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1.Zalety

- Instalacja elektryczna wideodomofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie by³a
nara¿ona na bezpo�rednie wy³adowanie atmosferyczne.

- Wideomonitor i unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w
taki sposób, aby nie stwarza³ zagro¿enia dla u¿ytkowników i nie by³ nara¿ony na przypadkowe
potr¹cenia.

- Zabronione jest pod³¹czanie wideomonitora lub unifonu do instalacji innej ni¿ wideodomofonowa
wykonana zgodnie z zaleceniami producenta,

- Wideomonitor i unifon nie powinny byæ nara¿one na dzia³anie wysokiej temperatury oraz
wilgoci. Nie nale¿y montowaæ wymienionych elementów w ³azienkach ani w pobli¿u grzejników.

- Nie nale¿y montowaæ monitora w miejscu, w którym na jego ekran bêd¹ padaæ bezpo�rednie
promienie s³oneczne, poniewa¿ mo¿e to utrudniæ korzystanie z urz¹dzenia.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie urz¹dzeñ, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego
niew³a�ciwe dzia³anie lub po¿ar.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê w obudowie
wideomonitora, poniewa¿ grozi to po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

- Pod³¹czenie do zacisków wideomonitora zasilania z innych �róde³, ni¿ oryginalny zasilacz
jest zabronione, poniewa¿ mo¿e doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.

- Nie nale¿y jednocze�nie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ d�wigni w podstawie unifonu
(nie dotyczy przycisku otwierania drzwi i wywo³ania wewnêtrznego). Stwarza to mo¿liwo�æ
pojawienia siê w s³uchawce g³o�nego sygna³u wywo³ania, który mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia s³uchu.

- Samodzielne otwieranie wideomonitora lub naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu
jest zabroniona, poniewa¿ mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia.

- Zniekszta³cenia obrazu pojawiaj¹ce siê w trakcie lub po deszczu maj¹ charakter przej�ciowy,
zwi¹zany z gromadzeniem siê wody w okolicy obiektywu i nie s¹ objawem uszkodzenia
sprzêtu.

2. Warunki instalacji i eksploatacji

- Nowoczesny system wideodomofonowy umo¿liwiaj¹cy obserwacjê terenu przed wej�ciem
oraz prowadzenie rozmowy ze znajduj¹cymi siê przy nim go�æmi .

- Mo¿liwo�æ zdalnego otwierania drzwi lub furtki.
- Mo¿liwo�æ obserwowania na monitorze obrazu osoby, z któr¹ prowadzona jest rozmowa.
- Ma³o widoczna kamera ukryta w bramofonie.
- O�wietlacz podczerwieni u³atwiaj¹cy obserwacjê twarzy osób odwiedzaj¹cych w nocy.
- Niewielkie wymiary umo¿liwiaj¹ce ³atwy monta¿, nawet na w¹skim s³upku bramy.
- Pod�wietlane przyciski wywo³ania i pole informacyjne na nazwisko lokatora.
- Regulacja g³o�no�ci wywo³ania, kontrastu i jaskrawo�ci w monitorze.
- Uk³ad symetrycznej transmisji sygna³u wideo eliminuj¹cy konieczno�æ stosowania przewodu

koncentrycznego.
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3. Elementy urz¹dzenia

Bramofon

Bramofon jest elementem zestawu montowanym przy wej�ciu do posesji, biura czy mieszkania.
Bramofon posiada jeden lub dwa przyciski wywo³ania, których wci�niêcie powoduje generowanie
sygna³u akustycznego w s³uchawce wideomonitora lub unifonu.

Rys. 3.1 Wideomonitor.
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Wideomonitor

Wideomonitor jest elementem zestawu montowanym wewn¹trz lokalu, umo¿liwiaj¹cym
prowadzenie rozmowy z osob¹ odwiedzaj¹c¹ oraz jednoczesn¹ jej obserwacjê na ekranie
monitora.  Przycisk DRZWI umo¿liwia domownikowi zdalne sterowanie elektrozaczepem
blokuj¹cym wej�cie, przy którym zamontowany jest bramofon.

Obraz na ekranie monitora pochodzi z zamontowanej w bramofonie czarno-bia³ej kamery, i
jest w³¹czany automatycznie w chwili wci�niêcia przycisku wywo³ania w bramofonie lub w
dowolnym momencie po wci�niêciu przycisku PODGL¥D w monitorze.

Prowadzenie rozmowy umo¿liwia s³uchawka pod³¹czona do monitora. Rozmowa mo¿e byæ
prowadzona miêdzy wideomonitorem (lub zastêpuj¹cym monitor unifonem LM-15/1) a bramofonem
albo miêdzy wideomonitorem a dodatkowym unifonem LM-16/1 (³¹czno�æ wewnêtrzna).
Wideomonitor posiada potencjometry do regulacji g³o�no�ci wywo³ania, kontrastu i jaskrawo�ci.
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Rys. 3.3  Unifon LM-16/1.
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Unifon LM-15/1

Jest to unifon przeznaczony jest do zestawu z dwuprzyciskowym bramofonem, w którym
zastêpuje jeden z wideomonitorów. Unifon stosowany jest w przypadku, kiedy w jednym lokalu
wymagane jest zamontowanie wideomonitora, a w drugim wystarczaj¹ce bêdzie zamontowanie
unifonu.

