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 1. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i eksploatacji

- Przed przyst¹pieniem do monta¿u panela nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ oraz

z instrukcj¹ instalacji i u¿ytkowania kasety elektroniki KE-9/5.

- Pod³¹czenia panela powinno byæ wykonane przez osobê legitymuj¹c¹ siê odpowiednimi

uprawnieniami.

- Panel pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie pod³¹czyæ po

upewnieniu siê, ¿e inne po³¹czenia wykonane s¹ prawid³owo.

- Panel powinien byæ zamontowany w ³atwo dostêpnym miejscu w taki sposób, aby nie

stwarzaæ utrudnienia w u¿ytkowaniu lub zagro¿enia.

- Zabronione jest pod³¹czanie panela do instalacji innej ni¿ instalacja domofonowa wykonana

zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie panela, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ

niew³a�ciwe dzia³anie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê  obudowie

panela, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia.

- Pod³¹czenie do zacisków panela zasilania ze �róde³ innych, ni¿ oryginalny zasilacz jest

zabronione, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia panela lub po¿aru.

- Samodzielna naprawa panela jest zabroniona, nastêpuje utrata gwarancji.

- Nie nale¿y przyk³adaæ ucha do otworów g³o�nika w panelu, poniewa¿ w przypadku

pojawienia siê g³o�nej sygnalizacji akustycznej mo¿e nast¹piæ uszkodzenie s³uchu.

2. Cechy i przeznaczenie panela zewnêtrznego

- Panel zewnêtrzny przeznaczony jest do budowy instalacji domofonowych typu 3+n i

4+n.

- Panel zewnêtrzny jest elementem systemu domofonowego, w sk³ad którego wchodz¹

równie¿ kaseta elektroniki KE-9/5, unifony, modu³ bramowy (opcjonalnie) oraz

elektrozaczep.

- Dostêpne s¹ dwie wersje paneli w zale¿no�ci od liczby przycisków wywo³ania:

BA-4/1 lub BA-5/1 -  panel z jednym przyciskiem wywo³ania

BA-4/2 lub BA-5/2 -  panel z dwoma przyciskami wywo³ania

- Obudowa natynkowa z daszkiem z cynkowanej stali pokrytej warstw¹ farby proszkowej

- Aluminiowa p³yta czo³owa o grubo�ci 6 mm

- Pod�wietlane pole na nazwisko lokatora

- Mo¿liwo�æ monta¿u w ramce podtynkowej

- Wymiary: szeroko�æ 42 mm, wysoko�æ 134 mm, grubo�æ 37 mm

- Do kasety elektroniki KE-9/5 mo¿na pod³¹czyæ bramofon o dowolnej liczbie przycisków

wywo³ania. W takim przypadku najczê�ciej jeden panel wyposa¿ony jest w mikrofon i

g³o�nik oraz czê�æ przycisków, natomiast w nastêpnych panelach montowane s¹ tylko

przyciski wywo³ania - pod³¹czone zaciski 1.0, 1.1 i 1.2.
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Rys. 1 Umieszczenie panela zewnêtrznego

Panel zewnêtrzny

elekrozaczep

3. Wybór miejsca monta¿u

Panel zewnêtrzny BA-4/x lub BA-5/x nale¿y zamontowaæ w pobli¿u wej�cia, najlepiej na

s³upku furtki na wysoko�ci ok. 1,5 - 1,7 m. Wygodniej jest wybraæ s³upek po stronie zamka

furtki (rys. 1), poniewa¿ monta¿ po stronie zawiasów ³¹czy siê z konieczno�ci¹ prowadzenia

pod furtk¹ przewodu do elektrozaczepu.

4. Dobór kabli

Panel zewnêtrzny przy furtce nale¿y po³¹czyæ z kaset¹ elektroniki KE-9/5 minimum

dziesiêcio¿y³owym kablem domofonowym typu YTDY, TKSY, LIYY-P lub podobnym (dla

2 niezale¿nie wywo³ywanych unifonów - liczba ¿y³ zale¿y od  liczby abonentów i z ka¿dym

nastêpnym ro�nie o jeden). Je¿eli trzeba zakopaæ go w ziemi u¿ywamy kabla odpornego

na wilgoæ, np. typu XTKMXw, XzTKMXpw lub podobnego.

Przekroje ¿y³ dobieramy w zale¿no�ci od d³ugo�ci kabla pomiêdzy panelem a kaset¹

elektroniki. Przy d³ugo�ci do 50 m przekrój powinien wynosiæ 0,2 mm2 
(  0,5 mm).

