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- Przed przyst¹pieniem do instalacji i korzystania z domofonu nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
monta¿u i eksploatacji.

- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-1 przez
uprawnion¹ do tego osobê.

- Instalacja elektryczna domofonu powinna byæ wykonana w taki sposób, aby nie by³a nara¿ona
na bezpo�rednie wy³adowania atmosferyczne.

- Kaseta elektroniki powinna byæ zamontowana wewn¹trz budynku lub w zamkniêtej skrzynce
instalacyjnej chroni¹cej kasetê elektroniki od wilgoci i wysokiej temperatury.

- Kaseta elektroniki przeznaczona jest do instalacji domofonowej lub interkomowej i zabronione
jest wykorzystywanie w innym celu.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie kasety elektroniki, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
jej niew³a�ciwe dzia³anie.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê w obudowie
kasety poniewa¿ grozi to po¿arem.

- Kaseta elektroniki zasilana jest napiêciem zmiennym 12V. Nale¿y stosowaæ zasilacze zgodne
z wymaganiami producenta kasety elektroniki . Zabronione jest podawanie pod te zaciski
napiêcia sieci energetycznej, poniewa¿ grozi to pora¿eniem pr¹dem elektrycznym lub po¿arem.

- Zabronione jest pod³¹czanie kasety elektroniki do instalacji elektrycznej, w sk³ad której wchodz¹
elementy, które mog³y by doprowadziæ do pojawienia siê na zaciskach kasety elektroniki
napiêcia sieci energetycznej.

- Wszystkie elementy systemu domofonowego, w którym wykorzystana jest kaseta elektroniki
KE-8/2 powinny spe³niaæ normy bezpieczeñstwa.

Kaseta elektroniki KE-8/2 przeznaczona jest do budowy instalacji domofonowych typu 4+n i
3+n bez ³¹czno�ci wewnêtrznej.
Kaseta elektroniki jest elementem systemu domofonowego, w sk³ad którego wchodz¹ równie¿
bramofon, unifon, modu³ bramowy (opcjonalnie) oraz elektrozaczep. Elementy te oferuje na
rynku kilku producentów i najczê�ciej ka¿dy z nich stosuje w³asne oznaczenia zacisków.
Urz¹dzenia te mog¹ te¿ nieznacznie ró¿niæ siê budow¹, dlatego nale¿y stosowaæ elementy
spe³niaj¹ce poni¿sze wymagania, a przed ich u¿yciem dok³adnie zapoznaæ siê z do³¹czon¹ do
nich instrukcj¹.

Bramofony
Nale¿y stosowaæ bramofony do domofonów w systemie typu 4+n. Schemat przyk³adowego
bramofonu tego typu przedstawiony jest na rysunku nr.2
Kaseta eletroniki wspó³pracuje z bramofonami Laskomex, Mifon, Fimpro, Urmet, Impuls i
podobnymi. Do kasety elektroniki KE-8/2 mo¿na pod³aczyæ bramofon o dowolnej liczbie
przycisków wywo³ania. W takim przypadku najczê�ciej jeden panel wyposa¿ony jest w mikrofon
i g³o�nik oraz czê�æ przycisków, natomiast w nastêpnych panelach montowane s¹ tylko przyciski
wywo³ania.

1. Warunki instalacji i eksploatacji

2. Przeznaczenie i charakterystyka
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Unifony
Zalecane jest stosowanie unifonów do systemu domofonowego typu 4+n.
Schemat unifonu do takiego systemu przedstawiony jest w punkcie �opis zacisków�. Na
rynku dostêpna jest szeroka gama unifonów do instalacji 4+n oferowanych przez ró¿nych
producentów (np. przez firmy Laskomex, Urmet, Farfisa lub Fermax). Ka¿da z firm stosuje
specyficzne oznaczenia, dlatego przed monta¿em unifonu nale¿y zapoznaæ siê szczegó³owo
z instrukcj¹ instrukcji unifonu oraz ustaliæ, jakie funkcje pe³nia poszczególne zaciski w
unifonach i jakie s¹ ich odpowiedniki w unifonach firmy Laskomex. Jes to niezbêdne dla
prawid³owego pod³aczenia unifonu do kasety elektroniki KE-8/2, poniewa¿ na schemacie
podane s¹ tylko oznaczenia stosowane przez firmê Laskomex. W ustaleniu odpowiedników
pomocne mog¹ byæ tabele widoczne na rys.3.
Z kaset¹ elektroniki bêd¹ wspó³pracowa³y równie¿ unifony do systemów typu 3+n ze
wspóln¹ lini¹ zaczepu i s³uchawki oraz unifony do systemu 5+n z bezpo�rednim
sterowaniem elektroaczepu przy pomocy przycisku w unifonie.
Kaseta elektroniki nie wspó³pracuje z unifonami do systemów 3+n ze wspóln¹ lini¹
zaczepu i mikrofonu oraz z unifonami do systemu 5+n z wywo³aniem w formie brzêczyka
elektromagnetycznego.

