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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 central 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. 
Programowanie centrali wykonuje osoba uprawniona.

Część IV – Wspólna instrukcja konfiguracji i montażu 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!
Żywotność baterii litowej na karcie procesorowej  PROC wynosi około  

5 lat. Po okresie eksploatacji nie należy jej wyrzucać, lecz utylizować.
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 MICRA 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.

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.

Nigdy nie instalować lub nie wymieniać zasilacza, gdy nie minie co najmniej 
20 sekund od wyłączenia zasilania i odłączenia zasilania rezerwowego.
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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  osoba  uprawniona  przy  pomocy 
programu komputerowego odpowiednio:

 MicraPC dla centrali MICRA
 SigmaPC dla centrali SIGMA
 OptimaPC dla centrali OPTIMA
Obsługa  programów  oraz  opis  programowania  centrali  znajduje  się  

w Części III dokumentacji do central MICRA, SIGMA i OPTIMA.
Część  funkcji  centrali  można  programować  z  aparatu  telefonicznego 

wchodząc w dedykowany do tego Tryb programowania.

1.4.Podstawowe dane techniczne centrali MICRA

⇒ Ilość portów -do 28 portów analogowych (do 28 portów wewnętrznych, do 12 
portów miejskich), do 8 uniwersalnych dostępów ISDN BRA (na styku S/T);

⇒ długość linii abonenta wewnętrznego (analogowego) max. 1800 m (oporność 
pętli abonenckiej max  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 24 aparaty;
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- analogowych systemowych linią czterożyłową (2 pary);
- cyfrowych ISDN - linią czterożyłową (2 pary);

(aparaty  cyfrowe  niskonapięciowe  (serii  KX-T74xx,  KX-T75xx),  aparaty 
systemowe  hybrydowe  (serii  KX-T70xx,  KX-T77xx)  oraz  konsole  wymagają 
podłączenia zewnętrznego, stabilizowanego napięcia +15VDC)

⇒ wybieranie (analog) - impulsowe/tonowe;
⇒ prąd w linii abonenta analogowego 24 mA;
⇒ napięcie zasilania centrali 230V +/-10%, 50 Hz;
⇒ sygnał zgłoszenia - ciągły 350+440 Hz;
⇒ max. pobór mocy ok. 40 VA;
⇒ komutacja sygnału poprzez bez blokadowe 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;
⇒ przy  zaniku  napięcia  sieciowego  centrala  pracuje  w  trybie  awaryjnym

(1-sza analogowa linia miejska na każdej karcie Micra-LIN2 jest przełączana
na wybrany analogowy aparat abonenta  wewnętrznego);

⇒ automatyczna  detekcja  uszkodzonych  linii  miejskich  -  możliwość 
monitorowania z określanym interwałem czasowym linii miejskich, a w razie 
ich uszkodzenia automatyczne wyłączenie ich do czasu naprawy;

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

⇒ możliwość  podłączenia  faxu,  bramek  GSM  i  VoIP,  modemu,  aparatów 
systemowych z konsolami, automatycznej sekretarki, komputera (przez port 
USB, RS232 lub LAN), zewnętrznego rejestratora rozmów, bramofonów;

⇒ na liniach analogowych - 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;
⇒ możliwość  odwrócenia  biegunowości  na  portach  wewnętrznych  podczas 

startu rozmowy;
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⇒ komunikaty  słowne  nagrywane  przez  użytkownika  (max  64  zapowiedzi, 

łącznie 240 min); 
⇒ poczta głosowa - opcja;
⇒ 4 wbudowane melodie;
⇒ możliwość nagrywania zapowiedzi z plików wav;
⇒ wejście i wyjście sygnału audio - opcja;
⇒ centrala obsługuje funkcje hotelowe za pomocą biblioteki PlatanHotel.dll;
⇒ rozbudowany  system  obsługi  linii  miejskich  -  cztery   16-to  poziomowe 

Infolinie;
⇒ ilość  pamiętanych w buforze rozmów - do 25.000;
⇒ wymiary wys. 80 mm  szer. 300 mm  głęb. 190 mm. Obudowa metalowa;
⇒ wymiary wys. 90 mm głęb. 190 mm. Obudowa RACK -2U - opcja;
⇒ waga ok. 4,5 kg - w zależności od wyposażenia;
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2. Budowa centrali MICRA

2.1.Obudowa

Centrala MICRA produkowana jest w metalowej obudowie przystosowanej 
do zawieszenia na ścianie oraz opcjonalnie w obudowie RACK o wysokości 2U.

Dostęp do wnętrza centrali jest możliwy po odkręceniu śrubki na spodzie 
centrali  i  otwarciu  pokrywy  obudowy.  Przed  zdjęciem  obudowy  należy 
bezwzględnie  odłączyć  centralę  od  sieci  zasilającej  230V,  gdyż  na  module 
zasilacza występuje napięcie stałe 100V. 

Wszystkie  pakiety  wewnętrzne  centrali  wykonane  są  w  postaci 
wymienialnych  modułów,  mocowanych  w  prowadnicach  na  płycie  bazowej 
(Micra-BASE)  co  czyni  konstrukcję  centrali  MICRA  przejrzystą,  łatwą  do 
serwisowania i dalszej rozbudowy.

Widok centrali MICRA w obudowie metalowej
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2.2.Rodzaje pakietów stosowanych w centrali 

Moduły w centrali MICRA można podzielić na:

⇒ moduły  bazowe -  obecność ich jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
centrali; są to wyposażenia w każdej centrali MICRA.

PŁYTA  BAZOWA -  Micra-BASE -  płyta  bazowa  zawierająca  m.in.  procesor 
główny, który  zarządza  połączeniami  i  usługami  w  centrali  MICRA,  procesor 
sygnałowy,  który   generuje  wszystkie  sygnały  zwrotne  centrali  do  abonenta, 
syntezuje 4 melodie, przechowuje i generuje zapowiedzi słowne, emuluje odbiorniki 
DTMF oraz modemy wewnętrzne.

ZASILACZ - Micra-ZAS - układ zasilania centrali.

MODUŁ PRZYŁĄCZY RÓŻNYCH - Micra-MPR - moduł zapewniający komunikację 
centrali z komputerem (RS232, USB); dodatkowo umożliwia podłączenie urządzeń 
zewnętrznych za pomocą adaptera;  można również podłączyć  wyjście  z centrali 
alarmowej dla funkcji dialera alarmowego.

⇒ moduły  funkcyjne -  które  są  obsadzane  w  centrali  w  zależności  od  jej 
konfiguracji sprzętowej;  są to wyposażenia opcjonalne. 

Micra-LIN2 -  są interfejsem między centralą MICRA a analogową linią miejską; 
jedna  karta  obsługuje  dwie  analogowe  linie  miejskie,  posiada  zrzut  awaryjny 
jednej  linii  miejskiej;  centrala  może  posiadać  maksymalnie  6  kart  wyposażeń 
analogowych linii miejskich.

Micra  -BRA oraz  Micra-DBRA4 -  są  interfejsem  między  centralą  MICRA  
a cyfrową linią miejską (ISDN 2B+D) lub między centralą a cyfrowymi aparatami 
ISDN abonentów wewnętrznych (styk S0); jedna karta posiada do 4 uniwersalnych 
wyposażeń  ISDN 2B+D; centrala może posiadać 1 kartę ISDN BRA z nadstawką 
DBRA4.

Micra-LOC4 - odpowiadają za kompleksową obsługę abonenta centrali MICRA; 
każda  karta  zawiera  4  analogowe  wyposażenia  abonenckie;  centralę  można 
wyposażyć maksymalnie w 7 kart wyposażeń analogowych linii wewnętrznych.

