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ù     Nowoczesny system wideodomofonowy umo… liwiajÑ cy
obserwacjÓ terenu przed wej× ciem oraz prowadzenie
rozmowy z go×Ò mi.

ù     Z wideodomofonu mo… na zdalnie otwieraÒ drzwi.
ù     System jest przeznaczony do samodzielnego monta… u.
ù     Obraz na monitorze pojawia siÓ , gdy go×Ò naci× nie przycisk

wywoÔ ania lub gdy gospodarz wÔÑ czy podglÑ d.
ù     Kaseta rozmÖwna ma specjalnÑ wandaloodpornÑ konstrukcjÓ ,

a kamera jest zabezpieczona i ukryta.
ù     Wbudowany o× wietlacz podczerwieniÑ zapewnia mo… liwo×Ò

obserwacji i podglÑ du rÖwnie… po zapadniÓ ciu zmroku.
ù     Kamera zapewnia znakomitÑ jako×Ò obrazu w ka… dych

warunkach dziÓ ki funkcji AUTO-IRIS.
ù     System wieloprzewodowy zapewnia lepszÑ jako×Ò dØ wiÓ ku

ni… systemy czteroprzewodowe.
ù     Kaseta rozmÖwna ma pod× wietlane pole informacyjne (do

wpisywania nazwisk). Nowo× ciÑ sÑ pod× wietlane przyciski.
ù     Monitor ma regulacje kontrastu obrazu i gÔ o× no× ci wywoÔ ania.
ù     System mo… na dowolnie konfigurowaÒ − kaseta z jednym lub

dwoma przyciskami wywoÔ ania oraz maksymalnie do
czterech podÔÑ czonych monitorÖw (jeden monitor gÔÖwny
i trzy monitory do rozszerzeÕ ).

ù     W zestawach typu ZV-5101 i ZV-5102 ÔÑ czno×Ò wewnÓ trzna
miÓ dzy monitorami



1. WybÖ r konfiguracji 
Wideobramofon Bastion mo… na skonfigurowaÒ na kilka rÖ… nych
sposobÖw. Mo… e on obsÔ ugiwaÒ maksymalnie cztery monitory. Do
domu jednorodzinnego nale… y wybraÒ kasetÓ rozmÖwnÑ z jednym
przyciskiem, a wewnÑ trz zainstalowaÒ jeden lub wiÓ cej monitorÖw.
Wszystkie monitory podÔÑ czone pod ten sam przycisk wywoÔ ania 
dzwoniÑ rÖwnocze× nie. W przypadku dwurodzinnej willi lub domu
z firmÑ nale… y zastosowaÒ kasety rozmÖwne z dwoma przyciskami
a monitory podzieliÒ na dwie grupy (maksymalnie 2+2 lub 3+1), wtedy
po naci× niÓ ciu jednego przycisku wywoÔ ania zabrzmi gong np.
w domu, po naci× niÓ ciu drugiego − w firmie lub u sÑ siada.  Naci× niÓ cie
przycisku otwierania zamka w dowolnym monitorze spowoduje
otwarcie elektrozaczepu przy wej× ciu.
Zestawy ZV-5101 i ZV-5102 po dokupieniu do nich dodatkowych
monitorÖw majÑ rÖwnie… ÔÑ czno×Ò wewnÓ trznÑ miÓ dzy wszystkimi
monitorami.

2. WybÖ r miejsca zamontowania urzÑ dzeÕ 
KasetÓ rozmÖwnÑ nale… y zamontowaÒ w pobli… u wej× cia, najlepiej na
sÔ upku furtki na wysoko× ci ok. 1,4 m. Wygodniej jest wybraÒ sÔ upek po
stronie zamka furtki (rys. 1), poniewa…  po stronie zawiasÖw
utrudnieniem bÓ dzie prowadzenie kabla do elektrozaczepu pod furtkÑ .
Nale… y te… zdecydowaÒ , czy kasetÓ rozmÖwnÑ bÓ dziemy montowaÒ
natynkowo czy podtynkowo (w zestawie znajduje siÓ obudowa
natynkowa, ramkÓ podtynkowÑ mo… na dokupiÒ osobno), oraz czy
kasetÓ zamontujemy prosto, czy pod kÑ tem do powierzchni sÔ upka.
Przy wÑ skich wej× ciach oraz tam, gdzie kaseta rozmÖwna jest blisko
furtki, wystarczy po prostu przykrÓ ciÒ obudowÓ kasety do sÔ upka. Przy
szerszych wej× ciach, gdzie zachodzi obawa, … e osoba stojÑ ca przed
wej× ciem mo… e nie znaleØÒ siÓ w polu widzenia kamery, mo… na
dokupiÒ specjalne podstawki kÑ towe. RÖ… ne warianty montowania
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Rys. 1  Umieszczenie kasety rozmÖ wnej przy wej× ciu

