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ЦИФРОВИ
АУДИО И ВИДЕО
ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

CD-2502 и CD-3100
Цифрови аудио и видео домофонни системи
Нов поглед към безопасността
Laskomex P. P. U. H е утвърдена водеща фирма в областта
на съвременните цифрови аудио и видео домофонни системи.
Продуктите на фирма Laskomex осигуряват безопасността на
живущите в квартали и апартаменти, а също и на работещите
в обществени сгради и обекти. При производството на продуктите се използват наложили се във времето високи технологии
и собствени иновативни решения.
Марката е утвърдена в много страни - Русия, Литва, Латвия,
Естония, Унгария, Румъния, Беларус, Словакия, Чехия,
Испания, България, Германия, Франция и САЩ.
Фирмата съществува повече от 30 години. Производството
е в Полша, Лодз.
Laskomex работи според системата за управление на
качеството в съответствие с EN ISO 9001:2015.
Eлбраво ООД е официален представител на фирма
Laskomex P. P. U. H. за България. Работи от 2002 г. в сферата
на домофонните системи - продажба и монтаж.
Осигурява технически консултански услуги в областта на
проектирането и изпълнението на домофонни инсталации.
Грижейки се за професионалното развитие на нашите
клиенти и стабилните бизнес връзки, осигуряваме технически
консултански услуги в областта на проектирането и изпълнението на домофонните инсталации, а също така и безплатни
обучения за инсталатори и проектанти.
Гарантираме високо качество на продуктите Laskomex и на
нашите гаранционни и следгаранционни сервизни услуги.

Вандалоустойчивост. Въшните панели са проектирани да
бъдат устойчиви на въздействието на атмосферните условия
и злонамерените действия на трети лица (вандализъм).
Четец за електронни ключове. Във почти всички панели са
монтирани четци за безконтактни (RFID идентификатори чипове/карти) и/или контактни електронни ключове (iButton).
Кодово отключване. Всеки апартамент получава индивидуален
четирицифрен код. След неговото набиране, с помощта на
клавиатурата в панела, входната врата се отваря.
Универсална конструкция. Домофоните системи CD-3100 и
CD-2502 стандартно се предлагат като аудио модели, но при
монтаж на модул камера могат да се ползват и като видео
.
домофонна система.

Има пълна съвместимост между различните модели апартаментни
домофони и модели системи Laskomex (панели и централи).
Във всяка една серия (CD-2502 или CD-3100) една и съща електронна касета (централа) и
захранване се използва за всеки модел входен панел Laskomex.
Има взаимозаменяемост на различните модули.

СИСТЕМА CD-2502
CD-2502 e създадена за употреба в жилищни сгради - предимно
жилищни блокове и кооперации, които имат стълбищни площадки
с един единствен вход.

Второстепен
вход

Основен вход

Системата осигурява и управление на повече от един жилищен
вход при йерархична структура - затворен жилищен комплекс с
един основен вход (напр. входна врата на затворен жилищен
комплекс) с до 64 второстепенни входа (напр. отделните входове
на блоковете, намиращи се в един комплекс).

Второстепен
вход

Към един жилищен вход системата обслужва от 1 до 254
аудио домофона или видео домофона. CD-2502 има аудио и
видео модел. По желание на клиента е възможно създаване на
смесена система, при която част от живущите използват аудио
домофони, а друга част - видео домофони.

Второстепен вход

Към повечето външни панели има възможност да се инсталира
модул камера, за да работи домофонната система и с видео домофони.

Система CD-3100 е създадена за използване в големи
жилищни обекти, които имат повече от един главен вход.
Най-често се използва за обслужване на входовете към
затворени жилищни комплекси или в сгради със стълбищни
площадки, към които има няколко входа (напр. сгради с
допълнителен вход от страната на подземните гаражи).

CD-3100 може да обслужва от един до четери/осем главни входа
(напр. входове към оградената част на имота) и до 64 стълбищни площадки (напр. входове в блоковете). Системата обслужва
от 1 до 254 жилища, разположени в един и същ вход в блока.

Второстепен
вход

Второстепен
вход

Второстепен
вход

Основен вход

Основен вход

Второстепен
вход

Домофонните системи CD-3100 и CD-2502 могат да
се свържат, за да създадат една система. Тя използва
уникалните възможности на всяка една от съставните си
части и позволява точно приспособяване на системата
към потребителските изисквания.

