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1. Szybki start
Przy zakupie centrali - w komplecie znajduje się:

⇒ Centrala SIGMA w obudowie oraz konfiguracji sprzętowej wg zamówienia.
⇒ Opcjonalnie -  Zasilanie rezerwowe - 2 akumulatory 7Ah, 12V w obudowie 

metalowej z sygnalizacją optyczną i wyłącznikiem.
⇒ Opcjonalnie -  Modem zewnętrzny - w opakowaniu razem z dedykowanym 

kablem połączeniowym K443.
⇒ Zestaw zaczepów i wkrętów do montażu centrali oraz szablon do rozmieszczenia 

otworów na ścianie.
⇒ Kabel do połączenia centrali z komputerem - USB oraz K500 (RS232).
⇒ Płyta CD zawierająca zestaw Instrukcji do centrali oraz aktualne oprogramowanie:

Program komputerowy SigmaPC.
Program komputerowy Bilcent.
Wersja demonstracyjna programu PLATAN CTI (serwer i klient).
Sterownik USB dla systemów Windows do obsługi portu USB w centrali.
Sterownik USB dla komputerów bez RS-232 (dla systemów Windows)  
do obsługi przejściówki USB-RS  /do obsługi central PLATAN/

⇒ Skrócona Instrukcja obsługi centrali.
⇒ Gwarancja.

Po rozpakowaniu centrali - a przed włączeniem do sieci - należy:

⇒ Sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu obudowa centrali podczas transportu.
⇒ Przygotować centralę do zamocowania na ścianie według dostarczonego szablonu.
⇒ Zdjąć pokrywę centrali i docisnąć wszystkie pakiety w centrali a następnie 

(jeśli znajduje się w komplecie) podłączyć zasilanie rezerwowe:
o odkręcić ekran zasilacza centrali i podłączyć zasilanie rezerwowe do 

gniazda J14 na zasilaczu .
o przykręcić ekran zasilacza wg stanu poprzedniego.
o pozostawić  zasilanie  rezerwowe  wyłączone  do  czasu  zakończenia 

instalacji centrali.
⇒ Podłączyć uziemienie do centrali.
⇒ Zainstalować program SigmaPC na komputerze i podłączyć  go do centrali 

poprzez port USB (zalecane) lub RS232.
⇒ Włączyć centralę i skonfigurować połączenie z komputerem (patrz: Instrukcja 

obsługi programu SigmaPC). Odebrać konfigurację z centrali.
⇒ Wyłączyć centralę.
⇒ Na  podstawie  przygotowanego  wcześniej  projektu  -  skonfigurować  łącza 

ISDN - jeśli znajdują się w wyposażeniu centrali:
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o za pomocą zworek na płycie bazowej oraz  na karcie Sigma-BRA  

i Sigma-PRA
o włączyć centralę.
o zgodnie z ustawieniem w centrali - skonfigurować łącza ISDN w programie 

komputerowym (menu: ISDN) i wysłać konfigurację do centrali.
o wyłączyć centralę

⇒ Podłączyć: linie abonenckie, analogowe linie miejskie, linie ISDN (zgodnie 
⇒ z ustaloną konfiguracją), opcjonalnie - sieć LAN.
⇒ Włączyć  centralę  i  wykonać  konfigurację  centrali  przy  pomocy programu 

SigmaPC. 
⇒ Na zakończenie instalacji i konfiguracji centrali należy:

o upewnić się, że uziemienie jest podłączone prawidłowo do centrali.
o zamknąć obudowę centrali.
o zamocować centralę na ścianie (jeśli nie zrobiono tego wcześniej).
o włączyć zasilanie rezerwowe.
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1. Wstęp
Miło  nam,  że  wybrali  Państwo  oferowaną  przez  nas  centralę.  Centrale 

MICRA, SIGMA oraz OPTIMA są najnowszą linią produkcyjną firmy PLATAN 
ponadto  bardzo  nowoczesnymi  abonenckimi  cyfrowymi  systemami 
telekomunikacyjnymi. Wysoka jakość, bogata paleta realizowanych funkcji i usług 
oraz prostota obsługi, to główne zalety tych central. Zostały docenione w szerokim 
gronie specjalistów z branży i zdobyły liczne nagrody oraz wyróżnienia. Życzymy 
pełnego  zadowolenia  z  dokonanego  zakupu  i  pragniemy  zapewnić,  że  zawsze 
jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz informacją o naszych produktach.

Aby  zapewnić  prawidłową  obsługę  centrali  zapoznaj  się  dokładnie  
z  niniejszą Instrukcją. Zachowaj ją na przyszłość.

Organizacja dokumentacji do central MICRA, SIGMA oraz OPTIMA jest 
następująca:
Część I – Indywidualna instrukcja centrali: Budowa i instalacja centrali opisująca:

 ważne cechy centrali;
 budowę i procedurę instalacji centrali;
 znajduje się wyłącznie na płycie CD w formacie .pdf

Część II – Wspólna instrukcja obsługi centrali opisująca:
 funkcje i usługi realizowane przez centralę, z podziałem na połączenia 

przychodzące i wychodzące;
 programowanie niektórych funkcji centrali z aparatu telefonicznego;
 obsługę wyświetlacza centrali;
 obsługę aparatów systemowych i konsol oraz bramofonów;
 wbudowaną pocztę głosową;
 na płycie CD znajduje się pełna wersja Instrukcji Obsługi Centrali
Na końcu instrukcji umieszczony jest wykaz większości funkcji centrali 
w wersji skróconej.

Część  III –  Wspólna  instrukcja  obsługi  programu  komputerowego  opisująca 
zagadnienia  dotyczące  obsługi  programu  i  programowania  centrali  
z komputera PC. Znajduje się wyłącznie na płycie CD w formacie .pdf

Część  IV – Wspólna instrukcja montażu i konfiguracji karty VoIP
Część  V  – Część wspólna dla wszystkich central  PLATAN: Instrukcja obsługi 

programu  PLATAN  BilCent® do  obsługi  bilingu  central  opisująca 
zagadnienia  dotyczące  obsługi  programu  i  taryfikacji.  Znajduje  się 
wyłącznie na płycie CD w formacie .pdf

Wraz  z  centralą  na  płycie  CD  dołączany  jest  zestaw  instrukcji  do  centrali  
w  formacie  pdf.  Prosimy  również  odwiedzać  naszą  stronę  internetową 
www.platan.pl,  na której  można uzyskać  informację  o  nowościach  i  zmianach  
w naszych produktach.
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1.1.Ostrzeżenia

Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem 
do użytkowania centrali.

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych 
napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania zmian zespołów i elementów. 
Czynności konserwacyjne lub naprawy centrali powinien wykonywać uprawniony 
personel (instalator bądź serwis firmowy).
UWAGA!

Centrala SIGMA może być wyposażona w zasilanie rezerwowe - akumulatory 
bezobsługowe, żelowe 7 Ah. Po okresie eksploatacji nie należy ich wyrzucać, lecz 
utylizować w sposób zgodny z zaleceniami producenta akumulatorów. Dotyczy to 
również baterii litowej na karcie procesorowej  PROC, której żywotność wynosi 
około 5 lat.

Przyłącza  w  centrali  wyposażone  są  w  zabezpieczenia  odgromowe. 
Odgromniki w nich użyte posiadają żywotność do 5 lat (data montażu znajduje się 
na karcie). Po tym okresie tracą swoje właściwości i zaleca się ich wymianę.

Centrala musi być uziemiona!!!
Koniecznym  warunkiem  zabezpieczenia  centrali  SIGMA  przed 
przepięciami jest poprawnie wykonane uziemienie.
Źle  wykonane  uziemienie  może być  przyczyną  niepoprawnej  pracy 
centrali jak również stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Wyładowanie  atmosferyczne w  bliskiej  odległości  od  linii 
telekomunikacyjnej  zawieszonej  nad  ziemią  może  zaindukować  w  niej 
napięcie o chwilowej wartości nawet do 200 kV.
Uszkodzenia centrali spowodowane przepięciami nie są objęte gwarancją, 
nawet jeśli zainstalowane zostały ochronniki abonenckie.
Należy unikać używania telefonów (innych niż bezprzewodowe) podczas 
wyładowań elektrycznych.  Nieprzestrzeganie zalecenia może skutkować 
porażeniem elektrycznym pochodzącym od wyładowania elektrycznego.

Przed  zdjęciem obudowy należy wyjąć  wtyczkę  z gniazda  sieciowego 
oraz odłączyć zasilanie rezerwowe (akumulatory).

Zaleca  się  by  centralę  podłączyć  do  gniazdka  sieciowego  230V  za 
pośrednictwem filtru przeciwzakłóceniowego z zabezpieczeniem przepięciowym.

Zaleca się by centrala podłączona była do komputera (przez RS232 lub 
USB) tylko na czas jej konfiguracji i odbioru  informacji bilingowych.
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Nigdy nie instalować lub nie wymieniać zasilacza, gdy nie minie co najmniej 20 
sekund od wyłączenia zasilania i odłączenia zasilania rezerwowego.

1.2.Warunki eksploatacyjne

W celu zapewnienia prawidłowej pracy centrali należy spełnić następujące 
warunki:
⇒ temperatura otoczenia od + 5oC do  + 35oC;
⇒ dopuszczalna wilgotność względna powietrza od 20% do 90 %, brak kondensacji 

pary wodnej;
⇒ zasilanie 230V, +10%, -10%, 50 Hz;
⇒ pomieszczenie utrzymywane w czystości, niezapylone i bez emisji środków 

chemicznych.

1.3.Programowanie centrali

Konfigurację  centrali  przeprowadza  się  przy  pomocy  programu 
komputerowego SigmaPC. Obsługa programów oraz opis programowania centrali 
znajduje się w Instrukcji obsługi programu.

Część  funkcji  centrali  można  programować  z  aparatu  telefonicznego 
wchodząc w dedykowany do tego Tryb programowania.

1.4.Podstawowe dane techniczne centrali SIGMA

⇒ Ilość  portów  -  maks.  56  portów  analogowych  (44  wewnętrznych  i  12 
miejskich), maks. 16 dostępów ISDN BRA (na styku S/T), maks. 2 dostępy 
ISDN PRA (styk T), max. 32 porty VoIP;

⇒ długość linii analogowego abonenta wewnętrznego maks. 1800 m (oporność 
pętli abonenckiej maks. 1200 Ohm);

⇒ długość linii cyfrowego abonenta wewnętrznego maks. 400 m;
⇒ długość linii między centralą a zakończeniem NT maks. 30 m;
⇒ długość linii abonenta wewnętrznego ISDN maks. 1000 m;
⇒ łącza  linii  miejskich  -  oddzielone  galwanicznie  z  wielostopniowym 

zabezpieczeniem przepięciowym i nadprądowym;
⇒ łącza linii abonenckich - z zabezpieczeniem  przepięciowym i nadprądowym;
⇒ połączenia aparatów telefonicznych:  

- analogowych linią dwużyłową (1 para);
- cyfrowych systemowych linią dwużyłową  (1 para) - max 32 aparaty;
- analogowych systemowych linią czterożyłową (2 pary);
- cyfrowych ISDN - linią czterożyłową (2 pary);

⇒ wbudowany system poczty głosowej;
⇒ wybieranie (analog) - impulsowe/tonowe;
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⇒ prąd w linii abonenta analogowego 24 mA;
⇒ napięcie zasilania centrali 230V +/-10%, 50 Hz;
⇒ zewnętrzne zasilanie rezerwowe centrali - 2 akumulatory 7Ah/12V - opcja;
⇒ sygnał zgłoszenia - ciągły 350+440 Hz;
⇒ maks. pobór mocy ok. 90 VA;
⇒ komutacja sygnału poprzez bezblokadowe cyfrowe pole komutacyjne; 
⇒ programowanie  -  zabezpieczone  8-cyfrowym  kodem,  indywidualnym  dla 

każdej centrali;
⇒ podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napięcia zasilania;
⇒ kontrola  przepięciowa,  wykrywanie  doziemienia  wyposażeń  abonenckich, 

wykrywanie awarii zasilania oraz wykrywanie nieaktywności łącza ISDN PRA;
⇒ automatyczna  detekcja  uszkodzonych  linii  miejskich  -  możliwość 

monitorowania z określanym interwałem czasowym linii miejskich a w razie 
ich uszkodzenia automatyczne wyłączenie ich do czasu naprawy;