Unifon, podobnie jak wideomonitor mo¿e byæ wywo³ywany przez wci�niêcie przycisku
wywo³ania w bramofonie.  Posiada trójpozycyjny regulator g³o�no�ci wywo³ania wewnêtrznego
i zewnêtrznego. Po wci�niêciu przycisku wywo³ania w wideobramofonie unifon odczekuje ok.
1 minutê na podniesienie s³uchawki, po czym wraca do trybu czuwania. Czas rozmowy w unifonie
nie jest limitowany.

W urz¹dzeniu znajduje siê czarno-bia³a kamera, której obraz przekazywany jest do
wideomonitora. Zastosowana zosta³a kamera typu PINHOLE, umo¿liwiaj¹ca obserwacjê przez
otwór o �rednicy kilku mm, dziêki czemu jest ona bardzo s³abo widoczna.

Obserwacjê w ciemno�ci u³atwia wbudowany w kasetê o�wietlacz podczerwieni (cztery diody
znajduj¹ce siê na obrze¿ach pola z nazwiskiem lokatora) pozwalaj¹cy na obserwacjê twarzy
osoby odwiedzaj¹cej z odleg³o�ci ok. 40 cm.

W bramofonie znajduje siê te¿ pod�wietlane pole z p³ytk¹ z tworzywa sztucznego, za któr¹
mo¿na umie�ciæ kartkê z nazwiskiem lokatora.

Bramofon cechuje siê niewielkimi rozmiarami, które umo¿liwiaj¹ jego ³atwy monta¿ na �cianie
budynku, ogrodzenia czy nawet w¹skim, metalowym s³upku bramy.

W wersji podstawowej urz¹dzenie przeznaczone jest do monta¿u natynkowego, dostêpne
s¹ równie¿ ramki umo¿liwiaj¹ce monta¿ podtynkowy. Na  uwagê zas³uguje ramka k¹towa,
umo¿liwiaj¹ca zamontowanie bramofonu w taki sposób,aby kamera by³a skierowana w stronê
osoby stoj¹cej na wprost furtki, znacznie u³atwiaj¹c jej obserwacjê.

Obudowa bramofonu wykonana jest z blachy stalowej za� panel z frezowanego aluminium.
Ca³o�æ pokryta jest warstw¹ farby proszkowej chroni¹cej urz¹dzenie przed szkodliwym wp³ywem
warunków atmosferycznych.

Unifon dodatkowy LM-16/1

Unifon s³u¿y do rozszerzenia mo¿liwo�ci zestawu wideodomofonowego. Pozwala na
prowadzenie rozmowy z osob¹ odwiedzaj¹c¹ przy bramie z miejsca innego ni¿ to, w którym
zamontowany jest monitor. Unifon LM-16/1 umo¿liwia sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym
wej�cie, s³u¿y do tego górny przycisk znajduj¹cy siê w podstawie unifonu.

Dolny przycisk s³u¿y do wywo³ania wideomonitora przy po³¹czeniu wewnêtrznym
(interkomowym). W unifonie znajduje siê równie¿ wy³¹cznik umo¿liwiaj¹cy ca³kowite wy³¹czenie
sygna³u wywo³ania.
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Rys. 3.4  Unifon LM-15/1.

Elektrozaczep

Elektrozaczep jest urz¹dzeniem montowanym przy wej�ciu do obiektu lub
furtce. Umo¿liwia on zdalne odblokowanie wej�cia po podaniu napiêcia na
jego zaciski.

Elektrozaczep powinien byæ dobrany do konstrukcji drzwi  lub furtki, dlatego
nie jest on standardowym elementem zestawu i nale¿y go nabyæ oddzielnie.
Zalecane jest, aby do zestawu zastosowany by³ elektrozaczep na napiêcie
12 V AC i poborze pr¹du nie przekraczaj¹cym 0.7A, np. elektrozaczep 10.0.00
B lub 20.0.00 B firmy Openers&Closers

Ramka podtynkowa i podstawka k¹towa.

Ramka umo¿liwia podtynkowy monta¿ bramofonu. Dostêpne s¹ dwie wersje ramki- ramka
prosta i ramka k¹towa (patrz rys. 3.5)   Przy szerokim wej�ciu, gdzie zachodzi obawa, ¿e stoj¹ca
przed nim osoba mo¿e nie znale�æ siê w polu widzenia kamery, mo¿na zastosowaæ ramkê
lub podstawkê k¹tow¹, która umo¿liwia skierowanie bramofonu  (wraz z kamer¹) w kierunku
osoby stoj¹cej naprzeciw furtki lub drzwi.

Ramka k¹towa umo¿liwia monta¿ podtynkowy, natomiast podstawka k¹towa monta¿ natynkowy.

a) Ramka zwyk³a BAR          b) Ramka k¹towa BARS              c) Podstawka k¹towa BAK

Rys 3.5 Ramki i podstawki do bramofonu Bastion:

Do unifonu LM-15/1 nie mo¿na pod³¹czyæ dodatkowego unifonu LM-16/1.  Wykorzystuj¹c
unifon LM-15/1 mo¿na równie¿ nawi¹zaæ ³¹czno�æ wewnêtrzn¹ z monitorem drugiego lokalu,
pod warunkiem, ¿e nie jest on rozbudowany o dodatkowy unifon LM-16/1.
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4.Konfiguracje pracy

Wideodomofon dla jednego lokatora

Wideodomofon w tej konfiguracji sk³ada siê z bramofonu z jednym przyciskiem wywo³ania
oraz wideomonitora. Zestaw mo¿na rozbudowaæ o dodatkowy unifon LM-16/1, nie jest natomiast
mo¿liwe równoleg³e pod³¹czenie dwóch wideomonitorów.

