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Domofon

CK2-049 405
Opis i instrukcja instalacji



Funkcje domofonu CK2

Zestaw domofonowy CK2 przeznaczony jest do obiektów takich jak domy
jednorodzinne, zak³ady pracy, biura, placówki us³ugowe. Mo¿na go rozbudowaæ
o dodatkowe unifony, bez mo¿liwo�ci realizowania ³¹czno�ci wewnêtrznej.
Realizuje podstawowe funkcje domofonowe:
1. Wywo³anie.
Wci�niêcie przycisku wywo³ania w kasecie rozmównej powoduje uruchomienie
sygna³u dzwonienia w unifonie.
2. Rozmowa.
Po podniesieniu s³uchawki z unifonu mo¿liwa jest rozmowa.
3. Otwarcie drzwi.
Naci�niêcie przycisku u spodu unifonu spowoduje uruchomienie elektrozaczepu
i otwarcie drzwi.

Instalacja

Zestaw domofonowy CK2 ³¹czony jest przy u¿yciu dwu¿y³owego przewodu,
dziêki czemu mo¿e byæ montowany w miejsce zwyk³ej instalacji dzwonkowej.
Zestaw sk³ada siê z trzech elementów: transformatora zasilaj¹cego, kasety
rozmównej i unifonu.
Do zestawu nie jest do³¹czony elektrozaczep, który nale¿y dobraæ do typu
zabezpieczanych drzwi, uwzglêdniaj¹c równie¿ parametry elektryczne wymagane
przez producenta: napiêcie pracy 12 V AC, I < 1,2 A, np. standardowe
elektrozaczepy Openers&Closers.
Unifon nale¿y zamontowaæ na wysoko�ci zapewniaj¹cej ³atwe korzystanie
z urz¹dzenia wszystkim mieszkañcom lokalu. Transformator nale¿y zamontowaæ
w suchym, nie nara¿onym na osiadanie kurzu miejscu wewn¹trz budynku.
Nastêpnie nale¿y wykonaæ po³¹czenia elektryczne zgodnie z rysunkiem nr 1.
Przekrój przewodu nale¿y dobraæ w zale¿no�ci od odleg³o�ci miêdzy ³¹czonymi
urz¹dzeniami, co ilustruje poni¿sza tabelka.
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Odleg³o�æ Przekroje przewodów

     60m 0,5 mm2

     90m 0,75 mm2

    110m 1 mm2



Rozbudowa

Zestaw domofonowy CK2 mo¿na  rozbudowaæ o dodatkowe unifony  PICK 2
pozwalaj¹ce na rozmowê z osob¹ przy wej�ciu z kilku miejsc znajduj¹cych siê
w obrêbie lokalu, w których unifony te zosta³u zamontowane. W zestawie CK-2
mo¿na zastosowaæ nie wiêcej ni¿ 5 dodatkowych unifonów. Ka¿dy z nich
pod³¹czany jest piêcio¿y³owym przewodem do unifonu znajduj¹cego siê w
zestawie podstawowym.

Uwaga!
W przypadku rozbudowy zestawu o dodatkowe unifony kaseta rozmówna
pod³¹czana jest do ostatniego unifonu. Wykonuj¹c instalacjê do unifonów
dodatkowych nale¿y uwzglêdniæ to po³¹czenie i pozostawiæ zapas minimum
dwóch ¿y³. Ze wzglêdów praktycznych zalecane jest u³o¿enie przewodu o wiêkszej
liczbie ¿y³ (np. 10 ¿y³owego).
Zestaw nie bêdzie funkcjonowa³ z unifonami przeznaczonymi do tradycyjnej,
wieloprzewodowej instalacji domofonowej.