⇒ przy  zaniku  napięcia  sieciowego  centrala  pracuje  w  trybie  awaryjnym 
(analogowe linie miejskie LM1, LM2 są przełączane  na analogowe aparaty 
abonentów  wewnętrznych na zaciskach LOC00 i LOC01);

⇒ możliwość zdalnej zmiany konfiguracji centrali  - centrala posiada wewnętrzny, 
programowy  modem  analogowy  i  ISDN  oraz  może  współpracować  z 
zewnętrznym, analogowym modemem. Opcjonalnie można wyposażyć centralę 
w kartę Sigma-VoIP lub Sigma-LAN i łączyć się z centralą za pomocą protokołu 
TCP/IP;

⇒ możliwość  podłączenia  faksu,  bramek  GSM  i  VoIP,  modemu,  aparatów 
systemowych  z  konsolami,  automatycznej  sekretarki,  bramofonów, 
dzwonków szkolnych,   drukarki  RS,  komputera  (przez  port  USB,  RS lub 
LAN), zewnętrznego rejestratora rozmów;

⇒ na  liniach  analogowych  -  odbiór  teletaksy,  automatyczne  rozpoznawanie 
faksu, identyfikacja abonenta dzwoniącego (CLIP FSK);

⇒ bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych  w trybie automatycznym 
(DDI) oraz w trybie półautomatycznym (DISA);

⇒ możliwość skonfigurowania funkcji DISA na portach wewnętrznych;
⇒ komunikaty  słowne  nagrywane  przez  użytkownika  (maks.  64  zapowiedzi, 

łącznie 240 min.);
⇒ 4 wbudowane melodie; 
⇒ możliwość nagrywania zapowiedzi i melodii z plików wav;
⇒ wejście i wyjście sygnału audio;
⇒ możliwość  odwrócenia  biegunowości  na  portach  wewnętrznych  podczas 

startu rozmowy;
⇒ centrala obsługuje funkcje hotelowe przy pomocy biblioteki PlatanHotel.dll;
⇒ rozbudowany  system  obsługi  linii  miejskich  -  cztery   16-to  poziomowe 

Infolinie;
⇒ ilość  pamiętanych w buforze rozmów - do 25.000;
⇒ wymiary: wys.500 mm,  szer. 365 mm,  głęb. 95 mm, Obudowa ABS;
⇒ wymiary: wys. 176 mm, głęb. 480 mm. Obudowa RACK - 4U - opcja;
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⇒ waga ok. 8,5 kg w obudowie ABS, ok 20kg w obudowie RACK;

1.5.Zabezpieczenia

Centrala  SIGMA  jest  zabezpieczona  przed  przepięciami  mogącymi 
wystąpić  w  sieci  telekomunikacyjnej.  Na  wejściu  każdej  linii  miejskiej 
zastosowano ochronniki (odgromniki i warystory), które w przypadku wystąpienia 
przepięcia  (np.  wyładowanie  atmosferyczne)  przejmują  na  siebie  część  energii, 
zabezpieczając  obwody  wejściowe  centrali  przed  uszkodzeniem.  Obwody  linii 
wewnętrznych zabezpieczone są warystorami.

Poszczególne obwody zespołu zasilającego zabezpieczone są bezpiecznikami 
zwłocznymi o wartościach :

⇒ obwód pierwotny transformatora sieciowego -  1 A
⇒ obwód wtórny (bezpiecznik B1 ) -  3,15 A
⇒ napięcie   +24 V (bezpiecznik B2 ) -  3,15 A
⇒ napięcie   +12 V (bezpiecznik B3 ) -  1,6 A
⇒ napięcia   +27,5 V (bezpiecznik B4 ) -  3,15 A  

Zaleca  się  dodatkowe  zabezpieczenie  analogowych  linii  miejskich  
i ewentualnie linii abonenckich wychodzących na zewnątrz budynku, ochronnikami 
przepięciowymi   np.  typu  OA-1  zabezpieczające  je  przed  indukowaniem napięć 
udarowych. 

Linie  miejskie  ISDN  nie  wymagają  dodatkowych  zabezpieczeń,  gdyż 
zakończone są u abonenta terminalem sieciowym NT.

Centrala  wykrywa  doziemienie  wyposażeń  abonenckich  oraz  awarię 
zasilania. Zdarzenia te sygnalizuje komunikatami na wyświetlaczu centrali. 

Centrala umożliwia monitorowanie aktywności łączy PRA i w przypadku 
jego nieaktywności centrala przełącza się w inny tryb pracy.
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2. Budowa centrali SIGMA

2.1.Obudowa

Centrala SIGMA produkowana jest w obudowie z ABS-u przystosowanej 
do zawieszenia na ścianie. Dostęp do wnętrza urządzenia jest możliwy po zdjęciu 
przedniej pokrywy obudowy. 

Aby zdjąć przednią pokrywę obudowy centrali SIGMA, należy zwolnić 
zatrzaski  znajdujące  się  w  jej  dolnej  części.  Po  zwolnieniu  zacisków  należy 
delikatnie odciągnąć dolną część pokrywy od obudowy a następnie część górną 
pokrywy. 

Centrala  opcjonalnie  produkowana  jest  w  obudowie  RACK  19``.  Opis 
centrali SIGMA w obudowie RACK znajduje się na końcu Instrukcji.

Wszystkie  pakiety  wewnętrzne  centrali  wykonane  są  w  postaci  łatwo 
wymienialnych modułów, mocowanych w prowadnicach na płycie bazowej.

Takie rozwiązanie czyni  konstrukcję centrali  SIGMA przejrzystą,  łatwą 
do serwisowania i dalszej rozbudowy.

2.2.Rodzaje modułów stosowanych w centrali 

Moduły w centrali SIGMA można podzielić na:

⇒ moduły  sterujące -  obecność  ich  jest  niezbędna  do  prawidłowego 
funkcjonowania centrali.

Sigma - PROC - moduł procesora głównego, który zarządza połączeniami i usługami 
w centrali SIGMA; jest zegarem głównym centrali.

  ver. 4.00.02   
12



Sigma ver. 4.00.xx
Sigma- DSP  -   generuje wszystkie sygnały zwrotne centrali do abonenta, syntezuje 
4 melodie, przechowuje i generuje zapowiedzi słowne, posiada odbiorniki DTMF 
oraz modem.

⇒ moduły funkcyjne -  które  są  obsadzane  w centrali  w zależności  od jej 
konfiguracji i wyposażenia. 

Sigma - LIN2  (LIN01-LIN12) -  są interfejsem między centralą SIGMA a analogową 
linią miejską. Każdy moduł obsługuje dwie analogowe linie miejskie.

Sigma -  ISDN (ISDN01-  ISND16)  -  są  interfejsem między centralą  SIGMA a 
cyfrową linią miejską (ISDN 2B+D) lub między centralą a cyfrowymi aparatami 
ISDN abonentów wewnętrznych (styk S0). Jeden moduł posiada do 8 uniwersalnych 
wyposażeń ISDN 2B+D.

Sigma - PRA  - są interfejsem między centralą SIGMA a cyfrową linią miejską 
(ISDN 30B+D). Jeden moduł obsługuje jeden trakt ISDN PRA. W centrali mogą 
być zainstalowane dwie karty Sigma-PRA.

Sigma - LOC4 - odpowiadają za kompleksową obsługę abonenta centrali SIGMA. 
Każdy moduł zawiera 4 analogowe wyposażenia abonenckie.

Sigma – ZAS - moduł zasilacza centrali SIGMA.

Sigma – VoIP – moduł VoIP/ETHERNET w centrali SIGMA

Sigma – GSM – moduł GSM w centrali SIGMA

Sigma-LAN+ - moduł ETHERNET w centrali SIGMA.

Sigma-DSYS4 -  posiada  4  niezależne,  cyfrowe  tory  do  kompleksowej  obsługi 
cyfrowych aparatów systemowych i konsol firmy. Karty umieszczane zamiennie z 
Sigma-LOC4.

Sigma - LCD - moduł wyświetlacza centrali SIGMA.

Sigma - BASE - płyta bazowa centrali na której montowane są wszystkie pakiety.

Sigma - ZAB - moduł zabezpieczeń odgromowych analogowych linii miejskich.

Sigma - MP1 - moduł przyłączy nr 1. W zależności od wykonania (Kostka, Szczeliny, 
Rack), posiada dodatkowe oznaczenie (K, S, R).

Sigma - MP2 -  moduł  przyłączy nr  2.  W zależności  od wykonania  (Kostka, 
Szczeliny, Rack), posiada dodatkowe oznaczenie (K, S, R). 
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2.3.Rozmieszczenie modułów w centrali
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Rys.1  Rozmieszczenie modułów w centrali SIGMA
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Po  zdjęciu  obudowy w  centrali  można  zobaczyć  płytę  bazową  wraz  

z modułami i blokiem zasilania (osłonięty ekranem) z transformatorem sieciowym.

Po  lewej  stronie  płyty  bazowej  umieszczone  są  moduły  przyłączy 
liniowych  Sigma-MP1 i  Sigma-MP2  oraz  moduł   przyłączy  analogowych  linii 
miejskich wraz z zabezpieczeniami. W tej lokalizacji umieszczony jest również punkt 
przyłącza uziemienia centrali.

W górnej części centrali umieszczony jest moduł wyświetlacza Sigma-LCD. 
Moduł ten należy wyciągnąć (pociągnąć prostopadle do frontu centrali i wysunąć 
z  szyny  mocującej)  aby  uzyskać  dostęp  do  znajdujących  się  pod  nim  kart 
wyposażeń centrali.

Na płycie  bazowej,  w górnej  jej  części  znajdują się  kolejno od lewej: 
pakiet  Sigma-VoIP/Sigma-LAN, moduły analogowych linii miejskich  Sigma-LIN2 
(01-12),  2  moduły  cyfrowych  linii  (ISDN  BRA  2B+D)  oraz  moduł  procesora 
głównego  Sigma-PROC i  moduł  procesora  sygnałowego  Sigma-DSP.  Aby 
wyposażyć centralę w karty wyposażeń cyfrowych łączy ISDN PRA Sigma-PRA, 
moduły umieszcza się zamiast  Sigma-LIN2 (11-12) i  Sigma-LIN2 (09-10). Kartę 
Sigma-GSM umieszczamy w miejsce kart Sigma-LIN2.

W  dolnej  części  płyty  bazowej  znajdują  się  moduły  wyposażeń 
abonenckich Sigma-LOC4 (00-43). W miejsce każdego modułu Sigma-LOC4 można 
włożyć moduł cyfrowych aparatów systemowych Sigma-DSYS4*. 
*) W centrali SIGMA można zainstalować do 8 kart Sigma-DSYS4.

Instalując  kartę  Sigma-DSYS4 należy  pamiętać  o  wymianie układu 
zabezpieczenia  linii  abonenckich  umieszczonego  w  podstawce  RN11  (matrycę 
rezystorową) i umieścić DIP8-Switch ustawiając wszystkie przełączniki w pozycji 
ON.

W dolnej części obudowy centrali SIGMA umieszczony jest transformator 
sieciowy  oraz  zasilacz  wraz  z  modułem sygnałowym  służącym  do  współpracy 
centrali z urządzeniami zewnętrznymi.