kaseta
rozmÖwna elektrozaczep



 kasety przedstawia schematycznie rys. 2.
Nale… y unikaÒ takich miejsc montowania kasety rozmÖwnej, w ktÖ rych
promienie sÔ oneczne mogÔ yby padaÒ bezpo× rednio na obiektyw
kamery. RÖwnie… nale… y unikaÒ miejsc o du… ym poziomie zakÔÖ ceÕ
elektromagnetycznych, oraz miejsc o du… ym poziomie zapylenia.
Pomimo, … e kaseta jest dobrze zabezpieczona antykorozyjnie, lepiej
unikaÒ miejsc, w ktÖ rych mogÑ pojawiaÒ siÓ … rÑ ce lub korodujÑ ce
opary.
Monitory montujemy w domu w dogodnym miejscu, najczÓ× ciej jeden
w przedpokoju, nastÓ pne na piÓ trze, w kuchni, w gara… u, w firmie  lub
u sÑ siada, w pobli… u gniazdka sieciowego, tak aby mo… na byÔ o
wygodnie doprowadziÒ zasilanie do monitora. Nale… y wybraÒ takie
miejsce, gdzie monitor nie bÓ dzie nara… ony na uszkodzenie czy
przypadkowe strÑ cenie.
Zasilacz mo… na rÖwnie… zamontowaÒ w elektrycznej szafce
rozdzielczej np. z licznikiem elektrycznym podÔÑ czajÑ c go do sieci na
staÔ e przewodem w podwÖjnej izolacji, odcinajÑ c wtyczkÓ sieciowÑ ,
(ze wzglÓ dÖw bezpieczeÕ stwa powinna to wykonaÒ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami!) a przewÖ d wyj× ciowy zasilacza do
zasilania monitora odpowiednio przedÔ u… ajÑ c.

3. DobÖ r przewodÖw
KasetÓ rozmÖwnÑ przy furtce nale… y poÔÑ czyÒ z monitorem 
przewodem domofonowym typu YTDY, TKSY, LIYY−P lub podobnym.
Je… eli trzeba zakopaÒ go w ziemi nale… y u… yÒ … elowanego przewodu
typu XTKMXw, XzTKMXw lub podobnego odpornego na wilgoÒ .
Nale… y stosowaÒ taki przewÖ d, w ktÖ rym ka… da … yÔ a ma inny kolor
izolacji, co znakomicie uÔ atwia monta… . Przekroje … yÔ nale… y dobraÒ
zgodnie z tabelÑ w zale… no× ci od dÔ ugo× ci przewodu.
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1 . obudowa natynkowa
2. ramka podtynkowa
3. podstawka kÑ towa
4. ramka podtynkowa kÑ towa

 Rys. 2  RÖ… ne sposoby monta… u kasety rozmÖ wnej

1 2 3
41

1
1



 Tabela przekrojÖw … yÔ :

Przy odlegÔ o× ciach wiÓ kszych ni… 60 m jako przewÖ d wizyjny nale… y
zastosowaÒ przewÖ d koncentryczny o oporno× ci 75 ê , a przekrÖ j
pozostaÔ ych przewodÖw nale… y zwiÓ kszaÒ o 0,2 mm

2
 na ka… de 30 m. 