Свързването им се използва най-често в съвременните
жилищни комплекси, които са съставени от няколко сгради с
обща оградена площ. В подобни обекти CD-3100 обслужва
входовете към оградената площ и вратите към отделните
жилищни входове (напр. в сградите с подземни гаражи),
а CD-2502 обслужва входове, които имат само една входна врата.

Основен вход

Второстепен
вход

Второстепен
вход

Второстепен
вход

Основен вход

В система CD-3100 се допуска оставянето на значително поголямо разстояние между външния панел и електронните
устройства, отколкото в CD-2502.

Основен вход

Основен вход

Неръждаемата стомана (inox), от която са направени панелите, се характеризира
с устойчивост към механични повреди и неблагоприятни атмосферни условия.
Панели от неръждаема стомана се предлагат и с нестандартни размери по
индивидуален проект.
Могат да се монтират както преди нанасяне на мазилка на сграда (вкопан монтаж),
така и върху мазилка с помощта на модул рамка (външен монтаж).

Снабдени са с дисплей, оказващ състоянието на системата. Вградена е клавиатура
без механични части, която е с фоново осветление и фотоклетка.
Всички панели CP-25xx работят с една и съща електронна касета (централа)
ЕC-2502, захранване TR-2300, модул камера KAM-3, захранване за видео домофони ZI, дистрибутори CVR-2, CVP-1 и т.н.

CP-2533NR, CP-3133NR
CP-2533NR -2 , CP-2533NR-3

CP-2523TR, CP-3123TR

CP-2513TR, CP-3113TR

Тесни външни панели от
неръждаема стомана (inox).

Вертикални външни панели от
неръждаема стомана (inox).

Хоризонтални външни панели от
неръждаема стомана (inox).

Панели с вграден RFID четец за
безконтактни ключове и малка
информационна табела за опис на
абонатите в сградата. Възможност
за използване на индивидуални
кодове за достъп (отключване с код).

Панелите са оборудвани с RFID
четец за безконтактни ключове и
iButton четец за контактни ключове.
Позволяват използване на
индивидуални кодове за достъп
за всеки абонат (отключване с код).

Панелите са оборудвани с RFID
четец за безконтактни ключове и
iButton четец за контактни ключове.
Позволяват използване на индивидуални кодове за достъп за
всеки абонат (отключване с код).

Панелите са с място за монтаж на
модул камера KAM-3 (за изграждане
на видео домофонна система).

В панелите може да се монтира
допълнителен модул камера
KAM-3.

В панелите може да се монтира
допълнителен модул камера KAM-3.

Към тези панели могат да се поставят
допълнителни информационни табла
за опис на абонатите под или над
панела (NP-2531).

Към тези панели могат да се
монтират информационни табла
за опис на абонатите - под или до
тях (съответно NP-2521или NP-2522).

Възможен е два типа на монтаж
с вкопаване или без вкопаване
(при монтаж с рамка DAX-3-1 или
DAX-3-2V).

Възможен е монтаж с вкопаване
или без вкопаване (с рамките
DAX-2-1, DAX-2-2H или
DAX-2-2V).

Изработват се в цвят: червено,
жълто, синьо, както и с по-голяма
вградена табела за опис на абонатите

Размери на панела:
160х266х36,5мм

Размери на панела:
100х332х36,5мм

Към панелите могат да се поставят
информационни табла под или до външния панел
(съответно NP-2511, NP-2512
или NP-2513).
Възможен е монтаж с вкопаване или
без вкопаване (при използване на
рамките DAX-1-1, DAX-1-2H,
DAX-1-2V, DAX-4-1H или
DAX-4-2V).
Размери на панела:
210х180х36,5мм