2.4.Karty przyłączy w centrali

W centrali SIGMA montowane są następujące moduły przyłączy:

⇒ Przyłącze podstawowe - SigmaMP1 
⇒ Przyłącze podstawowe - SigmaMP2

Karty z przyłączami są produkowane w dwóch wersjach: wersja 1 jest to 
karta z  kostkami zaciskowymi (K) natomiast  wersja  2 jest  to karta  ze  złączami 
szczelinowymi tzw.  krone  (S).  O  wersji  przyłączy  zastosowanej  w  centrali 
decyduje Klient przy zamawianiu centrali.
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Rys.2.  Sigma-MP2 Rys.3.  Sigma-MP1
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Pakiet przyłączy nr 1 - oznaczenia i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych:

K1-K4 (JP10)  -  zaciski  przekaźników;  przeznaczenie:  R1,  R2-zaciski  dla  rygli 
bramofonów  odpowiednio  nr  1  i  nr  2,  S2-dzwonki  szkolne;  możliwe  są  inne 
zastosowania przekaźników, np. do sterowania urządzeniami zewnętrznymi;
K5 (JP11) - zaciski dla funkcji: dialer alarmowy;
K6-K8 (JP11) - K6-K7 aktualnie nieużywane; K8 - zacisk zasilania +12V;
K9-K16 (JP12-13) - zaciski łączy wewnętrznych analogowych LOC000-007;
K17-K20 (JP14) - zaciski SYS5-SYS8 karty Sigma-SYS;
K21-K24 (JP15) - zaciski systemowe SYS1-SYS4 lub wewnętrzne LOC040-043;
K25-K32 (JP16-17) - zaciski łączy wewnętrznych analogowych LOC08-15.
K6-K7 (STC,  STO,  GND)  -  zaciski  do  podłączenia  radiotelefonu  do  obsługi 
pagerów

Pakiet przyłączy nr 2 - oznaczenia i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych:

K1-K8 (JP11) - zaciski łączy wewnętrznych analogowych LOC016-023;
K9-K12 - zaciski łączy wewnętrznych LOC036-039 
K17-K28 (JP14-16) - zaciski łączy wewnętrznych analogowych LOC024-035;

2.5. Interfejs  do  współpracy  centrali  z  urządzeniami 
zewnętrznymi

Centrala SIGMA wyposażona jest w następujące gniazda do współpracy 
z urządzeniami zewnętrznymi:

Komputer  PC lub  zewnętrzny  modem  serwisowy -  wtyk  DB09  (RS232); 
możliwy jest wybór trybu pracy tego portu RS-a z optoizolacją (zalecany) lub bez 
optoizolacji do  pracy  z  modemem  zewnętrznym  (tryb  pracy  portu  ustawia  się 
zworką  JP2 na płycie zasilacza). Do tego gniazda podłączyć można zewnętrzny 
modem  serwisowy  (minimum  33,6  kbps)  oraz  komputer  z  zainstalowanym 
serwerem EtherToRs lub serwerem PLATAN CTI.
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Komputer
RS2 USBAudio

(wej)
Audio
(wyj)

Drukarka
RS1

POT
1  2  31  2  3

JP1 JP2

J14

Zasilanie
awaryjne

(WEJ)

MODUL ZASILACZA
Sigma-ZAS

Rys.4. Interfejs do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi

Drukarka ze  złączem szeregowym RS -  wtyk  DB09 (RS232) do podłączenia 
drukarki ze złączem szeregowym przy użyciu kabla K443, np. drukarki termicznej 
do natychmiastowego wydruku rachunku po zakończonej rozmowie.
Do centrali SIGMA można podłączyć drukarkę ze złączem szeregowym RS232. W 
drukarce  należy  wówczas  ustawić,  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  drukarki, 
następujące parametry transmisji:

⇒ prędkość transmisji 4800 bodów,
⇒ 8 bitów danych (bez bitu parzystości),
⇒ parzystość ignorowana,
⇒ 80 znaków w wierszu,
⇒ CR —> CR + LF,
⇒ druk normalny.

Możliwe jest podłączenie do centrali małej szeregowej drukarki termicznej KAFKA 1.

Rys. 5. Kabel połączeniowy między drukarką KAFKA 1 a centralą  SIGMA
Wejście AUDIO  - gniazdo CINCH, przez które do centrali można doprowadzić 
zewnętrzny sygnał  audio o standardowym poziomie 0dB.  To dodatkowe źródło 
dźwięku można wykorzystać np. do nagrywania zapowiedzi słownych lub muzyki 
(funkcja *708-kod-28xx) (patrz: opis funkcji w Instrukcji obsługi central)
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Wyjście AUDIO - gniazdo CINCH umieszczone jest na płycie zasilacza wewnątrz 
obudowy. Wyprowadzony sygnał audio można użyć do współpracy centrali  np.  
z radiowęzłem, co pozwala na przekazywanie  komunikatów z telefonu do sieci 
radiowęzłowej. 
Gniazdo USB - do podłączenia komputera PC wykorzystującego do komunikacji 
z uniwersalną magistralę szeregową (USB).

Na  zasilaczu  znajdują  się  dodatkowo  jumpery  konfigurujące  tryb 
transmisji  RS  między  komputerem  PC  a  centralą  SIGMA.  Poniżej  opisano 
możliwości konfiguracyjne:
Jumper JP2 - zwora w pozycji 1-2  łącze RS2 pracuje w trybie normalnym zwora 
w  pozycji  2-3  łącze  RS2  pracuje  z  optoizolacją.  Zaleca  się  pracę  w  trybie  
z optoizolacją.
Jumper JP1 -  używany tylko dla RS2 w trybie pracy z optoizolacją.  Poprawia 
współpracę z niektórymi laptopami (dającymi niższe niż typowe napięcia na RS-ie).
JP1 w pozycji 2-3 - tryb standardowy, ustawiony fabrycznie
JP1 w pozycji 1-2- w przypadku problemów z transmisją w komputerach LAPTOP 
poprzez RS2 w trybie z optoizolacją.
POT - potencjometr do regulacji poziomu sygnału wejściowego przez wejście Audio.

Centrala obsługuje kartę sieciową:  Sigma-LAN+. Port  Ethernet znajduje się na 
płycie bazowej przy portach ISDN (patrz: Rys.1).

2.5.1.Kable do połączenia komputera z centralą SIGMA
Wykonanie K500
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Kabel K500 stosuje się w pracy z centralą SIGMA w trybie z optoizolacją

Wykonanie K319

Kabel  K319  stosuje  się  w  pracy  z  centralą  SIGMA  w  trybie  normalnym  (bez 
optoizolacji)

2.5.2.Kabel  do  połączenia  modemu  zewnętrznego 
z centralą SIGMA

Wykonanie K443

Kabel do połączenia zewnętrznego modemu (Robotics) z centralą  SIGMA

W przypadku  połączenia  z  zewnętrznym  modemem centrala  musi  być 
ustawiona w normalnym trybie pracy (bez optoizolacji - jumper JP2 - poz. 1-2).
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3. Instalacja centrali SIGMA

3.1.Uwagi ogólne

Przed  przystąpieniem  do  instalacji  centrali  należy  wykonać  szczegółowy 
projekt  systemu łączności  jaki  ma być  zrealizowany z wykorzystaniem centrali 
SIGMA. Projekt należy opracować w uzgodnieniu z użytkownikiem, uwzględniając:
⇒ miejsce montażu centrali;
⇒ rodzaje kabli i sposób ich położenia;
⇒ liczbę  i  typy  linii  miejskich  z  uwzględnieniem  wymagań  na  ewentualne 

dodatkowe wyposażenia;
⇒ liczbę linii abonenckich i numerację abonentów;
⇒ które  linie  wymagają  instalacji  zabezpieczeń  przeciw-przepięciowych  

i odgromowych;
⇒ liczbę i usytuowanie stanowisk operatorskich;
⇒ podstawowe dane konfiguracyjne (programowania centrali SIGMA), organizacja 

ruchu wychodzącego i przychodzącego, uprawnienia abonentów, tryby pracy 
centrali, zapowiedzi, itp.

Etapy czynności instalacyjnych centrali SIGMA:
⇒ montaż mechaniczny;
⇒ montaż elektryczny (energetyczny i teletechniczny);
⇒ programowanie centrali (konfigurowanie w programie SigmaPC).

3.2.Montaż mechaniczny centrali

Centrala  SIGMA  w  obudowie  ABS  przeznaczona  jest  wyłącznie  do 
montażu na ścianie. Ściana, na której ma być zamontowana centrala musi utrzymać 
jej ciężar (centrala SIGMA z pełnym wyposażeniem waży ok. 8,5kg).

Centrala  produkowana  jest  również  w  obudowie  RACK.  Wówczas 
centralę należy umieścić w szafie RACK 19”.

W celu  trwałego  i  pewnego  zamocowania  centrali  należy wykorzystać 
wkręty oraz zaczepy dostarczone przez producenta wraz z centralą. Rozmieszczenie 
otworów pod zaczepy mocujące należy wykonać zgodnie z dostarczonym szablonem.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy centrali SIGMA, pomieszczenie, 
w  którym  montowana  będzie  centrala,  powinno  spełniać  warunki  określone  
w rozdziale Warunki eksploatacyjne.

Jeżeli  konieczne  jest  zastosowanie  przedłużacza  sieciowego,  zaleca  się 
użycie atestowanego przedłużacza z filtrem przeciwzakłóceniowym.
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3.3.Montaż elektryczny centrali

3.3.1.Uziemienie centrali
Centrala musi być uziemiona!!!
Koniecznym  warunkiem  zabezpieczenia  centrali  SIGMA  przed 
przepięciami jest poprawnie wykonane uziemienie.
Źle  wykonane  uziemienie  może  być  przyczyną  niepoprawnej  pracy 
centrali jak również stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Odpowiednia jakość uziemienia jest niezwykle ważna i powinna podlegać 
szczegółowej ocenie wykonanej przez osobę uprawnioną. Błędna, pobieżna ocena 
może  powodować  bardzo  poważne  w  skutkach  następstwa  (porażenie  prądem 
elektrycznym, uszkodzenie centrali, itp.).

Wykonanie instalacji uziemiającej
 (np. pręt uziemiający)

Budynek

Pręt uziemiający
(wkopany w ziemię)

uziemienie

Centrala SIGMA

Powyższy przykład stanowi jedynie zalecenie. Długość pręta uziemiającego i 
głębokość  jego  wkopania  zależne  są  od  rodzaju  i  składu  gleby.  Instalacja 
uziemiająca powinna być wykonana przewodem o średnicy min. 4 mm2. Metalowy 
pręt uziemiający o długości minimum 0,5m powinien być zakopany na głębokość 
nie mniejszą niż 0,5m.

Jedynie pomiar rezystancji wykonanego uziemienia i odpowiednio dobrane 
nadprądowe zabezpieczenia energetyczne pozwalają zakładać, że w żadnej sytuacji 
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na metalowych częściach centrali nie wystąpi napięcie niebezpieczne. Dopuszczalna 
wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.
Wymagania na uziemienie zawarte są w Polskiej Normie PN-93/T-42107.

Przed zdjęciem obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego oraz 
odłączyć zasilanie rezerwowe (akumulatory).

3.3.2.Zasilanie centrali

Podłączenie zasilania (dopuszczalne tylko po uziemieniu centrali SIGMA) 
sprowadza się do włożenia wtyczki do gniazda zasilania 230V, 50Hz. Koniecznie 
należy zwrócić uwagę na to, czy wykorzystywane gniazdo gwarantuje odpowiednią 
jakość  styku  np.  czy  nie  jest  wypalone  oraz  czy  występujące  w  nim  napięcie 
odpowiada wymaganiom technicznym centrali SIGMA.

Zaleca się, aby centralę SIGMA podłączyć do gniazdka sieciowego 230V 
za  pośrednictwem  filtru  przeciwzakłóceniowego  z  zabezpieczeniem 
przepięciowym.
Nieodpowiednia jakość napięcia zasilania może być przyczyną poważnej 

awarii centrali. Uruchamiać i wyłączać centralę SIGMA należy tylko wyłącznikiem 
sieciowym umieszczonym na spodzie obudowy.  Wyłącznik centrali nie wyłącza  
zasilania rezerwowego.

Centrala  posiada zabezpieczenie i  monitoruje stan napięć zasilających.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości  w zasilaniu na wyświetlaczu pokazuje 
się  informacja  Awaria  zasilania  linii  wewnętrznych.  Następnie  centrala 
przeprowadza  3-krotny  test  napięć  w  odstępnie  5  minut.  Jeśli  awaria  nadal 
występuje to na wyświetlaczu pojawi się komunikat  Awaria zasilacza a zasilacz 
zostanie całkowicie wyłączony.

