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 1. Wybór konfiguracji
Bramofon Bastion mo¿na skonfigurowaæ na kilka ró¿nych sposobów. Mo¿e on obs³ugiwaæ do 10
wej�æ, wtedy wywo³anie i rozmowa z unifonem automatycznie zostan¹ prze³¹czone na to wej�cie,
z którego nast¹pi³o wywo³anie.
Równie¿ naci�niêcie przycisku wywo³ania spowoduje otwarcie elektrozaczepu zamontowanego
przy wej�ciu z którego nast¹pi³o wywo³anie.
W przypadku dwurodzinnej willi lub domu z firm¹ nale¿y wybraæ kasety rozmówne z dwoma
przyciskami, wtedy po naci�niêciu jednego przycisku wywo³ania zadzwoni unifon np. w domu,
po naci�niêciu drugiego - w firmie lub u s¹siada.
Mo¿na równie¿ zrealizowaæ ³¹czno�æ wewnêtrzn¹ pomiêdzy kilkoma unifonami lub grupami unifonów.
Naciskaj¹c w unifonie przycisk wywo³ania wewnêtrznego mo¿emy wywo³aæ inny unifon i prowadziæ
z nim rozmowê przy zachowaniu blokady pods³uchu (rozmowa ta nie jest s³yszana w kasecie
rozmównej przy wej�ciu). Ilo�æ wywo³ywanych unifonów w ³¹czno�ci wewnêtrznej limitowana jest
ilo�ci¹ przycisków wywo³ania wewnêtrznego w unifonie. Do ka¿dego unifonu wywo³ywanego
w ³¹czno�ci wewnêtrznej mo¿na przy³¹czyæ równolegle dodatkowe unifony typu np. LR-11/2.
Sumarycza ilo�æ unifonów w systemie nie powinna przekroczyæ dziesiêciu. Wszystkie unifony
powsta³ej w ten sposób grupy bêd¹ dzwoni³y równocze�nie.

2. Wybór miejsca zamontowania urz¹dzeñ
Kasetê rozmown¹ 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.
Analogicznie montujemy kasety rozmowne  przy pozosta³ych wej�ciach w uk³adzie wielowej�ciowym
(maksymalnie trzy, a po wymianie zasilacza na wiêkszy, o mocy np. 25 VA- dziesiêæ)

Unifony montujemy w domu w dogodnym miejscu, najczê�ciej jeden w przedpokoju, nastêpne na
piêtrze, w kuchni, w gara¿u, w firmie lub u s¹siada. Zasilacz proponujemy zamontowaæ np.
w przedpokoju, w pobli¿u gniazdka sieciowego, tak aby wygodnie doprowadziæ zasilanie do unifonu.
Zasilacz mo¿na równie¿ zamontowaæ w elektrycznej szafce rozdzielczej np. z licznikiem elektrycznym
pod³¹czaj¹c go do sieci po odciêciu wtyczki sieciowej (mo¿e to wykonaæ jedynie osoba z odpowiednimi
uprawnieniami!).

3. Dobór kabli
Kasetê rozmown¹ przy furtce nale¿y po³¹czyæ z unifonem dziesiêcio¿y³owym kablem
domofonowym typu YTDY, TKSY, LIYY-P lub podobnym. Je¿eli trzeba zakopaæ go w ziemi
u¿ywamy kabla odpornego na wilgoæ, np. typu XTKMXw, XzTKMXw lub podobnego. Nale¿y
stosowaæ taki kabel, w którym ka¿da ¿y³a ma inny kolor izolacji, co znakomicie u³atwi monta¿.

Przekroje ¿y³ dobieramy w zale¿no�ci od d³ugo�ci kabla do najdalszej kasety rozmownej. Przy
d³ugo�ci do 30 m przekrój powinien wynosiæ 0,2 mm2 (0,5 mm). Przy wiêkszych d³ugo�ciach
przekrój powinien wzrastaæ o 0,2 mm2 na ka¿de dalsze 30 m (dotyczy to zw³aszcza ¿y³
do³¹czonych do zacisków Z, 4Z i V kasety rozmownej, inne ¿y³y mog¹ zostaæ bez zmian).
Przekroje ¿y³ zestawiono w tabeli:

kaseta rozmówna

Rys. 1 Umieszczenie kasety rozmównej

elekrozaczep
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Unifony ³¹czymy miêdzy sob¹ kablem domofonowym dziesiêcio¿y³owym . Do po³¹czenia
elektrozaczepu z kaset¹ rozmown¹ u¿ywamy kabla dwu¿y³owego np. DY-2x0,5. Je¿eli trzeba
przed³u¿yæ kabel ³¹cz¹cy zasilacz z unifonem, mo¿emy u¿yæ kabla typu np. OMYP 2x0,5 (s³u¿y
do tego kostka zaciskowa do³¹czona do zestawu).

