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Zalety kaset rozmównych (bramofonów) BASTION

- Niewielkie wymiary kasety rozmównej (bramofonu) umo¿liwiaj¹ce monta¿ nawet

na metalowym s³upku ogrodzenia

- Obudowa z cynkowanej blachy stalowej i aluminiowy panel zapewniaj¹ce

niespotykan¹ wytrzyma³o�æ mechaniczn¹

- Warstwa farby proszkowej chroni¹ca urz¹dzenie przed wp³ywem szkodliwych

warunków atmosferycznych.

- Jeden lub dwa przyciski wywo³ania

- S³abo widoczna z zewn¹trz kamera z obiektywem typu PINHOLE

- Wbudowany o�wietlacz podczerwieni u³atwiaj¹cy obserwacjê twarzy osób

odwiedzajacych w nocy

- Pod�wietlane przyciski wywo³ania i pole z nazwiskami lokatorów.

Przeznaczenie i zastosowania

Kasety rozmówne BASTION BV-6301-1 i BV-6302-1 przeznaczone s¹ do wspó³pracy

z wideomonitorami firmy Commax (DPV 4HP, DPV 4MT) w zastêpstwie oryginalnego

bramofonu firmy COMMAX.

Bramofon przeznaczony jest do monta¿u natynkowego, monta¿ podtynkowy mo¿liwy

jest po wykorzystaniu ramki do monta¿u podtynkkowego BAR (ramka prosta) lub

BARS (ramka k¹towa).

UWAGA!

Kasety rozmówne  BV-6301-1 i BV-6301-1 nie bêd¹ poprawnie wspó³pracowa³y

z zestawami domofonowymi BASTION ze wzglêdu na inny rodzaj transmisji sygna³u

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

Konserwacja

Je�li to konieczne, bramofon nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.

Nale¿y unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza bramofonu, poniewa¿ mo¿e

to spowodowaæ  uszkodzenie urz¹dzenia.

Nie nale¿y stosowaæ materia³ów ciernych, mog¹cych uszkodziæ warstwê farby

proszkowej.

Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i

silnych detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie

powierzchni. 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, poniewa¿

mog¹ one doprowadziæ do uszkodzenia os³ony obiektywu kamery.

Dane techniczne:

zasilanie: 11,5 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)

Elektrozaczep: 12 V AC/0,7 A

Opis zacisków

A - linia audio 1, wywo³anie, elektrozaczep

B - linia audio 2, wywo³anie, elektrozaczep

4 - masa

U1 - zasilanie bramofonu

K1 - sygna³ wideo faza zgodna

K2 - sygna³ wideo faza odwrócona

S - zasilanie zaczepu (AC)

SZ - zasilanie zaczepu, zaczep (AC)

Rys. 5.1 Wybór miejsca monta¿u bramofonu
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Instrukcja instalacji
i u¿ytkowania
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Warunki instalacji i eksploatacji

- Zabronione jest pod³¹czanie bramofonu do instalacji innej ni¿ wykonana zgodnie

z zaleceniami producenta wideobramofonu.

- Pod³¹czenie do zacisków bramofonu zasilania ze �róde³ o parametrach innych

ni¿ zalecane przez producenta  jest zabronione.

-  Zabronione s¹ samodzielne naprawy i  przeróbki  urz¹dzenia.

- 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.

- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i

silnych detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub

odbarwienie powierzchni.

Monta¿ bramofonu

Bramofon nale¿y zamontowaæ w pobli¿u wej�cia, najlepiej na s³upku furtki lub

ogrodzenia, na wysoko�ci ok. 1,4 m po stronie zamka furtki (monta¿ po stronie

zawiasów wymaga prowadzenia przewodów do elektrozaczepu pod furtk¹). Nale¿y

unikaæ takich miejsc montowania bramofonu, w których promienie s³oneczne

mog³yby padaæ bezpo�rednio na obiektyw kamery, miejsc o du¿ym poziomie

zak³óceñ elektromagnetycznych oraz du¿ym poziomie ha³asu i zapylenia.

Urz¹dzenie przeznaczone jest do monta¿u natynkowego, mo¿na jednak zastosowaæ

dodatkow¹ ramkê (prost¹ lub k¹tow¹) umo¿liwiaj¹c¹ monta¿ podtynkowy, który

zwiêksza odporno�æ kasety na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu.

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 przymocowaæ j¹  do �ciany lub s³upka przy

pomocy dwóch wkrêtów.  Nastêpnie pod³¹czyæ przewody elektryczne zgodnie

z do³¹czonym schematem i zamocowaæ panel w obudowie.

Regulacja bramofonu

W przypadku pojawienia siê w g³o�niku bramofonu sprzê¿eñ akustycznych

(objawiaj¹cych siê piskiem) nale¿y dokonaæ regulacji bramofonu. 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.

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 (rys. 2).
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Rys. 1 Pod³¹czenie bramofonu BASTION do wideomonitorów COMMAX

Rys. 2 Bramofon BASTION - zaciski po³¹czenieowe i elementy regulacyjne

Uwaga!

- Do przesy³ania sygna³u wizyjnego zalecane jest stosowanie przewodu koncentrycznego
o impedancji 75 Ohm . Przy niewielkich odleg³o�ciach miêdzy bramofonem a wideomonitorem
(nie wiekszych ni¿ 30m) dopuszczalne jest u¿ycie przewodu domofonowego lub skrêtki.

- W przypadku zestawu z jednym monitorem wykonaæ wy³acznie po³¹czenia miêdzy BVC
6301-1 a monitorem nr. 1 i zasilaczem.

- Pod³¹czenie unifonu dodatkowego LM 16 w monitorze nr.1 wykonaæ w taki sam sposób,
jak w monitorze nr.2
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