Micra-DSYS4 - posiada 4 niezależne, cyfrowe tory do kompleksowej obsługi 
aparatów systemowych i konsol; centrala może obsłużyć do 6 kart Micra-DSYS.

Micra-GSM -  umożliwiają  komunikację  z  abonentami  zewnętrznymi  za 
pośrednictwem sieci GSM. Centrala może obsłużyć maksymalnie 3 takie karty.

Micra-LAN+ - moduł ETHERNET w centrali MICRA.

Micra-VoIP – moduł VoIP/ETHERNET w centrali MICRA

Micra-MA - moduł audio w centrali; zapewnia obsługę Audio WE i Audio WY
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2.3.Rozmieszczenie pakietów w centrali

Po  otworzeniu  obudowy  centrali  MICRA  widać  moduł  zasilacza  oraz 
płytę bazową, na której mocowane są karty wyposażeń.
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Centrala  MICRA posiada na płycie bazowej 9 slotów, oznaczonych na 

rysunku, w których umieszcza się karty wyposażenia centrali.

Karta  Micra-BRA jest  kartą  wyposażeń  uniwersalnych  łączy  cyfrowych  ISDN 
(ISDN01-04) i umieszcza się ją zawsze w slocie nr 7. Kolejne wyposażenia ISDN 
znajdują się na karcie Micra-DBRA4 (ISDN05-08) a kartę umieszcza się zawsze 
w slocie nr 6. 

Karty Micra-DSYS2  /Micra-DSYS4   umieszcza się w slotach nr 1-7. Centrala może 
obsłużyć jednocześnie 6 takich kart.

Karty Micra-LOC4 oraz Micra-LIN2 umieszcza się w slotach 1-7. Centralę można 
wyposażyć w maksymalnie 7 kart tego typu.

Karty Micra-GSM umieszcza się w slotach 1-7. Centrala obsługuje maksymalnie
3 takie karty.

Kartę Micra-LAN+ umieszcza się zawsze w slocie nr 8 oraz dodatkowo łączy się 
ją z kartą Micra-MPR.

Micra-VoIP – moduł VoIP/ETHERNET w centrali MICRA umieszcza się zawsze 
w slocie nr 1 lub 2.

Kartę Micra-MA umieszcza się zawsze w slocie nr 9.

2.4.Współpraca centrali z urządzeniami zewnętrznymi

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

Rys. Interfejs do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi
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Wejście AUDIO  -   Audio WE   - gniazdo, 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  centrali 
MICRA)

Wyjście AUDIO -   Audio WY   - 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  wykorzystującego  do  komunikacji 
uniwersalną magistralę szeregową (USB).

DC -  dodatkowe,  zewnętrzne  zasilanie  (+15V  DC)  dla  konsol  i  cyfrowych 
aparatów  systemowych  serii  KX-T74xx,  KX-T75xx,  KX-T77xx,  KX-T70xx. 
Można wykorzystać np. zasilacz zewnętrzny firmy Tatarek typu T28EK.

RS232 -  do  podłączenia  komputera  lub  zewnętrznego  modemu 
serwisowego;  możliwy  jest  wybór  trybu  pracy  tego  portu:
z optoizolacją (zalecany) lub  bez optoizolacji do pracy z modemem 
zewnętrznym  (tryb  pracy  portu  ustawia  się  zworką  JP2 na  karcie 
Micra-MPR).

Do tego gniazda można również podłączyć komputer z zainstalowanym serwerem 
EtherToRs lub serwerem PLATAN CTI.
Z  centralą  dostarczony  jest  przewód  K614  (RS232-DB9)  do  połączenia
z optoizolacją. 

PIN Tryb z optoizolacją PIN Tryb normalny
3 V+ 1 Tx (OUT)
4 GND 2 Rx (IN)
5 Tx (IN) 7 GND
6 Rx (OUT)
8 V-

ALARM - gniado do podłączenia wyjścia z zewnętrznego systemu 
alarmowego. Po wystąpieniu sygnału alarmowego centrala uruchomi 
funkcję Dialera alarmowego (jeśli jest skonfigurowany w programie 
MicraPC). Zworką JP1 na karcie Micra-MPR określa się, czy sygnał 
alarmowy  będzie  dostarczany  do  centrali  MICRA  jako  zwarcie
(poz. 1-2, domyślna),czy jako napięcie (poz. 2-3).

PIN 7 - wejście sygnałowe (IN); PIN 8 - GND;
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ADAPTER  -  gniazdo  do  podłączenia  urządzeń  zewnętrznych, 
sterowanych za pomocą przekaźników centrali MICRA, np. dzwonek 
szkolny.  Podłączenie  urządzeń  zewnętrznych  jest  realizowane 
poprzez MICRA-ADAPTER. Sposób połączenia centrali z Adapterem 

opisano w oddzielnej Instrukcji dołączonej do Adaptera.
Oprócz funkcji Dzwonki szkolne można wykorzystać również funkcje Sterowanie 
urządzeń  zewnętrznych.  Konfiguracji  wszystkich  funkcji  dokonuje  się
w programie MicraPC.

PIN1-2 - przekaźnik RB1
PIN3-4 - przekaźnik RB2
PIN5-6 - przekaźnik SD1
PIN7-8 - przekaźnik SD2

ETHERNET - gniazdo komunikacyjne karty Micra-LAN+. Jeśli ta 
karta  znajduje  się  w  wyposażeniu  centrali,  można  wówczas 
podłączyć  centralę  do  sieci  LAN  lub  WAN.  Należy  wcześniej 
skonfigurować interfejs sieciowy w programie Micra-LAN+, wpisując 
numer IP dla tej karty, maskę podsieci oraz opcjonalnie - bramę internetową.

N
O

R
M

/O
PT

O

ALARM

ETHERN.

ADP

ALARM

RS232

RS

Micra-MPR

JP1

JP2

podlaczenie
karty Micra-LAN+
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Na karcie  Micra-MPR znajduje się  jumper konfigurujący tryb transmisji 

między  komputerem  PC  a  centralą  MICRA  poprzez  gniazdo  RS232.  Poniżej 
opisano opcje konfiguracyjne:

Jumper JP2 - zwora  w pozycji  2-3  łącze  RS232  pracuje  w  trybie  normalnym
np. do podłączenia modemu zewnętrznego

        - zwora w pozycji 1-2  łącze RS232 pracuje z optoizolacją (ustawienie
fabryczne); Do połączenia komputera z centralą zaleca się pracę 
w tym trybie.

Jumper JP1- określa  się,  czy  sygnał  alarmowy do  gniazda  ALARM będzie
dostarczany  z  centrali  alarmowej  do  centrali  MICRA  jako 
zwarcie (poz. 1-2, domyślna), czy jako napięcie (poz. 2-3).

2.5.Połączenie centrali z komputerem

⇒ Połączenie centrali  MICRA 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  MICRA z  komputerem za  pomocą protokołu    TCP/IP  . 
Wymagane  jest,  aby  centrala  była  wyposażona  w  kartę  Micra-VoIP
lub Micra-LAN+. Do połączenia portu ETHERNET centrali MICRA:
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 MicraPC należy 
przypisać  centrali  numer  IP  i  pozostałe  ustawienia  sieci  (menu:  
ISDN/VoIPKonfiguracja karty VoIPLAN dla karty VoIP, FunkcjeInne ustawieniaEthernet dla 
karty  LAN).  Jeśli  numer IP  centrali  MICRA jest  zabezpieczony  firewallem,  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 komunikacji wybrać TCP (menu: Ustawienia Wybór portu 
komunikacyjnego) i wpisać wcześniej zaprogramowany numer IP centrali.

  ver. 4.00.02   
16



Micra  ver. 4.00.xx
⇒ Połączenie  centrali  MICRA  z  komputerem poprzez    RS232   (port  COM)  .  