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.

4. Dobór elektrozaczepu
Do bramofonu Bastion nale¿y u¿ywaæ typowych elektrozaczepów z cewk¹ na 12 V pr¹du
sta³ego lub zmiennego o maksymalnym poborze pr¹du 0,7A. Typ elektrozaczepu nale¿y dobraæ
do konstrukcji furtki (wymiary, prawy, lewy). Bardzo dobrze nadaj¹ siê np. elektrozaczepy
hiszpañskiej firmy Openers & Closers o symbolach: lewy 20.0.03E z listw¹ d³ug¹ i 20.0.09E z
listw¹ k¹tow¹ lub prawy 10.0.03E z listw¹ d³ug¹ i 10.0.08E z listw¹ k¹tow¹. Dopuszczalne jest
równie¿ stosowanie elektrozaczepów z cewk¹ typu B.

5. Mocowanie i ³¹czenie urz¹dzeñ
- Poprowadziæ kabel pomiêdzy furtk¹ a domem zakopuj¹c go w ziemi lub prowadz¹c w inny

dogodny sposób. Kabel nale¿y uk³adaæ w ziemi na g³êboko�ci 50-60 centymetrów, aby
zabezpieczyæ go przed mo¿liwo�ci¹ przypadkowego uszkodzenia.

Pod³¹czenie kilku kaset rozmównych mo¿na wykonaæ na dwa sposoby: ³¹cz¹c je równolegle
(prowadz¹c kabel od jednej kasety do nastêpnej) lub prowadz¹c kabel do ka¿dej z kaset
rozmównych do unifonu LR-13 osobno (Rys 2 i 3).
Wewn¹trz domu poprowadziæ kabel w korytkach monta¿owych, rurkach, mocuj¹c do �ciany
odpowiednimi uchwytami lub prowadz¹c je pod tynkiem.

UWAGA!
W zestawach z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹ nale¿y pod³¹czyæ wszystkie unifony zgodnie ze
schematem po³¹czeñ. W przypadku, kiedy pod³¹czony zostanie tylko unifon LR-13 za� pod³¹czenie
kolejnych unifonów przewidziane jest w pó�niejszym okresie zacisk 1.1 w kasecie rozmównej
nale¿y po³¹czyæ z zaciskiem 1 w unifonie LR-13 (zamiast z zaciskiem X1).

- Zamocowaæ elektrozaczep do s³upka furtki. Do zacisków elektrozaczepu przykrêciæ ¿y³y przewodu
dwu¿y³owego o d³ugo�ci odpowiedniej do po³¹czenia z kaset¹ rozmown¹.

 - Przy pomocy klucza specjalnego odkrêciæ wkrêt zamykaj¹cy kasetê rozmówn¹ 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 kasety nale¿y u¿yæ 4 wkrêtów M4 o odpowiedniej d³ugo�ci i nakrêtek M4.
Je¿eli kasetê chcemy zamontowaæ podtynkowo, musimy dokupiæ ramkê podtynkow¹ typu BAR.

¯y³y kabla pod³¹czone do
zacisków kasety

rozmownej

Przekrój ¿y³y przy odleg³o�ci

30m 60m 90m 120m 150m

Z,4Z,V

pozosta³e 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2   0,2 mm2

0,2 mm2 0,4 mm2 0,6 mm2 0,8 mm2   1,0 mm2

lub 2 ¿y³y lub 3 ¿y³y lub 4 ¿y³y lub 5 ¿y³y
po 0,2 mm2 po 0,2 mm2 po 0,2 mm2   po 0,2 mm2
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- Zamocowaæ elektrozaczep do s³upka furtki. Do zacisków elektrozaczepu przykrêciæ
¿y³y przewodu dwu¿y³owego o d³ugo�ci odpowiedniej do po³¹czenia z kaset¹ rozmown¹.