Do poÔÑ czenia elektrozaczepu z kasetÑ rozmÖwnÑ u… ywamy
przewodu dwu… yÔ owego np. LY−2x0,5. Je… eli trzeba przedÔ u… yÒ
przewÖ d ÔÑ czÑ cy zasilacz z unifonem, mo… emy u… yÒ przewodu typu
np. OMYP 2x0,5 (wykorzystujemy do tego kostkÓ zaciskowÑ
doÔÑ czonÑ do zestawu).
Uwaga: Na schemacie poÔÑ czeÕ podano minimalne ilo× ci … yÔ .
W praktyce dobrze jest przewidzieÒ  kilka … yÔ rezerwowych.

4. DobÖ r elektrozaczepu 
Do wideobramofonu Bastion u… ywa siÓ  typowych elektrozaczepÖw
z cewkÑ na 12 V prÑ du przemiennego o maksymalnym poborze prÑ du
0,7A. Typ elektrozaczepu nale… y dobraÒ do konstrukcji furtki (wymiary,
prawy lub lewy). NajczÓ× ciej stosuje siÓ hiszpaÕ skie elektrozaczepy
firmy Openers & Closers o symbolach: lewy 20.0.03B z listwÑ dÔ ugÑ
i 20.0.09B z listwÑ kÑ towÑ lub prawy 10.0.03B z listwÑ dÔ ugÑ i 10.0.08B
z listwÑ kÑ towÑ , ale oferowana jest rÖwnie… caÔ a gama innych typÖw
o rÖ… nych funkcjach (z wyÔÑ cznikiem, z pamiÓ ciÑ , regulowanych itp).

5. Mocowanie i ÔÑ czenie urzÑ dzeÕ
−  PoprowadziÒ przewÖ d pomiÓ dzy furtkÑ a domem zakopujÑ c go
w ziemi lub prowadzÑ c w inny dogodny sposÖ b. WewnÑ trz domu
poprowadziÒ przewÖ d natynkowo − w korytkach monta… owych,
rurkach, mocujÑ c go do × ciany odpowiednimi uchwytami lub
podtynkowo, je… eli chcemy, aby byÔ niewidoczny. 
−    ZamocowaÒ elektrozaczep do sÔ upka furtki. Do zaciskÖw
elektrozaczepu przykrÓ ciÒ przewÖ d dwu… yÔ owy o dÔ ugo× ci
odpowiedniej do poÔÑ czenia z kasetÑ rozmÖwnÑ na sÔ upku.
−  Przy pomocy doÔÑ czonego do zestawu klucza odkrÓ ciÒ specjalny
wkrÓ t (9 na rys. 3) mocujÑ cy pÔ ytÓ czoÔ owÑ kasety rozmÖwnej 
i wysuwajÑ c pÔ ytÓ (6 na rys. 3) do siebie w dÖÔ wyjÑÒ jÑ z obudowy. 
ObudowÓ przystawiÒ do powierzchni sÔ upka furtki w wybranym
miejscu i poprzez otwory w obudowie zaznaczyÒ miejsce wiercenia 
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ÉyÔ y kabla podÔÑ czone do
zaciskÖw kasety rozmÖwnej