Панели от поцинкована ламарина, прахово боядисани. Устойчиви на
ръжда, неблагоприятни атмосферни условия и злонамерени действия
на трети лица.
Достъпни са няколко вида панели с различни функции и предназначение - обикновени базови панели, панели с четец за контактни
електронни ключове iButton, панели с четец за безконтактни ключове
RFID и панели с вградена малка информационна табела за опис на
абонатите в сградата.
Всички панели, освен панелите с вградена информационна
табела, са с възможност за монтаж на модул камера KAM-3P.
Благодарение на това, един и същ панел може да се използва
за аудио и видео домофонна система.
Панелите могат да се монтират както преди нанасяне на мазилката на сградата (вкопан монтаж), така и върху мазилката
с помощта на модул рамка (външен монтаж).
Снабдени са с дисплей, оказващ състоянието на системата. Вградена е клавиатура без механични части, която е с
фоново осветление и фотоклетка.
Всички панели CP-25xx работят с една и съща електронна касета (централа) ЕC-2502, захранване TR-2300, модул
камера KAM-3P, захранване за видео домофони ZI, дистрибутори CVR-2, CVP-1 и т.н. Има съвместимост и
взаимозаменяемост между отделните елементи в система.

CP-3103TR

CP-2502NR, CP-3100NR

NP-3000

CP-2503R

Външни панели с възможност за монтаж на модул
камера KAM-3P.
Снабдени с iButton четец
за контактни електронни
ключове и RFID четец за
безконтактни електронни
ключове.

Външни панели с малка
информационна табела за
опис на живущите/абонатите
в сградата и RFID четец за
безконтактни електронни
ключове.

Информационни панели табла за опис на живущите
в сградата. Монтират се
към външния панел (под
или над). Изработени са от
поцинкована ламарина,
прахово боядисани.

Външни панели с възможност за монтаж на модул
камера KAM-3P.
Снабдени с RFID четец за
безконтактни електронни
ключове.
.

CP-2503T, CP-3103T

CP-2502N, CP-3100N

CP-2503

Външни панели с възможност за монтаж на модул
камера KAM-3P.
Снабдени с iButton четец
за контактни електронни
ключове .

Външни панели с вградена
малка информационна
табела за опис на живущите
в сградата с осветление.

Външни панели с възможност за монтаж на модул
камера KAM-3P.

Размери на всички боядисани панели: 211х181х33мм
Цвят: черно, сиво и други цветове по индивидуални поръчки - златисто, зелено, сребристо...)
Всички външни боядисани панели позволяват използване на индивидуални кодове за достъп за всеки абонат
(отключване с код).
Могат да се монтират без вкопаване чрез използване на рамки DA-1, DA-2H, DA-2V, DA-3H или DA-3V
(съответно за един панел, за два панела - хоризонтална, за два панела - вертикална, за три панела - хоризонтална или
за три панела - вертикална).
Рамките са в цвят черно и сиво. Възможни са и други цветове по индивидуални поръчки.

CD-2600
Цифрови аудио домофонни системи
Компактни и функционални. Икономични

Надеждни и сигурни. Панелите са устойчиви на атмосферните условия и злонамерените
действия на трети лица.
Контрол на достъп. Позволяват използване на индивидуални кодове за достъп

(отключване с код).
Универсална конструкция. Външните входни панели са с вградена централа и рамка за
външен монтаж, без вкопаване.

Всички модели и цветове апартаментни цифрови аудио домофони Laskomex
са съвместими с различните модели системи (CD-2502 , CD-3100 и CD-2600).
Панели от неръждаема стомана (inox) с вградена централа
(панел и централа в едно) и вградена рамка за външен (повърхностен)
монтаж върху мазилка.
Достъпни са няколко вида панели с различни функции и предназначение базови панели и панели с четец за безконтактни ключове RFID.
Всички панели са само за аудио версия, снабдени са с дисплей и с
клавиатура, която може да се използва от незрящи.
Панелите позволяват използване и в система с йерархична структура
(напр. затворен жилищен комплекс) като основен/главен вход.
Съвместима е с домофонна система CD-2502.

с вградена
централа
Второстепен
вход

Второстепен
вход

Основен вход

CD-2600

CD-2600

Основен вход

CD-2600

CD-2600R

Мини система от inox.
Базова система с кодово
отключване (индивидуален
код за достъп за всеки абонат)

Мини система от inox с
вграден RFID четец за
безконтактни ключове и
кодово отключване.