Przy  zaniku  napięcia  sieciowego  centrala  pracuje  w  trybie  awaryjnym 
Praca ta polega na tym, że analogowe linie miejskie LM1 i LM2 są przełączane 
automatycznie  i  bezpośrednio  na  analogowe  aparaty  telefoniczne  abonentów 
wewnętrznych podłączonych na zaciskach odpowiednio 000 oraz 001. Efekt jest 
taki, że abonenci na tych zaciskach po podniesieniu słuchawki otrzymują sygnał 
zwrotny z linii miejskiej operatora. Centrala nie oferuje żadnych usług, gdyż jest 
wyłączona.
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3.3.3.Zasilanie rezerwowe

Centrala  SIGMA  przystosowana  jest  do  akumulatorowego  zasilania 
awaryjnego. Stosuje się 2 akumulatory  7Ah/12V. Są to akumulatory zewnętrzne 
znajdujące się w metalowej obudowie z sygnalizacją optyczną i wyłącznikiem - 
połączone  z  centralą  dedykowanym  przewodem  dołączonym  do  zasilania 
rezerwowego. Przewód można również zakupić oddzielnie - wówczas akumulatory 
pracują  bez  fabrycznej  osłony.  Przełączenie  na  zasilanie  rezerwowe  następuje  
w przypadku braku zasilania sieciowego. Podczas pracy na zasilaniu rezerwowym 
centrala  zachowuję  swoją  pełną  funkcjonalność.  Po  wyczerpaniu  zasilania 
rezerwowego centrala przejdzie w tryb awaryjny. 

Zasilanie rezerwowe podłącza się do wtyku J14 w zasilaczu (Sigma-ZAS 
ver. 3) centrali. Wtyk J14 znajduje się w górnym lewym rogu modułu zasilacza, 
nad  bezpiecznikami.  Przewód  połączeniowy  należy  podłączyć  do  wtyku  na 
zasilaczu  zgodnie  z  kluczem  (zatrzaskiem)  na  punktach  połączeniowych  
(patrz: Rys.4). W przypadku obudowy RACK centrali SIGMA, przewód połączeniowy 
zasilania rezerwowego doprowadza się w specjalnym otworze znajdującym się  
w tylnej części obudowy.

W  przypadku  starszych  zasilaczy,  tj.  Sigma-ZAS  ver.2  zasilanie 
rezerwowe doprowadza się do wtyku oznaczonego jako W1.

3.3.4.Podłączenie analogowych linii miejskich

Do centrali SIGMA można podłączyć do 12 analogowych linii miejskich. 
Analogowe linie  miejskie są obsługiwane przez karty  Sigma-LIN2.  Jedna karta 
Sigma-LIN2 obsługuje 2 analogowe linie miejskie. W centrali można użyć 6 takich 
kart  pod  warunkiem,  że  nie  korzysta  się  z  łączy  linii  miejskich  ISDN  PRA 
(patrz: Rys.1).
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Analogowe linie miejskie podłącza się do zacisków modułu zabezpieczeń 

liniowych  w  przełącznicy  -  Sigma-ZAB.  Moduł  zabezpieczeń  liniowych 
wyposażony  jest  w  kostki  zaciskowe  do  dołączania  linii  miejskich.  Karta  jest 
umieszczona w centrali SIGMA na płycie bazowej centrali.

Czynności  konfiguracyjne  wykonuje  się  w  programie  komputerowym 
SigmaPC. Podstawowe operacje jakie należy wykonać to:

⇒ Konfiguracja linii miejskich w oknie Uprawnienia linii miejskich (linie 01-12)
⇒ Przydzielenie (pogrupowanie) linii miejskich do Wiązki Linii Miejskich
⇒ W oknie Uprawnienia abonentów nadać dostęp do zdefiniowanych wiązek LM.

W programie SigmaPC (menu: FunkcjeInne ustawieniaUstawienia dodatkowe 
Test  aktywności  LM) można  włączyć  wykrywanie  uszkodzonych  linii  miejskich. 
Pierwsze wykrycie uszkodzonej LM powoduje automatyczne przejście wyświetlacza 
w tryb  7517. Jeżeli w tym trybie wszystkie LM zostaną naprawione, to wyświetlacz 
powróci do ostatnio ustawionego trybu. Jeżeli natomiast wyświetlacz pozostanie w 
trybie  7517 (ustawionym automatycznie przez centralę,  albo przez użytkownika 
kodem z  telefonu  -  *7517),  a  test  aktywności  LM wykaże  uszkodzoną LM,  to 
pojawi się co minutę potrójny dźwięk buzzera. Możliwe jest ręczne wyjście z trybu 
7517 wyświetlacza.

3.3.5.Podłączenie linii miejskich ISDN BRA

Centrala SIGMA może posiadać do  16 uniwersalnych wyposażeń ISDN 
BRA. Każde wyposażenie ISDN BRA można skonfigurować do obsługi linii miejskiej 
ISDN BRA lub do obsługi abonentów wewnętrznych ISDN. Karta  Sigma-BRA 
może posiadać 2, 4, 6 lub 8 wyposażeń ISDN. W centrali można wykorzystać 2 
karty  Sigma-BRA.  Pierwszą kartę należy zawsze wkładać w port opisany na 
płycie bazowej jako ISDN 01-08.

Linie  miejskie  ISDN  BRA  zawsze  podłączamy do  centrali  SIGMA  za 
pośrednictwem  zakończenia  NT  dostarczonego  przez  operatora 
telekomunikacyjnego.

Fabrycznie wszystkie interfejsy ISDN BRA są ustawione do obsługi 
linii miejskich (jeśli wcześniej instalator nie podał własnej konfiguracji).

Aby skonfigurować wyposażenie ISDN do obsługi linii miejskiej ISDN 
BRA należy odpowiednio ustawić:
⇒ jumpery na płycie bazowej centrali
⇒ jumpery na karcie Sigma-BRA
⇒ konfigurację w programie SigmaPC (menu: ISDNKonfiguracja wyposażeń)
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Na płycie bazowej centrali zworkami ustawia się:
⇒ przeznaczenie danego interfejsu   (miejski/wewnętrzny) - jumpery JP2,...,JP7

NIEWŁAŚCIWE  USTAWIENIE  ZWOREK  KONFIGURACYJNYCH 
GROZI USZKODZENIEM WYPOSAŻENIA ISDN BRA

Jumperami JP2, JP3,  JP4, JP5, JP6, JP7 ustalane  jest  przeznaczenie 
interfejsów ISDN. Może to być pozycja S lub pozycja T.  W przypadku ustawienia 
łącza  do  obsługi  linii  miejskich ISDN  BRA  jumper  powinien  mieć  zworkę  
w pozycji T. 

pozycja S
(łącze wewnętrzne)

pozycja T
(łącze miejskie)

S                T S                T
Jumpery te są oznaczone numerami od 01 do 16. Numeracja ta odpowiada 

numeracji interfejsów (portów) ISDN. Ustawienia jednego interfejsu dokonuje się 
4 zworkami na płycie bazowej, np. dla portu ISDN01 należy odpowiednio ustawić 
zworki na jumperach JP6 i JP7 oznaczonych numerem 01. Lokalizację i numerację 
jumperów przedstawiono na Rysunku 5.

Na poniższym rysunku przedstawiono widok górnej części płyty bazowej 
centrali  z  zaznaczonymi  jumperami,  którymi  ustawia  się  rodzaj  obsługiwanego 
styku i synchronizację.

Rys 5. Lokalizacja i numeracja zworek do konfiguracji łącza ISDN BRA
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W lewej górnej części płyty bazowej umieszczonych jest 16 gniazd RJ45 

(ISDN01-ISDN16),  do  których  podłącza  się  linie  miejskie  lub  wewnętrzne  ISDN 
BRA. 

Jeżeli  dane  łącze  ISDN BRA jest  wykorzystywane  jako  linia  miejska, 
wówczas  na  karcie  Sigma-BRA jumpery  związane  z  wyposażeniami  tego  łącza 
muszą być rozwarte (patrz: rysunek 6).

JP8 JP7

TR 7 
TR 8 

TR 5 
TR 6

TR 3

TR 4

TR 2 
TR 1

Sigma-BRA

Wyposażenia
ISDN BRA

Zworki

Rys 6. Widok karty Sigma-BRA
Na zakończenie instalacji należy sprawdzić sygnalizację stanu łączy ISDN 

na wyświetlaczu centrali po wybraniu z telefonu kodu *7522. Opis wyświetlacza 
znajduje się w Instrukcji obsługi centrali.

Dalszej konfiguracji tej dokonuje się w programie komputerowym SigmaPC:
⇒ Konfiguracja wyposażeń ISDN BRA.
⇒ Konfiguracja linii miejskich w oknie Uprawnienia linii miejskich (linie 13-44)
⇒ Przydzielenie (pogrupowanie) linii miejskich do Wiązki Linii Miejskich
⇒ W oknie Uprawnienia abonentów nadać dostęp do zdefiniowanych wiązek LM.
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3.3.6.Podłączenie linii miejskich ISDN PRA

Centrala SIGMA może posiadać 2 karty ISDN PRA*. Karty Sigma-PRA 
umieszcza  się  w  centrali  zamiennie  z  kartami  wyposażeń  analogowych  linii 
miejskich  (patrz:  Rys.1).  Pierwszą  kartę  Sigma-PRA  umieszczamy  zawsze  w 
slocie PRA1, drugą kartę Sigma-PRA w slocie PRA2.

*) Karta  PRA może  obsłużyć  łącznie  do  30  kanałów,  a  centrala  może  obsłużyć 
maksymalnie 32 łącza linii miejskich. Tak więc druga i każda następna karta  Sigma-LIN2 
zmniejsza ilość obsługiwanych cyfrowych kanałów B przez kartę Sigma-PRA - o 2 kanały. 
W  skrajnym  przypadku,  gdy  prócz  dwóch  kart  Sigma-PRA  centrala  jest  wyposażona 
również  w  4  karty  Sigma-LIN2  -  maksymalna  ilość  kanałów  B  jaką  obsłuży  karta  
Sigma-PRA2 wynosi 24.

Aby skonfigurować wyposażenie ISDN PRA należy:
⇒ aktywować i skonfigurować karty PRA1 oraz PRA2 w programie SigmaPC
⇒ podłączyć trakt ISDN PRA do przełącznicy centrali

Przy instalacji w centrali karty Sigma-PRA należy wcześniej:
⇒ ustawić jumpery na karcie Sigma-PRA określające jej kolejność w centrali

Kolejnym  krokiem  jest  aktywacja  kart  Sigma-PRA i  ustawienie 
synchronizacji w programie SigmaPC. 

Następnie  należy  prawidłowo  podłączyć  trakt  ISDN  PRA  do  centrali. 
Trakt  PRA1  podłącza  się  do  karty  zabezpieczeń  analogowych  linii  miejskich 
Sigma-ZAB w miejsce analogowych linii miejskich LM11 i  LM12. Trakt PRA2 - 
podłącza się w miejsce LM9 i LM10 w następujący sposób:

⇒ Tor nadawczy traktu PRA (para nadawcza) podłączamy do toru odbiorczego 
karty Sigma-PRA

⇒ Tor odbiorczy traktu PRA (para odbiorcza) podłączamy do toru nadawczego 
karty Sigma PRA.
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Sposób podłączenia do karty Sigma-PRA1:

LM11  Tx1; LM12  Rx1;
LM11  Tx2; LM12  Rx2;

oraz do karty Sigma-PRA2:

LM9  Tx1; LM10  Rx1;
LM9  Tx2; LM10  Rx2;
Gdzie:
Tx jest to tor nadawczy karty Sigma-PRA (karta nadaje)
Rx  jest  to  tor  odbiorczy  karty  Sigma-PRA  (karta 
nasłuchuje)

LOKALIZACJA TORU NADAWCZEGO TRAKTU MIEJSKIEGO PRA
Aby zlokalizować tor nadawczy traktu miejskiego PRA należy posłużyć 

się diodą LED. Zwierając w pary przewody traktu za pomocą wspomnianej diody 
LED  zauważyć  można,  że  zwarcie  jednej  pary  powoduje  świecenie  diody. 
Zlokalizowana w ten sposób para przewodów jest właśnie torem nadawczym traktu 
miejskiego PRA i tę parę należy włączyć do toru odbiorczego karty Sigma-PRA. 
Pozostałe  dwa  przewody  tworzą  parę  toru  odbiorczego  traktu  PRA  i  tę  parę 
podłączamy do toru nadawczego karty Sigma-PRA.