W takim przypadku należy połączyć port RS232 centrali  MICRA (opisany 
wcześniej)  oraz  wolny port  COM w komputerze.  Służy do tego  przewód 
K614. 
Jest to połączenie z optoizolacją,  więc zwora na jumper  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.

Zestaw taki można wykorzystać również do połączenia komputera z centralą 
poprzez gniazdo RS znajdujące się na karcie Micra-MPR w celach diagnostycznych
i serwisowych lub do podłączenia drukarki RS. Poniżej przedstawiono ilustrację 
takiego zestawu połączeniowego.

Kabel  do polaczenia komputera z centrala MICRAK614
(tryb z optoizolacja)

1
6
2
7
3
8
4
9
5

RJ45

RJ45

 1

5
8
6

PIN
PIN
PIN

Gniazdo 
na karcie

RS

Micra-MPR

DB09 zenski

Komputer

3PIN
4PIN

Przy połączeniu w trybie z optoizolacją zworka  na karcie 
 powinna być w pozycji  (poz 1-2 - ustawienie fabryczne)

JP2
OPTO

Micra-MPR
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⇒ Połączenie  centrali  MICRA  z  komputerem  poprzez  RS232  (port  COM)  

w trybie bez optoizolacji. Połączenie takie stosuje się tylko i wyłącznie w celach 
diagnostycznych i serwisowych, a wykorzystywane jest przez serwis fabryczny. 
W takim przypadku należy połączyć port RS232 centrali MICRA oraz wolny 
port COM w komputerze. Służy do tego kabel K594. 

Kabe  do połączenia komputera z centralą MICRAK594
(tryb normalny - bez optoizolacji)

1
6
2
7
3
8
4
9
5

RJ45

RJ45
GND GND

TxD

RxD TxD

RxD

 1

1
2
7

PIN
PIN

PIN

Gniazdo 
na karcie

RS

Micra-MPR

Przy połączeniu w trybie bez optoizolacji zworka 
na karcie powinna być w pozycji NORM (poz 2-3)

JP2
 Micra-MPR 

DB09 żeński

Komputer

2.6.Połączenie centrali z modemem zewnętrznym

Komputer  instalatora  wyposażony  w  modem  analogowy,  łączy  się  
z modemem zewnętrznym serwisowym podłączonym do centrali MICRA (gniazdo 
RS232) za pomocą kabla K595 lub K597 (w zależności jakie gniazdo wyjściowe 
posiada modem). Linię telefoniczną modemu podłącza się do analogowego portu 
wewnętrznego centrali i  nadaje mu się numer wewnętrzny.  Numer modemu nie 
może pokrywać się z innymi numerami wewnętrznymi i GWW.
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Centrala MICRA współpracuje z modemem komputerowym lub modemem 

zewnętrznym użytkownika tak jak ze standardowym aparatem telefonicznym. 

Kabel  do połączenia modemu zewnętrznego
z centralą MICRA

K597

(tryb normalny - bez optoizolacji)

DB09 męski

MODEM

 1
GND

TxD

RxD2
1
7

PIN
PIN

PIN

CTS

RTS

DTR

DSR
1
6
2
7
3
8
4
9
5

Gniazdo RS232

RJ45

Przy połączeniu w trybie bez optoizolacji zworka 
na karcie powinna być w pozycji NORM (poz 2-3)

JP2
 Micra-MPR 

Urządzenia te podłącza się do wolnego analogowego portu wewnętrznego 
obsługiwanego  przez  kartę  Micra-LOC4,  który  następnie  konfiguruje  się  przy 
użyciu programu MicraPC tak jak zwykłych abonentów wewnętrznych tj. należy 
przydzielić  numer  wewnętrzny,  przydzielić  do  Grupy  abonenckiej,  nadać 
uprawnienia  do  usług  itd..  Dla  modemów warto  włączyć  w polu  Uprawnienia 
abonenta - opcję „Ochrona danych”. W przypadku posiadania numerów MSN/DDI 
należy również skonfigurować ruch przychodzący ISDN.
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1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13

DB25 (męski)

RJ45

GND GND

TxD

RxD

CTS

RTS

RxD

TxD

 1

1
2

7

PIN
PIN

PIN

Kabel  do połączenia modemu zewnętrznego
z centralą MICRA

K595

(tryb normalny - bez optoizolacji)

DTR

DSR

Gniazdo RS232

Przy połączeniu w trybie bez optoizolacji zworka 
na karcie powinna być w pozycji NORM (poz 2-3)

JP2 
Micra-MPR 

Sposób  nawiązania  połączenia  modemowego  opisany  jest  w  części  3 
dokumentacji centrali - Instrukcji obsługi programu.
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2.7.Połączenie  centrali  z  zewnętrznym  rejestratorem 

rozmów firmy TRX

Centrala  MICRA  może  współpracować  z  zewnętrznym  rejestratorem 
rozmów  firmy  TRX  (np.  KSRC316)  w  celu  nagrywania  i  przechowywania 
przeprowadzanych  rozmów.  Sygnały  sterujące  przesyłane  są  za  pośrednictwem 
kabla połączeniowego K596.  Rejestrator podłącza się do centrali MICRA poprzez 
gniazdo  RS232,  które  musi  być  ustawione  do  pracy  w trybie  normalnym  (bez 
optoizolacji).

Kabel  do pK596 ołączenia centrali MICRA
 z rejestratorem rozmów TRX

(tryb normalny - bez optoizolacji)

Rejestrator

DB09 męski
RJ45

 1 GND

TxD

RxD2
1
7

PIN
PIN

PIN

1
6
2
7
3
8
4
9
5

Gniazdo RS232

Przy połączeniu w trybie bez optoizolacji zworka 
na karcie powinna być w pozycji NORM (poz 2-3)

JP2
 Micra-MPR 

Centrala umożliwia nagrywanie na 8 kanałach rejestratora jednocześnie. 
Pełnej konfiguracji nagrywania rozmów dokonuje się w programie komputerowym 
(menu: FunkcjeInne ustawieniaCTI/Hotel/CRM). 
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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 
(LOC4) w centrali. Następnie numery zacisków w centrali, do których podłączono 
kanały rejestratora, wpisuje się podczas konfiguracji w programie komputerowym 
(menu  FunkcjeInne  ustawieniaCTI/Hotel/CRM).  Aby  poprawnie  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  musi  być  połączona  z  zewnętrznym  rejestratorem 
rozmów  kablem  K596.  Wówczas  zworka  JP2  (na  karcie  Micra-MPR) musi  być
w pozycji 2-3, czyli łącze RS pracuje w trybie NORM (bez optoizolacji). Prędkość 
transmisji  powinna  być  ustawiona  na  57600 oraz  protokół  PCTI powinien  być 
wyłączony (menu: FunkcjeInne ustawieniaCTI/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.

2.8.Podłączenie bramofonów

Centrala MICRA współpracuje z Bramofonami PLATAN - DB 07. Są to 
programowalne bramofony przeznaczone do współpracy ze wszystkimi centralami 
PLATAN pracującymi w systemie DTMF (tonowym). Dostępne są wersje z jednym, 
dwoma, czterema, sześcioma lub ośmioma przyciskami wywołania, umożliwiającymi 
nawiązanie połączenia  z  wyznaczonymi  numerami  wewnętrznymi.  Bramofony 
wyposażone są w 3 niezależne przekaźniki sterowane w trakcie trwania rozmowy
z  dowolnego  telefonu  za  pomocą  programowalnych  kodów  wprowadzanych
z klawiatury.

