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1. Dane u¿ytkowe
•
•
•

•
•

bramofon wspó³pracuje wy³¹cznie z abonenckimi centralami
telefonicznymi: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma,
DCT 80 oraz Cyfra 200 i Optima produkowanymi przez firmê Platan Sp. z o.o.;
umo¿liwia wywo³anie i rozmowê z abonentem danej centrali;
umo¿liwia otwieranie rygla (zamka elektromagnetycznego) przez wybranie
kodu, odpowiedniego dla poszczególnych typów central (patrz: Instrukcja
obs³ugi danej centrali), z aparatu telefonicznego abonenta „rozmawiaj¹cego
z bramofonem” a w niektórych centralach dowolnego aparatu telefonicznego
pod³¹czonego do centrali;
bramofon pod³¹czony jest do okreœlonej linii wewnêtrznej w³aœciwej dla
ka¿dego typu centrali;
mo¿liwe jest pod³¹czenie:
- jednej instalacji bramofonowej do centrali Solo 5,
- dwóch instalacji do central Classic 12, Progres 40, Cyfra 50,
Sigma, DCT 80, Optima,
- czterech instalacji do centrali Cyfra 200.

2. Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•
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zasilanie napiêciem 12V z centrali Solo 5, Classic12, lub z prze³¹cznicy
centrali Progres 40, Cyfra 50, Sigma, DCT 80, Cyfra 200 i Optima;
uk³ad sterowania bramofonem i ryglem zintegrowany na p³ycie g³ówn
uk³ad sterowania bramofonem i ryglem zintegrowany na p³ycie g³ównej
centrali telefonicznej;
wspó³praca ze standartowym ryglem (zamkiem elektromagnetycznym)
zasilanym napiêciem od 8V do 24V i pr¹dem do 0,5A;
po³¹czenie kasety bramofonu DB 04 z centralami za pomoc¹ typowego
dwuparowego kabla telefonicznego;
po³¹czenie rygla z uk³adem sterowania w centralach za pomoc¹ linki
dwu¿y³owej o przekroju 1 mm2;
temperatura otoczenia od -10oC do + 40oC;
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3.

Instalacja bramofonu DB 04

•

po³¹czyæ elementy sk³adowe instalacji bramofonowej wg rysunków;

•
•
•

zasilanie i zaciski rozmówne kasety bramofonu po³¹czyæ z odpowiednimi
zaciskami centrali (szczegó³y w Instrukcji obs³ugi i programowania
centrali telefonicznej);
zaprogamowaæ w centrali obs³ugê wymagan¹ iloœæ linii wewnêtrznych
jako linii bramofonowych oraz abonentów uprawnionych do obs³ugi
bramofonu (wg Instrukcji programowania centrali);
w razie potrzeby wyregulowaæ wzmocnienie w torze odbiorczym
i ewentualnie nadawczym (patrz rysunek modu³u rozmównego bramofonu
DB 04)

UWAGA!!!

1.
2.

Centrala powinna byæ bezwglêdnie uziemiona (nie dotyczny Classic12ISDN).
Je¿eli linia abonencka pod³¹czona do bramofonu wybiega poza obrêb
budynku nale¿y zastosowaæ zabezpieczenia przeciwodgromowe np.
ochronniki abonenckie OA1.
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4.

Pod³¹czenie bramofonu DB 04 do central abonenckich
firmy PLATAN Sp. z o.o.
PLATAN

R

Zaciski sterowania ryglem
B8,RB2...)
(B1, Zacisk
B2 lubB1,
RB1,
lub Br1, Br2
(sterowanie ryglem)

Kaseta bramofonu
DB 04

Zacisk T21 w DCT5

Kaseta bramofonu DB04

albo T28
ZaciskiT21T21
w Solo5;
w DCT 2/8 , DCT 12
T1,T8 w(obwód
Classic12;
lub dowolrozmówny)
ny inny zacisk deklarowany
jako obwód
Zaciskrozmówmy
T34 albo T35bralub dowolny inny
mofonuw DCT
w 80,centralach:
w centralach
DCT 40,
Progreszacisk
40, Cyfra
50,
DCT 200 deklarowany
Sigma, DCT
DCT50,80,
Cyfra 200,
jako obwód rozmówny bramofonu
Optima.
Zacisk +/- 12V
Zacisk +/- 12V
(zasilanie
bramofonu)
(zasilanie
kasetykasety
bramofonu)
Przewód telefoniczny
4-ro żyłowy (np. 2x2x0,5)
Przewód 2-wu żyłowy
(np. linka 2x1mm2 )

