
KASETA  ELEKTRONIKI  KE−9/4
 KARTA  INFORMACYJNA 

1. Charakterystyka ogÖlna 
Uni wersalna domofonowa kaseta elektroni ki KE−9/4 produkowana jest w technologii
monta…u powierzchni owego. Jej obudowa jest przystosowana do monta…u zarÖwno
na szynie 35x7,5 wedÔug DI N EN 50022 jak i bezpo×redni o na ×cianie. Mo…e
obsÔugi waÒ zwykÔe systemy domofonowe 4+n i 5+n, systemy domofonowe
z ÔÑczno×ci Ñ wewnÓtrznÑ 5+n i 6+n oraz wykorzystujÑc unifony LX-7, LF-7, Urmet
z zamontowanym kondensatorem mo…e obsÔugi waÒ oszczÓdny system 3+n. Przy
zastosowaniu moduÔu bramowego MB3 pozwala na realizacjÓ ÔÑczno×ci z wieloma
bramami, mo…e pracowaÒ rÖwnie… w systemach z blokadÑ podsÔuchu.
Kaseta KE-9/4 posiada dwutonowy generator wywoÔania z regulacjÑ tonu,
zrÖ…nicowanym dla wywoÔania z kasety rozmÖwnej i wywoÔania z unifonu,
przekaØni k do zaÔÑczania zaczepu elektromagnetycznego oraz regulacjÓ gÔo×no×ci
do unifonu i do kasety rozmÖwnej. Powinna byÒ zasilana z transformatora ze
znakiem bezpieczeÕstwa B o napiÓciu wyj×ci owym 11,5V przy prÑdzie obciÑ…enia
0,6A lub z zasilacza awaryjnego ZA-3 zapewniajÑcego ÔÑczno×Ò przy braku zasilania
sieci owego.

2. Monta… kaset
PoÔÑczenia elektryczne kasety elektroni ki KE-9/4 z pozostaÔymi elementami
skÔadowymi instalacji domofonowej nale…y wykonaÒ zgodnie z jednym ze
schematÖw  przedstawi onych na rysunkach 1 − 6. PrzewÖd sieci owy transformatora
(mini mum 2 x 0,75 mm

2
 w podwÖjnej izolacji) powinien byÒ przymocowany na

zewnÑtrz obudowy np. do ×ciany. Transformator powinien znajdowaÒ siÓ mo…li wie
blisko kasety elektroni ki i byÒ poÔÑczony z niÑ przewodem o przekroju 0,5 mm

2
 dla

odlegÔo×ci nie wiÓkszej ni… 3 m. W przypadku wiÓkszej odlegÔo×ci nale…y
odpowiedni o zwiÓkszyÒ przekrÖj przewodu. 
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Rysunek 1. Przewody niezbÓ dne do wykonania instalacji bez ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
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Rysunek 2. Przewody niezbÓ dne do wykonania instalacji systemu 3+ n
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minimalna ilo×Ò … yÔ w przewodzie
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Rysunek 3. Przewody niezbÓ dne do wykonania instalacji z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ
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Unifony LX- 1 1 i LF- 1 1 tylko w systemach z max. dwoma unifonami.

Rysunek 4. Schemat poÔÑ czenia instalacji z ÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ
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Rysunek 5. Schemat poÔÑ czenia instalacji systemu 3+ n
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Rysunek 6. Schemat poÔÑ czenia instalacji bez ÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
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3. Regulacja
Kaseta KE-9/4 posiada nastÓpujÑce elementy regulacji:
PR1 − regulacja gÔo×no×ci w kasecie rozmÖwnej
PR2 − regulacja gÔo×no×ci w sÔuchawce unifonu
PR3 − regulacja tonu generatora
PR4 − regulacja gÔo×no×ci unifonu w ÔÑczno×ci wewnÓtrznej

REZYSTOR 220   ê

4. Opis zaciskÖw
1.0  wyj×cie sygnaÔu generatora
2  sÔuchawka unifonu
3  mi krofon unifonu
4  masa
5  sterowanie elektrozaczepu
6  wywoÔanie wewnÓtrzne
G  wyj×cie na gÔo×ni k
M  mi krofon kasety
V  + 12 V
S1,S2  zasilanie kasety elektroni ki i o×wietlenie kasety rozmÖwnej
S2,Z  elektrozaczep

5. Uwagi 
a) Maksymalny pobÖr prÑdu z zaciskÖw S1, S2 do o×wietlenia kasety rozmÖwnej

wynosi 250 mA, a z zacisku V  − 200 mA.
b) Maksymalny pobÖr prÑdu przez elektrozaczep − 0,8 A.
c) Bezpieczni k B1 kasety: WTAT 630 mA.
d) Pod jeden przycisk wywoÔania mo…na podÔÑczyÒ max. 4 unifony.
e) W przypadku konieczno×ci obsÔugi dwÖch wej×Ò nale…y stosowaÒ moduÔ MB1,

MB2 lub MB3.
f) Je…eli w systemie z ÔÑczno×ciÑ wewnÓtrznÑ pod jeden przycisk kasety
rozmÖwnej podÔÑczone sÑ 2, 3 lub 4 unifony nale…y stosowaÒ odpowiedni
moduÔ di odowy.

g) W systemach z blokadÑ podsÔuchu nale…y zalutowaÒ zworÓ Z3.
h) W przypadku stosowania do ÔÑczno×ci wewnÓtrznej unifonÖw Urmet nale…y

wlutowaÒ w ka…dy unifon rezystor ok. 220ê w miejsce pokazane na
rysunku 7. Rezystor ten umo…li wia usÔyszenie sygnaÔu wywoÔania podczas
prowadzenia rozmowy w ÔÑczno×ci wewnÓtrznej. Unifony LX-11, LF-11 i LT-11
majÑ ten rezystor ju… zamontowany.

Rysunek 7