LOKALNE TESTOWANIE TRAKTU PRA
Aby przeprowadzić test poprawności działania traktu PRA stosuje się tzw. 

„zapętlenie  na  siebie”.  Polega  to  na  tym,  że  tor  nadawczy  traktu  łączymy 
bezpośrednio  z  torem  odbiorczym  traktu.  Testowanie  takie  przeprowadza  się 
najczęściej  w dwóch miejscach:  testując trakt  PRA od strony centrali  miejskiej 
zapętla się tory na wyjściu modemu (końcówka linii u klienta końcowego) oraz 
testując  kartę  Sigma-PRA zapętlamy  tor  nadawczy  karty  na  tor  odbiorczy  
i  sprawdzamy  poprawność  synchronizacji.  Na  wyświetlaczu  centrali  powinien 
pojawić się napis: SYNC: PRA

Jeśli  test  karty  Sigma-PRA nie  zakończył  się  powodzeniem,  należy 
sprawdzić:
⇒ poprawność ustawionej synchronizacji  w programie SigmaPC
⇒ opcję w programie SigmaPC dotyczącą konfiguracji łącza PRA (menu: Funkcje 

Inne ustawieniaUstawienia kart PRA)
Na zakończenie instalacji należy sprawdzić sygnalizację stanu łączy ISDN na 

wyświetlaczu centrali po wybraniu z telefonu kodu *7522. 

Wyświetlacz  *7520 pozwala na obserwację poślizgów na łączu ISDN PRA. 
Jeśli  poślizgi  nie  występują  -  stan  łącza  ISDN  PRA  jest  odpowiedni.  Opis 
powyższych wyświetlaczy znajduje się w Instrukcji obsługi centrali. 
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Dalszej konfiguracji dokonuje się w programie komputerowym SigmaPC:
⇒ Określenie  ilości  kanałów  z  całego  traktu  PRA  dla  ruchu  wychodzącego 

(menu:  FunkcjeInne  ustawieniaUstawienia  kart  PRALiczba  kanałów  w  ruchu 
wychodzącym)

⇒ Konfiguracja linii miejskich w oknie Uprawnienia linii miejskich (dla PRA1 - 
linia 45-74 oraz dla PRA2 - linia 75-104).

⇒ Przydzielenie  (pogrupowanie)  linii  miejskich   ISDN  PRA  do  wybranych 
Wiązek  Linii  Miejskich (po  zdefiniowaniu  ilości  kanałów  dla  ruchu 
wychodzącego).

⇒ W oknie Uprawnienia abonentów nadać dostęp do zdefiniowanych wiązek LM.

Karty  Sigma-PRA posiadają  diody sygnalizujące  stan pracy łącza  PRA 
oraz samych kart  Sigma-PRA. Na poniższym rysunku przedstawiono układ diod 
sygnalizacyjnych:

D13 D12 D11      D10  D9

Widok na górną krawędź karty Sigma-PRA

Diody D11, D12 oraz D13 sygnalizują występujące alarmy, odpowiednio 
- niebieski, czerwony oraz żółty:

alarm niebieski (D11) - sygnalizacja niskiego poziomu sygnału.
alarm czerwony (D12)  -  brak  lub za niski  poziom sygnału  odbieranego przez 
pakiet (prawdopodobnie brak podłączenia linii Rx1, Rx2)
alarm żółty (D13)- sygnalizacja braku synchronizacji sieci do pakietu, duża stopa 
błędów odbieranych danych.

Powyższe alarmy są notowane w Raporcie z pracy centrali a po odebraniu 
konfiguracji centrali dostępne w programie SigmaPC (menu InneRaport z pracy centrali).

Dodatkowo:
Dioda D9 - miganie oznacza pracę karty Sigma-PRA (aktywność karty).
Dioda D10 - sygnalizuje komunikację Tx lub/i Rx na łączu PRA.

UWAGA!
Przy  starcie  centrali  SIGMA  (po  włączeniu  zasilania)  sprawdzana  jest 

wersja  programu  w  kartach  Sigma-PRA.  Jeśli  wersja  programu  jest  zgodna  
z programem centrali następuje uruchomienie tego programu. Jeśli jest nieodpowiednia 
wersja programu to zaświeci się dioda D10. Jeśli w pamięci karty Sigma-PRA nie 
ma wgranego programu to zaświecą się diody D10 oraz D9 podczas startu centrali.

Dodatkowo,  w  programie  komputerowym,  po  odebraniu  konfiguracji  
z centrali pojawi się okno z komunikatem o konieczności wykonania aktualizacji - 
w przypadku posiadania nieodpowiedniej wersji programu karty Sigma-PRA.
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Upgrade programu kart Sigma-PRA dokonuje się przy pomocy programu 
komputerowego  niezależnie  od  upgradu  programu  centrali  i  opisany  jest  
w Instrukcji obsługi programu.

Istnieje  możliwość  monitorowania  karty  Sigma-PRA podczas  pracy. 
Wówczas  w  przypadku  wykrycia  nieaktywności  karty  przez  określony  czas, 
centrala przejdzie we wskazany tryb pracy. Funkcję konfiguruje się w programie 
SigmaPC (menu: FunkcjeInne ustawieniaUstawienia kart PRA).

3.3.7.Podłączenie analogowych linii wewnętrznych

Instalację linii abonenckich należy wykonywać w oparciu o przygotowany 
projekt systemu łączności dla użytkownika.

Maksymalna długość przewodu linii wewnętrznej (kabel parowany, pary-
skrętka)  łączącego aparat  abonenta  z  centralą  SIGMA limitowany jest  średnicą 
stosowanego przewodu i opornością pętli abonenckiej (razem z aparatem).

Aparaty analogowe  - max. oporność pętli 1200Ω
Aparaty systemowe - max. oporność pętli 40Ω
Bramofon - max. oporność pętli 20Ω
Do centrali SIGMA można fizycznie podłączyć do 44 analogowych linii 

abonenckich.  Analogowe  linie  abonenckie  są  obsługiwane  przez  karty  Sigma-
LOC4. Jedna karta Sigma-LOC4 obsługuje 4 analogowe linie abonenckie. W centrali 
więc można zastosować 11 takich kart pod warunkiem, że nie korzysta się z karty 
wyposażeń cyfrowych aparatów systemowych Sigma-DSYS.  (patrz: Rysunek.1).

Analogowe  linie  wewnętrzne  podłącza  się  do  centrali  SIGMA  za 
pośrednictwem przełącznicy (patrz: Rys.2 oraz Rys.3) - zaciski od numeru 000 do 043. 

Instalując moduły  Sigma-LOC4 należy zwrócić uwagę, aby przy slocie  
z włożoną kartą znajdowała się matryca rezystorowa w obudowie DIP-16.

Dalszej konfiguracji dokonuje się w programie  SigmaPC. Najważniejsze 
czynności jakie trzeba wykonać to:

W oknie Uprawnienia abonentów:
⇒ nadać numerację abonentom (zaciski od 00 do 43)
⇒ przydzielić abonentów do Grupy Abonenckiej
⇒ przydzielić uprawnienia abonentom centrali.
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3.3.8.Podłączenie cyfrowych linii wewnętrznych ISDN

Wymagana jest znajomość rozdziału: Podłączenie linii miejskich ISDN BRA.
W górnej lewej części płyty bazowej (patrz: Rys. 1) umieszczonych jest 16 gniazd 
RJ45 (ISDN01-ISDN16).  Łącza ISDN w centrali  są uniwersalne a rodzaj  pracy 
ustawiany jest zworkami na płycie bazowej (pozycja  S lub  T). Gdy podłączamy 
linie abonenckie do portu ISDN należy:
⇒ na płycie bazowej ustawić zworki dla tego łącza w pozycji S.
⇒ na karcie Sigma-BRA ustawić jumpery dla tego łącza w jako zwarte

W  centrali  do  każdego  łącza  wewnętrznego  ISDN  można  podłączyć 
maksymalnie  2  urządzenia  wewnętrzne.  Urządzenia  muszą  być  podłączone 
równolegle względem siebie do łącza wewnętrznego ISDN w centrali.

Numerację  dla  abonentów  wewnętrznych  ISDN  należy  przydzielić  
w programie SigmaPC (zaciski 44 - 75).

Na Rys. 6 umieszczono widok karty Sigma-BRA z 8 wyposażeniami. Gdy 
interfejsy  ISDN  są  wykorzystywane  jako  łącza  wewnętrzne,  wtedy  na  karcie 
Sigma-BRA jumpery  związane  z  wyposażeniami  tych  łącz  muszą  być  zwarte 
(numery wyposażeń ISDN odpowiadają numeracji  gniazd RJ45).  Zworki należy 
nakładać zgodnie z poniższym rysunkiem:

ISDN2

NIEWŁAŚCIWE  USTAWIENIE  ZWOREK  KONFIGURACYJNYCH 
GROZI USZKODZENIEM WYPOSAŻENIA ISDN BRA

Na zakończenie instalacji należy sprawdzić sygnalizację stanu łączy ISDN 
na wyświetlaczu centrali po wybraniu z telefonu kodu *7522. Opis wyświetlacza 
znajduje się w Instrukcji obsługi centrali.

Dalszy  proces  konfiguracji  abonenckich  łączy  ISDN  dokonuje  się  
w programie komputerowym SigmaPC:
⇒ Konfiguracja wyposażeń ISDN BRA (menu: ISDNKonfiguracja wyposażeń).
⇒ Konfiguracja uprawnień abonentów w oknie Uprawnienia abonentów (zaciski 44-75)
⇒ Opcjonalnie  -  wpisanie  numerów  MSN  w  telefonach  ISDN  zgodnie  

z numeracją w programie SigmaPC.
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3.3.9.Instalacja modułu GSM

Centrala  Sigma  pozwala  na  komunikację  ze  światem  zewnętrznym  za 
pośrednictwem systemu GSM. W tym celu centralę należy wyposażyć w moduł(y) 
Sigma-GSM1  –  centrala  obsługuje  maksymalnie  6  takich  modułów.  Przed 
instalacją  modułu  Sigma-GSM1 w centrali  należy  umieścić  na  nim  kartę  SIM 
(ang.  Subscriber  Identity  Module),  za  pośrednictwem której  będą  wykonywane 
połączenia realizowane przez moduł GSM. W tym celu  trzeba delikatnie wsunąć 
kartę SIM do odpowiedniego gniazda umieszczonego na module GSM.

Po  umiejscowieniu  karty  SIM  w  module  GSM  można  przystąpić  do 
instalacji ww. modułu w centrali. Moduł należy umieścić  w dowolnym gnieździe 
(slocie) kart miejskich (Sigma-LIN2).

Aby zapewnić prawidłową pracę modułu GSM należy podłączyć antenę 
do złącza, znajdującego się bezpośrednio na karcie. 

Uwaga
Niepodłączenie anteny może spowodować uszkodzenie modułu GSM.