W komplecie dostarczany jest transformator zasilający oraz szczegółowa 
instrukcja obsługi, instalacji i programowania urządzenia.

Do złącza Linie w Bramofonie należy doprowadzić sygnał z analogowego 
portu wewnętrznego centrali MICRA. Następnie przy pomocy programu MicraPC 
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należy  skonfigurować  ten  port  wewnętrzny,  m.in.  nadać  numer  wewnętrzny, 
przydzielić do Grupy Abonenckiej itp.

Abonent  może nawiązać łączność z bramofonem wybierając  z telefonu 
numer wewnętrzny, jaki został mu przydzielony. W trakcie połączenia możliwe jest 
przeprowadzenie rozmowy, uruchomienie dowolnego przekaźnika oraz programowanie 
bramofonu.

3. Instalacja centrali MICRA

3.1.Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do instalacji centrali warto wykonać szczegółowy 
projekt  systemu łączności  jaki  ma być  zrealizowany z wykorzystaniem centrali 
MICRA. 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;
⇒ liczbę i usytuowanie stanowisk operatorskich;
⇒ podstawowe  dane  konfiguracyjne  (programowania  centrali  MICRA)

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

Etapy czynności instalacyjnych centrali MICRA:
⇒ montaż mechaniczny;
⇒ montaż elektryczny (energetyczny i teletechniczny);
⇒ pierwsze programowanie centrali  korzystając z Wizzard`a;
⇒ szczegółowe programowanie centrali w programie MicraPC.

Programowanie  centrali  MICRA  odbywa  się  przy  pomocy  komputera
z  zainstalowanym  programem  narzędziowym  MicraPC.  Opis  programu
i  instrukcja  programowania  centrali  zawarta  jest  w  Instrukcji  obsługi
programu MicraPC.

3.2.Montaż mechaniczny centrali

Centrala  MICRA  w  obudowie  metalowej  przeznaczona  jest  wyłącznie
do  montażu  na  ścianie.  Ściana,  na  której  ma  być  zamontowana  centrala  musi 
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utrzymać jej ciężar (centrala  z pełnym wyposażeniem waży ok. 4,5kg).  W celu 
trwałego  i  pewnego  zamocowania  centrali  należy  wykorzystać  wkręty
oraz zaczepy dostarczone przez producenta wraz z centralą. 

Centrala MICRA produkowana jest również w obudowie RACK o wysokości 
2U. Wówczas centralę należy umieścić i zamocować w szafie RACK 19``.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy centrali MICRA, 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 
zapewniającym ciągłość uziemienia.

3.3.Montaż elektryczny centrali

3.3.1.Uziemienie centrali

Centrala musi być uziemiona!!! 

Centrala MICRA musi być zasilana z gniazda sieciowego 230V z bolcem 
uziemiającym  (nie zerującym).  Bolec  uziemiający  w  gniazdku  230V  stanowi 
uziemienie wymagane dla urządzeń telekomunikacyjnych. 

Podczas burzy nie należy odłączać wtyczki zasilającej centrali od gniazda 
230V.  Centrala  odłączona  od  gniazda  sieciowego  230V  z  bolcem 
uziemiającym - NIE JEST UZIEMIONA.

W przypadku  stosowania  przedłużaczy,  listew przeciwzakłóceniowych, 
UPS-ów  i  innych  urządzeń  włączonych  między  gniazdo  230V  z  bolcem 
uziemiającym, a wtyczkę zasilającą centrali,  muszą one bezwzględnie zapewnić 
ciągłość uziemienia.

W przypadku zainstalowania centrali  w pomieszczeniu,  w którym brak 
jest instalacji zasilającej 230V z gniazdami z bolcem uziemiającym lub gdy bolec 
w gniazdku jest  tylko zerowany centrala  powinna być  zasilana z gniazda 230V
bez bolca.  Bezwzględnie nie można dopuścić do podłączenia zerowanego bolca
do centrali. Należy wykonać i podłączyć uziemienie zgodnie z poniższym opisem 
i wymogami uziemiania urządzeń telekomunikacyjnych.
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Wykonanie instalacji uziemiającej

 (np. pręt uziemiający)

Budynek

Pręt uziemiający
(wkopany w ziemię)

uziemienie

Centrala SIGMA

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.).

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.

Powyższy  przykład  stanowi  jedynie  zalecenie.  Długość  pręta 
uziemiającego i głębokość jego wkopania zależne są od rodzaju i składu gleby.

Jedynie  pomiar  rezystancji  wykonanego  uziemienia   i  odpowiednio 
dobrane  nadprądowe  zabezpieczenia  energetyczne  pozwalają  zakładać,
że  w  żadnej  sytuacji  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.
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3.3.2.Zasilanie centrali i zrzut awaryjny
Podłączenie  zasilania  (dopuszczalne  po  zapewnieniu  uziemienia

dla centrali) sprowadza się do włożenia wtyczki do gniazda zasilania 230V, 50Hz. 
Jeżeli uziemienie centrali nie pochodzi z bolca w gniazdku elektrycznym (bo np. 
bolec jest zerowany) - wówczas nie można dopuścić do podłączenia do centrali 
sygnału z tego bolca. 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 MICRA.

Zaleca się, aby centralę MICRA podłączyć do gniazdka sieciowego 230V 
za  pośrednictwem  filtru  przeciwzakłóceniowego  z  zabezpieczeniem 
przepięciowym lub zasilacza awaryjnego UPS. Urządzenia muszą zapewnić
ciągłość uziemienia.

Nieodpowiednia jakość napięcia zasilania może być przyczyną poważnej 
awarii centrali. Uruchamiać i wyłączać centralę należy tylko wtyczką podłączaną 
do gniazda sieciowego lub zasilacza awaryjnego.

Przy zaniku napięcia  sieciowego centrala  pracuje  w trybie  awaryjnym. 
Praca taka charakteryzuje się tym, że pierwsza analogowa linia miejska na każdej 
karcie Micra-LIN2 - jest przełączana automatycznie na analogowy aparat telefoniczny 
podłączony zgodnie z poniższym rysunkiem. Wówczas po podniesieniu słuchawki 
abonent  otrzymuje  automatycznie  sygnał  zgłoszenia  linii  miejskiej.  W związku
z tym nie  działają  żadne funkcje  centrali  w ruchu wychodzącym.  Nie  wybiera 
dostępu do LM,  np. 0, przed numerem miejskim W poniższym przykładzie zrzut 
awaryjny LM1 nastąpi na aparat telefoniczny Ab1, natomiast zrzut awaryjny linii 
LM3 będzie na aparat Ab3.

Micra-LIN2 Micra-LIN2Micra-LOC4

Ab 1 Ab 3

LM1 LM3

LM2 LM4

Ab 1

Ab 2

Ab 3

Ab 4

Rys. Zrzut awaryjny analogowych linii miejskich – podłączenie linii.
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3.3.3.Zasilanie rezerwowe
W  centrali  MICRA  jako  zasilanie  rezerwowe  może  posłużyć  zasilacz 

awaryjny  UPS.  Jednak  nie  każdy  UPS  może  być  zastosowany,  gdyż  muszą 
spełniać ostre wymagania na jakość napięcia wyjściowego oraz muszą posiadać 
bolec  uziemiający  zarówno od strony wejściowej  jak  i  wyjściowej  oraz  muszą 
zachować  ciągłość  uziemienia.  Firma  PLATAN  posiada  w  swojej  ofercie 
rekomendowany  zasilacz  awaryjny,  który  podtrzyma  działanie  centrali
w przypadku awarii zasilania na ok. 3 godziny. Do zasilania rezerwowego należy 
podłączyć  również  dodatkowe  stabilizowane  zasilanie  +15VDC  (jeśli  jest 
używane) dla konsol i cyfrowych niskonapięciowych aparatów systemowych.