- Do obudowy kasety rozmownej przez otwór o �rednicy  10mm wprowadziæ kable od unifonu
i elektrozaczepu, wsun¹æ ko³ki rozporowe w wywiercone otwory 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 kasety rozmownej wk³adaj¹c
koñce przewodów zgodnie z rys. 4.

Dwie ¿y³y id¹ce od elektrozaczepu pod³¹czyæ pod zaciski 4Z i ZX lub Z, dziewiêæ ¿y³ drugiego
kabla pod³¹czyæ pod pozosta³e zaciski kasety (rys. 7), rezerwowe ¿y³y przewodu pod³¹czyæ pod
zacisk 4Z (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 kasety naciêciem w wystêp w obudowie i przy pomocy
klucza specjalnego do�æ mocno dokrêciæ wkrêt mocuj¹cy (tak, ¿eby nie da³o siê go odkrêciæ
zwyk³ym wkrêtakiem).

- Odkrêciæ wkrêt mocuj¹cy pokrywê unifonu, zdj¹æ pokrywê i przyciski -je¿eli s¹. Podstawê unifonu
przystawiæ do �ciany w wybranym miejscu i zaznaczyæ miejsca wiercenia dwóch otworów
do mocowania i otworu do wprowadzenia kabli.

Rys. 4 Sposób pod³¹czenia przewodów do zacisków �rubowych

BA2/1 BA2/1 BA2/1 BA2/1

BA2/1

BA2/1

BA2/1

LR13

LR13

BA2/2

LR13/2 LR11/2

BA2/2
LR13/2

LR11/2

LR11/2

LR11/2

Rys. 2 Liniowy i gwia�dzisty sposób pod³¹czenia
           kaset rozmównych do bramofonu Bastion

Rys. 3 Liniowy i gwia�dzisty    sposób
pod³¹czenia  unifonów do
bramofonu Bastion
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Otwory do mocowania wierciæ wiert³em wid³owym  o  �rednicy  6 mm. Wprowadziæ koñcówki
kabli (od kasety rozmownej i zasilacza) przez prostok¹tny otwór w podstawie unifonu lub przez
otwór w dole podstawy, podstawê przykrêciæ do �ciany.
Usun¹æ oponê kabla dziesiêcio¿y³owego na d³ugo�ci ok. 10 cm i z koñcówek ¿y³ usun¹æ izolacjê
na d³ugo�ci ok. 8 mm. Z kabla od zasilacza zdj¹æ oponê na d³ugo�ci ok. 5 cm a ¿y³y obraæ
z izolacji na d³ugo�ci ok. 8 mm, ¿y³y, dobrze skrêciæ i pod³¹czyæ do zacisków S1 i S2.
Pozosta³e ¿y³y pod³¹czyæ zgodnie ze schematem na rys. 9 pamiêtaj¹c o zgodno�ci kolorów ¿y³
przy³¹czonych do zacisków kasety rozmownej.

UWAGA!
W unifonie LR-13 s¹ dwa zaciski oznaczone symbolem �4�- s¹ one wewnêtrznie po³¹czone,
wiêc jest obojêtne, do którego pod³¹czymy przewody.

- Sprawdziæ jeszcze raz prawid³owo�æ po³¹czeñ, za³o¿yæ przyciski na mikro³¹czniki i zamkn¹æ
unifon wkrêcaj¹c wkrêt mocuj¹cy.

- Zasilacz przykrêciæ do �ciany dwoma wkrêtami z ko³kami rozporowymi.

- W³o¿yæ wtyczkê zasilacza do gniazdka sieciowego i wypróbowaæ dzia³anie zestawu.

