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WAŻNE ! 
Przed instalacją i uruchomieniem należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
 

OSTRZEŻENIE: 
Nie  dopuszczać do kontaktu urządzenia z deszczem i wilgocią, aby nie narażać się na 
ryzyko pożaru lub porażenia prądem. 
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1. Wstęp 

 UPM 8006 jest sterowanym przez mikrokontroler 6-strefowym mikrofonem przywoławczym. 
Wszelkie ustawienia mogą być zapamiętane w urządzeniu i wywołane za pomocą klawiszy. Przy 
połączeniu mikrofonu UPM 8006 z panelem rozszerzającym UPX 8012 można za ich pomocą 
sterować maksymalnie 54 strefami. 
 Elastyczna nóżka mikrofonu oraz zastosowanie przetwornika pojemnościowego o 
odpowiedniej charakterystyce kierunkowej, pozwalają na doskonałe wychwycenie sygnału mowy. 

Blokowany i odblokowywany przycisk PTT (mowy) pozwala zwiększyć wygodę użytkowania 
zarówno przy krótkich jak i dłuższych wystąpieniach. 

2. Cechy 

 Liniowe wyjście symetryczne 
UPM 8006 posiada wyjście symetryczne (poziom liniowy – min. 0,775V) pozwalające na 
wykonywanie podłączeń na duże odległości, bez zakłóceń. Wyjście jest zrealizowane na 
gnieździe 8P8C (RJ-45). 

 Gniazda 8P8C (RJ-45) 
Każda stacja przywoławcza posiada dwa gniazda 8P8C (RJ-45). Do podłączenia do wzmacniacza 
UCA 8240 należy stosować przewód ethernetowy kat.5. Za pomocą tych gniazd można łączyć 
ze sobą bezpośrednio kilka stacji UPM 8006, celem poszerzenia systemu przywoławczego. 
Istnieje możliwość podłączenia do 6 stacji przywoławczych. 

 Możliwości łatwego wprowadzania ustawień urządzenia za pomocą klawiszy  
Wszystkich klawiszy (PTT, wyboru stref) można używać do łatwego ustawienia ID (adresu), 
czułości mikrofonui, priorytetu, gongu (Chime), filtru mowy. 

 Przełącznik strefy 
Każda stacja posiada 6 przełączników strefy. Gdy wybrano daną strefę, zapali się przy niej 
wskaźnik LED. 

 Przełącznik "All Call" 
Naciśnij "All Call" (Wywołaj wszystkie strefy), aby wybrać wszystkie strefy. Jednocześnie zapalą 
się wszystkie diody LED wszystkich stref. 

 Przycisk  PTT (Press To Talk - "Naciśnij by mówić") 
Aby użyć mirofonu naciśnij przycisk PTT – gdy pracuje inna stacja o wyższym priorytecie, 
wskaźnik LED Talk/Busy (Mowa/Zajęty) nad przyciskiem PTT zacznie pulsować. Jeśli brak w 
systemie pracującej stacji o wyższym priorytecie, bieżąca stacja wyzwoli działanie wzmacniacza 
UCA 8240 celem uaktywnienia ustawionych stref. Po zakończeniu wystąpienia zwolnij przycisk 
PTT, wszystkie diody LED ustawionych stref zgasną. 

 Priorytet 
Dostępne są 4 różne tryby priorytetu:  

1. Priorytet zależny od nadanego adresu ID: 1>2>3>4>5>6 (mikrofon o niższym ID ma 
większy priorytet) 

2. Pierwszy zgłaszający się mikrofon ma priorytet – dopóki nie zwolni linii pozostałe są 
zablokowane 

3. Nowy zgłaszający się mikrofon ma priorytet nad pozostałymi – aktualnie działające 
mikrofony zostaną wyciszone 

4. Wszystkie mikrofony przywoławcze mają ten sam priorytet (mogą nadawać jednocześnie) 
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3. Opis przycisków, wskaźników i złączy – strona górna urządzenia 
 

 
 

Rys.1. Widok mikrofonu z góry, od prawego boku oraz od spodu. 
 

 

1. Mikrofon pojemnościowy typu gęsia szyja 
 Wysokiej jakości pojemnościowy mikrofon kierunkowy, z elastyczną nóżką typu "gęsia szyja", 
zapewnia wygodę użycia podczas wystąpienia. 