3.3.4.Podłączenie analogowych linii miejskich
Do centrali MICRA można podłączyć do 12 analogowych linii miejskich. 

Analogowe linie miejskie są obsługiwane przez karty  Micra-LIN2.  Jedna karta 
Micra-LIN2 obsługuje 2 analogowe linie miejskie. W centrali można użyć 6 takich kart.

Micra-LIN2

LM1

LM2

Rys. Podłączenie analogowych linii miejskich do karty Micra-LIN2
Czynności  konfiguracyjne  wykonuje  się  w  programie  komputerowym 

MicraPC. 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  MicraPC  (menu:  FunkcjeInne  ustawieniaUstawienia 
dodatkoweTest  aktywności  LM) można  włączyć  wykrywanie  uszkodzonych  linii 
miejskich. Pierwsze wykrycie uszkodzonej LM powoduje automatyczne przejście 
wyświetlacza  w  tryb  17 (tj.  *7517).  Jeżeli  w tym trybie  wszystkie  LM zostaną 
naprawione,  to  wyświetlacz  powróci  do  ostatnio  ustawionego  trybu.  Jeżeli 
natomiast wyświetlacz pozostanie w trybie 17 (ustawionym automatycznie przez 
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centralę), a test aktywności LM wykaże uszkodzoną LM, to pojawi się co minutę 
potrójny dźwięk buzzera.

3.3.5.Podłączenie linii miejskich ISDN BRA
Centrala  MICRA może posiadać do 8 uniwersalnych  wyposażeń  ISDN 

BRA.  Każde  wyposażenie  ISDN  BRA  można  skonfigurować  do  obsługi  linii 
miejskiej ISDN BRA lub do obsługi abonentów wewnętrznych ISDN. Każda karta 
Micra-BRA w zależności od wersji może posiadać 1, 2 lub 4 wyposażenia ISDN. 
Natomiast karta  Micra-DBRA4 posiada 4 wyposażenia ISDN. W centrali można 
wykorzystać  1  kartę  Micra-BRA  oraz  1  rozszerzenie  do  tej  karty  o  kolejne  4 
wyposażenia  ISDN  -  kartę  Micra-DBRA4.  Kartę  Micra-BRA  należy  zawsze 
wkładać w slot nr 7 natomiast rozszerzenie Micra-DBRA4 w slot nr 6.

Linie miejskie ISDN BRA zawsze podłączamy do centrali za pośrednictwem 
zakończenia  NT  dostarczonego  przez  operatora  telekomunikacyjnego. 
Jeśli korzysta się z wyjść cyfrowych, należy wyłączyć porty analogowe  
w zakończeniu NT.
Fabrycznie wszystkie interfejsy ISDN BRA są ustawione do obsługi linii 

miejskich (jeśli wcześniej, przy zamówieniu, instalator nie podał własnej konfiguracji).

Aby skonfigurować wyposażenie ISDN do obsługi linii miejskiej ISDN BRA 
należy ustawić:
⇒ jumpery JP1-JP16 na karcie Micra-BRA oraz Micra-DBRA4
⇒ jumpery JP17-JP20 na karcie Micra-BRA oraz Micra-DBRA4
⇒ konfigurację w programie MicraPC (menu: ISDNKonfiguracja wyposażeń) zgodnie 

z ustawieniem jumperów JP1-JP16 na karcie

NIEWŁAŚCIWE  USTAWIENIE  ZWOREK  KONFIGURACYJNYCH 
GROZI USZKODZENIEM WYPOSAŻEŃ ISDN BRA

Micra-BRA

ISDN 1

IS
D

N
1

IS
D

N
2

IS
D

N
3

IS
D

N
4

ISDN 3ISDN 4

ISDN 2

Rys. Karta Micra-BRA - konfiguracja obsługi łączy ISDN BRA.
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Jumperami  JP1,  JP2,...,  JP15,  JP16  na  karcie  Micra-BRA

oraz Micra-DBRA4 ustala się przeznaczenie interfejsów ISDN BRA. Może to być 
pozycja S lub pozycja T. Aby ustawić łącze 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
Ustawienia  jednego  interfejsu  dokonuje  się  4  zworkami  np.  dla  portu 

ISDN01 należy odpowiednio ustawić zworki na jumperach JP1, JP2, JP3 i JP4. 
Lokalizację i numerację jumperów przedstawiono na rysunku  karty Micra-BRA.

Jeżeli  dane  łącze  ISDN BRA jest  wykorzystywane  jako  linia  miejska, 
wówczas  na  karcie  Micra-BRA  lub  Micra-DBRA4  jumpery  związane  
z  wyposażeniami  tego  łącza  muszą  być  rozwarte.  Przykładowo  dla  interfejsu 
ISDN01 należy ustawić rozwarte jumpery JP17 opisane jako ISDN1.

Na zakończenie instalacji należy sprawdzić sygnalizację stanu łączy ISDN 
na  wyświetlaczu  wirtualnym  centrali  w  programie  MicraPC (menu:  
Inne→Wyświetlacz centrali). Opis wyświetlacza znajduje się w Instrukcji obsługi 
centrali.

Dalszej  konfiguracji  tej  dokonuje  się  w  programie  komputerowym 
MicraPC:
⇒ Konfiguracja wyposażeń ISDN BRA.
⇒ Konfiguracja linii miejskich w oknie „Uprawnienia linii miejskich” (linie 15-30)
⇒ Przydzielenie (pogrupowanie) linii miejskich do Wiązki Linii Miejskich
⇒ W oknie „Uprawnienia abonentów” nadać dostęp do zdefiniowanych wiązek LM.

3.3.6.Podłączenie linii wewnętrznych ISDN

Wymagana jest znajomość rozdziału:  Podłączenie linii miejskich ISDN 
BRA.  NIEWŁAŚCIWE  USTAWIENIE  ZWOREK  KONFIGURACYJNYCH 
GROZI USZKODZENIEM WYPOSAŻEŃ ISDN BRA.

Łącza ISDN w centrali MICRA są uniwersalne, a rodzaj pracy ustawiany 
jest  zworkami na karcie  Micra-BRA i  Micra-DBRA4 (pozycja  S lub  T).  Aby 
skonfigurować wyposażenie ISDN jako łącze wewnętrzne ISDN BRA należy ustawić:

⇒ jumpery JP1-JP16 na karcie Micra-BRA oraz Micra-DBRA4
⇒ jumpery JP17-JP20 na karcie Micra-BRA oraz Micra-DBRA4
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⇒ konfigurację  w  programie  MicraPC  (menu:  ISDN Konfiguracja  wyposażeń) 

zgodnie z ustawieniem jumperów na karcie

W przypadku ustawienia łącza do obsługi linii wewnętrznych ISDN BRA 
odpowiednie  jumpery  (z  zakresu  JP1-16)  powinny  mieć  zworkę  w  pozycji  S
oraz odpowiednie  jumpery (z  zakresu  JP17-20) powinny mieć  założone zworki 
zgodnie z poniższym wzorem:

ISDN2

W centrali MICRA do każdego łącza wewnętrznego ISDN można podłączyć 
do  2  urządzeń.  Wówczas  muszą  być  podłączone  równolegle  względem  siebie
do łącza wewnętrznego ISDN w centrali.

Numerację  dla  abonentów  wewnętrznych  ISDN  należy  przydzielić
w programie MicraPC (zaciski Loc28 -Loc43).

