cu 180° fa  de pozi ia de livrare. 
 Se traseaz  g urile de prindere a yalei i închiz torului acesteia, precum i a butucului de yal  (dac  se 

instaleaz ). Se va utiliza ablonul de g urire de pe capacul cutiei de ambalaj a yalei YEM.22x. 
 
 
Yala YEM.11x 
 Se stabile te amplasarea yalei electromagnetice. 
 Se traseaz  g urile de prindere ale yalei i închiz torului acesteia, precum i a butucului de yal  (dac  

se instaleaz ). 
 Se instaleaz  yala electromagnetic  i eventual butucul de yal  cu ajutorul uruburilor prev zute pentru 

aceast  opera ie. 
 Se instaleaz  închiz torul yalei. 

Fig. 4  Modul de alocare a firelor din cablul UTP



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Schema de conectare a componentelor instala iei care cuprinde PES.A255 (PEL.A255.PES), SAL.A1A i YEM.11x

Echivalen a bornelor pentru 
conectarea sursei SAL.A1A 
între PES.A255 i DEM 08 
 
PES.A255               SAL.A1A 
 
+D                          +14V 

MD                          GND 

COMD                      COM 

IND                          DATA 

RCL                         GNV 

AVD                         Vin/Vo 
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Fig. 6  Schema de conectare a componentelor instala iei care cuprinde PES.A255 (PEL.A255-1.PES sau CIM.A255-2.PES), SAL.A2A.ACC i YEM.22x

Echivalen a bornelor pentru 
conectarea sursei 
SAL.A2A.ACC între PES.A255 i 
DEM 08 
 
PES.A255             SAL.A2A.ACC 
 
+D                        +14V 

GND                        GND 

COMD                    COM 

IND                        DATA 

RCL                       GNV 

AVD                       Vin/Vo 



 Se vor urm ri indica iile de montare din instruc iunile de utilizare a yalei prezente în ambalajul 
acesteia. Se vor utiliza numai elementele de asamblare recomandate pentru fiecare tip de u , care 
înso esc yala la livrare, pentru ca dup  montare, yala s  func ioneze corect. 
 Se instaleaz  yala electromagnetic  i eventual butucul de yal  cu ajutorul uruburilor prev zute pentru 

aceast  opera ie. 
 Se instaleaz  închiz torul yalei. Se va respecta distan a de 8mm dintre închiz tor i corpul yalei. 
 Dac  este necesar se vor utiliza adaosurile speciale pentru închiz tor sau yal , disponibile în ambalajul 

yalei. 
 Pentru trecerea cablului de conectare a yalei de pe u  pe perete, se recomand  utilizarea leg turii 

flexibile COPEX LEG.PLX.USA prezent  în ambalajul yalei. 
 Pe durata opera iilor de instalare a interfonului, plonjorul poate fi blocat pe pozi ia „yal  deschis ” cu 

piesa de blocare plonjor, livrat  o dat  cu yala (instruc iunile de utilizare ale yalei electromagnetice 
ELECTRA). 
 
 

3.3. M suri de protec ia muncii la instalare 
 
La activitatea de instalare a componentelor instala iei de interfon audio-video tip ELECTRA-PASS/Analogic 
pentru blocuri i centre reziden iale, cu posturi interioare semiduplex, se vor respecta normele de protec ia 
muncii stabilite de legisla ia în vigoare, care au în vedere urm toarele aspecte: 
 
 Tehnica securit ii muncii privind instala iile i echipamentele electrice 
 Tehnica securit ii muncii privind uneltele de mân  
 Norme de igiena muncii privind efortul fizic 
 Prevenirea îmboln virilor profesionale i accidentelor provocate de gaze, vapori i pulberi 
 Zgomot i vibra ii 
 Mijloace individuale de protec ie 
 Primul ajutor în caz de accidentare 
 Repartizarea personalului pe locuri de munc  i instructajul de protec ia muncii 

 
 Din acestea s-au extras câteva reguli de baz : 

- Personalul care realizeaz  instalarea va purta echipament de protec ie (salopete), completat cu 
dispozitive de protec ie împotriva prafului i zgomotului. 

- Sculele utilizate vor avea mânere bine fixate pentru a permite mânuirea u oar  i f r  pericol de 
accidentare, precum i izolarea electric  a celui care le folose te de circuitele ce se afl  sub tensiuni 
periculoase. 

- Este interzis  folosirea sculelor i echipamentelor electrice improvizate sau necorespunz toare. 
- Sc ri ele utilizate vor fi în bun  stare, capabile s  suporte greutatea utilizatorilor lor. 
- Conectarea cablului prelungitor la re eaua de 230 Vc.a. se va face fie de la o priz  (caz în care 

prelungitorul va fi prev zut cu techer), fie de c tre un electrician autorizat, din unul din tablourile 
electrice din interiorul imobilului, obligatoriu dup  dou  siguran e fuzibile, de la circuite, unde consumul 
de curent este contorizat. 