Всички панели работят
със захранване 15V/1,2A DC.
Размери на панелите: 89х217х29 мм
NP-2600

Информационни панели табла за опис на живущите в
сградата за монтаж към външния
панел (под или над), inox
Размери: 89х217х29 мм

АУДИО
ДОМОФОНИ

Изработен е от ABS пластмаса в цвят:
бял, черен, червен, оранжев,
жълт, светлозелен,
сив металик, капучино
(кафяво-сиво) и светлосин.

LM-8/W6, LM-8/W6-1
Aудио домофон, който се
радва на значителен успех
сред потребителите.
Домофонът е с ергономичен
дизайн, компактна форма
и атрактивна цена.
Снабден е с ключ за регулиране силата на звънене
на две нива и за изключване
от абоната.

LM-8W/6-1 - Модел с
бутон за управление на
допълнително устройство
(гаражна врата, втора
входна врата и др.)

Предимство на домофонните системи Laskomex e, че се съчетават
с голям брой различни модели домофони по функции и цвят.
Домофоните са изработени от висококачествени материали.
Качеството и финкционалността им се гарантират от система за
управление на качеството, внедрена във всеки един производствен
етап и потвърдена със сертификат ISO 9001:2015.

LY-8, LY-8-1, LY-8-P

LG-8D

Аудио домофон с широка
основа, силно звънене и
индикация при позвъняване.

Аудио домофон без
слушалка за цифрови
домофонни системи.

Снабден е с ключ за регулиране силата на звънене на две
нива и за изключване от абоната.

Снабден е с ключ за регулиране силата на звънене
на две нива и за
изключване от абоната.
(изключването му се
сигнализира от светване
на LED диод).

Има бутон за управление
на електромагнитна брава
с вграден LED диод, който
светва при позвъняване на
домофона. Оборудван е с
допълнителен бутон за
управление на други устройства
(гаражна врата, втора врата и др.)
и заготовка за трети бутон.
Вграден е втори говорител
за по-силно звънене.
Изработен е от ABS пластмаса в цвят: бял, тъмнокафяво,
крема и графит.

Изработен е от ABS пластмаса в цвят: бял

LY-8-1 - Модел, с втора
мелодия на звънене при
повикване от етажа.

Размери:
55,5х211,5х46мм

LY-8-P - Модел с вкръзка към
портиерна централа.
Изработен е от ABS пластмаса в цвят: бял
Размери:
80х212х55,5мм

Има бутон за управление
на електромагнитна
брава и допълнителен
бутон (AUX) за управление на други устройства
(гаражна врата, втора
врата и др.)
Поддържа втора мелодия
на звънене при повикване
от етажа.

Изработен е от
ABS пластмаса
в цвят: бял.
Размери:
74,5х204х34мм

ВИДЕО
ДОМОФОНИ

Към домофонните системи CD-2502 и CD-3100 могат да се
включат видео домофони, вместо аудио домофони или да работят заедно аудио и видео домофони.
Така се гарантира пълната безопасност на живущите в сградата
(абонатите), защото те могат да провеждат разговор с търсещото лице и да го наблюдават, могат да видят какво се случва
пред външния панел чрез контролен бутон за преглед на картина
от камера.
Допълнително всеки един живущ може да включи и допълнителна камера, с която да наблюдава стълбището пред входа на
жилището си.
Видео домофоните отговарят на система за управление на
качеството, сертификат ISO 9001:2015.

MVC-6850
MVC-6850 е съвременен
видео домофон, който се
характеризира с оригинален
дизайн, малък размер и
отлични параметри на
образ и звук.
Предназначен е за цифрови
домофонни системи CD-2502
и CD-3100 с панел, включващ
място за камера.
Домофонът е оборудван с
цветен 2,36"дисплей.
Има бутон за управление на
електромагнитна брава и
бутон за управление на
допълнително устройство
(гаражна врата, втора
врата и др.).
Включен е и бутон за контролен
преглед на картината пред
входа - включване и
изключване на образа на
екрана.
Домофонът е снабден с ключ
за регулиране силата на
звънене на две нива и за
изключване от абоната.
Бутони за регулиране нивата
на яркост, контраст и цветност.
Поддържа звънене от етажа.
Към видео домофона може да
се включи допълнителна
камера или етажен панел със
звънчев бутон и камера.
Изработен е от ABS пластмаса
в цвят: бял.
Размери:
80х270х51мм

MVC-8050, MVC-8050-P

MVC-8150, MVC-8250, MVC-8050-P

MVC-8050 е видео домофон
с цветен 7" дисплей, без
слушалка.