- Przy wyj�ciu z posesji mo¿na zmontowaæ dodatkowy przycisk umo¿liwiaj¹cy zwolnienie
elektrozaczepu. Przycisk ten stosowany jest w przypadku, kiedy w furtce zamontowany jest
nieruchomy uchwyt zamiast klamki. Wci�niêcie przycisku umo¿liwi wtedy wyj�cie bez konieczno�ci
u¿ywania klucza. Mo¿na zastosowaæ dowolny, hermetyczny przycisk zwierny (jest to element
opcjonalny i nie znajduje siê w standardowym zestawie).
Przycisk nale¿y zamontowaæ wewn¹trz ogrodzenia, tak aby po jego u¿yciu mo¿liwe by³o dotarcie
do furtki w ci¹gu 4-5 s. i nie mia³y do niego dostêpu osoby znajduj¹ce siê na zewn¹trz ogrodzenia.

6. Sprawdzenie i regulacja
- Sprawdzenie wywo³ania polega na naci�niêciu przycisku na kasecie rozmównej - 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 osobê stoj¹ce
przy furtce.

- Po krótkim naci�niêciu w unifonie górnego przycisku (otwieranie zamka) elektrozaczep powinien
zostaæ odblokowany na czas 4-5 s. Stan odblokowania elektrozaczepu sygnalizowany jest
d�wiêkiem w g³o�niku kasety rozmównej.

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 pokazanymi na
rys. 5, 6 i 7.

- Je¿eli rozmowa s³yszalna w g³o�niku kasety rozmownej jest za cicha lub za g³o�na, nale¿y
ustawiæ jej poziom regulatorem P4 w kasecie rozmownej (rys. 7). G³o�no�æ rozmowy s³yszanej

w s³uchawce unifonu ustawiamy regulatorem P2 w unifonie LR-13  (rys. 5).

- Sprawdzamy ³¹czno�æ wewnêtrzn¹, po uprzednim podniesieniu s³uchawki wywo³ujemy inny
unifon, sprawdzamy jako�æ rozmowy oraz czy jej nie s³ychaæ przy wej�ciu. Ton wywo³ania
³¹czno�ci wewnêtrznej jest inny ni¿ przy wywo³aniu z kasety rozmownej. G³o�no�æ rozmowy
mo¿emy skorygowaæ potencjometrem P1 na dolnej p³ytce unifonu LR-13 (rys. 5).
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- Je¿eli rozmowa s³yszana jest za cicho lub za g³o�no nale¿y ostro¿nie przy pomocy ma³ego
wkrêtaka wyregulowaæ poziom wzmocnienia odpowiednimi regulatorami pokazanymi
na rys. 5, 6 i 7.

- Je¿eli rozmowa s³yszalna w g³o�niku kasety rozmownej jest za cicha lub za g³o�na, nale¿y
ustawiæ jej poziom regulatorem P4 w kasecie rozmownej (rys. 7).

- G³o�no�æ rozmowy s³yszanej w s³uchawce unifonu ustawiamy regulatorem P2 w unifonie
LR-13 (rys. 5).

UWAGA!
Po ³¹czno�ci wewnêtrznej w systemie z wiêcej ni¿ jedn¹ bram¹ 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 jednej z kaset rozmównych.
Je¿eli podczas rozmowy wewnêtrznej kto� naci�nie przycisk wywo³ania w kasecie rozmownej przy
którym� z wej�æ, 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 kasety rozmownej.
W przeciwnym przypadku rozmowa bêdzie s³yszalna przy wej�ciu. Je¿eli w s³uchawce unifonu s³ychaæ
pisk czy gwizd (unifon wzbudza siê), to nale¿y zmniejszyæ wzmocnienie rozmowy regulatorem P2 w
unifonie, a jak nie pomo¿e -dodatkowo regulatorem P4 w kasecie rozmownej.

regulacja g³o�no�ci mikrofonu
w unifonie

regulacja g³o�no�ci rozmowy od
mikrofonu kasety rozmównej do
s³uchawki unifonu

regulacja g³o�no�ci rozmowy
podczas ³¹czno�ci wewnêtrznej

mikro³¹cznik i przycisk

regulacja tonu wywo³ania

1  2  3  4  5  7

Z  V  4  M 1.0 6 8.18.2

S1S2 X1 X2

1  2  3  4  5  7

6 8.18.28

P1
P1

P1

P2

P3

Rys. 6 Oznaczenie zacisków i
elementów regulacyjnych
unifonu LR-3 oraz LR-11

Rys. 5 Oznaczenie zacisków i
elementów regulacyjnych
unifonu LR-13
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V 1.1 1.0 1.2 M