2. Przyciski strefy/ Diody LED strefy 
 Przyciski stref do wyboru indywidualnej strefy. Po wybraniu strefy przełącznikiem dioda LED 
strefy zapali się. Po naciśnięciu przycisku PTT (Mowa) (4), oraz sprawdzeniu priorytetu, wybrana 
strefa zostanie aktywowana. 

3. Przycisk/dioda LED "All Call"  
 Naciśnij przycisk "All Call" ("Wywołaj wszystkie strefy"). Dioda LED nad przyciskiem zapali 
się, podobnie jak diody każdej ze stref, sygnalizując możliwość nadawania do każdej z nich. 
Naciśnij przycisk PTT (Mowa) (7) – po sprawdzeniu priorytetu, wszystkie strefy zostaną 
aktywowane. 

4. Wskaźnik LED przycisku PTT "Talk"  
 Gdy naciśniesz przycisk PTT (7), dioda LED (4) zapali się, co jest potwierdzeniem, że można 
mówić do mikrofonu i będzie się słyszalnym. W przeciwnym razie zaświeci się dioda LED Busy 
(Zajęty) (5). 
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5. Wskaźnik LED przycisku PTT "Busy"  
 Gdy naciśniesz przycisk PTT (7), a w systemie działa inna stacja przywoławcza o wyższym 
priorytecie lub jest aktywny sygnał wejściowy TEL / EMG we wzmacniaczu UCA 8240, wówczas 
zaświeci się dioda LED "Busy" ("Zajęty") (5). Słowa wypowiadane do mikrofonu nie będą 
słyszalne. 

6. Przycisk Lock (Blokada) 
 Przełącznik typu przycisk z blokadą. Naciśnij go, aby mówić bez konieczności 
przytrzymywania klawisza PTT podczas mówienia.. Naciśnij ponownie, aby zwolnić blokadę. 

7. Przycisk PTT   
 Naciśnij przycisk PTT (Press To Talk – "Naciśnij by mówić", przycisk Mowa) – najpierw 
sprawdzony będzie priorytet. Jeśli w systemie nie ma działającej stacji przywoławczej o wyższym 
priorytecie lub działającej Funkcji TEL / EMG, bieżąca stacja wyśle sygnał zgłoszeniowy. Jeśli 
działa inna stacja przywoławcza o wyższym priorytecie lub Funkcja TEL / EMG jest w użyciu, 
stacja przejdzie w stan oczekiwania. Przycisk ten nie ma blokady – aby być słyszalnym należy 
przytrzymać go wciśniętym, tak długo jak się mówi do mikrofonu. 

4. Opis przycisków, wskaźników i złączy – strona tylna, bok i spód 
urządzenia 

8. Trymer poziomu wyjścia 
 Służy do regulacji, za pomocą śrubokręta, poziomu wyjścia stacji przywoławczej. 

9. Gniazdo 8P8C (RJ-45) System Out (wyjście) 
 Gniazdo do podłączenia przewodu Ethernet kat.5, służy do podłączenia następnej stacji 
przywoławczej. Można połączyć ze sobą maksymalnie 6 stacji. 

10. Gniazdo 8P8C (RJ-45) System In (wejście) 
 Gniazdo do podłączenia przewodu Ethernet kat.5, służy do podłączenia ostatniej stacji 
przywoławczej lub wzmacniacza UCA 8240. 

11. Gniazdo zasilające DC (prąd stały) 
 Gniazdo DC do podłączenia wtyczki zasilacza. 

12. Złącze rozszerzającej stacji przywoławczej (strona prawa) 
 Złącze służące do podłączenia panelu rozszerzającego UPX 8012. 

13. Regulacja poziomu gongu (Chime)  
 Pozwala wyregulować (za pomocą śrubokręta) poziom wyjściowy sygnału gongu (Chime). 
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5. Programowanie za pomocą klawiszy Multi Key 

 

Funkcja Procedura 

Adres (ID) 

1. Naciśnij klawisze PTT (Mowa) oraz Z6 w tym samym czasie, na 
dłużej niż 3s. Diody Talk (Mowa) i Z6 zaczną pulsować. 

2. Naciskaj klawisz Z6, adresy będą zmieniane kolejno. Zmiany 
sygnalizowane będą zaświeceniem się kolejnych diod wg. 
poniższego schematu: 

 LED włączony: 1, LED wyłączony: 0 

 

ID 
Address 

Z4 Z3 Z2 Z1 

 

1 0 0 0 1 

 

2 0 0 1 0 

 

3 0 0 1 1 

 

4 0 1 0 0 

 

5 0 1 0 1 

 

6 0 1 1 0 

 

7 0 1 1 1 

 

8 1 0 0 0 
 

3. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), aby wyjść. 

