
1. BEZPIECZEÑSTWO I WARUNKI EKSPLOATACJI

- Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹.
- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC-60364-1 przez osobê

legitymuj¹c¹ siê odpowiednimi uprawnieniami. Instalacja nie powinna byæ nara¿ona na bezpo�rednie
wy³adowania atmosferyczne.

- Zabronione jest pod³¹czanie modu³u do innych instalacji, z wyj¹tkiem zastosowañ wskazanych
przez producenta.

- Samodzielna naprawa dozwolona jest tylko dla wykwalifikowanych osób. Naprawa urz¹dzenia
przez nieuprawnione do tego osoby mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji.

- Pod³¹czenie do zacisków modu³u zasilania ze �róde³ o parametrach innych ni¿ zalecane przez
producenta jest zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za straty powsta³e w wyniku
stosowania niew³a�ciwych zasilaczy.

- Sygna³ów z modu³u nie doprowadzaæ bezpo�rednio do wej�æ odbiorników RTV, poniewa¿ grozi
to uszkodzeniem tych odbiorników lub modu³u.

2. PRZEZNACZENIE I CECHY

Modu³ bramowy MB-3 przystosowany jest do wspó³pracy z kaset¹ elektroniki KE-9/5. Pozwala na
realizacjê ³¹czno�ci miêdzy unifonami i grup¹ kilku bramofonów z mo¿liwo�ci¹ wydzielenia jednego
nadrzêdnego bramofonu.
Dla dwóch i wiêcej bramofonów nale¿y stosowaæ po jednym module MB-3 na ka¿dy bramofon.
Modu³ MB-3 posiada prze³¹czniki g³o�nika, mikrofonu i elektrozaczepu uaktywniane dla tego
bramofonu, z którego nast¹pi³o wywo³anie oraz wyj�cie WX przewidziane do pod³aczenia LED
sygnalizacji zajêto�ci w bramofonach nieaktywnych lub sygnalizacji w unifonach numeru bramofonu
aktywnego.
Przy na³o¿onym jumperze J1 aktywna jest funkcja automatycznego od³¹czenia bramofonu po czasie
ok. 30sek.
Modu³ bramowy MB-3 powinien byæ zasilany z kasety elektroniki KE-9/5 napiêciem 12-15V DC.
Jego obudowa jest przystosowana do monta¿u zarówno na szynie 35x75 wg DIN EN 50022 jak
i bezpo�rednio na �cianie.

3. MONTA¯ MODU£ÓW

Po³¹czenia elektryczne modu³ów MB-3 z pozosta³ymi elementami sk³adowymi instalacji domofonowej
nale¿y wykonaæ zgodnie ze schematami na rysunkach 1, 2 i 3.

Przewody i zaciski oznaczone jako "7, W1 i W2" (rys. 2) s³u¿¹ tylko do sygnalizacji wywo³ania
z bramofonów. Zaciski "7, W1 i W2" w unifonie s³u¿¹ do sygnalizacji abonentowi, z którego bramofonu
nast¹pi³o wywo³anie. W unifonie nale¿y wówczas zamontowaæ 2 diody LED z rezystorem 1k/0,25W.
Zaciski "W, 4" w bramofonie s³u¿¹ do sygnalizacji podjêtej ³¹czno�ci z innego bramofonu.
W bramofonie  nale¿y zamontowaæ dodatkowo diodê LED z rezystorem 1k/0,25W. Wywo³anie
jakiegokolwiek unifonu w takim przypadku przerwie podjêt¹ wcze�niej ³¹czno�æ z innego bramofonu.
W przypadku, kiedy sygnalizacja taka nie jest potrzebna po³¹czeñ �7, W1, W2� nie wykonywaæ.

Je�li wystêpuje unifon, który powinien byæ wywo³ywany tylko z bramofonu wspólnego, to jego zacisk
wywo³ania "1" pod³¹czyæ tylko pod zacisk np."1.1" bramofonu wspólnego.

W przedstawionych systemach mo¿e byæ prowadzona tylko jedna ³¹czno�æ miêdzy dowolnym
bramofonem, a dowolnym unifonem. Do zbudowania systemu wystarczy 1 kaseta elektroniki
uniwersalna KE-9/5 lub KE-8/2 do systemu bez ³¹czno�ci wewnêtrznej albo KE-8/1 do systemu
z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹ z transformatorem zasilaj¹cym oraz jeden modu³ bramowy MB-3 dla
ka¿dego bramofonu.

Modu³ bramowy

MB-3
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Rysunek 1: Schemat przyk³adowej instalacji systemu domofonowego na dwie bramy
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Rysunek 2: Schemat przyk³adowej instalacji dla jednej bramy wspólnej
i dodatkowych na ka¿dej kondygnacji
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4. OPIS ZACISKÓW

ZX sterowanie elektrozaczepem - do bramofonu M mikrofon - do KE-9/5
GX g³o�nik - do bramofonu Z sterowanie elektrozaczepem - do KE-9/5
MX mikrofon - do bramofonu V napiêcie niestabilizowane 12-15V DC
WX sygnalizacja LED G g³o�nik - do KE-9/5
4.1 wolny zacisk - do pod³. masy bramofonu 4 masa
1.0X wyj�cie sygna³u wywo³ania - do bramofonu 1.0 wej�cie sygna³u wywo³ania - z KE-9/5

Rysunek 3: Widok zacisków
na p³ytce PCB

Rysunek 4: Schemat blokowy modu³u MB-3

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.
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