Po wci�niêciu przycisku wywo³ania w bramofonie sygna³ wywo³ania pojawi siê jednocze�nie
w monitorze i dodatkowym unifonie. Rozmowê mo¿na prowadziæ po podniesieniu s³uchawki w
jednym z wymienionych urz¹dzeñ, mo¿na te¿ prowadziæ rozmowê z obu tych urz¹dzeñ
jednocze�nie.

Elektrozaczep zostanie uruchomiony po wci�niêciu przycisku otwarcia drzwi w wideomonitorze
lub unifonie pod warunkiem, ¿e zosta³y one wcze�niej wywo³ane z bramofonu, lub w sytuacji,
kiedy w wideomonitorze zosta³ uaktywniony podgl¹d.

Miêdzy unifonem a wideomonitorem mo¿na prowadziæ rozmowê wewnêtrzn¹ przy czym
wywo³anie wewnêtrzne  ma inny ton ni¿ wywo³anie z bramofonu, aby mo¿na by³o je ³atwo
rozró¿niæ. Rozmowa prowadzona miêdzy monitorem a dodatkowym unifonem nie jest s³yszana
w bramofonie (pod warunkiem, ¿e nie jest aktywny podgl¹d z bramy).

Wideodomofon dla dwóch lokatorów

W zale¿no�ci od potrzeb i wymagañ lokatorów mo¿na zastosowaæ jedno z dwóch rozwi¹zañ:
- Wideodomofon sk³ada siê z jednego dwuprzyciskowego bramofonu oraz dwóch

wideoomonitorów.
Po wci�niêciu przycisku w bramofonie wywo³ywany jest jeden z dwóch wideomonitorów. Z
wywo³anego wideomonitora mo¿na  prowadziæ rozmowê i sterowaæ elektrozaczepem
blokuj¹cym wej�cie.
Do ka¿dego z wideomonitorów mo¿na pod³¹czyæ dodatkowy unifon LM-16/1. W unifonie tym
wywo³anie sygnalizowane jest jednocze�nie z wywo³aniem w monitorze do którego zosta³
pod³¹czony. Miêdzy monitorem a pod³¹czonym do niego unifonem mo¿na dodatkowo
realizowaæ ³¹czno�æ wewnêtrzn¹. Rozmowa ta mo¿e byæ s³yszana w drugim wideomonitorze
(i ewentualnie pod³¹czonym do niego unifonie dodatkowym).
Je¿eli wideomonitory nie zostan¹ rozbudowane o dodatkowe unifony, to mo¿na je po³¹czyæ
w taki sposób, aby mo¿na by³o realizowaæ ³¹czno�æ wewnêtrzn¹ miêdzy nimi. Nie ma takiej
mo¿liwo�ci, je�li do przynajmniej jednego wideomonitora pod³¹czony jest unifon dodatkowy.

- Wideodomofon sk³ada siê z jednego dwuprzyciskowego bramofonu oraz wideomonitora i
unifonu LM-15/1, które wywo³ywane s¹ niezale¿nymi przyciskami bramofonu.
Unifon LM-15/1 zastêpuje wideomonitor w sytuacji, kiedy w jednym z pomieszczeñ wystarczaj¹ca
jest komunikacja g³osowa i nie ma potrzeby obserwowania rozmówcy na monitorze. Miêdzy
wideomonitorem wyposa¿onym w dodatkowy unifon LM-16/1 i unifonem LM-15/1 nie mo¿na
realizowaæ ³¹czno�ci wewnêtrznej (jest to natomiast mo¿liwe w przypadku, kiedy do monitora
nie zosta³ pod³¹czony unifon LM-16/1), nie mo¿na te¿ do unifonu LM-15/1 pod³¹czyæ unifonu
dodatkowego LM-16/1. Wideomonitor mo¿na rozbudowaæ o dodatkowy unifon LM-16/1 tak,
jak w opisanych wy¿ej przypadkach.
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5.Monta¿ i uruchomienie

Rys. 5.1 Wybór miejsca monta¿u bramofonu

Nale¿y unikaæ takich miejsc montowania kasety rozmównej, w których promienie s³oneczne
mog³yby padaæ bezpo�rednio na obiektyw kamery. Nale¿y równie¿ unikaæ miejsc o du¿ym
poziomie zak³óceñ elektromagnetycznych, oraz miejsc o du¿ym poziomie zapylenia.

Standardowo w zestawie znajduje siê obudowa natynkowa, mo¿na jednak zastosowaæ
dodatkow¹ ramkê (prost¹ lub k¹tow¹) umo¿liwiaj¹c¹ monta¿ podtynkowy. Monta¿ podtynkowy
zwiêksza odporno�æ kasety na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu.

Je�li zachodzi obawa, ¿e osoba stoj¹ca przed wej�ciem mo¿e nie znale�æ siê w polu widzenia
kamery, mo¿na zastosowaæ ramkê k¹tow¹.

W pierwszej kolejno�ci nale¿y wybraæ miejsce, w którym zamontowany bêdzie bramofon i
okre�liæ sposób jego monta¿u (natynkowy lub podtynkowy).

Nastêpnie nale¿y doprowadziæ do tego miejsca przewód po³¹czeniowy. Bramofon mo¿e
wymagaæ regulacji, dlatego wygodnie jest u³o¿yæ przewód w rurce umo¿liwiaj¹cej jego wycofanie.