Aby możliwe stało się korzystanie z linii miejskich GSM konieczne jest 
zainstalowanie  odpowiedniej  wersji  oprogramowania  karty,  przesłanie  do  karty 
SIM poprawnego numeru PIN oraz odpowiednia konfiguracja parametrów karty. 
Czynności tych dokonuje się w programie komputerowym SigmaPC:
⇒ Ustawienia kart GSM w menu Inne ustawienia.
⇒ Konfiguracja linii miejskich w oknie Uprawnienia linii miejskich.
⇒ Przydzielenie  (pogrupowanie)  linii  miejskich  GSM  do  Wiązki  Linii 

Miejskich.
⇒ Skonfigurowanie dostępu do zdefiniowanych wiązek LM w oknie Uprawnienia 

abonentów.

  ver. 4.00.02   
34

Karta Sigma-GSM1

SIM



Sigma ver. 4.00.xx
3.3.10.Podłączenie  aparatów  systemowych  do  karty 

Sigma-DSYS

Centrala  umożliwia  pracę  z  cyfrowymi  aparatami  cyfrowymi  firmy 
Panasonic.  Służy  do  tego  moduł  Sigma-DSYS4,  która  posiada  maksymalnie  
4  wyposażenia.  W  centrali  można  zainstalować  do  8  kart  Sigma-DSYS4. 
Umieszcza się je zamiennie z kartami wyposażeń analogowych linii abonenckich 
Sigma-LOC4. Zaleca się, aby pierwszą kartę Sigma-DSYS umieścić w slocie karty 
Sigma-SYS opisanym jako LOC40-43/SYS (patrz: Rys 1).

Instalując  kartę  Sigma-DSYS4 należy  pamiętać  o  wymianie  układu 
zabezpieczenia  linii  abonenckich  umieszczonego  w  podstawce  RN11  
i umieścić DIP-Switch8  ustawiając wszystkie przełączniki w pozycji ON. 

W odróżnieniu od hybrydowych aparatów systemowych - aparaty cyfrowe 
systemowe  podłącza  się  do  zacisków  centrali  jedną  parę  przewodów  -  parą 
zewnętrzną  w  kablu  czterożyłowym  (podobnie  jak  konsolę  bezpośredniego 
wybierania) - żyły c i d.

Przykładowo,  umieszczając  kartę  Sigma-DSYS4 w  slocie  LOC  12-15, 
cyfrowe  aparaty systemowe i  konsole  (tzn.  ich „zewnętrzne”  pary przewodów) 
podłącza się do zacisków 012, 013, 014 oraz 015. Pozostałych ustawień dokonuje 
się w programie komputerowym SigmaPC. Należy zwrócić uwagę, aby w oknie 
programu  Uprawnienia  abonentów ustawić  odpowiednio  zacisk  jako  Aparat  
cyfrowy lub Konsola.

Karta  Sigma-DSYS4 obsługuje  również  hybrydowe  aparaty  systemowe. 
Wówczas tor sterujący (żyły c,d - zewnętrzne w 4-żyłowym wtyku RJ14) podłącza 
się do zacisku obsługiwanego przez kartę Sigma-DSYS4, natomiast tor rozmówny 
(żyły  a,b  -  wewnętrzne  w  4-żyłowym  wtyku  RJ14)  podłącza  się  do  zacisku 
obsługiwanego  przez  kartę  Sigma-LOC4.  Następnie  należy  dokonać  ustawień  
w  programie  SigmaPC zgodnie  z  wykonanym  podłączeniem.  Należy  zwrócić 
uwagę,  aby  w  oknie  programu  Uprawnienia  abonentów ustawić  zacisk  toru 
sterującego jako  Aparat  hybrydowy -  a  zacisk  toru  rozmównego  jako  Aparat 
analogowy.

Oprócz  cyfrowych  aparatów  systemowych  można  używać  zamiennie 
konsole bezpośredniego  wybierania.  Jedna karta  Sigma-DSYS4 w centrali  może 
obsłużyć maksymalnie 4 konsole. Można również stosować mieszaną konfigurację 
np. 3 aparaty systemowe i 1 konsola. Konsole obsługiwane przez kartę Sigma-DSYS4 
mogą  współpracować  z  dowolnym  aparatem  telefonicznym  podłączonym  do 
centrali  SIGMA  zarówno  ze  zwykłym  analogowym  jak  i  systemowym.  Po 
podłączeniu  konsoli  do  centrali  należy  dokonać  konfiguracji  w  programie 
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SigmaPC. Należy zwrócić uwagę, aby w oknie programu Uprawnienia abonentów 
ustawić zacisk jako Konsola.

Karta Sigma-DSYS4 obsługuje następujące urządzenia:
aparaty systemowe:

KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636, KX-T7665,
KX-T7433, KX-T7436, KXT7565, KX-T7230,
KX-T7730, KX-T7130, KX-T7030

konsole:
KX-T7603 (rozszerzenie telefonu KX-T7633 oraz KX-T7636),
KX-T7441, KX-T7440, KX-T7240,
KXT-7040, KX-T7740

Obsługa aparatów systemowych opisana jest w Instrukcji obsługi centrali.

Centralę  można  wyposażyć  maksymalnie  w  32  cyfrowe  porty 
systemowe (w miejsce analogowych linii wewnętrznych). Zastosowanie ponad 16 
aparatów  systemowych  z  serii  72xx,  74xx,  75xx (niskonapięciowych)  należy 
skonsultować  z  Biurem  Handlowym.  Wynika  to  z  ograniczonej  wydajności 
prądowej zasilacza centrali. Wydajność zasilacza wynosi 2,6A.

Upgrade programu kart Sigma-DSYS dokonuje się przy pomocy programu 
komputerowego  SigmaPC -  niezależnie  od  upgradu  programu centrali  SIGMA. 
Procedura  aktualizacji  programu  opisana  jest  w  Instrukcji  obsługi  programu 
SigmaPC

3.3.11.Podłączenie bramofonów

Centrala  SIGMA  może  współpracować  z  dwoma  bramofonami  typu 
DB03A. Bramofony muszą być wykonane i podłączone zgodnie z dokumentacją 
producenta centrali dołączaną do bramofonów.

Bramofon nr 1:
- zasilanie kasety rozmównej z zacisku +/-12V;
- tor rozmówny podłącza się jest do dowolnego wolnego zacisku portu wewnętrznego 
centrali Sigma-LOC4 00-43 obsługiwanego przez moduł Sigma-LOC4;
- sterowanie ryglem (styk zwierny) należy podłączyć do zacisku R1.

Bramofon nr 2:
- zasilanie kasety rozmównej z zacisku +/-12V;
- tor rozmówny podłącza się jest do dowolnego wolnego zacisku portu wewnętrznego 
centrali Sigma-LOC4 00-43 obsługiwanego przez moduł Sigma-LOC4;
- sterowanie ryglem (styk zwierny) należy podłączyć do zacisku R2.
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Szczegółowa instrukcja montażu dostarczana jest wraz z bramofonem.

Podłączając  tor  rozmówny  ważna  jest  polaryzacja,  więc  aby  bramofon  działał 
poprawnie, należy przewody zamocować w odpowiednie szczeliny portu wewnętrznego.

Dalszej konfiguracji dokonuje się w programie komputerowym SigmaPC 
(menu: FunkcjeBramofony) a w tym m.in.:
⇒ Wpisanie zacisku, do którego podłączony jest tor rozmówny bramofonu
⇒ Przydzielenie Grupy Wspólnego Wywołania do odbioru wywołania z bramofonu
⇒ Upewnić  się,  aby numer  bramofonu nie  dublował  się  z  innymi  numerami 

wewnętrznymi.
⇒ Nadanie uprawnień do otwierania rygli bramofonów dla abonentów.

Obsługa bramofonów opisana jest w Instrukcji obsługi centrali

Szczegółowa instrukcja  montażu  i  obsługi  bramofonów  DB07 dostarczana  jest  
wraz z bramofonem.

3.3.12.Podłączenie dzwonka szkolnego

Do centrali SIGMA można podłączyć dzwonek szkolny lub w podobny 
sposób sterowane urządzenie. Dzwonek sterowany jest przez centralę za pomocą 
wbudowanego przekaźnika PK6. Zaciski tego przekaźnika na karcie przyłączy są 
oznaczone jako S2 i właśnie do tych zacisków należy podłączyć parę przewodów 
dzwonka szkolnego.

Dalszej konfiguracji pracy dzwonków szkolnych dokonuje się w programie 
komputerowym  SigmaPC  (menu:  Funkcje   Dzwonki  szkolne).  Sposób  konfiguracji 
opisano w Instrukcji obsługi programu SigmaPC.

3.3.13.Karta sieciowa Sigma-LAN+

Centrala  SIGMA  obsługuje  moduł  ETHERNET  -  kartę  Sigma-LAN+. 
Zainstalowanie karty  Sigma-LAN+ umożliwia bezpośrednią komunikację z centralą 
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w sieci komputerowej za pomocą protokołu TCP/IP oraz uruchomienie systemu 
PLATAN CTI na tym protokole.

Rozbudowując centralę o moduł  Sigma-LAN+ należy zwrócić uwagę 
na wersję płyty bazowej centrali. W przypadku płyt bazowych starszej wersji niż 4, 
na  której  nie  ma  gniazda  ETHERNET  (przy  gniazdach  ISDN),  nie  można 
zastosować karty Sigma-LAN+. Wówczas wymagana jest wymiana płyty bazowej 
centrali na nowszą.

Do podłączenia centrali do sieci LAN stosujemy standardowego okablowania 
sieci komputerowej. Zaleca się przy tym stosowanie kabla UTP lub FTP. 

Aby  komunikować się z centralą  za pomocą TCP/IP należy wgrać do 
centrali  konfigurację  uzupełnioną  o  ustawienia  karty  Sigma-LAN+ (konfiguracji  
interfejsu LAN dokonuje się w programie komputerowym SigmaPC), a w tym:

⇒ Ustawienie  interfejsu  sieciowego  w  centrali  wymaga  nadanie  numeru  IP, 
bramy internetowej oraz maski podsieci zgodnie z ustawieniami własnej sieci 
lokalnej. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danej sieci 
LAN. Gdy centrala ma pracować wyłączenie w sieci LAN, ustawienie bramy 
jest niekonieczne (menu: FunkcjeInne ustawieniaEthernet).

Po  wysłaniu  do  centrali  ustawień  interfejsu  sieciowego  -  konfiguracja 
uaktualnia się dłuższą chwilę, nawet do 2 minut.

Po uruchomieniu i skonfigurowaniu karty  Sigma-LAN+ można połączyć 
się z nią za pomocą przeglądarki internetowej wpisując adres:

http://adres_IP_karty_ Sigma-LAN+
Na ekranie  pojawi  się  m.in.:  numer  fabryczny centrali,  rozmieszczenie 

modułów centrali, wersja programu w centrali itp.

Karta posiada diody sygnalizujące stan jej pracy - D1, D2 oraz D3.
⇒ Dioda D1 sygnalizuje ciągłym zielonym światłem aktywne połączenie sieciowe
⇒ Dioda D2 sygnalizuje pulsującym światłem zielonym, że program w karcie i 

jest uruchomiony i jej procesor pracuje.
⇒ Dioda D3 sygnalizuje światłem czerwonym transmisję pakietów.

Karta wymaga wgrania niezależnego programu do jej obsługi (podobnie 
jak karta  Sigma-DSYS). Aktualizację programu kart  Sigma-LAN+ dokonuje się przy 
pomocy programu komputerowego - niezależnie od upgradu programu centrali.

  ver. 4.00.02   
38



Sigma ver. 4.00.xx
3.3.14.Radiowy system przywoławczy

Radiowy system powiadamiania w centrali SIGMA jest przeznaczony do 
lokalnego powiadamiania osób, które często przemieszczają się w obrębie rozległej 
instytucji,  po  otwartym  terenie  zakładu  pracy  lub  w  granicach  określonego 
obszaru. Osoby takie, wyposażone w odbiorniki indywidualne (pagery) produkcji 
PLATAN  są  informowane  za  pomocą  sygnałów  akustycznych  o  połączeniu 
przychodzącym lub w postaci wiadomości tekstowej o konieczności zgłoszenia się 
w  określonym  miejscu  lub  o  pilnej  potrzebie  skontaktowania  się  z  ustalonym 
numerem telefonu.

Aktualnie w centrali SIGMA można zdefiniować 64 pagery. Użytkownik, 
który  otrzyma  powiadomienie  o  rozmowie  przychodzącej  na  jego  numer 
wewnętrzny, może przy pomocy dowolnego aparatu telefonicznego podłączonego 
do centrali SIGMA, odebrać to połączenie funkcją *71 „TEL” - o ile ten aparat ma 
nadane uprawnienia Przejmowanie dzwonka.