Czułość mikrofonu 

1. Naciśnij klawisze PTT (Mowa) oraz Z5 w tym samym czasie na 
dłużej niż 3 s. Diody Mowa (Talk) i Z5 zaczną pulsować. 

2. Naciśnij klawisz Z5, aby wybrać czułość. Istnieje 6 stopni 
czułości. Zmienia się je za pomocą kolejnych wciśnięć klawisza 
Z5. Zmiany sygnalizowane będą zaświeceniem się kolejnych 
diod wg. poniższego schematu: 

 LED włączony: 1 , LED wyłączony: 0 
 

 

Czułość Z3 Z2 Z1 

 

min. 0 0 1 

 

  0 1 0 

 

  0 1 1 

 

  1 0 0 

 

  1 0 1 

 

max. 1 1 0 
 

3. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), aby wyjść. 
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 1. Naciśnij klawisze PTT (Mowa) oraz Z4 w tym samym czasie. 
Diody Talk (Mowa) i Z4 zaczną pulsować. 

Priorytet 

2. Naciśnij klawisz Z4, aby ustawić priorytet. Istnieją 4 różne 
ustawienia priorytetu. Zmienia się je kolejno za pomocą 
kolejnych wciśnięć klawisza Z4. Zmiany sygnalizowane będą 
zaświeceniem się kolejnych diod wg. poniższego schematu: 

 LED włączony: 1, LED wyłączony: 0 

 

 

Priorytet Z3 Z2 Z1 

 

Stacje przywoławcze  
1 >2 >3 >4 >5 >6 

0 0 1 

 

Zgłaszająca się stacja 
ma priorytet. 

0 1 0 

 

Nowa mówiąca stacja 
ma pierwszy priorytet. 

0 1 1 

 

Wszystkie stacje 
przywoławcze mają 
równy priorytet. 

1 0 0 

 

 3. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), aby wyjść. 

 1. Naciśnij klawisze PTT (Mowa) oraz Z3 w tym samym czasie. 
Diody Mowa (Talk) i Z3 zaczną pulsować 

Gong (Chime) 

2. Naciśnij klawisz Z3, aby ustawić ilość tonów gongu. Dostępne 
są 4 ustawienia. Zmienia się je za pomocą kolejnych 
wciśnięć klawisza Z3. Zmiany sygnalizowane będą 
zaświeceniem się kolejnych diod wg. poniższego schematu: 

 LED włączony: 1, LED wyłączony: 0 
 

 
Gong Z2 Z1 

 
wyłączony 0 0 

 
1 ton 1 0 

 
2 tony 1 0 

 
4 tony 1 1 

 

 3. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), aby wyjść. 

 1. Naciśnij klawisze PTT (Mowa) oraz Z2 w tym samym czasie. 
Diody Talk (Mowa) i  Z2 zaczną pulsować. 

Filtr mowy 

2. Naciśnij klawisz Z2, aby włączyć lub wyłączyć filtr mowy. 
Zmiany sygnalizowane będą zaświeceniem się lub wyłączeniem 
diody Z1 wg. poniższego schematu: 

 LED włączony: 1, LED wyłączony: 0 
 

 
Filtr mowy Z1 

 
włączony 0 

 
wyłączony 1 

 

 3. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), aby wyjść. 
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 Dostępna jest funkcja programowania grup stref, które mają być wywołane za pomocą 
wciśnięcia jednego klawisza. Aby z niej skorzystać należy: 

1. Nacisnąć klawisz Mowa (PTT) i Z1 jednocześnie. Diody Z1-Z6 zaczną pulsować. 
2. Wybrać klawisz (Z1-Z6), któremu ma być przypisana grupa.  
3. Wszystkie diody LED zaczną pulsować. 
4. Wybrać kilka stref (naciskając odpowiadające im klawisze), które mają być wywołane 

przez programowany klawisz grupy. 
5. Nacisnąć klawisz Mowa (PTT), aby potwierdzić i wyjść. 