Видео домофон с цветен 7" дисплей,
без слушалка и thouch функционални
бутони.

Включва се към цифрови домофонни
Включва се към цифрови домофонни системи CD-2502 и CD-3100 системи CD-2502 и CD-3100 с панел,
включващ място за камера.
с панел, включващ място за
камера.
Снабден е с бутон за управление на
електромагнитна брава, бутон за управСнабден е с бутон за управление на допълнително устройство
ление на електромагнитна брава,
(гаражна врата, втора врата, портиер и
бутон за управление на допълнидр.)., бутон за контролно включване на
телно устройство (гаражна врата,
монитора.
втора врата, портиер и др.).,
бутон за контролно включване на
Домофонът има леснодостъпни
монитора.
ключове за регулиране нивата на
звънене, яркост, контраст и цветност
Домофонът има леснодостъпни
от абоната.
ключове за регулиране нивата на
звънене, яркост, контраст и
Поддържа втора мелодия на звънене
цветност от абоната.
при повикване от етажа.
Поддържа втора мелодия на
Поддържа и допълнителен етажен панел
звънене при повикване от етажа.
с камера и 2 допълнителни камери с
Поддържа и допълнителен етажен външно захранване или до 3 камери за
видеонаблюдение с външно захранване.
панел с камера или 1
камера за видеонаблюдение
MVC-8250 - Модел, снабден със
с външно захранване.
записващо устройство.
MVC-8150-P - Модел с вкръзка към
MVC-8050-P - Модел с вкръзка
портиерна централа.
към портиерна централа.
Изработен е от ABS пластмаса
в цвят: бял, сребро

Изработен е от ABS пластмаса
в цвят: бял, сребро

Размери:
229х135х21мм

Размери:
213х151х23мм

ДРУГИ
ЕЛЕМЕНТИ
Включването на допълнителни елементи към
домофонните системи CD-2502 и CD-3100 дават възможност
за осъществяване на комуникация без ограничения и
предоставят допълнителни функции на всеки един от
живущите в сградата за достигане на пълната
им безопасност.
Всеки елемент отговаря на международните норми за качество
и се произвеждат в система за управление на качеството,
сертификат ISO 9001:2015.

Портиерна централа

Модул CD-GSM1

Устройство, чрез което портиер
или охрана се свързва с
апартаментите в сграда с
инсталирана система CD-2503
и CD-3100.

Устройство за пренасочване
на позвъняванията към смарт
телефон.

Ползволя обратна връзка от
апартаментите към портиера.

Свързва се в сграда с
инсталирана система CD-2503
и CD-3100 чрез GSM телефонна
мрежа.

Оборудвана е с памет за запис
на входящи и изходящи
повиквани, които могат да се
изтриват или прехвърлят на друго
устройство (SD карта).

Пренасочването се осъществява
към зададен телефонен номер
на всеки абонат от сградата
(един или два телефонни
номера за абонат).

Възможност за работа в дневен
режим (всички позвънявания са
към апртаментите) и нощен
режим на работа (всички
позвънявания са носочени към
портиер/охрана).

Модула трябва да бъде оборудван с активна SIM карта на
мобилен оператор.

Централата може да управлява
повече от 4 входа.

Пренасочването на
позвъняването е само
когато се активира
изпращане на повикване.

Четец KRF-01
RFID четец, който е под непосредственно
управление на електронна касета
(централа) в цифрови системи
CD-2502 и CD-3100.
Модул за инсталация в
близост до други входни врати
(гаражна врата, втора врата,
пощенски кутии и т.н). Действа
като изнесен четец.
Позволява включване към
входен панел и система,
който нямат вграден четец за
RFID безконтактни ключове.

СХЕМИ
НА СВЪРЗВАНЕ
Цифрова домофонна система Laskomex CD-25хх - основни схема на свързване
Аудио версия с различни модели етажни домофони с и без втора мелодия
на звънене, един жилищен вход
CD-2502 - аудио версия - брой проводници, елементи в система и разстояния
Връзка

тип кабел

EC - CP

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

EC (U) - EC (H)

YTKSY ,FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

2

4

EC - аудио домофон

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

2

4

EC - акумулатор

1mm2

2

EC - захранване

без значение
без значение

1mm2

4

EC - бутон изход

без значение

0,5mm

LG-8/LY-8-1 - захранване без значение

0,5mm

без значение

1mm2

EC - ел. брава

Етажен домофон LM-8, LY-8
(без втора мелодия)

Брой на жилата в зависимост от разстоянието
диаметър:
сечение <1m <15m <30m <50m <100m <150m <250m
10

LM

14

2

6

2

4

2

LY

4

Бутон изход

Информационен панел NP-3000
за имената на абонатите

2

Електронна касета EC-2502
Централа за CD-25xx

Диаметърът (сечението) на кабела, който се използва трябва да се избере в
зависимост от разстоянието между елементите в една система (виж таблиците).

NP

Входен панел CD-25xx

2

тип кабел

диаметър
(сечение)

Брой на жилата в зависимост от разстоянието
<1m

<15m

<30m

12

16

<50m <100m <150m <250m

EC-CP
EC (U) - EC (H)

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm
YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

4

6

EC-CVR-2
EC-CVP-1

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

4

6

CVR-2-монитор

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 1mm2

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

11
6

CVR-2-захранване без значение
без значение
ЕС-акумулатор

1mm2
1mm2

2

ЕС-захранване

без значение

1mm2

4

EC-бутон изход

без значение

0,5mm

2

EC-ел. брава

без значение

1mm2

2

8
2

2

етажен бутон

4
Захранване TR-2300

4

EC

2
10

CD-2502 - видео версия - брой проводници, елементи в система и разстояния

Връзка

Етажен домофон LY-8-1,
LG-8 (с втора мелодия)

2

2

СP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 C

TR

~230V AC
Ел. брава

Аудио и видео версия с различни модели етажни домофони (смесен вариант)
с и без втора мелодия на повикване, един жилищен вход
Етажен домофон LM-8, LY-8
(без втора мелодия)
LM

2
Етажен домофон LY-8-1,
LG-8 (с втора мелодия)

2

етажен
бутон

LY

4

2

4
етажен панел
с камера

Етажен видео домофон MVC-6850
етажен панел
MVC
с камера

Етажен видео домофон MVC-8050

4

MVC

Етажен
дистрибутор

6

6

4

CVR-2
етажен бутон

MVC

MVC

2

6

6

Захранване 4A

2

Електронна касета ЕС-2502
Централа за CD-25xx

Бутон изход

4

4

EC

2
12

2

Входен панел CD-25xx

Информационен панел NP-3000
за имената на абонатите

2

2

ZI 4A

NP

етажен бутон

СP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 C

Захранване TR-2300
TR
~230V AC
Ел. брава

Аудио версия - затворен жилищен комплекс - еднин основен (главен)
жилищен вход и подчинени (второстепенни)

2

2
2
LM

2
Входен панел CD-25xx

4

EC(U)

СP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 C

10
Електронна касета EC-2502
Централа за CD-25xx
подчинен вход

2

Захранване
TR-2300
~230V AC
TR

2

2

~230V AC

EC(U)
(U)

СP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 C

EC(H)

TR

4

Електронна касета EC-2502
Централа за CD-25xx
подчинен вход

~230V AC
Ел. брава

Бутон изход

NP

10
Входен панел CD-25xx

2

СP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 C

2

4

10

Захранване TR-2300

2

Информационен панел NP-3000
за имената на абонатите

Захранване
TR-2300

Входен панел CD-25xx

2
Електронна касета EC-2502
Централа за CD-25xx
основен вход

Етажен
домофон
LM-8,
LM LY-8

2

Бутон изход Ел. брава

2

2

Етажен
домофон
LM-8, LY-8

TR

2

2

Бутон изход Ел. брава

LM

Етажен
домофон
LM-8,
LM LY-8

Етажен
домофон
LM-8, LY-8

Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - схема на свързване
Аудио версия с различни модели етажни домофони (смесен вариант)
с и без втора мелодия на повикване, един жилищен вход
Етажен домофон LM-8, LY-8
(без втора мелодия)

LM

Етажен домофон LY-8-1,
LG-8 (с втора мелодия)

2
LY

етажен бутон

2

4

NP

2

Входен панел с централа CD-2600

Информационен панел NP-2600
за имената на абонатите

4

CD
TR
1 2 3

2

4 5 6

~230V AC
Захранване
15V DC/1A

7 8 9
К 0 Х

Бутон изход

2
2

Ел. брава

CD-2600 - брой проводници, елементи в система и разстояния

Връзка

тип кабел

Брой на жилата в
диаметър зависимост от разстоянието
сечение
<15m <50m <100m

CD-2600 - домофони

YTKSY, FTP, UTP, LAN T11 0,5mm

CD-2600 - захранване

без значение

CD-2600 - бутон изход
CD-2600 - ел. брава

2

1mm2

2

без значение

0,5mm

2

без значение

1mm2

2

4

ИНФОРМАЦИОННА
ТАБЛИЦА
Включени са продуктите Laskomex - снимки, размери, използвани знаци,
налични функции и съвместимост на продуктите
Входни панели/системи CD-2502 и CD-2600
CP-2503K

CP-2503R

CP-2502N

CP-2502NR

CP-2503KT

снимка

33

153

153

33

поцинкована
стомана
черно, сиво

поцинкована
стомана
черно, сиво

поцинкована
стомана
черно, сиво

електронен
ключ

не

RFID
(беконтактен)

не

модул
камера

рамка

KAM-3P

DA-1, DA-2H,
DA-2V, DA-3V,
DA-3H

допълнителен панел
NP-3000

180
211

33

поцинкована
стомана
черно, сиво

допълнителен панел
NP-3000

вграден

RFID
(безконтактен)
вграден

180
211

33

поцинкована
стомана
черно, сиво
iButton
(контактен)
допълнителен панел
NP-3000
KAM-3P

KAM-3P

DA-1, DA-2H,
DA-2V, DA-3V,
DA-3H

150
181

183

153

150
181
33

материал,
цвят

информационен
панел аб.

183

180
211

180
211

153

153

180
211

183

150
181

183

150
181

183

150
181

размери

DA-1

DA-1

DA-1, DA-2H,
DA-2V, DA-3V,
DA-3H

Елементи за включване към входния панел
централа
захранване

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

CP-2513T

CP-2513TR

CP-2523T

CP-2523TR

CP-2533NR

снимка

рамка

246

246

100

36,5

36,5

36,5

36,5

INOX
(неръждаема
стомана)

INOX
(неръждаема
стомана)

INOX
(неръждаема
стомана)

INOX
(неръждаема
стомана)

RFID /
iButton

iButton

RFID /
iButton

RFID

допъл. панел
NP-2511,
NP-2512, NP-2513

допъл. панел
NP-2511,
NP-2512, NP-2513

допъл. панел
NP-2521,
NP-2522

допъл. панел
NP-2521,
NP-2522

вграден
и допълнителен
NP-2531, NP-2532

KAM-3

KAM-3

KAM-3

KAM-3

KAM-3

DAX1-1
DAX1-2V
DAX1-2H, DAH-4-1

DAX1-1
DAX1-2V, DAX1-2H,
DAH-4-2V, DAH-2H

DAX2-1
DAX2-2V, DAX2-2H
DAH-4-2V, DAH-2H

DAX2-1
DAX2-2V
DAX2-2H

DAX3-1
DAX3-2V

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

електроiButton
нен ключ
информационен
панел аб.
модул
камера

160

160

160
36,5

INOX
(неръждаема
стомана)

322

210
160

материал,
цвят

332

180

210

90

140

266

140

190

180

190

266

размери

Елементи за включване към входния панел
касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

CD-2600

касета/централа
EC-2502AR
захранване
TR-2300

CD-2600R

снимка

44

размери

215

44

215

централа
захранване

90

29

матеINOX
риал,
(неръждаема
цвят
стомана)
електроняма
нен ключ
информаняма модул камера
ционен
NP-2600
панел и
вградена рамка
рамка
централа вградена централа,
захранване захранване ZI 13.5V

90

29

INOX
(неръждаема
стомана)
RFID
няма модул камера
NP-2600
вградена рамка
вградена централа,
захранване ZI 13.5V

