
BASTION 1      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü111  (blister)

Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z jednÑ kasetÑ
rozmÖwnÑ i jednym unifonem 
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Rys.  8  Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z jednÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i jednym unifonem

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
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Rys.  8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z jednÑ dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ
i dwoma unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ

Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z jednÑ
dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i dwoma unifonami
bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej 
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BASTION 2       wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü122  (blister)
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Rys. 8    Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z jednoprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i dwoma
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
przycisk kasety wywoÔuje obydwa unifony

Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z jednoprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i dwoma
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 
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wykonaÒ zworÓ

BASTION 3      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü112W  (blister)
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Uwaga:  W przypadku, kiedy wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LRþ13, za× pozostaÔe unifony wchodzÑce
w skÔad zestawu nie bÓdÑ montowane, zacisk 1.1
w kasecie rozmÖwnej naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LRþ13. Przy podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia zgodne ze schematem.
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Uwagi:  liczby przy przewodach
oznaczajÑ minimalnÑ
ilo×Ò ÙyÔ

Rys. 8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z jednÑ
jednoprzyciskowÑ kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

Rys. 9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z jednÑ
jednoprzyciskowÑ kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

BASTION 4      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü113W  (zestaw)

Uwaga:  W przypadku, kiedy
wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LRþ13, za× pozostaÔe
unifony wchodzÑce w skÔad
zestawu nie bÓdÑ montowane,
zacisk 1.1 w kasecie rozmÖwnej
naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LRþ13. Przy
podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia
zgodne ze schematem.



Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i dwoma
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 
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Rys. 8    Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu
Bastion z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ
i dwoma unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
pierwszy przycisk wywoÔuje unifon 1
drugi przycisk wywoÔuje unifon 2
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BASTION 5      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü122W  (blister)



Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 

Rys. 8  Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖwnÑ i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
pierwszy przycisk wywoÔuje unifon 1 i 3
drugi przycisk wywoÔuje unifon 2
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BASTION 6      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü123W  (zestaw)

Uwaga:  W przypadku, kiedy
wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LRþ13, za× pozostaÔe
unifony wchodzÑce w skÔad
zestawu nie bÓdÑ montowane,
zacisk 1.1 w kasecie rozmÖwnej
naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LRþ13. Przy
podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia
zgodne ze schematem.



Rys.  8  Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z
dwiema kasetami rozmÖwnymi i jednym unifonem

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ

Rys.  9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
kasetami rozmÖwnymi i jednym unifonem
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BASTION 7      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü211  (blister)



Rys.  8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i dwoma
unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej

Rys.  9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i dwoma
unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej
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Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ TR
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BASTION 8      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü212  (blister)



Uwagi:  liczby przy
przewodach
oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
przycisk kasety
wywoÔuje obydwa
unifony

Rys.  9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej

Rys.  8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ
bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami
rozmÖwnymi i trzema unifonami
bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej
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BASTION 9      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü213  (zestaw)



Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
pierwszy przycisk wywoÔuje unifon 1
drugi przycisk wywoÔuje unifon 2 Rys.  8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ

bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami
rozmÖwnymi i dwoma unifonami
bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej
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Rys.  9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i dwoma
unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej

BASTION 10      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü222  (blister)



Uwagi:  liczby przy
przewodach oznaczajÑ
minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
pierwszy przycisk
wywoÔuje unifon 1 i 3
drugi przycisk
wywoÔuje unifon 2

Rys.  9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej

Rys.  8   Schemat blokowy poÔÑczeÕ
bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami
rozmÖwnymi i trzema unifonami
bez ÔÑczno× ci wewnÓtrznej
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BASTION 11      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü223  (zestaw)



Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i dwoma
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 

Rys.  8  Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z dwiema jednoprzyciskowymi kasetami
rozmÖwnymi i dwoma unifonami z ÔÑczno× ciÑ
wewnÓtrznÑ

Uwagi:  liczby przy przewodach
oznaczajÑ minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
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BASTION 12      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü212W  (blister)

Uwaga:  W przypadku, kiedy wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LRþ13, za× pozostaÔe unifony wchodzÑce
w skÔad zestawu nie bÓdÑ montowane, zacisk 1.1
w kasecie rozmÖwnej naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LRþ13. Przy podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia zgodne ze schematem.



Rys. 8   Schemat blokowy
poÔÑczeÕ bramofonu
Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi
kasetami rozmÖwnymi
i trzema unifonami z

ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ
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Uwagi:  liczby przy przewodach
oznaczajÑ minimalnÑ
ilo×Ò ÙyÔ

Rys. 9   Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
jednoprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

BASTION 13      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü213W  (zestaw)

Uwaga:  W przypadku, kiedy
wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LR-13, za× pozostaÔe
unifony wchodzÑce w skÔad
zestawu nie bÓdÑ montowane,
zacisk 1.1 w kasecie rozmÖwnej
naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LR-13. Przy
podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia
zgodne ze schematem.



Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i dwoma
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 
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Rys.  8  Schemat blokowy poÔÑczeÕ bramofonu Bastion
z dwiema dwuprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi
i dwoma unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ

Uwagi:  liczby przy przewodach oznaczajÑ minimalnÑ ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
pierwszy przycisk wywoÔuje unifon 1
drugi przycisk wywoÔuje unifon 2
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BASTION 14      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü222W  (blister)



Rys. 8   Schemat blokowy
poÔÑczeÕ bramofonu
Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi
kasetami rozmÖwnymi
i trzema unifonami z

ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ
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Uwagi:  liczby przy przewodach
oznaczajÑ minimalnÑ
ilo×Ò ÙyÔ
N - ilo×Ò unifonÖw
pierwszy przycisk
wywoÔuje unifon 1 i 3
drugi przycisk wywoÔuje
unifon 2

Rys. 9  Schemat poÔÑczeÕ bramofonu Bastion z dwiema
dwuprzyciskowymi kasetami rozmÖwnymi i trzema
unifonami z ÔÑczno× ciÑ wewnÓtrznÑ 
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BASTION 15      wkÔ adka do instrukcji bramofonu LAü223W  (zestaw)

Uwaga:  W przypadku, kiedy wykorzystywany bÓdzie tylko
unifon LRþ13, za× pozostaÔe unifony wchodzÑce
w skÔad zestawu nie bÓdÑ montowane, zacisk 1.1
w kasecie rozmÖwnej naleÙy poÔÑczyÒ z zaciskiem
1 w unifonie LRþ13. Przy podÔÑczaniu pozostaÔych
unifonÖw wykonaÒ poÔÑczenia zgodne ze schematem.