Elektrozaczepy
Do wspó³pracy z kaset¹ elektroniki KE-8/2 nale¿y stosowaæ elektrozaczepy na 12V AC/
1 A max. Je¿eli to mo¿liwe, nale¿y stosowac elektrozaczepy o jak najmniejszym poborze
pr¹du, np. elektrozaczepy Openers&Closers o poborze pr¹du 0,8A.
Mniejszy pobór pr¹du powoduje mniejsze spadki napiêcia na przewodach po³¹czeniowych

i zapewnia poprawne dzia³anie elektrozaczepu.

Zasilacz
Kaseta elektroniki KE-8/2 wymaga stosowania zasilacza na napiêcie 11,5 V AC/ 2A

Modu³ bramowy
Modu³ bramowy, to urz¹dzenie pozwalaj¹ce na pod³¹czenie do kasety elektroniki wiêcej
ni¿ jednego bramofonu. Jest to sytuacja czêsto spotykana na podwórkach kamienic
(wspólne wej�cie do bramy i oddzielne wej�cia na klatki schodowe), posesji z brama
wjazdow¹ przy jednej ulicy i furtk¹ po³o¿on¹ przy drugiej ulicy itp.
Do kasety elektroniki KE-8/2 nale¿y stosowaæ modu³y MB-2 lub MB-3 firmy Laskomex
Modu³ bramowy MB-3 pozwala na pod³aczenie kilku bramofonów. Jeden modu³ s³u¿y do
pod³¹czenia jednego bramofonu, st¹d w instalacji nale¿y zastosowaæ tyle modu³ów MB-
3, ile jest bramofonów. Modu³ MB-2 pozwala na pod³¹czenie dwóch bramofonów

- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-1 przez
uprawnion¹ do tego osobê.

- Przewody uk³adane na zewn¹trz  budynków lub zakopywane w ziemi powinny mieæ
zaporê przeciwwilgociow¹. Zastosowanie zwyk³ych, nieprzystosowanych do uk³adania
w ziemi przewodów mo¿e w krótkim czasie doprowadziæ do uszkodzenia domofonu.

- Instalacjê elektryczn¹ wykonaæ w postaci dwóch odcinków przewodów zbiegaj¹cych

3. Wykonanie instalacji elektrycznej
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Kasetê elektroniki nale¿y montowaæ na �cianie wewn¹trz pomieszczeñ lub w skrzynkach
instalacyjnych chroni¹c¹ kasetê przed wp³ywem czynników atmosferycznych i wilgoci¹.
Kaseta elektroniki i zasilacz Zs-E-25/01 nie s¹ przystosowane do bezpo�redniego monta¿u
na �cianie- mo¿na j¹ mocowaæ na szynie DIN przymocowanej do �ciany.
W pobli¿u kasety elektroniki nale¿y zamontowaæ zasilacz, wykonaæ po³¹czenia zasilacza z
odpowiednimi zaciskami w kasecie elektroniki. Nie pod³¹czaæ zasilacza do sieci energetycznej.
Nastêpnie pod³¹czyæ przewody instalacji elektrycznej zgodnie ze schematem.
Upewniæ siê, czy pozosta³e elementy domofonu s¹ prawid³owo pod³¹czone i pod³¹czyæ zasilacz
do sieci energetycznej.

Kaseta elektroniki jest wstêpnie wyregulowana i bez potrzeby nie nale¿y zmieniaæ po³o¿enia
elementów regulacyjnych.
Je¿eli rozmowa jest zbyt cicha lub wystêpuj¹ sprzê¿enia akustyczne, nale¿y dokonaæ regulacji
w kasecie elektroniki.
Do regulacji nale¿y u¿ywaæ wkrêtaka o odpowiedniej wielko�ci.

- Odcinek bramofon-kaseta elektroniki wykonaæ kablem domofonowym lub telekomunikacyjnym.
Powinien to byæ kabel minimum o�mio¿y³owy (dla 2 niezale¿nie wywo³ywanych unifonów).
Liczba ¿y³ zale¿y od  liczby abonentów i z ka¿dym nastêpnym ro�nie o jeden). Zalecane jest
stosowanie kabla XzTKMXpw lub podobnego o �rednicy ¿y³ 0.5 mm (lub 0.8 - patrz tabelka
w punkcie �dobór przewodów�).

- D³ugo�æ odcinka przewodu ³¹cz¹cego kasetê elektroniki z bramofonem nie powinna przekroczyæ
50 m, dla kabla o �rednicy ¿y³ 2x0.8 mm. Przy d³u¿szych odcinkach wymagane jest u¿ycie
kabla o wiêkszej �rednicy (patrz tabelka w punkcie �dobór przewodów�).

- Odcinek kaseta elektroniki-unifony nale¿y wykonaæ przewodem domofonowym lub
telekomunikacyjnym, np. YTDY, YTKSY lub podobnym o �rednicy ¿y³ 0.5 mm
(0.8 mm). Liczba ¿y³ zale¿y od liczby niezale¿nie wywo³ywanych unifonów, mo¿na j¹ obliczyæ
ze wzoru 4+n, gdzie n- liczba niezale¿nie wywo³ywanych unifonów. Wzór nie uwzglêdnia
³¹czno�ci wewnêtrznej.