A, B, S2, S1/Z,  4,  V

K, 4K

PrzekrÖ j … yÔ y przy odlegÔ o× ci
30m
0,2 mm

2

0,2 mm
2

60m
0,4 mm

2

lub 2 … yÔ y
po 0,2 mm

2

0,2 mm
2

90m
0,6 mm

2

lub 3 … yÔ y
po 0,2 mm

2

koncentryk

120m
0,8 mm

2

lub 4 … yÔ y
po 0,2 mm

2

koncentryk

150m
1,0 mm

2

lub 5 … yÔ
po 0,2 mm

2

koncentryk



 czterech otworÖw do mocowania i jednego do przeprowadzenia
przewodu. W sÔ upku murowanym wywierciÒ cztery otwory wiertÔ em
widiowym Ø8 mm na gÔÓ boko×Ò ok. 50 mm pod doÔÑ czone do
zestawu koÔ ki rozporowe oraz jeden otwÖ r Ø10 mm do
przeprowadzenia przewodu. W sÔ upku metalowym nale… y wierciÒ
cztery otwory Ø4,5 mm, a do mocowania kasety u… yÒ czterech
dokupionych wkrÓ tÖw M4 o odpowiedniej dÔ ugo× ci i nakrÓ tek M4.
Je… eli kasetÓ chcemy zamontowaÒ podtynkowo, musimy dokupiÒ
ramkÓ podtynkowÑ prostÑ typu BAR lub sko× nÑ typu BARS. Je… eli
chcemy zamontowaÒ kasetÓ sko× nie natynkowo, powinni× my dokupiÒ 
podstawkÓ kÑ towÑ typu BAK − w zale… no× ci od tego jak jÑ obrÖ cimy,
bÓ dziemy mogli skierowaÒ pole widzenia kamery w prawo lub w lewo. 
−  WsunÑÒ koÔ ki rozporowe w wywiercone otwory, do obudowy kasety
rozmÖwnej przez gÖ rny otwÖ r Ø10 wprowadziÒ od tyÔ u kable
monitora i elektrozaczepu i wkrÓ tami przymocowaÒ obudowÓ do
sÔ upka. Je… eli zdecydujemy dodatkowo zamontowaÒ podstawkÓ
kÑ towÑ , przykrÓ camy jÑ do sÔ upka murowanego dwoma wkrÓ tami
z koÔ kami rozporowymi, a do metalowego dwoma wkrÓ tami M4. 
ObudowÓ kasety przykrÓ camy do podstawki kÑ towej czterema
wkrÓ tami M4 (zaÔÑ czonymi do podstawki).
−  KoÕ ce przewodu obraÒ z opony na dÔ ugo× ci ok. 10 cm , z koÕ cÖw … yÔ
usunÑÒ izolacjÓ na dÔ ugo× ci ok. 8 mm. PodÔÑ czyÒ przewody do
zaciskÖw kasety rozmÖwnej wkÔ adajÑ c koÕ ce przewodÖw zgodnie
z rys. 5 i 6. Dwie … yÔ y idÑ ce od elektrozaczepu podÔÑ czyÒ pod zaciski
S1/Z i Z, dziewiÓÒ … yÔ (w przypadku kasety z dwoma przyciskami) lub
osiem … yÔ (w przypadku kasety z jednym przyciskiem) drugiego kabla 
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Rys. 3  Elementy kasety rozmÖ wnej Rys. 4  UÔ o… enie kabla wewnÑ trz kasety
rozmÖ wnej

Rys. 5   SposÖ b podÔÑ czania przewodÖ w do
zaciskÖ w × rubowych kasety rozmÖ wnej

5 mikrofon

6 pÔ yta czoÔ owa

7 pod× wietlane 
   pole nazwisk

8 pod× wietlane przyciski

9 wkrÓ t specjalny

obudowa 1

okienko kamery 2

o× wietlacz  
 podczerwieniÑ 3

gÔ o× nik 4

obudowa
pÔ yta czoÔ owa
pÔ ytka elektroniki
kabel 
zaciski
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BASTION  WIDEO 
WkÔ adka do instrukcji instalacji i monta… u wideobramofonu Bastion

Rys. 1 0 Schemat poÔÑ czenia zestawu z jednoprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖ wnÑ

zaciski kasety
rozmÖ wnej

V
4
4K
K
A

S1/Z
S2
Z

zaciski
elektro−
zaczepu 

zasilacz

zaciski monitora
typu MV- 51 00
lub MV- 5200

1R
2W
3Y
4B
AUX2
AUX1
KEY2
KEY1

Rys. 1 0A  Schemat poÔÑ czenia zestawu z jednoprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖ wnÑ i z dodatkowymi
monitorami z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ

zaciski
elektro−
zaczepu 

V
4
4K
K
A

S1/Z
S2
Z

zasilacz zasilacz zasilaczzasilacz

1R
2W
3Y
4B
AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B
AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1R
2W
3Y
4B
AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B
AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

zaciski monitora gÔÖ wnego
 typu MV- 51 00 (rÖ wnie… MV- 5200

ale bez zaciskÖ w PABX)
zaciski kasety
rozmÖ wnej

zaciski monitorÖ w dodatkowych typu MV- 51 01 
(rÖ wnie… MV- 5201 ale bez zaciskÖ w PABX)
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BASTION  WIDEO  WkÔ adka do instrukcji instalacji i monta… u wideobramofonu Bastion

Rys. 1 1 A  Schemat poÔÑ czenia zestawu z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖ wnÑ i z czterema
monitorami w 2 grupach po 2 monitory z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ

Rys. 1 1 Schemat poÔÑ czenia zestawu z dwuprzyciskowÑ kasetÑ rozmÖ wnÑ i z dwoma monitorami

zaciski
elektro−
zaczepu 

zaciski kasety
rozmÖ wnej

V
4
4K
K
A
B
S1/Z
S2
Z

zasilacz zasilacz zasilaczzasilacz

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

zaciski monitora gÔÖ wnego
 typu MV- 51 00 (rÖ wnie… MV- 5200

ale bez zaciskÖ w PABX)
zaciski monitorÖ w dodatkowych typu MV- 51 01 
(rÖ wnie… MV- 5201 ale bez zaciskÖ w PABX)

zaciski
elektro−
zaczepu 

zaciski kasety
rozmÖ wnej

V
4
4K
K
A
B
S1/Z
S2
Z

zasilaczzasilacz

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

1 R
2W
3Y
4B

AUX2
AUX1
KEY2
KEY1
PABX1
PABX2

zaciski monitora dodatkowego typu MV- 51 01 
(rÖ wnie… MV- 5201 ale bez zaciskÖ w PABX)

zaciski monitora gÔÖ wnego typu MV- 51 00
(rÖ wnie… MV- 5200 ale bez zaciskÖ w PABX)
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otwory do
mocowania
uchwytu na
× cianie

Rys. 7  Uchwyt monitoraRys. 6  Elementy kasety rozmÖ wnej (od spodu)

mikrofon 1
pÔ ytka 2

elektroniki   

regulacje 3

P1−stabilno× ci   
       pracy   
P2−wzmocienia

4 kamera

5 zaciski 
   przyÔÑ czeniowe

 podÔÑ czyÒ pod pozostaÔ e zaciski kasety (rys. 6), skrÓ cone razem
rezerwowe … yÔ y przewodu podÔÑ czyÒ pod zacisk 4. Nale… y zanotowaÒ
na kartce, jakie kolory … yÔ podÔÑ czone sÑ do poszczegÖ lnych zaciskÖw.
Uwaga:  
Pomimo tego, … e przewody przyÔÑ czone do zaciskÖw 4 i 4K po stronie
monitora ÔÑ czÑ siÓ ze sobÑ , nie nale… y ÔÑ czyÒ ich ze sobÑ po stronie
kasety rozmÖwnej!
−  WysunÑÒ w bok z pÔ yty czoÔ owej szybkÓ zakrywajÑ cÑ pole
przeznaczone do wpisywania nazwiska i po wpisaniu zakryÒ kartkÓ
szybkÑ (uwa… ajÑ c, aby otwory karteczki z nazwiskiem trafiÔ y dokÔ adnie
nad otwory diod o× wietlajÑ cych podczerwieniÑ 3 na rys. 3), wsunÑÒ
pÔ ytÓ czoÔ owÑ kasety naciÓ ciem w wystÓ p gÖ rnej czÓ× ci obudowy
i dociskajÑ c palcem przy pomocy klucza specjalnego dokrÓ ciÒ wkrÓ t
mocujÑ cy.
−  Monitor powiesiÒ na × cianie na specjalnym doÔÑ czonym do zestwu
metalowym uchwycie (rys. 7), ktÖ ry przykÔ adamy do × ciany
i zaznaczamy miejsca wiercenia dwÖ ch otworÖw pod koÔ ki rozporowe
Ø6. Po wywierceniu przykrÓ camy go do  × ciany.
−  KoÕ ce przewodu obraÒ z opony na dÔ ugo× ci ok. 10 cm, z koÕ cÖw … yÔ
usunÑÒ izolacjÓ na dÔ ugo× ci ok. 8 mm. PodÔÑ czyÒ do monitora zgodnie
z odpowiednim schematem (na str. 7 i 8), pamiÓ tajÑ c o zgodno× ci
kolorÖw … yÔ przyÔÑ czonych do zaciskÖw kasety rozmÖwnej.
−  PrzeÔÑ cznik (4 na rys. 9) nale… y ustawiÒ w pozycji „1”. Je… eli w systemie
jest zamontowanych wiÓ cej monitorÖw, to w monitorze najbardziej
oddalonym od kamery przeÔÑ cznik ustawiamy w pozycji „1”,
w pozostaÔ ych w pozycji „4”.
−  SprawdziÒ jeszcze raz prawidÔ owo×Ò poÔÑ czeÕ i zawiesiÒ monitor na
× cianie wprowadzajÑ c zaczepy metalowego uchwytu w odpowiednie
otwory tylnej × cianki monitora (3 na rys. 9). 
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1. zaciski przyÔÑ czeniowe
2. gniazdo dodatkowego moduÔ u pamiÓ ci obrazu (nie ma go w zestawie)
3. cztery zaczepy do metalowego uchwytu × ciennego
4. przeÔÑ cznik wspÖÔ pracy z kilkoma monitorami (ustawiÒ jak opisano w punkcie 5)