W przypadku monta¿u natynkowego nale¿y przy³o¿yæ bramofon do miejsca, w którym ma
byæ zamontowany i zaznaczyæ miejsce pod otwory na ko³ki rozporowe, wywierciæ  otwory i
umie�ciæ w nich plastikowe elementy ko³ków. Je�li bramofon montowany bêdzie podtynkowo
nale¿y wykonaæ w �cianie otwór o wymiarach 137x50x30  i przygotowaæ otwory pod ko³ki
rozporowe. Przestrzeñ miêdzy ramk¹ a murem mo¿na wype³niæ gipsem. Nastêpnie nale¿y
prze³o¿yæ przewody elektryczne przez otwór w tylnej czê�ci obudowy i tymczasowo przymocowaæ
j¹  do �ciany lub s³upka przy pomocy dwóch wkrêtów.  Nastêpnie pod³¹czyæ przewody elektryczne
zgodnie z do³¹czonym schematem i zamocowaæ panel w obudowie.

Kolejnym etapem jest uruchomienie wideodomofonu. Je�li pod³¹czone s¹ wszystkie elementy
zestawu nale¿y pod³¹czyæ zasilanie i sprawdziæ dzia³anie urz¹dzenia. Je�li w bramofonie pojawi¹
siê sprzê¿enia lub piski nale¿y dokonaæ regulacji opisanej w p. 6.

Nastêpnie nale¿y zdemontowaæ panel i wkrêciæ pozosta³e wkrêty mocuj¹ce panel do s³upka
lub �ciany.

Bramofon nale¿y zamontowaæ w pobli¿u wej�cia, najlepiej na s³upku furtki lub ogrodzenia,
na wysoko�ci ok. 1,55 m.  Bramofon nale¿y zamontowaæ na s³upku po stronie zamka furtki, z
którym bêdzie wspó³pracowa³ elektrozaczep. Je�li bramofon zostanie zamontowany na s³upku
po stronie zawiasów konieczne bêdzie doprowadzenie przewodów do elektrozaczepu pod furtk¹
 (RYS. 5.1)  .
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Rys. 5.2 Ró¿ne sposoby monta¿u bramofonu

Rys. 5.3 Mocowanie monitora i listwy po³¹czeniowej

Wideomonitor nale¿y zamontowaæ w takim miejscu, aby korzystanie z niego by³o jak
najbardziej wygodne. Nie nale¿y montowaæ monitora w miejscach silnie nas³onecznionych,
poniewa¿ pogarsza to jako�æ obrazu obserwowanego na ekranie.

Monitor nie powinien te¿ byæ nara¿ony na przypadkowe potr¹cenia mog¹ce doprowadziæ
do str¹cenia s³uchawki.

Monitor montowany jest do �ciany za po�rednictwem metalowego uchwytu. W pierwszej
kolejno�ci nale¿y wybraæ miejsce monta¿u monitora i doprowadziæ do niego przewody
po³¹czeniowe. Nastêpnie nale¿y przy³o¿yæ do �ciany metalowy uchwyt mocuj¹cy i zaznaczyæ
miejsca pod otwory wkrêtów mocuj¹cych. Wykonaæ otwory wiert³em, umie�ciæ w nich
plastikowe elementy ko³ków rozporowych a nastêpnie zamocowaæ uchwyt do �ciany.

Pod³¹czyæ przewody do listy po³¹czeniowej zgodnie ze schematem po³¹czeñ, nastêpnie
przy³o¿yæ monitor do �ciany, pod³¹czyæ przewody zasilaj¹ce i na³o¿yæ na z³¹cze listwê z
pod³¹czonymi przewodami. Na koniec zawiesiæ monitor na metalowym uchwycie
(patrz rys 5.3)

ty³ monitora

z³¹cze
UWAGA!
Listwê po³aczeniow¹ nale¿y montowaæ
w sposób przedstawiony na rysunku!
Odwrócenie listwy mo¿e spowodowaæ
nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzenia!

Listwa po³aczeniowa
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Uwaga!

Wideodomofon wyposa¿ony jest w uk³ad symetryzatora umo¿liwiaj¹cy przesy³anie

obrazu z kamery za po�rednictwem zwyk³ych przewodów, w zwi¹zku z czym stosowanie

przewodów i kabli koncentrycznych 75 ohm nie jest zalecane!

* Wymagany przekrój mo¿na uzyskaæ ³¹cz¹c równolegle odpowiedni¹ liczbê ¿y³ o mniejszym
przekroju. ¯y³a o �rednicy 0.5 mm ma przekrój 0,2 mm2

.

Rys. 5.4 Tabela przewodów

W pobli¿u monitora nale¿y przewidzieæ miejsce na zasilacz. Miejsce to nale¿y wybraæ w ten
sposób, aby w pobli¿u znajdowa³o siê gniazdko elektryczne, do którego zostanie  pod³¹czona
wtyczka zasilacza.

Ze wzglêdów estetycznych zasilacz mo¿na zamontowaæ w innym miejscu, np. w skrzynce
elektrycznej. Zasilacz posiada wtyczkê sieciow¹, któr¹ mo¿na odci¹æ w przypadku, kiedy ma on
zostaæ pod³¹czony bezpo�rednio do zacisków z napiêciem sieci w skrzynce elektrycznej (ze
wzglêdów bezpieczeñstwa powinna to wykonaæ osoba z odpowiednimi uprawnieniami!). Do tego
celu nale¿y zastosowaæ dwu¿y³owy przewód, np. OMP 2x0,5.