6. Instalacja 
 

6.1. Połączenie pomiędzy UPM 8006 i UPX 8012 

 

 
 

Rys. 2. Widok mikrofonu UPM 8006 z przyłączonym panelem UPX 8012. 

 
 

 Procedura łączenia mikrofonu UPM 8006 z panelem rozszerzającym UPX 8012: 
1. Włożyć płaski przewód do złącza płytkowego UPM 8006 i UPX 8012 (Rys.1, element 12).  
2. Użyć identycznego przewodu do połączenia między kolejnymi jednostkami UPX 8012. 
3. Użyć metalowych łączników do połączenia UPM 8006 z UPX 8012 (Rys. 3).  
4. Włożyć przewód RJ45 do złącza RJ45 w mikrofonie UPM 8006. Następnie włożyć przewód 

RJ45 do innego UPM 8006 lub do wzmacniacza UCA 8240 (Rys. 4). 
5. Włączyć UCA 8240, następnie zgodnie z niniejszą instrukcją użyć klawiszy multi-key do 

ustawienia adresu ID, czułości mikrofonu, trybu priorytetu, dźwięku gongu i filtra mowy. 
6. Ustawić optymalny poziom wyjścia sygnału za pomocą trymera poziomu wyjścia 

(konieczne użycie śrubokręta). 
7. Opcjonalnie można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania. Jest to zalecane w przypadku 

dużej odległości lub zbyt wielu podłączonych ze sobą UPM 8006 i UPX 8012. Należy w tym 
przypadku użyć stabilizowanego zasilacza 24V prądu stałego. 
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Rys. 3. Sposób wykonywania połączeń mechanicznych pomiędzy mikrofonem a panelami 

rozszerzającymi. Kolor czerwony oznacza metalowe elementy połączeniowe. 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Schemat łączenia ze sobą kolejnych mikrofonów UPM 8006 oraz łączenia ich ze 
wzmacniaczem UCA 8240 
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7. Użytkowanie 

1. Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji. 
2. Ustaw ID, czułość mikrofonu, gong, priorytet, filtr mowy zgodnie z listą funkcji multi-key 

(tabele w rozdziale 5). 
3. Wybierz strefę do przemawiania, dioda LED wybranej strefy zapali się 
4. Naciśnij klawisz PTT (Mowa), urządzenie sprawdzi własny priorytet. Jeśli występuje inne 

urządzenie o wyższym priorytecie lub zgłoszeniowe dioda LED Talk/Busy (Mowa/Zajęty) 
będzie błyskać na żółto. Jeśli w danej chwili nie działa żadne inne urządzenie o wyższym 
priorytecie, dioda LED Talk/Busy (Mowa/Zajęty) będzie świecić na zielono. W tym przypadku 
urządzenie może nadawać do wybranych stref. 

5. Celem zakończenia mowy i zwolnienia wybranej strefy należy zwolnić klawisz PTT. 
6. Naciśnij klawisz blokady, klawisz zostanie zablokowany. Teraz działa jako przyciśnięty 

klawisz PTT. Naciśnij ponownie celem zwolnienia blokady klawisza. 
7. Celem rozszerzenia stref sterowania połącz mikrofon UPM 8006 do panelu rozszerzającego 

UPX 8012. Można podłączyć do 4 sztuk UPX 8012 do jednego pulpitu UPM 8006. W ten 
sposób uzyskuje się możliwość sterowania do 54 strefami z jednego miejsca. 

 

8. Dane techniczne 

 

Model Nr UPM 8006 

Źródło zasilania 24V DC, 500mA 

Pobór prądu < 50mA 

Poziom wyjścia 1V RMS 

Charakterystyka częstotliwościowa 100 ~ 15 KHz 

Filtr mowy 315Hz (-3dB), 6dB /oktawę 

Zniekształcenia < 1 % 

Połączenia RJ-45 x2 

Wskaźniki 

Z1 ~ Z6 LED: Zielony 

Blokada, LED: Zielony 

Talk, LED: Zielony 

Busy, LED: Zielony 

Wymiary (Wys. x Sz. x Gł.)  55x 108 x 240 

Waga 1 Kg 
 
 
 

Uwaga: 
W związku z ciągłym rozwijaniem urządzeń, ich dane techniczne oraz projektowe 
zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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