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Wandaloodporny zestaw domofonowy AUTA

Zestaw domofonowy AUTA przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych, firm,
zak³adów pracy itp. Umo¿liwia nawi¹zanie ³¹czno�ci miêdzy kaset¹ rozmówn¹ przy
bramie a unifonem zainstalowanym wewn¹trz budynku. Wci�niêcie przycisku w
kasecie rozmównej powoduje gnerowanie w s³uchawce unifonu sygna³u akustycznego,
po podniesieniu s³uchawki mo¿liwe jest prowadzenie rozmowy z osob¹ znajduj¹c¹
siê przy wej�ciu. Przycisk oznaczony symbolem klucza znajduj¹cy siê w unifonie
umo¿liwia sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wej�cie. Elektrozaczep do³¹czony
jest do zestawu, mo¿na jednak wykorzystaæ inne elektrozaczepy na napiêcie 12V AC
i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 1A.

Przewody wykorzystywane w instalacji domofonowej
Po³¹czenie miêdzy kaset¹ rozmówn¹ a central¹ nale¿y wykonaæ przewodem 5
¿y³owym, liczba przewodów które nale¿y doprowadziæ do unifonów zale¿y od liczby
przycisków wywo³ania w kasecie rozmównej (oznaczonych jako n) i wynosi 4+n, w
obu przypadkach nale¿y jednak zastosowaæ wiêksz¹ liczbê przewodów, które bêdzie
mo¿na wykorzystaæ w przypadku awarii lub rozbudowy systemu.
Do po³¹czenia nale¿y wykorzystywaæ przewód domofonowy typu YTDY, TKSY, LIYY-
P lub podobny, w przypadku uk³adania przewodu w ziemi nale¿y zastosowaæ przewód
odporny na wilgoæ, np. XTKMXw, XzTKMX lub podobny. Przekrój przewodu zale¿y
od odleg³o�ci miêdzy ³¹czonymi urz¹dzeniami, wymagane przekroje zosta³y zestawione
w poni¿szej tabeli.
Wymagane przekroje przewodu w zale¿no�ci od odleg³o�ci miêdzy ³¹czonymi
urz¹dzeniami:

UWAGA!
Przewody domofonowe nie mog¹ byæ wykorzystane do pod³¹czenia centralki do sieci
energetycznej!

Kaseta rozmówna montowana jest podtynkowo. W murze lub s³upku ogrodzenia
nale¿y przygotowaæ otwór w którym umieszczona zostanie do³¹czona do zestawu
puszka instalacyjna, do której przymocowany zostanie panel kasety rozmównej.
Puszkê nale¿y zamontowaæ w ten sposób, aby widoczna na niej strza³ka by³a
skierowana ku górze. Wymiary puszki instalacyjnej wynosz¹ 130x120x40 (wysoko�æ,
szeroko�æ, g³êboko�æ), za� przygotowany otwór powinien uwzglêdniaæ zapas
umo¿liwiaj¹cy ³atwe mocowanie. Zaleca siê dodatkowo przymocowaæ puszkê do
muru przy pomocy ko³ków rozporowych, wykorzystuj¹c do tego celu znajduj¹ce siê
w niej otwory.

Przekrój [mm2]

 Odleg³o�æ [m] <30 <100 <200

0.2 0.5 1.0



Do puszki nale¿y wyprowadziæ przewody po³¹czeniowe uwzglêdniaj¹c zapas
umo¿liwiaj¹cy ³atwy monta¿ p³yty czo³owej (ok.15 cm).
Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem i przykrêciæ p³ytê
czo³ow¹ panela u¿ywaj¹c specjalnych wkrêtów oraz klucza do³¹czonych do zestawu.
W panelu znajduj¹ siê elementy regulacji umo¿liwiaj¹ce dostosowanie g³o�no�ci w
panelu i s³uchawce unifonu do indywidualnych potrzeb. Aby zmieniæ g³o�no�æ w unifonie
nale¿y dokonaæ regulacji potencjometrem oznaczonym symbolem s³uchawki, regulacji g³o�no�ci
w kasecie rozmównej dokonuje siê potebcjometrem oznaczonym symbolem prostok¹ta.

 Centralê ATF-92 nale¿y umie�ciæ w suchym miejscu wewn¹trz budynku, mocuj¹c j¹
do �ciany przy pomocy ko³ków rozporowych lub w skrzynce instalacyjnej z szyn¹ DIN.
Zalecany jest sposób drugi ze wzglêdu na ³atwo�æ monta¿u i zabezpieczenie kasety
przed dostêpem niepowo³anych osób.
Do centrali nale¿y doprowadziæ napiêcie sieci (pod³¹czenia tego powinna dokonaæ
osoba z odpowiednimi uprawnieniami), zwracaj¹c uwagê na w³a�ciwe pod³¹czenie
przewodów. Pozaosta³e przewody instalacji domofonowej nale¿y pod³¹czyæ zgodnie
ze schematem.

Unifon nale¿y przymocowaæ do �ciany ko³kami rozporowymi na wysoko�ci
uwzglêdniaj¹cej potrzeby jego u¿ytkowników. Do wnêtrza unifonu nale¿y wprowadziæ
przewód i pod³¹czyæ go zgodnie ze schematem.

W zestawie znajduje siê elektrozaczep wykorzystywany do blokowania wej�cia.
Elektrozaczep ten nale¿y zamontowaæ we s³upku furtki w taki sposób, aby wspó³pracowa³
z zamkiem zamontowanym w furtce. W przypadku, kiedy konstrukcja furtki uniemo¿liwia
zastosowanie tego typu elektrozaczepu mo¿na wykorzystaæ inny, o zbli¿onych
parametrach elektrycznych.

Uwagi
Uk³ad elektroniczny domofonyu zabezpieczony jest przed zwarciem lub przeci¹¿eniem
przy pomocy bezpiecznika elektronicznego. W przypadku zwarcia uk³ad ten odcina
zasilanie na czas ok. 1 minuty. Po up³ywie tego czasu urz¹dzenie zostanie ponownie
za³¹czone i pozostanie w tym stanie o ile zwarcie zosta³o usuniête.

Dane techniczne:
Napiêcie zasilania 220 V 50-60 Hz 18VA
Napiêcia wyj�ciowe +/- 9V DC /0.5 A
Elektrozaczep 12 V AC / 1A
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Schemat po³¹czeñ zestawu domofonowego.

ELEKTROZACZEP
12 V AC/ 0.8 A

CP- generator wywo³ania-
po³¹czenie z przyciskiem
wywo³ania wykonane fabrycznie.

Dodatkowy przycisk
otwierania drzwi

Wykonaæ po³¹czenie z wolnym
zaciskiem przycisku wywo³ania
w kasecie rozmównej

Pod³¹czenie unifonu
dodatkowego

90-031 £ód�, ul. Nowa 20, tel. (48-42) 672-44-00, fax (48-42) 672-44-45
e-mail:   laskomex@laskomex.com.pl,    http://www.laskomex.com.pl
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