Rys. 9  Widok monitorÖ w od spodu

Rys. 8  Elementy monitorÖ w

1. osÔ ona ekranu
2. dioda sygnalizujÑ ca podÔÑ czenie zasilania
3. przycisk otwierania drzwi
4. przycisk interkomu
5. przycisk podglÑ du obrazu z kamery
6. regulacja kontrastu obrazu
7. regulacja gÔ o× no× ci wywoÔ ania
8. mikrotelefon

monitor typu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

5

6

7

8

monitor typu 2

monitor typu 1 monitor typu 21

2

3

4



−  Zasilacz przykrÓ ciÒ do × ciany dwoma wkrÓ tami z koÔ kami
rozporowymi. KoÕ cÖwki niskonapiÓ ciowego przewodu zasilacza 
nale… y podkrÓ ciÒ pod zaciski AUX monitora w dowolnej kolejno× ci
(rys. 10 i 11).
−  WÔ o… yÒ wtyczkÓ zasilacza do gniazdka sieciowego i wyprÖ bowaÒ
dziaÔ anie zestawu.

6. Sprawdzenie i regulacja
−  Sprawdzamy wywoÔ anie: po naci× niÓ ciu przycisku w kasecie
rozmÖwnej (8 na rys. 3) −z monitora powinien byÒ sÔ yszalny gÔ o× ny ton
wywoÔ ania (przy odÔ o… onej sÔ uchawce).
−  Po podniesieniu sÔ uchawki monitora sprawdziÒ wyrazisto×Ò rozmowy
z osobÑ stojÑ cÑ przy wej× ciu.
−  W przypadku zestawu ZV-5101 i ZV-5102 z dodatkowymi monitorami
sprawdzamy ÔÑ czno×Ò wewnÓ trznÑ − naciskamy na monitorze przycisk
INTERCOM − we wszystkich monitorach powinno byÒ sÔ ychaÒ
wywoÔ anie, a po podniesieniu sÔ uchawki mo… na prowadziÒ miÓ dzy nimi
rozmowÓ . Sprawdzamy rÖwnie… , czy rozmowy tej nie sÔ ychaÒ w kasecie
przy wej× ciu.
−  Je… eli w sÔ uchawce monitora sÔ ychaÒ pisk czy gwizd (ukÔ ad wzbudza
siÓ ), to nale… y dokonaÒ regulacji pokrÓ cajÑ c ostro… nie przy pomocy
maÔ ego wkrÓ taka regulator P1 w kasecie rozmÖwnej (3 na rys. 6) do
zaniku wzbudzenia.
−  Je… eli wzbudzenie nie da siÓ usunÑÒ , trzeba lekko zmniejszyÒ
wzmocnienie pokrÓ cajÑ c regulator P2 w prawo lub lewo (3 na rys. 6)
i ponownie wyregulowaÒ P1 .
−  Je… eli wywoÔ anie jest za gÔ o× ne, mo… emy ustawiÒ jego poziom 
regulatorem VOLUME monitora (7 na rys. 8). 
−  Mo… emy rÖwnie… wyregulowaÒ kontrast obrazu regulatorem
CONTRAST (6 na rys. 8).
 (Im mniejszy kontrast ustawimy na monitorze, tym wiÓ ksza bÓ dzie
… ywotno×Ò monitora).