 

  ATEN IE !  
Conectarea la tablourile electrice ale distribuitorului de energie electric  se poate face doar dac  
electricianul este autorizat de c tre respectivul distribuitor pentru interven ia în instala iile electrice. 

 
Periodic se vor realiza instructaje de protec ia muncii i prevenirea incendiilor, corespunz toare fiec rui tip 
de activitate. 
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4. PUNEREA ÎN FUNC IUNE A INSTALA IEI 
 
 
 
Dup  realizarea tuturor leg turilor din instala ia de interfon, cu instala ia nealimentat , se va verifica cu un 
ohmmetru s  nu existe scurtcircuite între linia MD i +D, precum i între aceste dou  linii i celelalte de pe 
cablul de leg tur  c tre distribuitoare.  

  ATEN IE !  
Linia AVD este conectat  cu AVP, iar COMD cu COMP, aceste dou  linii fiind comune tuturor posturilor 
interioare.  
Acest lucru înseamn  c  orice scurtcircuit între cele dou  linii sau între una din aceste linii i un alt 
punct al instala iei va afecta în mod egal toate posturile interioare, ducând la nefunc ionarea lor. 
 
În condi iile în care ave i convingerea c  leg turile sunt corecte se vor monta patroanele fuzibile ale celor 
dou  siguran e din tabloul electric, alimentând astfel instala ia de interfon. 
Se programeaz  parametrii dori i conform paragrafului  4.2. Programare i configur ri. 
Dup  instalare se vor conecta cu ajutorul celor dou  fire cu papuci izola i, bornele acumulatorului electric 
la bornele +AC, -AC de pe placa sursei de alimentare SAL.A1A sau la bornele +ACC i –ACC de pe placa sursei 
SAL.A2A.ACC.  

  ATEN IE ! la conectarea cu polaritatea corect  a acumulatorului ! 
 
Dup  alimentarea instala iei se va verifica corectitudinea leg turilor liniilor coloanei centrale f când apel la 
posturile interioare din instala ie. 
 
 
4.1. Reglarea c ii de semnal audio semiduplex 
 
 
În cazul func ion rii corecte a apelului c tre posturi se vor regla nivelele de audi ie în difuzorul postului 
interior i în difuzorul panoului exterior, dup  cum urmeaz :  

- Din “APEL” se regleaz  nivelul semnalului de apel care se aude în postul interior. 
- Din “AJS” se regleaz  nivelul audi iei în postul interior. 
- Din “ASJ” se regleaz  nivelul audi iei în difuzorul panoului exterior. 

 
În cazul existen ei unor eventuale nefunc ion ri ap rute dup  instalare se va proceda astfel: 
 
 Se va conecta un post interior IA 02 (pe care îl vom numi post de control) în paralel pe intr rile de la 

distribuitorul ultimului etaj astfel: MP la MD, Px la +D, COMP la COMD, AVP la AVD. Cu postul astfel montat 
se pot verifica liniile coloanei centrale astfel: 

- Aliment rile +D si MD i linia de comunica ie COMD: dac  una dintre aceste linii este întrerupt , în 
post nu se vor auzi zgomotele captate de c tre microfonul de la panoul exterior al interfonului. 
- Linia de comand  a convorbirii i accesului AVD: se poate verifica f când apel la un post inexistent 
i încercând o convorbire cu o persoana situat  la panoul exterior i apoi comandând deschiderea u ii, 

urm rind ca semnalul corespunz tor s  se aud  i în postul de control. 
 Liniile de selec ie „Px” se pot verifica dac  postul de control montat ca mai sus se conecteaz  cu borna 

„Px" la una din liniile de selec ie „P1-P8" libere i se face apel corespunz tor (num rul postului apelat s  
corespund  cu linia ata at  postului de control). 
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 Continuitatea liniilor de selec ie IND i RCL sunt verificate implicit dac  func ioneaz  apelul la ultimul 
post deoarece selec ia se transmite serial pe coloan .  
 Dac  ave i dubii în leg tur  cu starea de func ionare a panoului exterior al interfonului v  recomand m 

s  deconecta i firele AVD, COMD, RCL i IND care pleac  de la panou la primul distribuitor i în locul lor s  
conecta i un distribuitor de a c rui func ionare sunte i siguri, la care s  fie conectat un post interior. 
F când apel la acel post pute i verifica dac  problema de func ionare se datoreaz  panoului  exterior sau 
cabl rii distribuitoarelor i posturilor.  
 Dac  se pleac  de la premiza c  leg tura de la panoul exterior la primul distribuitor este corect , o 

verificare asem n toare pute i face deconectând firele AVD, COMD, RCL i IND care pleac  de la primul 
distribuitor spre urm toarele distribuitoare, precum i cablurile ce pleac  de la respectivul distribuitor spre 
posturile interioare; l sa i un singur post conectat i face i apel la el.   