W przypadku wywo³ania z bramy wszystkie unifony dzwoni¹ jednocze�nie, i po
podniesieniu s³uchawki w jednym z nich mo¿na prowadziæ rozmowê. W zestawie
CK-2 zastosowana zosta³a blokada pods³uchu dziêki której rozmowê mo¿na
prowadziæ tylko za pomoc¹ tego unifonu (podniesionego jako pierwszy). Nie
dotyczy to unifonu g³ównego, który umo¿liwia przejêcie rozmowy z unifonów
dodatkowych.
Schemat pod³¹czenia unifonów dodatkowych widoczny jest na rys. 2

Zestaw umo¿liwia pod³¹czenie dodatkowego dzwonka o numerze referencyjnym:
40.50N-043 995. Dzwonek nale¿y pod³¹czyæ wed³ug rys.1.

Regulacje
Regulacji dokonuje siê w kasecie rozmównej przez dwa otwory znajduj¹ce siê
z lewej strony g³o�nika kasety. Przez otwór z symbolem g³o�nika mo¿na regulowaæ
g³o�no�æ w kasecie rozmównej, a z symbolem mikrofonu g³o�no�æ w unifonie.

-2-



Monta¿ kasety rozmównej.

1. Zdj¹æ metalow¹ pokrywê kasety rozmównej w sposób pokazany na rysunku.
2. W miejscu monta¿u kasety  przy³o¿yæ znajduj¹cy siê w zestawie szablon w taki

sposób, aby napis TOP znajdowa³ siê na górze.

 3. Wywierciæ otwory wiert³em O 6mm.
 4. W³o¿yæ ko³ki rozporowe w taki sposób, aby pozostawa³y wysuniête na odleg³o�æ
    ok. 10...12mm od powierzchni, na której mocowana jest kaseta.
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8. Dokonaæ regulacji wzmocnienia w torze g³o�nika i mikrofonu kasety rozmównej
zgodnie z wymaganiami u¿ytkowników.

9. Za³o¿yæ pokrywê.
10. Wkrêciæ wkrêt mocuj¹cy znajduj¹cy znajduj¹cy siê pod polem z nazwiskiem
      lokatora.

-4-

5 6

5. Wyprowadziæ przewody po³¹czeniowe przez otwór znajduj¹cy siê poni¿ej
    zacisków.Przy³o¿yæ kasetê ( wraz z metalowym daszkiem) do powierzchni, na

której jest montowana w taki sposób,aby przygotowane wcze�niej wkrêty znalaz³y
siê w otworach mocujacych kasety. Ca³o�æ przesun¹æ w lewo tak, aby wkrêty
znalazy siê w przewê¿eniu lokuj¹c tym samym kasetê.

6. Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem i sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia.
7. Przykrêciæ wkrêty ko³ków rozporowych.

9 10



11. Wpisaæ nazwisko lokatora na za³¹czonej kartce, umie�ciæ j¹ w odpowiednim
      miejscu i zabezpieczyæ j¹ przezroczyst¹ p³ytk¹.

Monta¿ unifonu
1. Zdj¹æ pokrywê wierzchni¹ obudowy unifonu.
2. Przy³o¿yæ spód unifonu do miejsca mocowania i oznaczyæ otwory do

wywiercenia.
3. Wywierciæ otwory wiert³em O 6mm.
4. W³o¿yæ ko³ki rozporowe.
5. Prze³o¿yæ przewody przez otwór spodu unifonu a spód przy³o¿yæ do miejsca
    mocowania tak, aby otwory na wkrêty do ko³ków pokrywa³y siê z ko³kami.
6. Wkrêciæ wkrêty ko³ków rozporowych.
7. Pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem i sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia.
8. Za³o¿yæ pokrywê wierzchni¹ obudowy.

Monta¿ transformatora
Transformator przystosowany jest do monta¿u na szynie DIN. Zaleca siê
umieszczenie go w skrzynce instalacyjnej, wewn¹trz pomieszczenia w suchym
i niewidocznym (ze wzglêdów estetycznych) miejscu.
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Rys. 1 Schemat pod³¹czenia
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Rys. 2 Pod³¹czenie dodatkowych unifonów
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UWAGA!
Liczba dodatkowych unifonów w
instalacji nie mo¿e byæ wiêksza od 5.
Unifony ³¹czone s¹ wed³ug zasady
podanej na schemacie.
Kaseta rozmówna pod³¹czana jest do
ostatniego z zainstalowanych unifonów.