7. Schemat poÔÑ czeÕ
Schemat poÔÑ czenia jednoprzyciskowej kasety rozmÖwnej z monitorami
przedstawiono na rys. 10 i 10A, a poÔÑ czenie kasety dwuprzyciskowej 
na rys. 11 i 11A. W przypadku systemÖw bez ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
zaciskÖw PABX1 i PABX2 monitorÖw nie ÔÑ czy siÓ .
Je… eli odlegÔ o×Ò kasety rozmÖwnej od monitora przekracza 60 m, to do
przesyÔ ania sygnaÔ u wizyjnego u… ywamy przewodu koncentrycznego
(rys. 12). Ç rodkowÑ … yÔÓ tego przewodu podÔÑ czamy do zacisku K
(w kasecie rozmÖwnej) i 3Y (w monitorze), a oplot (ekran) do zacisku 4K
(w kasecie rozmÖwnej) i 2W (w monitorze).

1 1
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8. Opis zaciskÖw wideobramofonu Bastion
Monitor (typu 1 i 2)
1R  wyj× cie 12V DC/0,8A do zasilania kasety rozmÖwnej
2W  masa
3Y  wej× cie wideo
4B  wej× cie  wywoÔ ania
KEY1,2  sterowanie elektrozaczepu
AUX1,2  wej× cie zasilania
VMU  gniazdo do przyÔÑ czenia dodatkowego moduÔ u pamiÓ ci obrazu
PABX1,2  linia ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej (tylko w monitorze typu 1)

Kaseta rozmÖwna BV
V  wej× cie zasilania 12V  DC
A  wyj× cie wywoÔ ania 1 
B  wyj× cie wywoÔ ania 2
K  wyj× cie sygnaÔ u wideo
4  masa
4K  masa kamery
S1/Z  wyj× cie napiÓ cia 12V dla elektrozaczepu, maksymalnie 0,7A 

oraz pod× wietlenie nazwisk 
S2  wej× cie napiÓ cia dla pod× wietlenia nazwisk
Z  sterowanie elektrozaczepu

9. Konserwacja wideobramofonu

Rys. 1 2 SposÖ b poÔÑ czenia kasety rozmÖ wnej i monitorÖ w przewodem koncentrycznym 
przy odlegÔ o× ci powy… ej 60 m (pozostaÔ e przewody bez zmian, jak na schematach str. 7 i 8)

zaciski kasety
rozmÖ wnej

kabel koncentryczny 75 ê

oplot (ekran)

przewÖ d × rodkowy

V
4
4K
K
A
B
S1/Z
S2
Z

1R
2W
3Y
4B
AUX
AUX
KEY
KEY

zaciski monitora

1 R
2W
3Y
4B
AUX
AUX
KEY
KEY

zaciski monitora

1R
2W
3Y
4B
AUX
AUX
KEY
KEY

zaciski monitora

               KasetÓ rozmÖwnÑ nale… y utrzymywaÒ w czysto× ci. Przy pogorszeniu
jako× ci obrazu okienko kamery nale… y wyczy× ciÒ . Do tego celu u… yÒ
nale… y miÓ kkiej, wilgotnej × ciereczki z odrobinÑ np. pÔ ynu  do mycia
naczyÕ . Nie wolno u… ywaÒ … adnych rozpuszczalnikÖw ani × rodkÖw
mogÑ cych porysowaÒ ukÔ ad optyczny. Jednak gdyby zaszÔ a konieczno×Ò
wymiany przezroczystej, plastikowej osÔ onki obiektywu, mo… na to zrobiÒ
nastÓ pujÑ co:
po odkrÓ ceniu wkrÓ tÖw mocujÑ cych pÔ ytkÓ kamery (4 na rys. 6) kamerÓ ostro… nie
odchylamy, starÑ osÔ onÓ usuwamy przy pomocy wkrÓ taka, a nowÑ (doÔÑ czonÑ do kasety) po
umieszczeniu centralnie wzglÓ dem otworu wizjera w pÔ ycie czoÔ owej zabezpieczamy
w 3 punktach na obrze… u klejem typu Super Glue. NastÓ pnie ustawiamy kamerÓ na
poprzednim miejscu i mocujemy dokrÓ cajÑ c wkrÓ ty.