UWAGA!

Do po³¹czenia zasilacza z wideomonitorem nie nale¿y do tego celu stosowaæ

przewodów domofonowych lub telekomunikacyjnych.

Dobór przewodów

Kasetê rozmówn¹ przy furtce nale¿y po³¹czyæ z monitorem przewodem domofonowym lub
telekomunikacyjnym lub podobnym (patrz tabela 5.4). Je¿eli trzeba zakopaæ go w ziemi nale¿y
u¿yæ ¿elowanego kabla odpornego na wilgoæ. Nale¿y stosowaæ taki przewód, w którym ka¿da
¿y³a ma inny kolor izolacji, co znakomicie u³atwia monta¿. Przekroje ¿y³ nale¿y dobraæ zgodnie
z tabel¹ w zale¿no�ci od d³ugo�ci przewodu.W przypadku wideodomofonu z dwoma monitorami
niedopuszczalne jest pod³¹czenie zacisków K1, K2 w monitorach z tymi samymi zaciskami w
bramofonie dwoma oddzielnymi przewodami. Wymienione zaciski w kasecie rozmównej nale¿y
pod³¹czyæ z zaciskami K1 K2 w jednym z monitorów, a nastêpnie do zacisków tych pod³¹czyæ
zaciski z drugiego monitora. Do wykonania tych po³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ jedn¹ parê
przewodów. Na zaciskach K1 K2 drugiego monitora nale¿y zamontowaæ rezystor 150 ohm.
Maksymalna odleg³o�æ miêdzy bramofonem a wideomonitorem wynosi 100m.

¯y³y kabla pod³¹czone
do zacisków kasety
rozmownej

Przekrój ¿y³y przy odleg³o�ci

20m 40m 60m 80m 100m

U 0,2 mm2 0,2 mm2 0,4 mm2 0,4 mm2   0,6 mm2

S,SZ,Z 0,4 mm2 0,4 mm2 0,6 mm2 0,8 mm2   1,0 mm2

4 0,4 mm2 0,4 mm2 0,6 mm2 0,6 mm2   0,8 mm2

A,B 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2   0,2 mm2

K1,K2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2 0,2 mm2   0,2 mm2

YTDY lub podobne

XTKMXpw, XzTKMXpw lub podobne

UTP kat 5 - linie K1, K2,  YTDY - pozosta³e

Przewody

Przewody

Przewody
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6.Regulacja

g³o�no�æ

balans

balans

g³o�no�æ
kametra

mikrofon

Poszczególne elementy wideodomofonu s¹ wstêpnie wyregulowane w procesie produkcyjnym.
W niektórych sytuacjach mo¿e jednak zachodziæ konieczno�æ dokonania regulacji urz¹dzenia.
Dotyczy to zw³aszcza bramofonu zawieraj¹cego uk³ad antylokalny.

Regulacja bramofonu

Bramofon jest wstêpnie wyregulowany w procesie produkcyjnym i nie wymaga regulacji po
zamontowaniu. Zmiana po³o¿enia potencjometrów bez wyra�nej potrzeby nie jest wskazana,
poniewa¿ regulacja bramofonu jest stosunkowo trudna i czasoch³onna. Regulacjê nale¿y wykonaæ
w przypadku pojawienia siê w bramofonie niepo¿¹danych sprzê¿eñ akustycznych.

W  bramofonie znajduje siê uk³ad eliminuj¹cy sprzê¿enia akustyczne miêdzy g³o�nikiem a
mikrofonem bramofonu (uk³ad antylokalny) objawiaj¹ce siê g³o�nymi gwizdami dochodz¹cymi
z urz¹dzenia.

Na pracê uk³adu antylokalnego ma wp³yw wiele czynników- odleg³o�æ miêdzy elementami
wideodomofonu, ich liczba, parametry u¿ytego przewodu itp.

Regulacja uk³adu antylokalnego jest �ci�le powi¹zana z regulacj¹ g³o�no�ci w bramofonie-
zmiana g³o�no�ci najczê�ciej poci¹ga za sob¹ konieczno�æ regulacji uk³adu antylokalnego.

Dlatego  w niektórych przypadkach mo¿e zachodziæ potrzeba regulacji tego uk³adu przy
uruchomieniu wideodomofonu.

Po zamontowaniu wszystkich elementów wideodomofonu nale¿y w³¹czyæ zasilanie i sprawdziæ
dzia³anie wszystkich jego elementów. Je�li z g³o�nika bramofonu dochodzi g³o�ny gwizd nale¿y
dokonaæ regulacji uk³adu.

UWAGA!

Regulacjê tego uk³adu nale¿y dokonywaæ przy bramofonie z p³yt¹ czo³ow¹ zamontowan¹

w obudowie. W zwi¹zku z tym na czas regulacji uk³adu antylokalnego nale¿y

zdemontowaæ ze s³upka lub �ciany obudowê bramofonu, aby mo¿liwy by³ dostêp do

elementów regulacyjnych znajduj¹cych siê z ty³u obudowy.