Powiadamianie  odbywa  się  drogą  radiową  przy  użyciu  dedykowanego 
radiotelefonu MOTOROLA. Opisywany system może być wykorzystywany przez 
użytkowników dopiero po uzyskaniu przydziału częstotliwości od Urzędu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty (URTiP).

Zasięg działania pagerów zależy od mocy zastosowanych radiotelefonów, 
użytych  anten  oraz  innych  parametrów  i  typowo  wynosi  5-10  km  w  terenie 
otwartym.  Umieszczenie  jednej  lub  kilku  dodatkowych,  niedrogich  stacji 
retransmisyjnych umożliwia zwiększenie zasięgu.

W  skład  systemu  wchodzi  radiotelefon,  antena  oraz  odbiorniki 
indywidualne (pagery).  Instrukcja radiotelefonu oraz pagerów i ich konfiguracja 
dołączona jest wraz z tymi urządzeniami. Radiotelefon jest podłączony do modułu 
ASP (Adapter Sterowania Pagerem) w centrali SIGMA specjalnym kablem dołączonym 
do radiotelefonu.  Natomiast  moduł  ASP dołącza się  do przyłącza  Sigma-MP1 
w centrali (K6-K7). Wykorzystuje się do tego zaciski STO, STC oraz GND.  
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Rys. Instalacja modułu Adaptera Sterowania Pagerami (ASP)
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Po podłączeniu radiotelefonu do centrali SIGMA i poprawnym zsynchroni-
zowaniu radiotelefonu z pagerami, należy skonfigurować system w centrali. Konfigurację 
radiowego systemu przywoławczego przeprowadza się w programie komputerowym 
SigmaPC i szczegółowo opisana jest w Instrukcji obsługi programu SigmaPC.

3.3.15.Podłączenie faksu i modemu zewnętrznego

Centrala  współpracuje  z  faksem  i  modemem  zewnętrznym  tak  jak  ze 
standardowym  aparatem  telefonicznym.  Faks  podłącza  się  do  wolnego 
analogowego  portu  wewnętrznego,  który następnie  konfiguruje  się  przy  użyciu 
programu SigmaPC w analogiczny sposób jak zwykłych abonentów wewnętrznych 
tj.  należy  przydzielić   unikalny  numer  wewnętrzny,  przydzielić  do  Grupy 
Abonenckiej,  nadać uprawnienia do usług i linii miejskich itd. Dla modemów warto 
włączyć opcję w oknie Uprawnieniach abonenta Ochrona danych.

Obsługa faksów:
Warto uwzględnić faks w  konfiguracji  obsługi  połączeń przychodzących 

z linii miejskich (FunkcjeUprawnienia linii miejskich). W przypadku posiadania numerów 
MSN/DDI  należy  również  skonfigurować ruch  przychodzący  na  liniach  ISDN 
(ISDNRuch przychodzący DDI/MSN).

Dla każdej linii miejskiej niezależnie można przypisać numer wewnętrzny 
faksu pod jaki centrala ma skierować wywołanie, w przypadku wykrycia transmisji 
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faks.  Może  to  być  również  GWW,  do  której  należy  kilka  faksów.  Funkcja 
automatycznego rozpoznawania sygnału faksu jest aktywna tylko w trybie obsługi 
linii  miejskich  DISA lub Infolinia  oraz  poprzez  numery DDI.  Jeżeli  dana  linia 
miejska jest dedykowana tylko dla faksów, zazwyczaj ustawia się obsługę linii w 
trybie Operator, a jako odbierający ustawia się numery wewnętrzne faksów.

Obsługa modemów:
Do  centrali  SIGMA  dedykowane  są  zewnętrzne  analogowe  modemy 

firmy Robotics. Do oryginalnego wyposażenia modemu dołączony jest dodatkowy 
kabel K443 w celu połączenia modemu z centralą SIGMA.

Oryginalny kabel modemowy znajdujący się w pudełku wraz z modemem 
-  nie nadaje się do transmisji modemowej z centralą.

Wtyk DB25 kabla K443 podłączamy do modemu, natomiast  DB9 tego 
kabla do centrali  SIGMA - do  RS2 opisanego jako  Komputer  (Modem).  Linię 
telefoniczną modemu podłączamy do wolnego analogowego portu wewnętrznego 
w centrali SIGMA obsługiwanego przez moduł Sigma-LOC4.

Po podłączeniu modemu do centrali SIGMA należy ustawić zworkę JP2 
na zasilaczu centrali w pozycję 1-2, czyli w tryb normalny.

Sposób  nawiązania  połączenia  modemowego  opisany  jest  w  Instrukcji 
obsługi programu SigmaPC.

3.3.16.Zewnętrzny rejestrator rozmów

Centrala  SIGMA  może  współpracować  z  zewnętrznym  rejestratorem 
rozmów  w  celu  nagrywania  i  przechowywania  przeprowadzanych  rozmów. 
Informację, z którymi rejestratorami współpracuje centrala SIGMA można uzyskać 
na stronie internetowej  www.platan.pl lub kontaktując się  Działem Handlowym 
firmy.

Centrala  umożliwia  nagrywanie  w  8  kanałach  jednocześnie.  Pełnej 
konfiguracji  nagrywania  rozmów  dokonuje  się  w  programie  komputerowym 
SigmaPC (menu: Funkcje  Inne ustawienia  CTI/Hotel/CRM). Można nagrywać 
rozmowy prowadzone z określonej linii abonenckiej  oraz rozmowy z określonej 
linii  miejskiej.  Wyboru  dokonuje  się  zaznaczając  opcję  Nagrywanie  rozmów 
w  programie  komputerowym,  odpowiednio  w  oknach  Uprawnienia  abonentów 
i  Uprawnienia linii  miejskich.  Pola te ukazują się  w momencie włączenia funkcji 
Nagrywanie rozmów na zewn. rejestratorze w oknie CTI/Hotel/CRM.

Kanały  (tory  akustyczne)  zewnętrznego  rejestratora  podłącza  się  do 
dowolnych  –  niezajętych  zacisków  analogowych  wyposażeń  wewnętrznych 
(Sigma-LOC4)  w  centrali.  Następnie  numery  zacisków  w  centrali,  do  których 
podłączono  kanały  rejestratora,  wpisuje  się  podczas  konfiguracji  w  programie 
SigmaPC,  (menu:  Funkcje   Inne  ustawienia   CTI/Hotel/CRM).  Aby poprawnie 
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podłączyć zaciski abonenckie do rejestratora, należy zwrócić uwagę na kolejność 
połączeń  –  tzn.  zacisk  przypisany  w  programie  do  kanału  0  –  powinien  być 
doprowadzony do pierwszego kanału w rejestratorze.

Dodatkowo  centrala  SIGMA  musi  być  połączona  z  zewnętrznym 
rejestratorem rozmów kablem RS232 dołączonym  do rejestratora.  Wówczas  na 
zasilaczu centrali zworka na jumperze JP2 musi być w pozycji 1-2, czyli łącze RS 
pracuje w trybie normalnym (bez optoizolacji). Prędkość transmisji powinna być 
ustawiona  na  57600  oraz  protokół  PCTI  powinien  być  wyłączony  (menu: 
Funkcje   Inne ustawienia   CTI/Hotel/CRM).

Podstawową  zaletą  opisanej  współpracy  centrali  z  rejestratorem  jest 
programowe  ustawianie  „nasłuchiwanych”  portów  abonenckich  (analogowe, 
systemowe i ISDN) lub miejskich (analogowe i ISDN).

Niezależnie  można  podłączyć  „klasyczne”  rejestratory  do  zacisków 
abonenckich i linii miejskich w centrali.

Sposób konfiguracji nagrywania rozmów opisany jest w Instrukcji obsługi 
programu SigmaPC.

3.3.17.Połączenie centrali z komputerem

⇒ Połączenie centrali z komputerem kablem   USB  . Mogą być użyte standardowe 
kable USB, powszechnie używane do podłączenia do komputera np. drukarek 
poprzez  USB.  Aby się  połączyć  z  centralą,  należy jako  port  komunikacji 
wybrać USB (UstawieniaWybór portu komunikacyjnego).

⇒ Połączenie centrali z komputerem za pomocą protokołu   TCP/IP  . Wymagane 
jest, aby centrala była wyposażona w kartę  Sigma-VoIP  lub Sigma-LAN+. 
Do połączenia centrali SIGMA:
o bezpośrednio z kartą sieciową komputera używa się standardowej skrętki 

komputerowej zakończonej wtykami RJ45 połączonej z przeplotem;
o z komputerem lub siecią LAN za pośrednictwem switcha lub huba używa 

się  standardowej  skrętki  komputerowej  zakończonej  wtykami  RJ45 
połączonej 1:1 (pin w pin - bez przeplotu);

Następnie (korzystając z połączenia kablowego) w programie SigmaPC należy 
przypisać  centrali  numer  IP  i  pozostałe  ustawienia  sieci  (menu: 
ISDN/VoIPKonfiguracja karty VoIPLAN dla karty VoIP,  FunkcjeInne ustawieniaEthernet). 
Przy  konfiguracji,  może  okazać  się  konieczna  konsultacja  
z  administratorem sieci,  w której  podłączona jest  centrala.  Centrala  nasłuchuje  
w  sieci  na  porcie  tcp:5001.  Aby  się  połączyć  z  centralą,  należy  jako  port 
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komunikacji  wybrać  TCP  (menu:  Ustawienia Wybór  portu  komunikacyjnego) i  wpisać 
wcześniej zaprogramowany numer IP centrali.

⇒ Połączenie  centrali  SIGMA  z  komputerem  poprzez    RS232   (port  COM)  .  
W  takim  przypadku  należy  połączyć  port  RS232  centrali  (opisany  jako 
Komputer) oraz wolny port COM w komputerze. Służy do tego kabel K500 
dołączony do centrali.  Jest  to połączenie z  optoizolacją,  więc na zasilaczu 
-zwora JP2 powinna  być  w  ustawieniu  fabrycznym  poz.  1-2.  Aby  się 
połączyć  z centralą,  należy jako port komunikacji  wybrać odpowiedni port 
COM (UstawieniaWybór portu komunikacyjnego), do którego podłączono centralę 
oraz wybrać szybkość 19200.

⇒ Połączenie  przez  modem  serwisowy   -  centrala  może  być  programowana 
zdalnie  za  pomocą  modemu  serwisowego.  Do  zrealizowania  połączenia 
potrzebne są dwa modemy:
- modem podłączony do komputera instalatora (analogowy lub ISDN);
-  wewnętrzny modem centrali  SIGMA (analogowy lub ISDN) lub modem
zewnętrzny podłączony do centrali SIGMA. 
Linię  telefoniczną  modemu  zewnętrznego  należy  podłączyć  do  portu 

wewnętrznego  centrali  i  przypisać  mu  numer  wewnętrzny  natomiast  kablem 
(K443)  łączy  się  zewnętrzny  modem  z  portem  RS232  opisanym  jako 
Komputer/Modem. Schemat kabla połączeniowego pokazano w rozdziale 3.5.2.

 Sposób nawiązania połączenia modemowego opisany jest  w  Instrukcji 
obsługi programu SigmaPC.

W centrali  SIGMA wbudowany jest  wewnętrzny,  programowy modem 
analogowy  oraz  modem  ISDN.  Instalator  konfigurując  połączenie  wybiera  
w  programie SigmaPC typ  modemu  w  komputerze  a  centrala  automatycznie 
wykrywa  czy  jest  to  połączenie  analogowe  czy  połączenie  cyfrowe  ISDN  
i korzysta z odpowiedniego modemu wewnętrznego.

Aby połączyć się z modemem ISDN w centrali SIGMA instalator musi 
„dzwonić  modemem  ISDN”  na  linię  ISDN  podłączoną  do  centrali  SIGMA.  
W innych przypadkach w centrali będzie użyty zawsze wolniejszy modem analogowy.

