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PPH Elektronik-Radbit 

ul. Gębarzewska 15, 

26-600 Radom 

tel./fax (48) 363-85-35 

www.RADBIT.pl 

radbit@radbit.pl 

Bramofony  

BMN-1P, BMN-2P (natynkowe) 

BMP-1P, BMP-2P (podtynkowe) 

 

 BMP-1P (wersja natynkowa)     BMP-2P (wersja natynkowa) 

 

 

BMP-1P (wersja podtynkowa)    BMP-2P (wersja podtynkowa) 

 

BMP-1P (wersja podtynkowa)     BMP-1P (wersja podtynkowa) 

Powiększona czołówka     Powiększona czołówka 
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Bramofony zostały w całości skonstruowane w firmie RADBIT. 

Współpracują z dowolnymi unifonami analogowymi pracującymi w systemie 3+1 (masa, słuchawka, 

mikrofon, wywołania) oraz 4+1 (masa, słuchawka, mikrofon, zamek, wywołania). 

Urządzenie wyposażone jest w: 

• Obudowy wykonane z aluminium o ściance grubości 3 mm, poddanego procesowi 

anodowania, 

• Płyty czołowe wykonane z anodowanej blachy aluminiowej grubości 2mm, 

• Podświetlane, pokryte aluminiowym, anodowanym czołem gr. 2 mm przyciski wywoławcze, 

• Diodową sygnalizację stanu elektrozaczepu (LED czerwony-zamknięte, LED zielony -otwarte), 

• Podświetlane szyldziki, 

• Kompletną elektronikę umieszczoną w specjalnym, zamkniętym module 

  

 

1. Wymiary kaset 

Kasety natynkowe: 

   wysokość x szerokość x grubość 

   133,2 x 89,0 x 21.5 mm (bez uwzględniania daszka) 

   133,2 x 89,0 x 30,0 mm (z uwzględnieniem daszka) 
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Kasety podtynkowe: 

  Pudełko: wysokość x szerokość x grubość 

    129.2 x 85,0 x 20,0 mm 

  Płyta czołowa: wysokość x szerokość x grubość 

    135.2 x 91,0 x 2,0 mm 

  Płyta czołowa powiększona: wysokość x szerokość x grubość 

    145.2 x 101,0 x 2,0 mm 

Kasety sprzedawane są w komplecie z zasilaczem impulsowym. 

2. Montaż 

Montaż wszystkich rodzajów kaset jest bardzo podobny. 

Instrukcja montażu: 

1. Odkręcić cztery wkręty M3, mocujące płytę czołową 

 

2. Zdjąć płytę czołową 

 

3. Odkręcić dwa wkręty M3 mocujące moduł elektroniki w obudowie 
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4. Wyjąć z obudowy kompletny moduł elektroniki 

 

5. Zamontować obudowę w miejscu przeznaczenia. 
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Rozstaw otworów mocujących obudowy 

 

Aby uzyskać dostęp do zacisków przyłączeniowych 

1. Należy wykręcić cztery wkręty mocujące korpus górny modułu elektroniki 

 

2. Podnieść korpus górny modułu elektroniki 

 

3. Po podniesieniu korpusu górnego modułu elektroniki uzyskujemy dostęp do zacisków śrubowych do 

których podłączamy przewody 
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Po podłączeniu przewodów montażu dokonujemy w odwrotnej kolejności. 

 

 

 

 

Firma PPH Elektronik-Radbit deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wytyczne normy  

kompatybilności elektromagnetycznej 

 EMC (89/336/EEC) 

 

 

 

Niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym, więc zgodnie z Europejską  

Dyrektywą 2002/96/EC o Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeniach (WEEE), po 

zakończeniu eksploatacji musi zostać przekazany do specjalnej jednostki, zajmującej się zbiórką 

odpadów elektronicznych, lub do producenta. 
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SCHEMAT MONTAŻOWY 

PŁYTKI ELEKTRONIKI 

 

 

 