 

 

4.2. Programare i configur ri 
 
 
4.2.1. Programarea panourilor exterioare PES.A255. Comunica ie cu PC 
 
Memoria EEPROM, intern  microcontrolerului, are rolul de a furniza acestuia urm toarele date:  
 Codul numeric de programare  
 Codurile tag-urilor de proximitate utilizate pe instala ie 
 Num rul de secunde corespunz tor temporiz rii deschiderii yalei  
 Num rul primului post interior din imobil: în general 001. Se folose te 000 când se dore te ca Asocia ia 

de locatari s  poat  fi apelat  de la interfon. Poate fi diferit de 001 în cazuri speciale, când apartamentele 
de pe sc rile aceluia i bloc se numeroteaz  în continuare de la o scar  la alta. 
 Tipul soneriei de apel  
 Intervalul de timp între prima i a doua ac ionare a yalei. 

 
SET RILE DE FABRIC  
 

ELECTRA livreaz  furnitura cu urm toarele date înscrise în memorie:  
 Codul numeric de programare – „000000” 
 03 secunde pentru deschiderea yalei 
 001 num rul primului post interior din imobil (primul apartament de pe scara blocului) 
 Soneria 2 de apel 
 Intervalul de timp între prima i a doua ac ionare a yalei de 1 secund . 

 
În cazul în care se dore te schimbarea acestor date, memoria trebuie reprogramat . 
 
Intrarea în regim de PROGRAMARE se face prin introducerea de la tastatur  a secven ei: 
999<cod programare><op iune meniu> 

 
Cele 10 cifre se introduc f r  a face o pauz  mai mare de 3 secunde între dou  ap s ri succesive. 
Ie irea din PROGRAMARE respectiv dintr-unul din meniurile de programare (1, 2 sau 3) se face ap sând una 
din tastele „X”. 
 
Panoul exterior intrat în regim de PROGRAMARE afi eaz                     ca meniu principal. Se va alege una 
din op iunile meniu 1, 2 sau 3 cu semnifica ia: 
      1 =  programare parametri 

2 =  schimbare cod de programare 
3 =  memorare coduri noi pentru tag-uri de proximitate. 
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Programarea parametrilor 
 Panoul exterior intrat în regim de PROGRAMARE afi eaz                      
 Se apas  tasta „1”. Pe afi or apare "P1”: se introduce num rul de secunde de temporizare a yalei: 

01...00 (00 = 10s) 
 Pe afi or apare "P2”: se vor introduce 2 cifre, care corespund intervalului de timp între prima i a doua 

ac ionare a yalei. Intervalul poate fi între 5 i 20 secunde (ex: „05” pentru 5 secunde). Durata celei de a 
doua ac ion ri este de 1s. Dac  nu se dore te ac ionarea secundar  a yalei, se va introduce „00”.  
 Pe afi or apare "P3”: se introduce tipul soneriei de apel, tasta „1”,  „2”,  „3” sau „4”, apoi se valideaz  

cu tasta „0”. 
 Pe afi or apare "P4”: se introduce nr. primului post interior, din 3 cifre (ex: „001” pentru Ap.1). 
 Pe afi or apare "P5” (numai la CIM.A255+1.PES i CIM.A255-2.PES): se introduce „1” pentru comanda 

SINGULAR  a yalei sau „2” pentru comanda MULTIPL  a yale. 
 
P r sirea meniului 1 de programare se face numai dup  parcurgerea celor 4/5 pa i de programare. 
 
Dup  parcurgerea corect  a celor 4/5 pa i de programare pe afi or va apare mesajul                     , care 
semnific  faptul c  memoria este programat  cu noii parametri, panoul a revenit în meniul principal i se 
poate trece la pasul 2 sau 3 de programare sau ie i din programare. 
 
Schimbarea codului de programare 
 F r  a ie i din PROGRAMARE, din meniul principal                   se apas  tasta „2” . Pe afi or apare 

“CP1”: se introduce noul cod de programare format din 6 cifre. 
 Pe afi or apare “CP2”: se introduce din nou noul cod de programare. 

 
 Pe afi or va apare mesajul                     , care semnific  faptul c  s-a schimbat codul de programare i 

se poate trece la pasul 3 sau reveni la pasul 1 sau ie i din PROGRAMARE. 
 
Dac  a i ie it din PROGRAMARE, pentru schimbarea codului de programare, tasta i secven a: 
999<cod programare curent>2, apoi urma i pa ii de programare descri i mai sus. 
         