- Je¿eli miêdzy unifonami przewidziana jest funkcja ³¹czno�ci wewnêtrznej, to liczba ¿y³ w
przewodzie wyniesie 5+n.

- £¹czna d³ugo�æ przewodu ³¹cz¹cego unifon z kaset¹ elektroniki nie powinna przekroczyæ
50 m (dla przewodów o �rednicy ¿y³ 0.5 mm).  Przy d³u¿szych odcinkach wymagane jest
u¿ycie kabla o wiêkszej �rednicy (patrz tabelka w punkcie �dobór przewodów�).

- £¹czna liczba unifonów wywo³ywanych po naci�niêciu przycisku wywo³ania nie powinna
przekroczyæ 3 sztuk

- Sposób pod³¹czenia wspólnych zacisków unifonów do kasety elektroniki nie ma znaczenia.
 Ka¿dy unifon mo¿na pod³¹czyæ do kasety elektroniki oddzielnymi przewodami, lub prowadziæ
przewód od jednego unifonu do nastêpnego.

- Przewody wywo³ania w obu odcinkach kabla nale¿y po³¹czyæ w miejscu, w którym zbiegaj¹
siê te kable(najczê�ciej przy kasecie elektroniki). Do ³¹czenia mo¿na u¿yæ ³¹czówek
telekomunikacyjnych, wykonaæ po³¹czenie lutowane lub skrêcane. W dwóch ostatnich
przypadkach miejsce ³¹czenia nale¿y zabezpieczyæ izolacj¹ lub koszulk¹ termokurczliw¹.

4. Monta¿ i uruchomienie

5. Regulacja kasety elektroniki
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W kasecie elektroniki dostêpne s¹ nastêpuj¹ce elementy regulacyjne:

PR1 - Potencjometr pozwala na regulacjê g³o�no�ci w g³o�niku bramofonu.
PR2 - Potencjometr pozwala na regulacjê g³o�no�ci w s³uchawce unifonu.
PR3 - Regulacja tonu wywo³ania.

Najczê�ciej w unifonie znajduje siê jeszcze jeden element regulacyjny- regulacja
wzmocnienia mikrofonu

* Najczê�ciej instalacja elektryczna domofonu dzieli siê na dwa odcinki: bramofon-
kaseta elektroniki i kaseta elektroniki- unifon. Po³¹czenia 1.1, 1.2 ...,1.n ³¹czy wykorzystuj¹
oba odcinki kabla. Zacisk 1.1 jest zaciskiem pomocniczym, s³u¿¹cym do po³¹czenia
dwóch odcinków przewodu dla jednego unifonu. Je¿eli w domofonie jest wiêcej unifonów
podobne po³¹czenia nale¿y wykonaæ skrêcaj¹c przewody, lutuj¹c je lub u¿ywaj¹c z³¹czek

S1 zasilanie kasety elektroniki
S2 zasilanie kasety elektroniki
5 elektrozaczep
V wyj�cie napiêcia niestabilizowanego
A,C,VZA nie u¿ywane

1.1 zacisk pomocniczy*
G g³o�nik bramofonu
3 mikrofon unifonu
4 masa
2 g³o�nik unifonu
M mikrofon bramofonu
1.0 wyj�cie sygna³u wywo³ania
1.0 wyj�cie generatora wywo³ania

Rys. 1. Opis zacisków w kasecie elektroniki

Rys. 2. Schemat blokowy kasety elektroniki KE-8/2. a) unifonu b) i bramofonu  c).

b ) c )a )
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4. Dobór przewodów

Rys.3. Oznaczenia zacisków stosowane przez ró¿ne firmy w unifonach a) i bramofonach

Rys 4. Dobór liczby przewodów. System 4+n bez ³¹czno�ci

Dobór liczby przewodów
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* W tabeli podawane s¹ �rednice przewodów. Po³¹czenie KE-8/2-zasilacz wykonaæ mo¿liwie krótkimi
odcinkami przewodu w izolacji, o minimalnym przekroju 0.5 mm2

W sytuacji, w której zastosowany zostanie elektrozaczep odleg³o�æ KE-8/2 - bramofon ograniczona jest
dopuszczalnymi d³ugo�ciami przewodów dla po³¹czeñ S1, S2, Z

a ) b )

Dobór �rednicy przewodów

n- Liczba niezale¿nie wywo³ywanych
unifonów (odpowiada liczbie u¿ytych
przycisków wywo³ania w bramofonie )
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Rys. 5. Schemat domofonu w systemie 4+n, bez ³¹czno�ci wewnêtrznej

Rys. 6. Schemat domofonu w systemie 3+n

5. Schematy po³¹czeñ.

S1 S2

S1 S2

4



Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie
z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.

V1.1
ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl


