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INTERKOM
Instrukcja monta… u
zestawÖ w BASTION 16 i BASTION 17/2

W skÔ ad zestawu BASTION 16 wchodzi:

unifon LR13/1 ....................... 1 sztuka
unifon LR11/1 ....................... 1 sztuka
zasilacz ................................. 1 szt
zestaw wkrÓ Öt w
i koÔ kÖ w rozporowych .......... 1 komplet
instrukcja .............................. 1 sztuka
UWAGA!
ZestawniezawieraprzewodÖ w.

W skÔ ad zestawu BASTION 17/2 wchodzi:

unifon LR13/2 ....................... 1 sztuka
unifon LR11/2 .......................2 sztuki
zestaw wkrÓ Öt w
i koÔ kÖ w rozporowych .......... 1 komplet
instrukcja .............................. 1 sztuka
UWAGA!
ZestawniezawieraprzewodÖ wizasilacza.
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1. WybÖ r konfiguracji

Interkom Bastion mo… na skonfigurowaÒ na Ör … ne sposoby.
W przypadku zestawu Bastion 16 z dwoma unifonami nie ma wyboru,ÔÑ czymyje
przewodem sze× cio… yÔ owym lub lepiej dziesiÓ cio… yÔ owym aby mieÒ zapas na
wypadek uszkodzenia ktÖ rej× … yÔ y.
Zesaw Bastion 17 z trzema lub wiÓ cej unifonami, w zale… no× ci od tego, jakjest
wygodniej prowadziÒ przewody, mo… naÔÑ czyÒ w gwiazdÓ (rys.1) lub liniowo
(rys.2). W ten sposÖ b mo… na zrealizowaÒÔÑ czno×Ò pomiÓ dzy trzema unifonami lub
grupami unifonÖ w. NaciskajÑ c na unifonie przycisk wywoÔ ania wewnÓ trznego
mo… emy wywoÔ aÒ inny unifon i prowadziÒ rozmowÓ . Ilo×Ò wywoÔ ywanych
unifonÖ w limitowana jest ilo× ciÑ przyciskÖ w wywoÔ ania na unifonie, jednak do
ka… dego unifonuj mo… na przyÔÑ czyÒ Ör wnolegle dodatkowe unifony typu np.
LR-11/2 uwa… ajÑ c, aby sumarycza ilo×Ò unifonÖ w w systemie nie przekroczyÔ a
dziesiÓ ciu. Wszystkie unifony powstaÔ ej w ten sposÖ b grupy bÓ dÑ dzwoniÔ y
Ör wnocze× nie.
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Rys. 2 PodÔÑ czania unifonÖ w do interkomu
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2. WybÖ r miejsca zamontowania urzÑ dzeÕ

W domu unifony montujemy w dogodnym miejscu, najczÓ× ciej jeden w przedpokoju, nastÓ pne na piÓ trze, w gara… u lub u sÑ siada. W firmie bÓ dzie to np. biuro,
sekretariat, magazyn, sklep itp.
Zasilacz staÔ y montujemy np. w przedpokoju, w pobli… u gniazdka sieciowego, tak
aby wygodnie doprowadziÒ zasilanie do unifonu gÔÖ wnego. Zasilacz przeno× ny
wtykamy po prostu do najbli… szego gniazdka sieciowego.

3. DobÖ r przewodÖ w

UnifonyÔÑ czymy miÓ dzy sobÑ przewodemem domofonowym sze× cio… yÔ owym
(BASTION 16), siedmio… yÔ owym (BASTION 17/2)
lub lepiej dziesiÓ cio… yÔ owym
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(aby mieÒ … yÔ y rezerwowe) o przekroju 0,2 mm (Ø 0,5 mm) np. typu YTDY,
TKSY, LIYY-P lub podobnym. Najlepiej wybraÒ przewÖ d, w ktÖ rym ka… da… yÔ a ma
inny kolor izolacji, co znacznie uÔ atwi monta… .