Szczegó³owe zestawienie przekrojów stosowanych przewodów zestawiono w tabeli.

Do po³¹czenia elektrozaczepu z panelem zewnêtrznym u¿ywamy kabla dwu¿y³owego np.

DY-2x0,5.

Uwaga:

Na schemacie blokowym podano minimalne ilo�ci ¿y³. Zalecane jest stosowanie kabli i
przewodów z wiêksz¹ liczb¹ ¿y³. ¯y³y zapasowe mog¹ byæ wykorzystane w przypadku
uszkodzenia kabla, konieczno�ci zwiêkszenia przekroju przewodu po³¹czeniowego lub
wykorzystania do innych celów, np. sterowania napêdem bramy wjazdowej.
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Tabela 1 Przekroje ¿y³ przewodów

5. Mocowanie i ³¹czenie urz¹dzeñ

- Poprowadziæ kabel pomiêdzy furtk¹ a domem. Kabel nale¿y uk³adaæ w ziemi na

g³êboko�ci 50-60 centymetrów, aby zabezpieczyæ go przed mo¿liwo�ci¹

przypadkowego uszkodzenia.

- Istnieje mo¿liwo�æ pod³¹czenia kilku bram - w tym przypadku nale¿y wykorzystaæ

modu³ bramowy MB-3

- Przy pomocy specjalnego klucza odkrêciæ wkrêt zamykaj¹cy panel zewnêtrzny i

podnosz¹c ku górze wyj¹æ p³ytê czo³ow¹ z obudowy. Obudowê przystawiæ do

powierzchni s³upka furtki w wybranym miejscu i poprzez otwory w obudowie zaznaczyæ

miejsce wiercenia czterech otworów do mocowania i jednego do przeprowadzenia

kabla. W s³upku murowanym wywierciæ cztery otwory wiert³em widiowym   8 mm

na g³êboko�æ ok. 50 mm pod ko³ki rozporowe oraz jeden otwór  10 mm do kabla.

W s³upku metalowym nale¿y wierciæ cztery otwory  4,5 mm, a do mocowania

panela nale¿y u¿yæ 4 wkrêtów M4 o odpowiedniej d³ugo�ci i nakrêtek M4. Je¿eli

panel chcemy zamontowaæ podtynkowo, musimy dokupiæ ramkê podtynkow¹ typu

BAR.

- Zamocowaæ elektrozaczep do s³upka furtki. Do zacisków elektrozaczepu przykrêciæ

¿y³y przewodu dwu¿y³owego o d³ugo�ci odpowiedniej do po³¹czenia z panelem

zewnêtrznym.

- Do obudowy panela zewnêtrznego przez otwór o �rednicy  10mm wprowadziæ

kable od unifonu i elektrozaczepu i wkrêtami przymocowaæ obudowê do s³upka.

- Koñce kabla obraæ z opony na d³ugo�ci ok. 10 cm, z koñców usun¹æ izolacjê na

d³ugo�ci ok. 8 mm. Pod³¹czyæ przewody do zacisków panela zewnêtrznego wk³adaj¹c

koñce przewodów zgodnie z rys. 4. Dwie ¿y³y id¹ce od elektrozaczepu pod³¹czyæ

pod zaciski S2 i Z, dziewiêæ ¿y³ drugiego kabla pod³¹czyæ pod pozosta³e zaciski

panela (rys. 2 i 4), rezerwowe ¿y³y przewodu pod³¹czyæ pod zacisk Z (wspólnie z

jednym przewodem od elektrozaczepu). Nale¿y zanotowaæ, jakie kolory ¿y³ pod³¹czone

s¹ do poszczególnych zacisków.

- Wysun¹æ w bok szybkê zakrywaj¹c¹ pole przeznaczone do wpisywania nazwiska

i po wpisaniu zakryæ szybkê, wsun¹æ p³ytê czo³ow¹ panela naciêciem w wystêp w

obudowie i mocno dokrêciæ wkrêt mocuj¹cy.

* W tabeli podawane s¹ �rednice przewodów.