Na zakończenie instalacji należy sprawdzić sygnalizację stanu łączy ISDN 
na  wirtualnym  wyświetlaczu  centrali  w  programie  MicraPC  7522.  Opis 
wyświetlacza znajduje się w Instrukcji obsługi centrali.

Dalszy  proces  konfiguracji  abonenckich  łączy  ISDN  dokonuje  się
w programie komputerowym MicraPC:

⇒ Konfiguracja wyposażeń ISDN BRA (menu: ISDNKonfiguracja wyposażeń).
⇒ Konfiguracja uprawnień abonentów w oknie Uprawnienia abonentów
⇒ Opcjonalnie - wpisanie numerów MSN w telefonach ISDN zgodnie z numeracją 

w programie MicraPC.

3.3.7.Podłączenie analogowych linii wewnętrznych

Do centrali MICRA można fizycznie podłączyć do 24 analogowych linii 
abonenckich.  Analogowe  linie  abonenckie  są  obsługiwane  przez  karty
Micra-LOC4. Jedna karta Micra-LOC4 obsługuje 4 analogowe linie abonenckie. 
W  centrali  więc  można  zastosować  6  takich  kart,  wówczas  zostaje  jeden  slot
do wykorzystanie na linie miejskie analogowe lub ISDN BRA.
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Ab 1

Ab 2

Ab 3

Ab 4

Micra-LOC4

Rys. Podłączenie analogowych linii wewnętrznych do karty Micra-LOC4

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

W oknie Uprawnienia abonentów:
⇒ nadać numerację abonentom (zaciski od 00 do 27)
⇒ przydzielić abonentów do Grupy Abonenckiej
⇒ przydzielić uprawnienia abonentom centrali.

3.3.8.Instalacja modułu GSM

Centrala  Micra  pozwala  na  komunikację  ze  światem  zewnętrznym
za  pośrednictwem  systemu  GSM.  W  tym  celu  centralę  należy  wyposażyć
w moduł(y) Micra-GSM – centrala obsługuje maksymalnie 3 takie moduły. Przed 
instalacją modułu Micra-GSM w centrali należy umieścić na nim jedną lub dwie 
karty  SIM  (ang.  Subscriber  Identity  Module),  za  pośrednictwem  których  będą 
wykonywane  połączenia  realizowane  przez  moduł  GSM.  W  tym  celu   trzeba 
delikatnie wsunąć kartę SIM do odpowiedniego gniazda umieszczonego na module 
GSM.

Po  umiejscowieniu  kart(y)  SIM  w  module  GSM  można  przystąpić
do instalacji  ww. modułu w centrali.  Moduł  należy umieścić  w wolnym slocie
o numerze od 1 do 7.

Aby zapewnić prawidłową pracę modułu GSM należy podłączyć anteny 
do odpowiednich złączy, znajdujących się bezpośrednio na karcie. Górne gniazdo 
antenowe przeznaczone jest do realizacji połączeń za pośrednictwem karty SIM
nr 1, zaś dolne za pośrednictwem karty SIM nr 2.

Uwaga
Niepodłączenie anten może spowodować uszkodzenie modułu GSM.
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Aby możliwe stało się korzystanie z linii miejskich GSM konieczne jest 
zainstalowanie odpowiedniej wersji oprogramowania karty,  przesłanie do kart(y) 
SIM poprawnego numeru PIN oraz odpowiednia konfiguracja parametrów karty. 
Czynności tych dokonuje się w programie komputerowym MicraPC:

1. Ustawienia kart GSM w menu Inne ustawienia.
2. Konfiguracja linii miejskich w oknie Uprawnienia linii miejskich.
3. Przydzielenie  (pogrupowanie)  linii  miejskich  GSM  do  Wiązki  Linii 

Miejskich.
4. Skonfigurowanie  dostępu  do  zdefiniowanych  wiązek  LM  w  oknie 

Uprawnienia abonentów.

3.3.9.Podłączenie aparatów systemowych i konsol

Centrala MICRA umożliwia pracę z hybrydowymi i cyfrowymi aparatami 
systemowymi. Służy do tego karta wyposażeń cyfrowych aparatów systemowych 
Micra-DSYS4.  Każda  posiada  4  wyposażenia  systemowe.  W  centrali  można 
zainstalować maksymalnie 6 kart Micra-DSYS4. Umieszcza się je w slotach nr 1÷7. 

Centralę  MICRA  można  wyposażyć  w  24  cyfrowe  porty  systemowe.
Zastosowanie  konsol  i/lub  aparatów systemowych  niskonapięciowych  (np.  serii 
KX-T74xx, KX-T75xx i KX-T77xx) wymaga dołączenia do centrali zewnętrznego 
stabilizowanego zasilania DC 15V. Prąd tego zasilacza powinien być tym większy, 
im więcej  będzie  podłączonych  urządzeń  systemowych  (aparat  serii  KX-T74xx 
może pobierać nawet 180mA). Można wykorzystać np. zasilacz zewnętrzny firmy 
Tatarek typu T28EK. W przypadku podłączenia centrali do zasilania rezerwowego, 
należy pamiętać, aby podłączyć do niego również ten zasilacz zewnętrzny.

  ver. 4.00.02   
32

Rysunek 1: Karta Micra-GSM

SIM1 SIM2



Micra  ver. 4.00.xx
Przykładowo umieszczając kartę  Micra-DSYS4 w slocie nr  2 wówczas 

cyfrowe aparaty systemowe i konsole podłącza się do zacisków Loc 05, Loc 06, 
Loc 07 oraz Loc 08. Jeden aparat przyłącza się do jednego zacisku. Do podłączenia 
konsol  i cyfrowych aparatów systemowych używa się instalacji dwuprzewodowej 
(jednoparowej) - żyły c,d (PIN 3 oraz PIN 6 we wtyku RJ45). Dalszej konfiguracji 
cyfrowych  aparatów  systemowych  i  konsol  dokonuje  się  w  programie 
komputerowym  MicraPC.  Należy  zwrócić  uwagę,  aby  w oknie  „Uprawnienia 
abonentów” ustawić zacisk odpowiednio - jako Aparat cyfrowy lub jako Konsola.

Ap.Sys. 4

Ap.Sys. 3

Ap.Sys. 2

Ap.Sys. 1

Micra-DSYS4

Ab 1

Ab 2

Ab 3

Ab 4

Micra-LOC4

a
b

c

d
a
b
c

d

a a
b b
c

d

Hybrydowy

Cyfrowy

Konsola

Rys. Podłączenie aparatów systemowych i konsol do karty Micra-DSYS4

W przypadku hybrydowych aparatów systemowych tor sterujący - żyły 
c,d (PIN 3 oraz PIN 6 we wtyku RJ45) – podłącza się do zacisku obsługiwanego 
przez kartę Micra-DSYS4, natomiast tor rozmówny – żyły a,b (PIN 4 oraz PIN 5 
we wtyku RJ45) – podłącza się do dowolnego zacisku obsługiwanego przez kartę 
Micra-LOC4. W celu podłączenia hybrydowego aparatu systemowego do centrali 
MICRA należy użyć instalacji czteroprzewodowej (dwuparowej):

- żyły a,b (wewnętrzne, PIN 4 i 5 we wtyku RJ45) to tor rozmówny
- żyły c,d (zewnętrzne PIN 3 i 6 we wtyku RJ45) to linie sterujące

Dalszej konfiguracji hybrydowych aparatów systemowych dokonuje się  
w  programie  komputerowym  MicraPC.  Należy  zwrócić  uwagę,  aby  w  oknie 
„Uprawnienia abonentów” ustawić taki zacisk jako Aparat hybrydowy.