Memorarea de coduri noi pentru tag-uri de proximitate 
 
 F r  a ie i din PROGRAMARE, din meniul principal                     ,  se apas  tasta „3”. Pe afi or se va 

afi a num rul de coduri ce pot fi memorate (1000 coduri „000” ). 
 Se apropie succesiv tag-urile de zona inscrip ionat  cu semnul de cititor de proximitate. Panoul va 

semnaliza prin dou  beep-uri de frecven  înalt , iar num rul afi at pe display se va decrementa (1000 
coduri „000”, 999 coduri „999”  .a.m.d ). Dac  panoul semnalizeaz  printr-un beep de frecven  înalt  i 
unul de frecven  joas , înseamn  cod deja memorat.  
 Dac  panoul afi eaz  „0”, însemn  c  memoria pentru coduri este plin . În acest caz, la apropierea unui 

tag nou, panoul va semnaliza prin trei beep-uri de frecven  joas . 
 Dac  se dore te tergerea tuturor codurilor din memorie, se procedeaz  astfel: se apas  tasta „0”, 

panoul emite un beep de confirmare, apoi se apas  tasta „1”: panoul semnalizeaz  prin 3 beepuri succesive 
(primele 2 de frecven  joas  si unul de frecven  ridicat ) c  memoria este tears  i afi eaz  „000”, adic  
num rul maxim de coduri de proximitate posibil de memorat:1000.  
 Dup  ce s-au programat toate tag-urile, se  apas  una din tastele „X” i se iese din meniul curent de 

programare. Panoul afi eaz                     . 
 
 Dac  nu mai trebuie revenit la meniul 1 sau 2, se apas  din nou una din tastele „X” pentru a ie i din 

PROGRAMARE. 
 
Dac  a i ie it din PROGRAMARE, pentru memorarea de noi coduri de proximitate, tasta i secven a: 
999<cod programare curent>3, apoi urma i pa ii de programare descri i mai sus.  
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Resetarea codului de programare 
Dac  se uit  codul de programare, utilizatorul va identifica pe placa electronic  padurile cu denumirea 
“RESET COD” i “RESET PROG”. Se face scurtcircuit între cele dou  paduri ale fiec rei perechi de paduri, 
indiferent de ordine i se va elibera primul  “RESET PROG” apoi “RESET COD”. Codul de programare va 
deveni : „000000”. 
 
Comunica ie cu PC 
 
Resurse minime necesare: 
 Mediu de operare Windows 98; Calculator – tip IBM, Pentium I, 133 MHz, cu interfa  serial  USB.  
 Software dedicat: PRO-PES (compatibil cu Windows 98, Windows XP, Windows Vista). 
 Interfa  de comunica ie: INT.COM.1 (livrat  de firma ELECTRA) 

 
Software-ul de programare PRO-PES este sub licen  ELECTRA i se livreaz  pe CD împreun  cu furnitura. 
PRO-PES este disponibil i pe pagina web a firmei: http://www.electra.ro, sub parol  de utilizator. 
 
Se conecteaz  interfa a INT.COM.1 printr-un cablu USB tip A-A între panoul PES.A255 si PC . 
Se salveaz  (modific ) baza de date cu programul PRO-PES. 
Pe afi orul panoului se afi eaz                    pân  la terminarea comunica iei. 
 
 
Configurarea pl cilor electronice CIM.A255-1.PES i CIM.A255-2.PES func ie de tipul de posturi 
interioare utilizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Configurarea distribuitoarelor de apel DEM 08 
 
 Configurarea distribuitoarelor de apel DEM 08 se face printr-un singur jumper, conectat corespunz tor 

ultimului apartament care exist  pe etajul respectiv sau care este alimentat de la acel distribuitor.  
 Cablarea posturilor de apartament pe etaj începe întotdeauna cu P1, în ordinea cresc toare a 

numerelor de apartament. În cazul în care sunt repartizate dou  etaje la un distribuitor, cablarea posturilor 
se face în continuare, ca i cum cele dou  etaje sunt asimilate unui  singur etaj. 
 
De exemplu, trebuie configurat un distribuitor pentru 4 apartamente/etaj, cu numerele 5, 6, 7, 8. Aceste 
apartamente vor fi asociate liniilor P1, P2, P3 i P4.  
Jumper-ul se va conecta corespunz tor liniei P4, ultima folosit  pe acest distribuitor. În cazul în care se 
conecteaz  opt posturi la un distribuitor, se va conecta jumper-ul corespunz tor liniei P8 de pe 
distribuitorul respectiv. 

  ATEN IE !  Liniile de selec ie Px nefolosite se vor l sa neconectate ! 

       P  

 Pentru posturi interioare de tip nou: IA.01 i 
IA.02 se face trap-ul ”Post nou” 
 Pentru posturi interioare de tip vechi: ex.  

IA 003 se va vface trap-ul „Post vechi”. 

trap selec ie tip post interior 

Fig. 7  Detaliu plac  panou exterior tip PES.A255 – 
selec ia tipupui de posturi interioare utilizate 
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5. EXPLOATARE – MOD DE UTILIZARE 
 
 

5.1. Utilizarea panoului exterior PES.A255 
 

 Se formeaz  num rul apartamentului indicat pe lista de locatari, ap sând tastele de la „0” la „9”. 
Exemplu: Pentru apartamentul 3 se apas  tasta „3”. Pe afi or apare cifra 3. Pentru apartamentul 19 se 
apas  în ordine tastele „1” i „9”. Pe afi or apare cifra 19. Pentru apartamentul 124 se apas  în ordine 
tastele „1”, „2” i „4”. Pe afi or apare cifra 124. 
Pentru apartamentele numerotate cu una sau dou  cifre, apelul se face i dac  se tasteaz  „0” înaintea 
numarului apartamentului. 
 
 Dup  formarea num rului, interfonul sun . A tepta i r spunsul. Pute i vorbi apoi cu locatarul.  

 Orice tastare gre it  poate fi anulat  cu butonul „X”. 
 
 

5.2. Utilizarea tag-ului de proximitate 
 
Tag-ul de proximitate se va apropia de semnul specific al cititorului, pân  când apare o confirmare sonor  a 
ac ion rii. 
 
 

5.3. Utilizarea postului interior audio IA 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pentru a permite accesul persoanei de la intrare se apas  butonul  „ACCES/LUMIN ”.  

Acesta deschide yala numai dac  a i r spuns la apel folosind butonul  “VORBI I”. În caz contrar, u a 
r mîne închis  i postul se va deselecta automat dup  15 secunde. 
 
 Comutatorul VOLUM  permite reglajul volumului sau închiderea postului. 
 În cazul în care ave i montat un automat pentru iluminat ELECTRA conectat la instala ia de interfon, 

prin ap sarea butonului   “ACCES/ LUMIN ” se va aprinde lumina pe casa sc rii, chiar dac  postul 
nu este apelat sau exist  comunica ie între panou i alte posturi. 

 
5.4. Utilizarea yalei electromagnetice YEM.22x sau YEM.11x 

 

YYaallaa  eelleeccttrroommaaggnneettiicc   permite deblocarea mecanic  i/sau electric  din interiorul imobilului, prin culisarea 
(YEM.22x) sau ap sarea (YEM.11x) butonului situat pe carcasa yalei. Accesul persoanelor din exterior se 
poate face prin comanda electric  a yalei (prin citirea cartelei sau la comanda primit  de la postul de 
interior) sau prin ac ionarea mecanic  cu cheie. 

Buton VORBI I

Buton ACCES/LUMIN

Reglare VOLUM/ 
post închis 

 Pentru a r spunde apelului unei 

persoane din fa a panoului butonul  

“VORBI I” trebuie men inut ap sat cât 
se transmite mesajul. 

 Pentru a asculta r spunsul se elibereaz  

butonul  “VORBI I”.  
Pentru a continua dialogul ap sa i din nou 
butonul „VORBI I”. 
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6. SERVICE I ÎNTRE INERE 
 
 

6.1. Scule i aparate de m sur  i control necesare 
 
 urubelni e cu cap “lat” de dimensiune mic  i mare  
 urubelni e cu cap “în cruce” 
 Cheie tubular  5,5 mm (pentru piuli e M3) 
 Cheie pentru uruburi speciale antifurt (model M4 i eventual M6) 
 Cle te pentru t iat cabluri  
 Cle te pentru dezizolat cabluri 
 Ciocan de lipit cu gaz sau pistol de lipit 
 Pomp  de cositor 
 Priz  cu cablu lung 50 m 
 Ciocan 250 g 
 Multimetru numeric  
 Post interior de prob , eventual cu plac  de distribuitor inclus , prev zut cu cablu lung de cca 2,5m cu 

cleme “crocodil” la cap t 
 
 

6.2. Defecte posibile i mod de depanare 
 
 
A. Nu se poate realiza accesul cu cartel . Nu se poate face apel în apartamente 
 

 În cazul în care se constat  nefunc ionarea panoului se apas  butonul “X” (Anulare), dup  care se 
elibereaz . În acest fel se poate remedia o eventual  “blocare” a rul rii programului microcontrolerului de 
pe placa electronic . 
 Se verific  existen a tensiunii de alimentare (S1 de pe SAL.A1A led-ul “Re ea” de pe SA 03). Dac  led-

ul este stins înseamn  c  sursa nu prime te tensiunea de alimentare de la re eaua de 230V  se verific  
siguran ele de alimentare ale interfonului din tabloul electric unde este conectat i de pe sursa de 
alimentare  se înlocuiesc siguran ele arse cu altele calibrate, cu aceia i parametri ca cele originale. 
Dac  siguran ele sunt bune, se verific  dac  butonul de anulare “X” nu este blocat în pozi ia ap sat. 
 Dac  instala ia are i acumulator înseamn  c  acesta este desc rcat complet. Deoarece sursa de 

alimentare este proiectat  s  încarce acumulatorul doar în regim normal de lucru “stand-by (a teptare)” 
se recomand  deconectarea acumulatorului i înc rcarea acestuia în atelier, de la o surs  cu tensiunea 
maxim  de 13,8 – 14,2 V, cu un curent ini ial de 300 – 500 mA, minim 12 ore. 
 Dac  sursa de alimentare furnizeaz  tensiune (led-ul este aprins) atunci poate fi blocat în pozi ia 

“ap sat” unul din butoanele de anulare “X” de pe panou → trebuie înlocuit butonul respectiv sau 
înl turat  cauza bloc rii. 