W  programie  SigmaPC należy  zaprogramować  numer  wewnętrzny 
modemu oraz kod dostępu do modemu (menu: FunkcjeInne ustawieniaPołączenia). Po 
wybraniu numeru centrali SIGMA i nawiązaniu połączenia z modemem pojawia 
się monit o hasło do modemu. Hasło obowiązuje do momentu zerwania połączenia. 
Zielona  lampka  podczas  połączenia  w  programie  SigmaPC sygnalizuje,  że 
połączenie ciągle jest aktywne. Dostęp do modemu  z miasta możliwy jest w trybie 
DISA lub  Infolinia,  poprzez  DDI oraz  korzystając  z  funkcji   automatycznej 
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dystrybucji  ruchu  (ACD).  Lokalny  dostęp  możliwy  jest  po  wybraniu  numeru 
wewnętrznego modemu.

3.3.18.Połączenie w sieci LAN za pomocą EtherToRS

Innym  rozwiązaniem  komunikacji  za  pomocą  protokołu  TCP/IP  jest 
połączenie z wykorzystaniem programu EtherToRS. Program ten jest instalowany 
razem z programem  SigmaPC.  Idea połączenia polega na udostępnieniu w sieci 
LAN  portu  COM  wybranego  komputera,  do  którego  podłączona  jest  centrala. 
Następnie  w konfiguracji  połączenia  TCP/IP  w programie  SigmaPC podaje  się 
numer  IP  tego  komputera.  Aby  można  było  zdalnie,  przez  sieć  komputerową, 
komunikować się z centralą muszą być spełnione następujące warunki:

⇒ Jeden komputer pracujący w sieci  LAN musi być fizycznie podłączony do 
portu RS232 w centrali za pomocą kabla K500. 

⇒ Na  tym  komputerze  musi  być  zainstalowany  program  EtherToRS,  który 
będzie  serwerem.  Klientem  (klientami)  będzie  program  komputerowy 
SigmaPC zainstalowany na innym komputerze. Klient łączy się z serwerem 
za pomocą protokołu TCP/IP na porcie tcp:5001.

Więcej informacji nt. połączenia centrali z komputerem znajduje się w Instrukcji 
obsługi programu SigmaPC.

3.3.19.Współpraca centrali z komputerem

Programowanie  centrali  możliwe  jest  przy  pomocy  programu 
komputerowego SigmaPC.  Program  pracuje  w  środowisku 
Win95/98/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA.

Zastosowanie programu SigmaPC umożliwia m.in.:

⇒ podstawową konfigurację centrali za pomocą Wizzard; 
⇒ zaprogramowanie funkcji centrali; 
⇒ modyfikacje tablic numerów dozwolonych i zabronionych, skróconych;
⇒ modyfikacje trybów pracy centrali;
⇒ modyfikacje uprawnień abonentów;
⇒ przeglądanie statystyki połączeń;
⇒ korzystanie z wyświetlacza centrali;
⇒ zapis wszystkich danych do pamięci komputera;
⇒ wydruk wszystkich danych na drukarce podłączonej do komputera;
⇒ odczyt raportu z pracy centrali (m.in. alarmy).
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Za pomocą programu dokonuje się również aktualizacji oprogramowania 
centrali  oraz  kart  wyposażeń.  Program  komputerowy  SigmaPC  opisany  jest  
w oddzielnej instrukcji tj. „Instrukcji obsługi programu SigmaPC”.

Przy pomocy programu PLATAN BilCent użytkownik może przeglądać 
rekordy bilingowe na monitorze komputera, a potrzebne wydruki wykonywać, np. 
na koniec miesiąca. 

Centrala SIGMA jest fabrycznie zaprogramowana w sposób umożliwiający 
pracę urządzenia. Aby centrala funkcjonowała zgodnie z oczekiwaniami użytkownika 
oraz  prawidłowo  taryfikowała  jego  rozmowy należy  sprawdzić  i  uzupełnić  np. 
tablicę uprawnień, numery kierunkowe, taryfy itp.
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4. DODATEK 1.
Centrali SIGMA w obudowie RACK

Centrala SIGMA produkowana jest opcjonalnie w obudowie RACK. Na 
płycie  czołowej  znajdują się wyprowadzenia  z  kart  przyłączy w postaci  gniazd 
przystosowane do wtyków RJ45. Przy korzystaniu z tych gniazd należy zwrócić 
szczególną  uwagę  na  ułożenie  żył  kabla  we wtyku RJ45.  Poniżej  szczegółowo 
przedstawiono omawiane gniazda.

Wyprowadzenia  wyposażeń  analogowych  linii  wewnętrznych. 
Numer  zacisku  w  centrali  znajduje  się  poniżej  tego  gniazda. 
Numeracja zacisków analogowych linii wewnętrznych jest od 000 
(abonent 1) do 043 (abonent 43). Fizyczną numerację nadaje się  
w programie komputerowym SigmaPC. 
Transmisja jest dwużyłowa (1 para) i wyprowadzona na PIN 4 i 5.

Wyprowadzenia  wyposażeń  analogowych  linii  miejskich. 
Numeracja  zacisków  analogowych  linii  miejskich  jest  od  LM1 
(linia miejska nr 1) do LM12 (linia miejska nr 12). 
Transmisja jest dwużyłowa (1 para) i wyprowadzona na PIN 4 i 5.

Wyprowadzenia uniwersalnych interfejsów ISDN. Numeracja portów 
ISDN  od  ISDN1  do  ISDN16.  Tryb  pracy  łącza  ISDN  (linia 
miejska  ISDN  czy  linia  wewnętrzna  ISDN)  konfiguruje  się  w 
programie SigmaPC. 

Źródło napięcia stałego +12V oraz masa GND

  ver. 4.00.02   

8 7 6 5 4 3 2 1

ISDN

N
ad
aj
ni
k

N
ad
aj
ni
k

O
d
bi
or
ni
k

O
db
io
rn
ik

8 7 6 5 4 3 2 1

+12V/GND

+12VGND

46



Sigma ver. 4.00.xx

  ver. 4.00.02   
47



Sigma ver. 4.00.xx

Wyprowadzenia  wyposażeń  hybrydowych  (dwuparowych) 
aparatów systemowych i konsol z karty  Sigma-SYS.  Numeracja 
zacisków aparatów systemowych i konsol jest od ApS 1 (SYS1) do 
ApS 8 (SYS8). 
Transmisja jest dwuparowa:
- para a,b to tor rozmówny aparatu,
- para c,d to tor sterujący.

Tor  rozmówny  gniazda  ApS  1  jest  połączony  z  torem  rozmównym 
gniazda Ab 1, tor rozmówny gniazda ApS 2 z torem rozmówny gniazda Ab 2, ..., 
tor rozmówny gniazda ApS 8 z torem rozmównym gniazda Ab 8. Aby skorzystać z 
tego ułatwienia należy tak skonfigurować zaciski i numery aparatów systemowych 
w programie SigmaPC, aby odpowiadały wyprowadzeniom na płycie czołowej.

Można do aparatu systemowego podłączyć inny zacisk linii wewnętrznej 
niż opisano wyżej, jednak wówczas należy rozgałęzić kabel a następnie parę c,d 
włożyć  do  gniazda  ApS a  parę  a,b  do  innego  gniazda  abonenckiego  zgodnie  
z konfiguracją w programie i poniższym rysunkiem.

Ab

b a
8 7 6 5 4 3 2 1

a,b

ApS

d c
8 7 6 5 4 3 2 1

Aparat systemowy
hybrydowy (dwuparowy)

c d

Podłączenie cyfrowych (jednoparowych) aparatów systemowych opisano 
w dalszej części Instrukcji.

RB1 -  podłącza  się  rygle  bramofonu nr  1  lub  inne  urządzenie, 
sterowane za pośrednictwem centrali SIGMA (PIN3-6).
RB2 -  podłącza  się  rygle  bramofonu nr  2  lub  inne  urządzenie, 
sterowane za pośrednictwem centrali SIGMA (PIN3-6).

SD1 - podłącza urządzenie sterowane za pośrednictwem centrali 
SIGMA (PIN3-6).
SD2 -  podłącza  się  urządzenie  typu  dzwonek szkolny  lub  inne 
urządzenie, sterowane za pośrednictwem centrali SIGMA (PIN3-6).
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Gniazdo funkcji Dialer alarmowy. Zwarcie pinów 3 i 6 powoduje 
uruchomienie usługi Dialer alarmowy.

przekaźnik   PK5 na styku  RB 1 (125VAC/0,5A; 110VDC/0,3A)
przekaźnik   PK4 na styku  RB 2 (125VAC/0,5A; 110VDC/0,3A)
przekaźnik   PK3 na styku  SD 1 (125VAC/0,5A; 110VDC/0,3A)
przekaźnik   PK6 na styku  SD 2 (120 VAC/10A; 30VDC/5A)

LAN - gniazdo na płycie bazowej centrali SIGMA; kabel wyprowadza się przez 
otwór w tylnej części obudowy RACK wraz z kablem zasilania rezerwowego.

AUDIO - gniazdo wejścia sygnału AUDIO;
USB - gniazdo do podłączenia komputera porzez kabel USB;
RS1 - gniazdo do podłączenie drukarki RS;
RS2 -  gniazdo  do  podłączenia  komputera  lub  modemu  zewnętrznego  poprzez 

kabel RS 
ISDN PRA (30B+D)

Trakt  PRA1  w  obudowie  RACK  centrali  SIGMA  podłącza  się  do 
wyprowadzeń  analogowych  linii  miejskich  LM11 oraz  LM12.  Trakt  PRA2 
podłącza  się  do  wyprowadzeń  analogowych  linii  miejskich  LM9  oraz  LM10. 
Sposób podłączenia jest następujący:

dla karty Sigma-PRA1 dla karty Sigma-PRA2
L11  Tx1 L12  Rx1 L9 Tx1 L10  Rx1
L11  Tx2 L12  Rx2 L9  Tx2 L10  Rx2

gdzie Tx jest to tor nadawczy od karty Sigma-PRA (karta nadaje)
Rx jest to tor odbiorczy od karty Sigma-PRA (karta nasłuchuje)

Patrz: Podłączenie linii miejskich ISDN PRA

CYFROWE APARATY SYSTEMOWE

Karty  wyposażeń  cyfrowych  aparatów  systemowych  Sigma-DSYS 
umieszcza się  w slotach zamiennie z kartami  Sigma-LOC4. Na panelu przednim 
obudowy  RACK  centrali  SIGMA  będą  wykorzystywane  gniazda  wyposażeń 
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abonenckich  Ab.  Cyfrowe  aparaty  systemowe  są  obsługiwane  na  jednej  parze 
przewodów stąd nazwa – jednoparowe.

Gdy karta DSYS jest zainstalowana w centrali w slocie oznaczonym jako 
LOC40-43 (dedykowanego dodatkowo dla karty Sigma-SYS), wówczas można podłączyć 
aparaty systemowe do gniazda ApS 1 - ApS 4 lub do gniazda Ab 40 – Ab 43.

Przy  podłączaniu  cyfrowych  aparatów  systemowych  lub  konsol 
obsługiwanych  przez  kartę  Sigma-DSYS należy  zastosować  się  do  poniższego 
rysunku:

Ab (DSYS)

b a
8 7 6 5 4 3 2 1

a,b
Aparat systemowy
cyfrowy (jednoparowy)

Aparat systemowy
cyfrowy (jednoparowy)

ApS (DSYS)

d c
8 7 6 5 4 3 2 1

c d

Karta DSYS obsługuje również hybrydowe aparaty systemowe. Wówczas 
zewnętrzną parę przewodów aparatu systemowego podłącza się do karty DSYS 
zgodnie  z  powyższym  rysunkiem,  natomiast  tor  rozmówny  -  wewnętrzną  parę 
przewodów podłącza się do karty LOC4. Przy

LOC4

b a
8 7 6 5 4 3 2 1

a,b

DSYS

d c
8 7 6 5 4 3 2 1

Aparat systemowy
hybrydowy (dwuparowy)

c d

Gdy karta DSYS jest zainstalowana w centrali w slocie oznaczonym jako 
LOC40-43 (dedykowanego dla karty Sigma-SYS),  wówczas aparaty hybrydowe 
można podłączyć do gniazda ApS 1 - ApS 4 w analogiczny sposób jakby to była 
karta Sigma-SYS4 (patrz: opis gniazda ApS).
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