Regulacjê g³o�no�ci i uk³adu antylokalnego umo¿liwiaj¹ potencjometry P1 i P2 w bramofonie
(Rys. 6.1). Je�li domofon wymaga regulacji to potencjometrem P2 nale¿y zwiêkszyæ g³o�no�æ
w bramofonie a¿ do momentu pojawienia siê sprzê¿enia, po czym delikatne zmieniaj¹c po³o¿enie
potencjometru w przeciwn¹ stronê doprowadziæ do zaniku sprzê¿enia. Nastêpnie reguluj¹c
potencjometrem P1 znale�æ dwa skrajne po³o¿enia, w których pojawia siê sprzê¿enie. Ustawiæ
potencjometr po �rodku przedzia³u wyznaczonego tymi po³o¿eniami. Je�li Je�li konieczne jest
zwiêkszenie g³o�no�ci w bramofonie nale¿y j¹ ponownie zwiêkszyæ potencjometrem P2 do
momentu pojawienia siê sprzê¿enia, a nastêpnie reguluj¹c potencjometrem P1 znale�æ �rodek
zakresu regulacji, w którym sprzê¿enie zanika. Operacjê t¹ nale¿y wykonywaæ do momentu
uzyskania zadowalaj¹cego efektu.Istnieje równie¿ druga metoda regulacji uk³adu antylokalnego.

Rys. 6.1 Elementy regulacyjne w bramofonie
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Dmuchaj¹c w mikrofon wideobramofonu i jednocze�nie zmieniaj¹c po³o¿enie potencjometru
P1 doprowadziæ do sytuacji, w której g³o�no�æ szumu dobiegaj¹cego z g³o�nika bramofonu jest
minimalna. Nastêpnie zwiêkszaj¹c g³o�no�æ potencjometrem P2 doprowadziæ do pojawienia siê
sprzê¿enia po czym delikatnie zmieniaj¹c po³o¿enie potencjometru w przeciwn¹ stronê doprowadziæ
do zaniku sprzê¿enia.

Regulacja wideomonitora

W wideomonitorze dostêpne s¹ trzy potencjometry pozwalaj¹ce regulowaæ g³o�no�æ wywo³ania
oraz jaskrawo�æ i kontrast obrazu (Rys.3.1 ) .
Pozosta³e parametry s¹ ustawione w procesie produkcyjnym i u¿ytkownik nie ma mo¿liwo�ci
ich zmiany.

Unifon  LM-15/1

W urz¹dzeniu dostêpny jest trójpozycyjny prze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy skokow¹ regulacjê g³o�no�ci
wywo³ania.
Po zdjêciu pokrywy unifonu dostêpne s¹ nastêpuj¹ce elementy regulacyjne:
Potencjometr P1 s³u¿y do regulacji tonu wywo³ania.
Potencjometr P2 s³u¿y do regulacji czu³o�ci mikrofonu (wp³ywa na g³o�no�æ w g³o�niku bramofonu)

Unifon LM-16/1

W urz¹dzeniu dostêpny jest wy³¹cznik wywo³ania.
Po zdjêciu pokrywy unifonu dostêpny jest potencjometr  P1  pozwalaj¹cy na regulacjê czu³o�ci

mikrofonu. O tonie i g³o�no�ci wywo³ania decyduj¹ ustawienia w wideomonitorze.

Elementy regulacyjne w unifonach dostêpne s¹ po uprzednim zdjêciu obudowy. Po³o¿enie
elementów regulacyjnych w poszczególnych modelach unifonu ilustruje rys 6.2.

Rys. 6.2 Elementy regulacyjne w unifonie LM-15/1 (a) i LM-16/1 (b)
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7.Korzystanie z urz¹dzenia

7.1 Wywo³anie z bramy i prowadzenie rozmowy.

Dostêpne s¹ dwie wersje kaset rozmównych: z jednym lub dwoma przyciskami wywo³ania.
Po wci�niêciu przycisku wywo³ania w bramofonie w wideomonitorze (lub zastêpuj¹cym go

unifonie) pojawia siê sygna³ wywo³ania, a w monitorze zostaje w³¹czony podgl¹d z kamery.
Sygna³ wywo³ania generowany jest przez czas ok. 3 s. od momentu wci�niêcia przycisku w

wideobramofonie.  Po podniesieniu s³uchawki mo¿na prowadziæ rozmowê i uruchomiæ elektrozaczep.
Je�li do wideomonitora pod³¹czony jest dodatkowy unifon LM-16/1, to sygna³ wywo³ania

generowany jest jednocze�nie w wideomonitorze i unifonie. Rozmowê mo¿na prowadziæ po
podniesieniu s³uchawki w jednym z wymienionych urz¹dzeñ. Czas na podniesienie s³uchawki i
prowadzenie rozmowy jest limitowany i wynosi ok. 1,5 minuty.

Je¿eli rozmowa prowadzona jest z wideomonitora po jej przerwaniu przez uk³ad czasowy
mo¿na ponownie nawi¹zaæ rozmowê wciskaj¹c przycisk PODGL¥D w monitorze. Mo¿liwo�ci
takiej nie ma, je�li rozmowa prowadzona jest z unifonu  LM-16/1. £¹czny czas jednorazowej
rozmowy nie powinien przekroczyæ 30 minut.

W monitorze i unifonach znajduj¹ siê przyciski umo¿liwiaj¹ce uruchomienie elektrozaczepu.

7.2. Podgl¹d obrazu z kamery

W wideomonitorze znajduje siê przycisk  PODGL¥D umo¿liwiaj¹cy uruchomienie podgl¹du
z kamery w dowolnym momencie, niezale¿nie od wci�niêcia przycisku wywo³ania w bramofonie.
Czas dzia³ania kamery jest limitowany do ok. 1,5 minuty, po tym czasie obraz na monitorze
zostanie automatycznie wy³¹czony.