 
B. Nu se deschide yala electromagnetic  
 
B.1. Se poate face apel la posturile interioare, de la care se poate vorbi i se poate deschide. 

a) La utilizarea cartelei se afi eaz  “EC” i se aude semnalul sonor scurt. 
Remediere: nu se cite te codul corect – se schimb  cititorul de proximitate. 

b) La utilizarea cartelei nu se afi eaz  “EC” i/sau nu se aude semnalul sonor scurt. 
 Remediere: nu este sesizat  cartela – nu func ioneaz  cititorul de proximitate – se schimb . 
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B.2. Se poate face apel la posturile interioare, de la care se poate vorbi, dar nu se poate deschide. 
Remediere: este întrerupt  leg tura c tre yala electromagnetic  – se verific  continuitatea firelor c tre 
bobina yalei  între +Y i Y se m soar  cu ohmmetrul (f r  tensiune în circuit) rezisten a bobinei yalei, 
care trebuie s  fie de 8 – 10 ohmi. 
 
C. Defecte ce afecteaz  toate posturile interioare  
(de exemplu când pot fi apelate dar nu se poate comunica la/de la posturi, sau posturile pot fi apelate 
dar nu se poate r spunde sau comanda accesul de la ele) 
Remediere: se verific  liniile (COMD sau AVD) s  nu fie în scurtcircuit cu o alt  linie sau s  fie întrerupte. 
 
D. Defecte ce afecteaz  mai multe posturi interioare de la un anumit num r în sus 
 
D.1. Posturile nu pot fi apelate (nu sunt alimentate cu tensiune pe linia Px) 
Remediere: se verific  placa electronic  a distribuitorului, respectiv leg turile RCL i OUTD – IND de la 
distribuitorul anterior acestuia sau chiar placa electronic  a distribuitorului anterior. 
 
D.2. Posturile pot fi apelate (sunt alimentate cu tensiune pe linia Px), dar nu se aude semnalul de apel 
sau nu se poate comunica din post spre panou 
Remediere: se verific  integritatea firelor COMP sau AVP dintre distribuitor i postul respectiv sau COMD, 
respectiv AVD, dintre distribuitorul respectiv i cel anterior. 

 
E. Dup  formarea num rului unui post, pe afi or apare mesajul „Err” (eroare), înso it de un semnal de 
frecven  joas . 
 
E.1. Fenomenul se manifest  la tastarea numerelor corespunz toare tuturor posturilor interioare 
Remediere: se verific  dac  nu exist  scurtcircuit între linia AVD i +D. În acest caz se identific  i se 
înl tur  scurtcircuitul. 
 
E.2. Fenomenul apare la tastarea num rului unui singur post interior  
Remediere: este posibil ca unul din butoanele „ACCES/LUMIN ” sau „VORBI I” ale postului s  fie blocat pe 
pozi ia ap sat. Se deblocheaz  sau se înlocuie te butonul defect. 
 
F. Când se comand  deschiderea yalei la ap sarea butonului de anulare “X” 
Remediere: se verific  dac  butonul electric situat pe yal  nu este blocat în pozi ia “ap sat” sau prezint  
rezisten  de valoare relativ mic  între contacte (manifestat  prin existen a unei tensiuni pe pinul BY fa  
de mas  cu butonul neap sat sau prin rezisten  de ordinul kOhmi sau zeci de kOhmi între borne). Se 
deblocheaz  sau se înlocuie te butonul defect. 
 
G. Când nu se poate forma num rul corespunz tor apartamentului dar celelalte func iuni ale panoului  
exterior sunt realizate (deschidere cu cartel  sau butonul de pe yal ) 
Remediere:  se verific  dac  nu este blocat în pozi ia ap sat unul din butoanele tastaturii.  
 
H. Nu se comand  automatul de iluminat în momentul ap s rii butonului „ACCES/LUMINA” din post  
Remediere: se verific  linia +D1 dintre distribuitor i postul interior. 
 