3 4 ZX Z 4Z

Regulacja g³o�no�ci rozmowy od
mikrofonu unifonu do g³o�nika kasety
rozmównej

Rys. 7 Oznaczenie zacisków i elementy regulacji kasety
           rozmównej BA

P4

7. Opis zacisków bramofonu Bastion

Unifony LR-13, LR-11 i LR-3
Z wyj�cie do elektrozaczepu 12 V DC/0,7A
V wyj�cie 12V DC/0,8A do zasilania kasety rozmownej
M  wej�cie mikrofonu kasety rozmownej
4 masa
1.0 wyj�cie generatora wywo³ania do kasety rozmownej
6 wyj�cie generatora wywo³ania do ³¹czno�ci wewnêtrznej
8 wej�cie wspólne wywo³ania
8.1 wyj�cie wywo³ania unifonu 1 do ³¹czno�ci wewnêtrznej
8.2 wyj�cie wywo³ania unifonu 2 do ³¹czno�ci wewnêtrznej
S1 ,S2 wej�cie zasilania z zasilacza TR (12V AC/0,8A)
X1,X2 zaciski pomocnicze
1 wej�cie wywo³ania
2 wej�cie s³uchawki
3 wyj�cie mikrofonu
4 masa
5 przycisk elektrozaczepu
7 dodatkowa masa

Kaseta rozmowna BA
V wej�cie zasilania 12 V z unifonu LR-13
1.2 wyj�cie wywo³ania unifonu 2
1.0 wej�cie generatora wywo³ania
1.1 wyj�cie wywo³ania unifonu 1
M wyj�cie mikrofonu
3 wej�cie wzmacniacza g³o�nikowego
4 masa
ZX wyj�cie napiêcia 12V dla elektrozaczepu, maksymalnie 0,7A
Z wej�cie napiêcia dla elektrozaczepu
4Z masa elektrozaczepu



Opis techniczny elementów zestawów Bastion

Kaseta rozmówna BA
- oferowane s¹ ró¿ne wersje kaset dostosowane do zestawu:

BA-3/1 -  kaseta uproszczona do zestawów z jednym wej�ciem bez ³¹czno�ci wewnêtrznej
BA-2/1 -  kaseta z jednym przyciskiem wywo³ania,
BA-2/2 -  kaseta  z dwoma przyciskami wywo³ania,
Kasety BA-2/1 i BA-2/2 stosowane s¹ w zestawach obs³uguj¹cych jedno lub kilka wej�æ.

- obudowa natynkowa z daszkiem. Wykonana z cynkowanej stali pokrytej warstw¹ farby
proszkowej

- Ramka podtynkowa BAR, w której montowana jest standardowa, natynkowa kaseta rozmówna
Bastion. Ramka jest elementem opcjonalnym i nie jest jest do³¹czana do zestawu.

- aluminiowa p³yta czo³owa o grubo�ci 6 mm mocowana specjalnym wkrêtem
- pod�wietlane pole na nazwisko lokatora
- g³o�nik z membran¹ mylarow¹ odporny na warunki atmosferyczne, mikrofon elektretowy
- mo¿liwo�æ monta¿u w ramce podtynkowej
- wymiary: szeroko�æ 42 mm, wysoko�æ 134 mm, grubo�æ 37 mm

Unifon LR
- LR-13    - Unifon g³ówny zawieraj¹cy podzespo³y niezbêdne do pracy ca³ego zestawu
- LR-11/1 - unifon z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹ i jednym przyciskiem wywo³ania
- LR-11/2 - unifon z ³¹czno�ci¹ wewnêtrzn¹ i dwoma przyciskami wywo³ania
- LR-3     - unifon dodatkowy bez ³¹czno�ci wewnêtrznej
- zasilanie 12 V AC +/- 10% z zasilacza zewnêtrznego
- regulacja tonu wywo³ania i g³o�no�ci rozmowy

Zasilacz TR
- moc 10 VA
- zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
- wyj�cie 12 V przy 0,8 A
- przewód sieciowy z wtyczk¹

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierowaæ pod nasz numer
telefonu, faksu lub e-mail

ul. Nowa 20, 90-031 £ód�, tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45
e-mail: serwis@laskomex.com.pl, handel@laskomex.com.pl
http://www.laskomex.com.pl