Oprócz  aparatów  systemowych  można  używać  zamiennie  konsole 
bezpośredniego wybierania. Jedna karta Micra-DSYS4 może obsłużyć maksymalnie 
4  konsole.  Można  również  stosować  mieszaną  konfigurację  np.  3  aparaty 
systemowe i 1 konsola. Konsole obsługiwane przez kartę Micra-DSYS4 mogą być 
przypisane do dowolnego aparatu telefonicznego podłączonego do centrali MICRA.

Karta Micra-DSYS4 obsługuje następujące urządzenia:

Aparaty systemowe:
KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636, KX-T7665,
KX-T7433, KX-T7436, KXT7465, KX-T7230,
KX-T7730, KX-T7130, KX-T7030
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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

Upgrade  programu  kart  Micra-DSYS4  dokonuje  się  przy  pomocy 
programu komputerowego MicraPC - niezależnie od programu głównego 
centrali MICRA.

3.3.10.Karta MICRA-LAN+

Centrala  MICRA obsługuje  moduł  ETHERNET -  kartę  Micra-LAN+. 
Kartę  umieszcza  się  w centrali  w slocie  nr  8.  Zainstalowanie  karty  umożliwia 
bezpośrednią komunikację z centralą w sieci komputerowej za pomocą protokołu 
TCP/IP (TCP:5001) oraz uruchomienie systemu PLATAN CTI na tym protokole.

Rys. Sposób podłączenia karty Micra-LAN+ w centrali

Do  podłączenia  centrali  do  sieci  LAN  stosujemy  standardowe 
okablowanie  sieci  komputerowej.  Zaleca  się  przy  tym  stosowanie  skrętki 
komputerowej typu UTP lub FTP. 

Aby   komunikować  się  z  centralą  za  pomocą  TCP/IP  należy  wgrać
do centrali  konfigurację  uzupełnioną  o  ustawienia  sieciowe  karty  Micra-LAN+ 
(konfiguracji interfejsu LAN dokonuje się w programie komputerowym MicraPC).

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 
internetowej jest nieobowiązkowe (menu: FunkcjeInne ustawieniaEthernet).
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Po wysłaniu do centrali ustawień karty sieciowej - konfiguracja uaktualnia 

się  dłuższą  chwilę,  nawet  do  2  minut.  Po  poprawnym  skonfigurowaniu  karty 
Micra-LAN+  można  połączyć  się  z  nią  za  pomocą  przeglądarki  internetowej 
wpisując adres:

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

modułów centrali, wersja programu w centrali itp.

Karta Micra-LAN+ posiada diody sygnalizujące stan jej pracy. Dioda D1 
sygnalizuje ciągłym zielonym światłem aktywne połączenie sieciowe. Dioda D2 
sygnalizuje pulsującym światłem zielonym, że program w karcie jest uruchomiony 
i jej procesor pracuje. 

3.3.11.Podłączenie faksu

Centrala  MICRA  współpracuje  z  faksem  tak  jak  ze  standardowym 
aparatem  telefonicznym.  Faks  podłącza  się  do  wolnego  analogowego  portu 
wewnętrznego, który następnie konfiguruje się przy użyciu programu  MicraPC 
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. Dodatkowo 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).

Obsługa Faksów:
Dla każdej linii miejskiej niezależnie można przypisać numer wewnętrzny 

faksu pod jaki centrala ma skierować wywołanie, w przypadku wykrycia transmisji 
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.

3.3.12.Połączenie przez modem serwisowy

Centrala  MICRA  może  być  programowana  zdalnie  poprzez  modem 
serwisowy. Do zrealizowania połączenia potrzebne są dwa modemy:
⇒ modem podłączony do komputera instalatora (analogowy lub ISDN);
⇒ wewnętrzny modem centrali MICRA (lub zewnętrzny modem).

W  centrali  MICRA  znajduje  się  wewnętrzny,  programowy  modem 
analogowy  oraz  modem  ISDN.  W  programie  MicraPC  należy  zaprogramować 
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numer  wewnętrzny  modemu  oraz  kod  dostępu  do  modemu  (menu:  FunkcjeInne 
ustawieniaPołączenia). 

W  przypadku  łączenia  się  z  modemem  wewnętrznym  centrali  – 
administrator  centrali   po  wybraniu  numeru  miejskiego  centrali  MICRA
i  po  nawiązaniu  połączenia  z  modemem,  pojawia  się  monit  o  hasło  do  tego 
modemu  (ustawione  wcześniej  w  programie  MicraPC  (FunkcjeInne 
ustawieniaPołączenia). Hasło obowiązuje do momentu zerwania połączenia. Zielona 
dioda podczas połączenia w programie MicraPC sygnalizuje, że połączenie ciągle 
jest aktywne.

W  przypadku  łączenia  się  z  modemem  zewnętrznym  podłączonym
do  centrali  MICRA  -  nie  pojawia  się  monit  o  hasło  do  modemu  natomiast
w  programie  MicraPC  podczas  połączenia  dioda  miga  naprzemiennie  kolorem 
zielonym i czerwonym.

Dostęp do modemu  z miasta możliwy jest w trybie DISA lub Infolinia 
oraz  poprzez  DDI.  Możliwe  jest  również  korzystanie  z  funkcji  automatycznej 
dystrybucji  ruchu  (ACD).  Lokalny  dostęp  możliwy  jest  po  wybraniu  numeru 
wewnętrznego modemu.

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

3.3.13.Połączenie  w  sieci  LAN  za  pomocą  aplikacji 
EtherToRS

Innym  rozwiązaniem  komunikacji  za  pomocą  protokołu  TCP/IP  jest 
połączenie  z  wykorzystaniem  programu  EtherToRS.  Idea  połączenia  polega
na  udostępnieniu  w  sieci  LAN  portu  COM wybranego  komputera,  do  którego 
podłączona  jest  centrala  MICRA.  Następnie  w  konfiguracji  połączenia  TCP/IP
w programie  MicraPC  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 MICRA za pomocą przewodu K614. 

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

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

3.3.14.Współpraca centrali z komputerem
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Programowanie  centrali  możliwe  jest  przy  pomocy  programu 
komputerowego MicraPC.  Program  pracuje  w  środowisku 
Win95/98/ME/NT/2000/XP/2003/VISTA.

Zastosowanie programu MicraPC 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).

Za pomocą programu dokonuje się również aktualizacji oprogramowania 
centrali  oraz  kart  wyposażeń.  Program  komputerowy  MicraPC  opisany  jest
w oddzielnej instrukcji tj. „Instrukcji obsługi programu MicraPC”.

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

Centrala MICRA 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.

3.3.15.Sygnalizacja diod na obudowie centrali

Centrala MICRA posiada diody sygnalizujące stan pracy centrali. Dzięki 
nim, możemy zauważyć nieprawidłowe działanie centrali.

ZASILANIE -  dioda  zawsze  się  świeci  po  włączeniu  wtyczki  zasilającej
do gniazda sieciowego 230V. 
LW -  dioda  zaświeci  się  w  momencie,  gdy  zostanie  zajęta  linia  wewnętrzna 
(podniesienie słuchawki, wywołanie z linii miejskiej).
LM - dioda zaświeci się w momencie, gdy zostanie zajęta linia miejska w centrali. 

Ruch przychodzący:
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W przypadku obsługi w trybie DISA i INFOLINIA dioda zaświeci się w momencie 
podstawienia zapowiedzi lub muzyki. W pozostałych przypadkach - dioda zaświeci 
się po odebraniu wywołania miejskiego przez abonenta wewnętrznego.

Ruch wychodzący:
W momencie zajęcia linii miejskiej przez centralę MICRA 
zaświeci się dioda LM.