I. Dac  apare o oscila ie (pocnituri în difuzorul panoului) în momentul eliber rii plonjorului yalei 
electromagnetice, oscila ie care apare intermitent i care dispare singur  dup  câteva zeci de secunde 
sau nu dispare decât dac  se apas  butonul anulare “X”  
Remediere: înseamn  c  firul denumit ”GND” din cablul de alimentare al panoului de la sursa de   
alimentare este prea sub ire sau de lungime mare. 
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  ATEN IE ! 
La alimentarea yalei, datorit  curentului mare consumat de aceasta, pe firul GND apare o c dere de 
tensiune care practic se scade din cei 14 V cu care se alimenteaz  panoul exterior. La întreruperea 
aliment rii yalei, tensiunea de alimentare a panoului cre te brusc cu valoarea c derii de tensiune pe cablu, 
fapt ce determin  func ionarea necorespunz toare a acestuia.   
Se schimb  cablul de alimentare al panoului de la surs  cu unul cu sec iunea mai mare sau se m re te 
sec iunea firului de mas  conectând mai multe fire în paralel. 
 
 

6.3. Reguli de între inere 
 
 
A. Panoul exterior, sursa de alimentare, distribuitoarele de apel 
 
 Se recomand  ca o dat  pe an s  se fac  o inspectare a instala iei în timpul c reia s  se verifice vizual 

starea cablurilor. Eventual se va cur a partea frontal  a panoului exterior, în special în zona tastaturii, cu 
o pânz  umezit  cu alcool sau ap  cu foarte pu in  solu ie de cur at (detergent).  
 Acumulatorul electric nu necesit  între inere, trebuie evitat  doar desc rcarea sa complet . Dac  

aceasta s-a produs, se va înc rca acumulatorul în atelier, de la o surs  cu tensiunea maxim  de 13,8 – 14,4 
V, cu un curent ini ial de 300 – 500 mA, minimum 12 ore. 
 Distribuitoarele de apel nu necesit  între inere. 

 
B. Posturile interioare audio sunt produse electronice cu carcasa din plastic. Feri i-le de ap , var, alte 
substan e i ocuri mecanice. Pot fi cur ate cu o cârp  din bumbac, moale, muiat  în ap  i alcool. 
 
C. Yala electromagnetic  
 O dat  la 3 luni trebuie s  se verifice func ionarea yalei i s  se cure e zonele expuse la praf.  
 Nu se recomand  ungerea cu vaselin  sau cu ulei, deoarece acestea favorizeaz  acumularea de praf i 

impurit i, care, în timp, duc la blocarea p r ii mobile a yalei. 
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7. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE 
 
 

7.1. Marcare 
Fiecare subansamblu al instala iei prezint  marcaje ce con in cel pu in: 
 Tipul produsului 
 Num rul de serie i anul fabrica iei (etichet ) 
 Marca ELECTRA. 

 
Marcajul surselor de alimentare SAL.A1A /SAL.A2A.ACC prezint  în plus: 
 Tensiunea nominal  de func ionare 
 Curentul nominal 
 Clasa de protec ie 
 Marcajul de conformitate CE. 

 
 

7.2. Ambalare 
 Produsele ce compun instala ia se ambaleaz  individual în pungi transparente din PVC, cu excep ia 

panourilor exterioare, a surselor de alimentare i a yalei, care se ambaleaz  individual în cutii de carton.  
 Ambalarea colectiv  se face în cutii de carton ce nu trebuie s  dep easc  30 kg. Cutiile de ambalaj 

trebuie prev zute cu c ptu eal  din carton ondulat, iar produsele se separ  între ele prin fâ ii de carton 
ondulat. 
 Eticheta de pe ambalaj cuprinde cel pu in urm toarele informa ii: 

- Marca datele de contact ale firmei ELECTRA 
- Datele de identificare a destinatarului 
- Simboluri grafice privind manipularea m rfurilor. 

 
7.3. Transport 

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite, care s  asigure: 
 Temperaturi între –33o C i +55o C. 
 Nu trebuie s  existe ocuri mecanice caracterizate de accelera ii mai mari de 10m/s2.  

 
Pe durata transportului subansamblele instala iei trebuie s  fie ferite de: 
 Ac iunea substan elor chimic active 
 Ac iunea factorilor biologic activi 
 Ac iunea direct  a radia iilor solare sau a precipita iilor. 

 
7.4. Depozitare 

Depozitarea se va face în ambalajul original, în înc peri închise, uscate, bine ventilate, ferite de ac iunea 
substan elor chimic active, ac iunea factorilor biologic activi i ac iunea direct  a radia iilor solare, la o 
temperatur  cuprins  între -33o C i +55o C, cu o umiditate relativ  de max. 90% f r  condens, la + 20° C. 
Num rul maxim de cutii stivuite va fi de 4. 
 