Transformator obniżający napięcie
(odpowiedni do posiadanego rygla)

Rygiel
~ 0,5A)
(max. 24V ~

~
220V ~
Elementy
nienie
wchodzące
w skład
bramofonu
DB 04 DB04
Elementy
wchodz¹ce
w sk³ad
bramofonu
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5.

Sposób demonta¿u obudowy bramofonu DB 04

¯eby zdj¹æ p³ytê czo³ow¹ bramofonu DB 04 nale¿y lekko podwa¿yæ (cienkim wkrêtakiem) dwie plastikowe zaœlepki (górn¹ i doln¹). Nastêpnie nale¿y
odkrêciæ œruby znajduj¹ce siê pod zaœlepkami mocuj¹ce p³ytê czo³ow¹ do kasety
zewnêtrznej bramofonu.
W celu wprowadzenia instalacji do kasety zewnêtrznej bramofonu DB 04
nale¿y roz³¹czyæ kasetê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ delikatnie naciskaj¹c wkrêtakiem plastikowe zatrzaski kasety wewnêtrznej.

SPOSÓB DEMONTAŻU OBUDOWY BRAMOFONU DB 04

Zaślepka górna

+/- 12V

Zaślepka dolna
digitex

T1(a,b)

L1

D B- 04A

Zatrzaski kasety wewnętrznej bramofonu
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6.

Po³¹czenie bramofonu DB 04 z central¹
POŁĄCZENIE BRAMOFONU DB 04 Z CENTRALĄ

Moduł rozmówny
bramofonu DB 04

+/- 12V

Moduł połączeniowy
bramofonu DB 04

T8* (T35)*, inny* z centrali
+/- 12V

L2

T1 (T34), inny

digitex T8(a,b)

T1(a,b)

L1

Przycisk bramofonu 2*

Przycisk bramofonu 1
* tylko w wersji dwuprzyciskowej bramofonu (DB 04_2P)

Numery zacisków T34, T35 dotycz¹ centrali DCT 80,
inny - dotyczy dowolnych zacisków centrali Progres 40,
Cyfra 50, Sigma oraz Optima i Cyfra 200 deklarowanych jako
zaciski rozmówne bramofonu.
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7.

Regulacja czu³oœci mikrofonu oraz wzmocnienia
w bramofonie DB 04

Bramofon DB 04 jest przez producenta zestrojony w sposób optymalny.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê niewielk¹ korektê wzmocnienia toru
nadawczego i odbiorczego bramofonu DB 04. Czynnoœci regulacyjne nale¿y przeprowadziæ po zdjêciu p³yty czo³owej bramofonu.
¯eby nie uszkodziæ potencjomentrów nale¿y u¿ywaæ odpowiedniego wkrêtaka.

Regulacja czułości mikrofonu

Regulacja wzmocnienia
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8.

Po³¹czenie bramofonu DBAB 1P z adapterem AB100

Bramofon DB AB 1P przeznaczony jest do wspó³pracy z centralami BETA,
ALFA PLUS oraz DELTA firmy PLATAN Sp. z o.o. za poœrednictwem adaptera
bramofonu AB 100. Urz¹dzenie jest przez producenta zestrojone w sposób optymalny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê niewielk¹ korektê wzmocnienia toru nadawczego i odbiorczego. Czynnoœci regulacyjne nale¿y przeprowadziæ w adapterze bramofonu AB100.

Bramofon DBAB 1P

Moduł rozmówny
bramofonu

GŁ GŁ MIC+MIC-

Przycisk
wywołania

do AB100

Głośnik
Mikrofon
+12V

UWAGA!!!
W adapterze AB100 należy ustawić zworkę
na jumperze JMP3 w pozycji ŻAR
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NOTATKI
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