4. DobÖ r zasilacza

Do zestawu BASTION 17/2 nale… y dokupiÒ sieciowy niestabilizowany zasilacz
prÑ du zmiennego o nastÓ pujÑ cych parametrach: moc − 10 VA, napiÓ cie
pierwotne − 220V, napiÓ cie wtÖ rne − 12V. Powinien on byÒ wyposa… ony we
wtyczkÓ sieciowÑ 220V. Rodzaj wtyczki 12V nie ma znaczenia, poniewa…
podÔÑ czajÑ c zasilacz do zestawu wtyczkÓ 12V odcinamy, a przewody
podÔÑ czamy pod odpowiednie zaciski× rubowe za pomocÑ wkrÓ taka. Przez nas
oferowanyjest zasilacz typu SPZ 10VA/11,5VAC.

5. Mocowanie iÔÑ czenie urzÑ dzeÕ

PrzewÖ dÔÑ czÑ cy unifony najlepiej poprowadziÒ w korytkach monta… owych,
rurkach, natynkowo − mocujÑ c do× ciany odpowiednimi uchwytami lub
podtynkowo.
− OdkrÓ ciÒ wkrÓ t mocujÑ cy pokrywÓ unifonu gÔÖ wnego LR-13, zdjÑÒ pokrywÓ
i przyciski oraz wyjÑÒ koÔ ki rozporowe. PodstawÓ unifonu przystawiÒ do× ciany
w wybranym miejscu i zaznaczyÒ miejsca wiercenia otworÖ w do mocowania
i otworu do wprowadzenia przewodÖ w. Otwory do mocowania wierciÒ wiertÔ em
widiowym Ø6 mm. WprowadziÒ koÕ cÖ wki przewodÖ w (od pozostaÔ ych
unifonÖ w i zasilacza) przez prostokÑ tny otwÖ r w podstawie unifonu lub przez
otwÖ r w dole podstawy, podstawÓ przykrÓ ciÒ do× ciany.
− UsunÑÒ oponÓ przewodu dziesiÓ cio… yÔ owego na dÔ ugo× ci ok. 10 cm i z koÕ cÖ wek
… yÔ usunÑÒ izolacjÓ na dÔ ugo× ci ok. 8 mm. Z przewodu od zasilacza zdjÑÒ oponÓ
na dÔ ugo× ci ok. 5 cm a… yÔ y obraÒ z izolacji na dÔ ugo× ci ok. 8 mm,… yÔ y dobrze
skrÓ ciÒ i przyÔÑ czyÒ do zaciskÖ w S1 i S2 (obojÓ tnie, ktÖ ry do ktÖ rego); pozostaÔ e
… yÔ y podÔÑ czyÒ zgodnie ze schematem (rys. 8 i 9) notujÑ c, jakie kolory… yÔ sÑ
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Rys. 3 SposÖ b podÔÑ czania przewodÖ w
do zaciskÖ w× rubowych

przyÔÑ czone do jakich zaciskÖ w. ÉyÔ y podÔÑ czaÒ do zaciskÖ w wedÔ ug rysunku 3.
W unifonie LR-13 sÑ dwa zaciski oznaczone „4”, sÑ one wewnÓ trznie poÔÑ czone,
wiÓ c jest obojÓ tne, do ktÖ rego podÔÑ czymy przewody.
− Analogicznie przykrÓ ciÒ do× ciany unifony typu LR-11 i podÔÑ czyÒ wedÔ ug
schematu, pamiÓ tajÑ c o zgodno× ci kolorÖ w… yÔ przyÔÑ czonych do odpowiednich
zaciskÖ w.
− SprawdziÒ jeszcze raz prawidÔ owo×Ò poÔÑ czeÕ , zaÔ o… yÒ przyciski na mikroÔÑ czniki
i zamknÑÒ unifon wkrÓ cajÑ c wkrÓ t mocujÑ cy.
− Zasilacz przykrÓ ciÒ do× ciany dwoma wkrÓ tami z koÔ kami rozporowymi.
− WÔ o… yÒ wtyczkÓ zasilacza do gniazdka sieciowego i wyprÖ bowaÒ dziaÔ anie
zestawu.

6. Sprawdzenie i regulacja

− SprawdzamyÔÑ czno×Ò , wywoÔ ujemy kolejno inne unifony (koniecznie po
uprzednim podniesieniu Ôs uchawki) i przeprowadzamy rozmowÓ .
− GÔ o× no×Ò rozmowy mo… emy skorygowaÒ potencjometrem P1 na dolnej pÔ ytce
unifonu LR-13 (rys. 4).
− Je… eli unifon siÓ wzbudza (sÔ ychaÒ gwizd), to nale… y zmniejszyÒ wzmocnienie
rozmowy tym samym regulatorem.