10. Kompletacja  zestawu
W skÔ ad zestawu wchodzi:
1 . Kaseta rozmÖwna BV z jednym lub dwoma przyciskami wywoÔ ania  
     w obudowie natynkowej
2. Monitor gÔÖwny typu 1 lub 2 (MV-5100 lub MV-5200) z mikrotelefonem
3. Zasilacz z wtyczkÑ sieciowÑ
4. Uchwyt do zawieszenia monitora
5. Komplet koÔ kÖw rozporowych i wkrÓ tÖw
6. Klucz specjalny do otwierania kasety rozmÖwnej
7. Trzy zapasowe etykiety do wpisywania nazwisk
8. Zapasowy bezpiecznik, poÔÑ czeniowa kostka zaciskowa
9. Zapasowa osÔ ona obiektywu kamery (2 szt)
10. WkrÓ tak do regulacji

Do zestawu mo… na dodatkowo zastosowaÒ :
1 . Monitory do rozszerzeÕ MV-5101 lub MV-5201 z zasilaczami  
     (do monitora MV-5100 w zestawie nale… y dokupiÒ monitor MV-5101,
      a do MV-5200 nale… y dokupiÒ MV-5201)
2. RamkÓ podtynkowÑ prostÑ typu BAR (rys. 13)
3. RamkÓ podtynkowÑ sko× nÑ typu BARS (rys. 14)
4. Wspornik kÑ towy typu BAK (rys. 15)
5. DodatkowÑ przezroczystÑ osÔ onÓ 
     przeciwdeszczowÑ typu DOP (rys. 16)

W przygotowaniu:  ModuÔ pamiÓci obrazu umo…liwiajÑcy automatyczne
zapamiÓtanie zdjÓÒ odwiedzajÑcych nas go×ci oraz dodatkowe unifony.
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Rys. 1 3  
Ramka typu BAR

Rys. 1 4 
 Ramka typu BARS

Rys. 1 5 
 Podstawka typu BAK

Rys. 1 6  
OsÔ ona DOP



11. Dane techniczne wideobramofonu Bastion
Maksymalne odlegÔ o× ci
Maksymalna odlegÔ o×Ò kasety rozmÖwnej od najbardziej odlegÔ ego monitora 150 m
Maksymalna odlegÔ o×Ò miÓ dzy monitorami 30 m od pierwszego do ostatniego
Monitor (typu 1 lub typu 2)
Ekran  czarno-biaÔ y, przekÑ tna 4 cale
Odchylanie  CCIR 15,62 kHz (poziome), 50 Hz (pionowe) 
Zasilanie  15V AC
PobÖ r mocy  13 W podczas pracy; 0,5W w stanie czuwania
Rozdzielczo×Ò  380 linii
SygnaÔ wej× ciowy  zespolony sygnaÔ wideo, 1 Vp-p/75 ê
Wymiary  190 mm x 230 mm x 52 mm

Kamera
Przetwornik  1/3 cala, czarno-biaÔ y, 290000 pixeli
Synchronizacja  wewnÓ trzna
Odchylanie  15,62 kHz/50 Hz (CCIR)
Ogniskowa  3,7 mm
Wyj× cie  zespolony sygnaÔ wideo 1V p-p/75ê  
CzuÔ o×Ò  0,4 luxa lub 0 luxÖw z o× wietlaczem podczerwieni
Odchylanie  625 linii (CCIR)
Auto−iris  wewnÓ trzny system ALC
Szumy  S/N 45 dB
Korekcja gamma  0,45
Rozdzielczo×Ò  380 linii TV (pozioma)
Zasilanie  9-16 V DC
PobÖ r prÑ du  max. 110 mA

Zasilacz
NapiÓ cie pierwotne  220 V AC 
Bezpiecznik   WTAT 250 mA
NapiÓ cie wtÖ rne  14V AC (przy 1,6 A)
Moc  25 VA
Znak bezpieczeÕ stwa  B

Opakowanie
Jednostkowe  pudeÔ ko  360 x 265 x 75 mm
Zbiorcze na (5 zest.)  karton 370 x 280 x 390 mm

ul. Nowa 20, 90-031 ÄÖ dØ , tel.(0-42)672 44 00, fax 672 44 45
E-mail: laskomex@ laskomex.com.pl,    http://www.laskomex.com.pl

®

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierowaÒ pod nasz numer
telefonu, faksu lub e-mailem.