Uwaga!

Zniekszta³cenia obrazu pojawiaj¹ce siê w trakcie lub po deszczu maj¹ charakter

przej�ciowy, zwi¹zany z gromadzeniem siê wody w okolicy obiektywu i nie s¹ objawem

uszkodzenia sprzêtu.

7.3 £¹czno�æ wewnêtrzna

Zestaw wideodomofonowy umo¿liwia realizacjê ³¹czno�ci wewnêtrznej miêdzy dwoma
monitorami lub monitorem a unifonem dodatkowym LM-16/1 lub monitorem a unifonem LM-15/1.
Do wywo³ania wewnêtrznego s³u¿y przycisk �INTERKOM� w wideomonitorze lub dodatkowy
przycisk w unifonie.

Po wci�niêciu jednego z wymienionych przycisków w s³uchawce generowany jest d�wiêk o
sta³ej wysoko�ci ( w odró¿nieniu od d�wiêku modulowanego generowanego po wci�niêciu
przycisku w bramofonie. D�wiêk ten generowany jest tak d³ugo, jak wci�niêty jest przycisk
wywo³ania. Po podniesieniu s³uchawki w wywo³ywanym urz¹dzeniu mo¿na prowadziæ rozmowê.
Rozmowa wewnêtrzna nie jest s³yszana w bramofonie. Je�li do dwuprzyciskowego bramofonu
pod³¹czone s¹ dwa wideomonitory z dodatkowymi unifonami, to rozmowa prowadzona pomiêdzy
jednym monitorem a pod³¹czon¹ do niej s³uchawka dodatkow¹  mo¿e byæ s³yszana w drugim
monitorze.

Je�li w czasie prowadzenia rozmowy wewnêtrznej pojawi siê wywo³anie z bramy to w
s³uchawkach obydwu urz¹dzeñ pojawi siê modulowany ton wywo³ania zewnêtrznego, a osoba
znajduj¹ca siê przy brzmofonie w³¹czy siê do rozmowy.

UWAGA!

Trzymaj¹c s³uchawkê przy uchu nie nale¿y wciskaæ wide³ek w unifonie, poniewa¿ w

przypadku wci�niêcia w tym czasie przycisku wywo³ania w bramofonie w s³uchawce

mo¿e pojawiæ siê g³o�ny sygna³ wywo³ania mog¹cy doprowadziæ do uszkodzenia

s³uchu.
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7. 4 Uruchomienie elektrozaczepu

Elektrozaczep dzia³a tak d³ugo, jak pozostaje wci�niêty przycisk. Na czas wci�niêcia tego
przycisku zostaje zablokowany tor akustyczny i nie mo¿na prowadziæ rozmowy. Uruchomienie
elektrozaczepu mo¿liwe jest tylko przy podniesionej s³uchawce, kiedy aktywny jest tor akustyczny
(istnieje mo¿liwo�æ prowadzenia rozmowy miêdzy bramofonem a unifonem- np. Po wci�niêciu
przycisku wywo³ania w bramofonie lub przycisku PODGL¥D w monitorze).

7. 5 Regulacja g³o�no�ci wywo³ania, kontrastu i jaskrawo�ci

W wideomonitorze znajduj¹ siê trzy potencjometry umo¿liwiaj¹ce regulacjê g³o�no�ci wywo³ania,
kontrastu i jaskrawo�ci. Potencjometry znajduj¹ siê w dolnej czê�ci obudowy wideomonitora.
Ich po³o¿enie oraz oznaczenia widoczne s¹ na rysunku (RYS 3.1).

Regulacja jaskrawo�ci i kontrastu umo¿liwia dostosowanie parametrów obrazu na
wideomonitorze do warunków o�wietleniowych panuj¹cych w pomieszczeniu, w którym jest on
zamontowany. Regulacja g³o�no�ci wywo³ania umo¿liwia dostosowanie go do indywidualnych
wymagañ u¿ytkowników.

Unifony LM-15/1, LM-16/1 posiadaj¹ trójpozycyjny prze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy wy³¹czenie i
dwustopniow¹ regulacjê g³o�no�ci sygna³u wywo³ania (rys. 7.1 ).

 

Interkom

elektrozaczep

Interkom

elektrozaczep

cicho g³o�no

wy³¹czony

cicho g³o�no

wy³¹czony

LM15/1 LM16/1

Rys. 7.1 Regulacja g³o�no�ci wywo³ania

UWAGA!

W po³o¿eniu 'minimum' sygna³ wywo³ania jest zupe³nie wy³¹czony! W takim przypadku

 po wci�niêciu dowolnego przycisku wywo³ania nie spowoduje sygnalizacji w

wideomonitorze lub unifonie!
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8.Konserwacja

9.Dane techniczne

Bramofon:
zasilanie: 12,5 V AC/0,8 A
pobór mocy (czuwanie): 0,75W
pobór mocy (rozmowa): 2,6W
pobór mocy (otwieranie drzwi): 11,5W
przetwornik kamery : 1/3 CCD SONY lub SAMSUNG
Rozdzielczo�æ kamery: 400 linii telewizyjnych
Czu³o�æ kamery : 0,4 LUX (SONY) lub 0.5 LUX (SAMSUNG)
K¹t widzenia kamery: ok. 35  w pionie i 48  w poziomie

Monitor:
zasilanie: 14,6 V AC/0,8 A
pobór mocy (czuwanie): 0,28W
pobór mocy (rozmowa): 10,8W
pobór mocy (otwieranie drzwi): 11,5W

Elektrozaczep:
zasilanie: 12 V AC/0,7 A

Je�li to konieczne, wideomonitor lub unifon nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹. Zalecane
jest, aby operacja ta by³a wykonywana przy wy³¹czonym zasilaniu urz¹dzenia. Nale¿y unikaæ
zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza wideomonitora, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ pora¿enie
pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenie urz¹dzenia.

Nie nale¿y stosowaæ materia³ów ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê obudowy.
Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i silnych

detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.
Konserwacjê bramofonu nale¿y wykonywaæ w analogiczny sposób. W przypadku widocznych
zak³óceñ lub zniekszta³ceñ obrazu maj¹cych sta³y charakter nale¿y delikatnie przeczy�ciæ
wilgotnym, a nastêpnie suchym wacikiem otwór kamery w panelu bramofonu. Ich przyczyn¹ mog¹
byæ bowiem zanieczyszczenia, które zebra³y siê w okolicy obiektywu. Pod ¿adnym pozorem nie
nale¿y u¿ywaæ do tego celu ostrych narzêdzi.

W przypadku konserwacji elektrozaczepu nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Opis zacisków:

Monitor , Unifon LM-15/1*:

L - linia audio, wywo³anie zewnêtrzne, sterowanie zaczepem
4 - masa
W - wywo³anie wewnêtrzne
U2 - zasilanie unifonu dodatkowego, wywo³anie wewnêtrzne do unifonu LM-16
U1 - zasilanie bramofonu
K2 - sygna³ wideo faza odwrócona
K1 - sygna³ wideo faza zgodna
S2,S1 - zasilanie monitora (AC)
* w unifinie nie wystêpuj¹ zaciski K1, K2

Bramofon:

A - linia audio 1, wywo³anie zewnêtrzne, sterowanie zaczepem
B - linia audio 2, wywo³anie zewnêtrzne, sterowanie zaczepem
4 - masa
U1 - zasilanie bramofonu
K1 - sygna³ wideo faza zgodna
K2 - sygna³ wideo faza odwrócona
S - zasilanie zaczepu (AC)
SZ - zasilanie zaczepu, zaczep (AC)
Z - zaczep (AC)

Unifon LM-16/1

L - linia audio, sterowanie zaczepem
4 - masa
U2 - zasilanie unifonu, wywo³anie wewnêtrezne do unifonu, wywo³anie
    zewnêtrzne
W - wywo³anie wewnêtrzne do monitora

55

210

218

Rys. 9.1 Wymiary elementów
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Rys. 9.2 Wideodomofon dla jednego lokatora
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Rys. 9.3 Wideodomofon dla jednego lokatora z monitorem i dodatkowym 
  unifonem LM-16/1
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Rys. 9.4 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (dwa monitory bez dodatkowych
 unifonów)
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UWAGA!
W przypadku wideodomofonu z dwoma monitorami niedopuszczalne jest pod³¹czenie zacisków
K1, K2 w monitorach z tymi samymi zaciskami w bramofonie dwoma oddzielnymi przewodami.
Wymienione zaciski w kasecie rozmównej nale¿y pod³¹czyæ z zaciskami K1 K2 w jednym z
monitorów, a nastêpnie do zacisków tych pod³¹czyæ zaciski z drugiego monitora. Do wykonania
tych po³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ jedn¹ parê przewodów. Na zaciskach K1 K2 drugiego monitora
nale¿y zamontowaæ rezystor 150 ohm
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Rys. 9.5 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (dwa monitory, jeden z nich z
 dodatkowym unifonem LM-16/1)
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UWAGA!
W przypadku wideodomofonu z dwoma monitorami niedopuszczalne jest pod³¹czenie zacisków
K1, K2 w monitorach z tymi samymi zaciskami w bramofonie dwoma oddzielnymi przewodami.
Wymienione zaciski w kasecie rozmównej nale¿y pod³¹czyæ z zaciskami K1 K2 w jednym z
monitorów, a nastêpnie do zacisków tych pod³¹czyæ zaciski z drugiego monitora. Do wykonania
tych po³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ jedn¹ parê przewodów. Na zaciskach K1 K2 drugiego monitora
nale¿y zamontowaæ rezystor 150 ohm

Uw Uw

Uw Uw
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Rys. 9.6 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (dwa monitory, ka¿dy z nich z
 dodatkowym unifonem LM-16/1)
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UWAGA!
W przypadku wideodomofonu z dwoma monitorami niedopuszczalne jest pod³¹czenie zacisków
K1, K2 w monitorach z tymi samymi zaciskami w bramofonie dwoma oddzielnymi przewodami.
Wymienione zaciski w kasecie rozmównej nale¿y pod³¹czyæ z zaciskami K1 K2 w jednym z
monitorów, a nastêpnie do zacisków tych pod³¹czyæ zaciski z drugiego monitora. Do wykonania
tych po³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ jedn¹ parê przewodów. Na zaciskach K1 K2 drugiego monitora
nale¿y zamontowaæ rezystor 150 ohm
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Rys. 9.7 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (jeden monitor, unifon LM-15/1
 w zastêpstwie drugiego monitora)
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Rys. 9.8 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (monitor z unifonem dodatkowym
 LM-16/1, w zastêpstwie drugiego monitora unifon LM-15)
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