7. Opis techniczny elementÖ w interkomÖ w

− unifon gÔÖ wny LR-13/1 z przyciskiem otwierania elektrozaczepu i z jednym
przyciskiem wywoÔ ania lub LR-13/2 z przyciskiem otwierania elektrozaczepu
i z dwoma przyciskami wywoÔ ania
− zasilanie 12 V AC± 10% z zewnÓ trznego zasilacza
− potencjometry regulacji: tonu generatora, gÔ o× no× ci rozmowy i czuÔ o× ci mikrofonu
− zaciski× rubowe do przyÔÑ czenia przewodÖ w
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− jako unifony dodatkowe z przyciskami doÔÑ czno× ci mo… na stosowaÒ : LR-11/2
(dwa przyciski), LR-11/1 (jeden przycisk) lub LR-3 (bez przyciskÖ w); do jednego
unifonu LR-13 mo… na podÔÑ czyÒ maksymalnie 9 dodatkowych unifonÖ w
− do unifonu LR-13 mo… na Ör wnie… podÔÑ czyÒ kasetÓ rozmÖ wnÑ typu BA-2/1lub
BA-2/2 i w ten sposÖ b przeksztaÔ ciÒ zestaw interkomowy w domofon
zÔÑ czno× ciÑ wewnÓ trznÑ

reulacja czuÔ o× ci
mikrofonu w unifonie
regulacja gÔ o× no× ci
rozmowy w torze
mikrofon kasety
rozmÖ wnej −Ôs uchawka
unifonu (tylko przy pracy
jako domofon)
regulacja gÔ o× no× ci
rozmowy przyÔÑ czno× ci
wewnÓ trznej

mikroÔÑ cznik
przycisk
regulacja tonu
wywoÔ ania

Rys. 4 Oznaczenia zaciskÖ w
i elementy regulacji
unifonu LR-13

Rys. 5 Oznaczenia zaciskÖ w i elementy
regulacji unifonu LR-11oraz LR-3
(bez dolnej pÔ ytki)
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Rys. 6 Schemat blokowy poÔÑ czenia
unifonÖ w w zestawie Bastion 16
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Rys. 7 Schemat blokowy poÔÑ czenia
unifonÖ w w rozbudowanym
zestawie Bastion 16

2 unifony zestawu
Bastion

2 unifony
dodatkowe
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Rys. 8 Schemat poÔÑ czenia unifonÖ w
w zestawie Bastion 16
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Rys. 9 Schemat poÔÑ czenia unifonÖ w w zestawie Bastion 17/2
(liniÑ przerywanÑ zaznaczono zestaw podstawowy,
pozostaÔ e unifony po rozbudowie)
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Opis zaciskÖ w unifonÖ w
Zaciski u… ywane przy pracy jako interkom
4
6
8.1
8.2
S1,S2
1
2
3
4

masa
wyj× cie generatora wywoÔ ania doÔÑ czno× ci wewnÓ trznej
wyj× cie wywoÔ ania unifonu 1
wyj× cie wywoÔ ania unifonu 2
zaciski wej× ciowe zasilania 12V AC/0,8A
wej× cie wywoÔ ania
wej× cieÔs uchawki
wyj× cie mikrofonu
masa

Zaciski u… ywane przy pracy jako domofon
1.0
Z
V
M
5
7
X1,X2

wyj× cie generatora wywoÔ ania do kasety rozmÖ wnej
wyj× cie do elektrozaczepu 12V DC/0,7A
zacisk wyj× ciowy 12V DC/0,8A do zasilania kasety rozmÖ wnej
wej× cie mikrofonu kasety rozmÖ wnej
zacisk przycisku elektrozaczepu
dodatkowy zacisk masy
zaciski pomocnicze

Wszelkie uwagi izapytania prosimy kierowaÒpodnasz numer
telefonu, faksu lub e-mailem.
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ul. Nowa 20, 90-031ÄÖ dØ , tel.(0-42)672 44 00, fax 672 44 45
E-mail: laskomex@ laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