NOT  
Setul de subansambluri ce formeaz  o instala ie de interfon audio-video tip ELECTRA-PASS/Analogic, pentru 
blocuri i centre reziden iale, cu posturi interioare semiduplex, se livreaz  înso it de Declara ia de 
conformitate (men ionat  pe factur ) i Certificatul de garan ie. În plus: 
a) Pentru utilizatori, postul interior trebuie s  fie înso it de „Instruc iuni de utilizare i între inere a 
instala iei”. 
b) Pentru instalatori, produsul trebuie s  fie înso it i de „Cartea tehnic ” a instala iei. 
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8. ASPECTE LEGATE DE PROTEC IA MEDIULUI 
 
 
În conformitate cu HG 448/ 2005, instalatorii i utilizatorii (video) interfoanelor marca ELECTRA au obliga ia 
de a nu elimina instala ia de (video) interfon sau p r i componente ale acesteia ca de eu municipal 
nesortat. 
La fel ca orice alte de euri de produse electrocasnice, orice component  a (video) interfonului devine DEEE 
(De euri de Echipamente Electrice i Electronice), care se colecteaz  selectiv i se pred  firmelor autorizate 
s  colecteze aceste de euri. 
Instala ia de (video) interfon (sau o component  a acesteia) ie it  din uz se colecteaz  de instalatorii 
autoriza i ELECTRA. Lista instalatorilor autoriza i poate i g sit  pe Certificatul de garan ie sau pe 
www.electra.ro, zona Distribu ie-Service. 
Prin predarea interfonului vechi (care nu se mai utilizeaz ) la un instalator autorizat proteja i mediul 
înconjur tor, deoarece DEEE nu sunt biodegradabile. Prin colectare selectiv  aceste de euri ajung la o 
instala ie de tratare adecvat . 
 
Toate de eurile rezultate din activitatea de instalare se colecteaz  separat pe categorii i NU se arunc  
împreun  cu gunoiul menajer. Cutiile din carton i ambalajele din plastic (pungi din polietilen ) pot fi 
reciclate. Pentru aceasta, în momentul în care devin de eu (nu se mai pot utiliza), vor fi puse separat în 
containere ale firmei de salubritate sau vor fi predate unei firme autorizate s  colecteze astfel de de euri. 
 
De eurile de ambalaje din carton se colecteaz  în container „Hârtie – carton” 
Pungile din plastic se colecteaz  în container „Plastice” 
 
 
 

9. GARAN II 
 
 
Termenul de garan ie pentru panourile exterioare PES.A255, posturile interioare audio IA 02, 
distribuitoarele de apel DEM 08, sursele de alimentare SAL.A1A/ SAL.A2A.ACC, yala electromagnetic  
YEM.11x/ YEM.22x, componente ale ”Instala iei de interfon audio tip ELECTRA-PASS/Analogic, cu posturi 
interioare semiduplex” este de 24 luni de la data punerii în func iune, dar nu mai mult de 28 de luni de la 
data fabrica iei, în condi iile respect rii integrale a instruc iunilor de instalare, punere în func iune, 
utilizare, între inere, repara ii, depozitare i transport. 
Nu se acord  garan ie pentru exploatare necorespunz toare, deterior ri, calamitate natural . 
Cartela de acces este material consumabil. Nu se acord  garan ie pentru aceasta. În termen de 30 de zile 
de la punerea în func iune a instala iei, cartelele de acces cu defect de fabrica ie se înlocuiesc gratuit. 
Pentru acordarea garan iei, produsul trebuie s  fie înso it de dovada achizi iei. 

  
Pentru propuneri, sugestii i reclama ii utiliza i adresa de e-mail: clientfeedback@electra.ro 
 
ELECTRA S.R.L. 
Bd. Chimiei nr. 8  Ia i - 700291 
Tel. 0232/ 214.370, 245.491  Fax 0232/ 232.830 
office@electra.ro  www.electra.ro 
 
Departament VÂNZ RI 
Tel.  0232/ 245.214, 0332/800.880  Fax: 0232/ 241.923  
sales@electra.ro 
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COMAND  ACCES 
sau renun are la 

convorbire 

A teptare, început apel 
(formare num r) 

Durata apelului i 
convorbirii 

Num rul impulsurilor de apel 

1 ms 100 ms 

Formare 
num r 

1 ms 

1 ms 

10. ANEXE  
 

 
 
 

A) Forme de und  pentru semnalele de selec ie IND i RCL la PES A255 
 

IND          
+12V        

         

 

 

  

              

  

 

 

 

RCL   
 +12V        

          

  

 

 

                   

 

   

 
 

B) Forme de und  pentru semnalul de comutare sens convorbire i comand  acces AVD  
 

AVD                 Comand  acces 
 

 Up 
     Convorbire SUS->JOS    Convorbire JOS->SUS                  (Up-0.65V)                              
 

 

 

 

   Uc       
 

 

 

 

    0                               

 

Up – este tensiunea de alimentare a postului de interior, având valoarea tipic  de 11,7 V pentru o tensiune 
de alimentare pe linia +D de 13,8 V. 
Uc = (Up – 1.3V)/2 (pentru posturi de interior IA 02) 

AANNEEXXAA  11  

FFoorrmmee  ddee  uunndd   ii  ppuunnccttee  ddee  mm ssuurr   

100 ms 

//

// //

// //
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