PRACA -  podczas  pracy  centrali  MICRA  dioda  miga 
okresowo co 0,5 sekundy.

Podczas  włączania  centrali  powyższe  diody  sygnalizują 
kolejne  etapy  uruchamiania  centrali  w  systemie 
dwójkowym  (0  -  dioda  zgaszona,  1  -  dioda  świeci). 
Całkowite  uruchomienie  centrali  sygnalizowane  jest   
3 sygnałami dźwiękowymi. 
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4. WIZZARD w programie MicraPC
Po  uruchomieniu  programu  MicraPC  pojawia  się  okno  Wizzard.

Jest to aplikacja umożliwiająca natychmiastowe wykonanie następujących operacji 
bez konieczności wyszukiwania ich w menu programu:

⇒ Czarodziej -  dostęp  do  programu  MicraPC  w  celu  stworzenia  nowej 
konfiguracji dla centrali z pomocą kreatora. 

⇒ Odczytaj konfigurację z centrali - program odczytuje bieżącą konfigurację 
z centrali. Warunkiem działania tej funkcji jest prawidłowe połączenie centrali
z komputerem. Wcześniej można ustawić parametry połączenia (patrz niżej).

⇒ Odczytaj konfigurację z dysku - odczyt konfiguracji (wcześniej zapisanej) 
centrali z dysku komputera.

⇒ Ustaw  parametry  połączenia -  wybór  portu  komunikacyjnego  centrali
z komputerem (RS232, USB, Modem, TCP/IP).

⇒ Zamknij program - naciśnięcie przycisku spowoduje zamknięcie programu 
MicraPC.

⇒ Wyświetlaj  to  okno przy  następnym  uruchomieniu  programu  -  można 
wyłączyć  Wizzard przy  uruchomieniu  programu.  Należy  odznaczyć  pole
również w menu  UstawieniaWyświetlaj  te okno przy  następnym uruchomieniu  
programu. Natomiast aby okno się wyświetlało przy starcie, należy zaznaczyć 
tę opcję.
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4.1.Tworzenie nowej konfiguracji

W programie MicraPC aplikacja Czarodziej została bardzo rozbudowana 
pod  kątem  prostego  tworzenia  nowej  konfiguracji  dla  niedoświadczonych 
administratorów  centrali.  Gdy  chcemy  sporządzić  nową  konfigurację  centrali 
wciskamy przycisk Pierwsza konfiguracja centrali (lub menu: PlikNowa konfiguracja).

Czarodziej wymaga  połączenia  centrali  MICRA  z  komputerem.
Po  wciśnięciu  przycisku  Połącz zostanie  sprawdzone  połączenie  i  odebrana 
aktualna konfiguracja sprzętowa i wersja programu. W razie niepowodzenia można 
spróbować ręcznie skonfigurować połączenie odznaczając pole Szukaj połączenia 
na wszystkich portach.

Gdy połączenie  jest  poprawne  pojawi  się  przycisk  Dalej,  który należy 
wcisnąć  aby  przejść  do  kolejnego  etapu  tworzenia  konfiguracji.  W  każdym 
momencie  można  przerwać  proces  tworzenia  konfiguracji  wciskając  przycisk 
Przerwij.

W  następnym  kroku  Czarodziej przedstawi  aktualną  konfigurację 
sprzętową centrali MICRA. Aby przejść dalej należy wcisnąć przycisk Dalej.
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W następnym kroku Czarodziej pomoże skonfigurować kartę VoIP. 
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Wyposażenia ISDN BRA (jeśli znajdują się w konfiguracji sprzętowej centrali MICRA). 
Zadaniem  administratora  centrali  jest  określenie,  które  interfejsy  będą 
wykorzystywane jako linie miejskie, a które jako linie wewnętrzne.

UWAGA!!!
Konfigurację  interfejsów  ISDN  BRA  w  programie  należy  wykonać 

zgodnie  z  konfiguracją  zworkami tych  interfejsów  na  karcie  Micra-BRA  oraz 
Micra-DBRA4.  Niezgodna  konfiguracja  grozi  uszkodzeniem interfejsów  ISDN 
BRA. Fabrycznie wszystkie interfejsy są skonfigurowane do obsługi linii miejskich 
(jeśli zamawiający nie zalecił innej konfiguracji).

W następnym kroku  Czarodziej pokaże  ilość wykrytych  analogowych  
i cyfrowych portów abonenckich (wewnętrznych) oraz ich lokalizację w centrali. 
Zaproponuje również ich numerację wewnętrzną oraz opis tych abonentów. 

Jeśli  akceptujemy zaproponowane  ustawienia  wciskamy przycisk  Dalej 
aby  przejść  do  następnego  etapu.  Jeśli  chcemy  ręcznie  ustawić  cechy  portów 
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wewnętrznych zaznaczamy pole Ustawiam ręcznie cechy abonentów i wciskamy 
przycisk Dalej.

Ręczne  konfigurowanie  cech  portów  abonenckich  umożliwia  wpisanie 
własnych  numerów wewnętrznych  i indywidualne opisów abonentów, np. imię  
i nazwisko. 

Należy jednak dopilnować, aby  numeracja wewnętrzna nie dublowała się. 
Szczegółową  konfigurację  abonentów wewnętrznych  przeprowadza  się  w oknie 
programu MicraPC: FunkcjeUprawnienia abonentów. Opis programowania opisany 
jest w Instrukcji obsługi programu MicraPC.

W następnym kroku  Czarodziej pokaże ilość wykrytych  linii  miejskich 
analogowych  i  cyfrowych  ISDN  oraz  pokaże  ich  lokalizację  w  centrali. 
Zaproponuje sposób obsługi tych linii tzn. abonentów, do których centrala będzie 
kierowała dzwonienie z konfigurowanych linii miejskich.

Jeśli akceptujemy zaproponowane ustawienia wciskamy przycisk  Dalej - 
aby przejść do następnego etapu. Jeśli chcemy ręcznie przypisać abonentów do 
odbierania dzwonienia z tych linii miejskich - zaznaczamy pole Ustawiam ręcznie 
cechy linii miejskich i wciskamy przycisk Dalej.
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Ręczne  konfigurowanie  cech  linii  miejskich  umożliwia  wpisanie 

własnych numerów wewnętrznych do odbierania dzwonienia oraz zwłokę - czyli 
czas po jakim ma dzwonić telefon danego abonenta. Ustawienia przeprowadza się 
dla każdej linii miejskiej osobno. 

Zaawansowaną  konfigurację  linii  miejskich  przeprowadza  się  w  oknie 
programu MicraPC:  FunkcjeUprawnienia linii miejskich. Opis programowania 
opisany jest w  Instrukcji obsługi programu MicraPC. Dodatkową konfigurację 
interfejsów ISDN przeprowadza się w menu: ISDN

Po zakończeniu wciskamy przycisk  Zakończ. Następnie należy przesłać 
utworzoną konfigurację do centrali PlikWyślij do centrali. Aby to zrobić należy 
posiadać uprawnienia co najmniej Poziomu 2.

Aby wykorzystać wielkie możliwości centrali MICRA warto zapoznać się 
z  Instrukcją obsługi programu MicraPC i  dokonać szczegółowej  konfiguracji 
centrali - a przede wszystkim konfiguracji ruchu wychodzącego (m.in. wiązki LM, 
LCR, dostęp do linii miejskich, tablice uprawnień, rejestracja połączeń) oraz ruchu 
przychodzącego  (m.in.  tryb  obsługi  linii  miejskich,  ACD,  przekierowanie 
połączeń), a także tryby pracy centrali.
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