W sytuacji, w której zastosowany zostanie elektrozaczep odleg³o�æ BA-4/x (BA-5/x) - KE-9/5

ograniczona jest dopuszczalnymi d³ugo�ciami przewodów dla po³¹czeñ S1, S2, Z

odleg³o�æ
[m]

[mm]

[mm]

po³¹czenie 5 25 50 100 150 200

BA-4/x(BA-5/x)-KE-9/5
zaciski S1, S2, Z

BA-4/x(BA-5/x)-unifon

0.5 0.8 2x 0.8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8

BA-4/x(BA-5/x)-KE-9/5
pozosta³e zaciski

0.5 0.5 0.8 0.8 2x 0.80.5

[mm]

typ kabla

YTKSY, YTDY

YTKSY, YTDY

XzTKMXpw3x 0.8
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Rys. 2. Sposób pod³¹czenia panela zewnêtrznego na przyk³adzie systemu 4+n

bez ³¹czno�ci wewnêtrznej - schemat po³¹czeñ

Elektrozaczep

Zasilacz

Unifon 1

Kaseta
elektroniki
KE-9/5

Unifon 2

S2 ZG S11.2 1.1 1.0 M1.3 4

G S1 S2 Z

~230 V
50Hz

Unifon 3

1.n Panel zewnêtrzny
BA-4/x lub BA-5/x

S1 S2

2 3 4 5 61.0 M

2 3 4 51

2 3 4 51

2 3 4 51
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6. Sprawdzenie i regulacja

- Sprawdzenie wywo³ania polega na naci�niêciu przycisku w panelu zewnêtrznym - w

unifonie z od³o¿on¹ s³uchawk¹ powinien byæ s³yszany g³o�ny ton wywo³ania.

- Po podniesieniu s³uchawki unifonu powinna byæ mo¿liwa wyra�na rozmowa

z osob¹ stoj¹c¹ przy furtce.

- Po krótkim naci�niêciu w unifonie przycisku otwieranie zamka elektrozaczep powinien

zostaæ odblokowany na czas 4-5 s. Stan odblokowania elektrozaczepu sygnalizowany

jest d�wiêkiem w g³o�niku panela zewnêtrznego.

  UWAGA! Czas otwarcia elektrozaczepu ustalony jest na sta³e i nie mo¿e byæ
regulowany.

- Je¿eli rozmowa s³yszana jest za cicho lub za g³o�no nale¿y ostro¿nie przy pomocy

ma³ego wkrêtaka wyregulowaæ poziom wzmocnienia odpowiednimi regulatorami

obecnymi w unifonie i/lub kasecie elektroniki.

UWAGA!

Przy ³¹czno�ci wewnêtrznej miêdzy unifonami blokowany jest tor bramy i nie ma mo¿liwo�ci
sterowania elektrozaczepem przy u¿yciu przycisku w unifonie. Nie jest te¿ mo¿liwy pods³uch
z bramy po podniesieniu s³uchawki. Stan taki trwa do momentu, a¿ ponownie zostanie
u¿yty przycisk w panelu zewnêtrznym.
Je¿eli podczas rozmowy wewnêtrznej kto� naci�nie przycisk wywo³ania w panelu
zewnêtrznym, to pojawi siê w s³uchawce unifonu cichy sygna³ wywo³ania i go�æ w³¹czy siê
do rozmowy. Po wpuszczeniu go�cia mo¿na kontynuowaæ rozmowê wewnêtrzn¹ naciskaj¹c
na chwilê przycisk wywo³ania wewnêtrznego, co spowoduje od³¹czenie panela zewnêtrznego.
W przeciwnym przypadku rozmowa bêdzie s³yszalna przy wejêciu.

Rys 3. Sposób pod³¹czenia panela zewnêtrznego na przyk³adzie systemu 4+n

bez ³¹czno�ci wewnêtrznej - schemat jednokreskowy

n- Liczba niezale¿nie wywo³ywanych
unifonów (odpowiada liczbie u¿ytych
przycisków wywo³ania w bramofonie )

2 7+n 4+n 4+n-1 5

2

zasilacz

KE-9/5

BA-4/x
lub

BA-5/x

unifon unifon unifon

zaczep
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Rys. 4 Panel zewnêtrzny BA-4/x lub BA-5/x

a) oznaczenie zacisków;

b) schemat blokowy

S1 1.1 1.0 1.2 S2

X Z G 4 M

a) b)

7. Opis zacisków

S1 wej�cie zasilania - z kasety elektroniki

1.1 wyj�cie wywo³ania unifonu 1

1.0 wej�cie generatora wywo³ania

1.2 wyj�cie wywo³ania unifonu 2

S2 wej�cie zasilania - z kasety elektroniki

X zacisk rezerwowy

Z elektrozaczep

G g³o�nik

4 masa

M mikrofon

Stopieñ ochrony dla panela zewnêtrznego IP43

M

4

G

1.0

1.1

1.2

S1

S2

Z

X

LED
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V1.0 (2011-06-13)

ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e

byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.