Електронна касета (централа), захранвания, модул камера, дистрибутор и превключвател
на видео сигнал
CVR-2

EC-2502

CVP-1

KAM-3P

KAM-3

снимка

82

34

CP-2503K,CP-2503R
CP-2502N,CP-2502NR,
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,CP-2533NR

модул видеокамера
със симетризатор и
възможност за
ругелиране на ъгъла
на видео камерата
във всички посоки

дистрибутор на
видео сигнал с 4
изхода, позволява
регулиране
и коригиране нивото
на видео сигнала

превключвател на
видео сигнал между
два панела с видео
камери

CP-2503K,CP-2503R
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,
CP-2533NR

CP-2503K,CP-2503R
CP-2513T, CP-2513TR,
CP-2503K,CP-2503R
CP-2503KT,CP-2513T, CP-2502N,CP-2502NR, CP-2523T,CP-2523TR,
CP-2513TR,CP-2523T, CP-2503KT
CP-2533NR
CP-2523TR,
CP-2533NR

TR-2300

ZI-4A

модул видеокамера
със симетризатор и
възможност за
ругелиране на ъгъла
на видео камерата
във всички посоки

ZI 13,5V 1A

ZI 15V 1A

снимка

размери
82

82

50

212

110
30

панел

електронна касета (централа)

25

32

132

212

описание

60

32

132

30

60

34

195

82

EC-2502AU

95

25

размери

80

описание

захранване за
електронна касета (централа)

43

захранване за
видео
домофони
до 40 бр.

модули,
CP-2503K,CP-2503R
MVC-8050, MVC-6650
за които
CP-2502N,CP-2502NR, LY-8-1, LG-8,
се отнася CP-2503KT,CP-2513T, CVR-2
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,CP-2533NR

31

43

31

- захранва един
- захранва система
видео домофон
CD-2600 и CD-2600R
- захранва до 30 бр.
аудио домофони със
звънене от етажа
LY-8-1 и LG-8

MVC-8050, MVC-6650
LY-8-1, LG-8 ,
CVR-2

CD-2600, CD-2600R

Аудио и видео домофони
MVC-8050

MVC-6850

LM-8W/6
LM-8W1/6

LY-8 / LY-8-1

LG-8D

снимка

225

80

51

55,5

46

80

204

212

270

211,5

135

размери

55,5
74,5

21

тип

материал,
цвят

регулация
звънене

видео диафон
(без слушалкаhandsfree),
цифров декодер
ABS пластмаса
бял гланц

видео домофон
със слушалка,
цифров декодер

аудио домофон
със слушалка,
цифров декодер

ABS пластмаса
бял

ABS пластмаса
бял, черен, зелен,
червен, оранжев,
син, капучино,
сив металик

аудио домофон
със слушалка,
цифров декодер
ABS пластмаса,
при LY-8:
бял, тъмно кафяв,
кремав и графит
при LY-8-1: бял

аудио диафон
(без слушалкаhandsfree),
цифров декодер
ABS пластмаса
бял

да

да

да

да

да

изключване от
абонат

да

да

да

да

да

индикация звънене

да

да

не

да

да

втори
бутон
др.у-во

да

да

не

да

да

функция
да
звъне от
етажа
включване на др. да
домофон

да

не

да

да

панел

CP-2503K,CP-2503R
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,CP-2533NR

CP-2503K,CP-2503R
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,CP-2533NR

CP-2503K,CP-2503R
CP-2502N,CP-2502NR,
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,
CP-2533NR
CD-2600, CD-2600R

при LY-8: не
при LY-8-1: да
да

CP-2503K,CP-2503R
CP-2502N,CP-2502NR,
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,
CP-2533NR
CD-2600, CD-2600R

34

да

да

CP-2503K,CP-2503R
CP-2502N,CP-2502NR,
CP-2503KT,CP-2513T,
CP-2513TR,CP-2523T,
CP-2523TR,
CP-2533NR
CD-2600, CD-2600R

Информационни панели за опис на абонатите
NP-3000

NP-2511

NP-2513

NP-2512

NP-2521

снимка

размери

183

136

36,5

180

180
211

88

81

180

140

156

150
181

36,5

190

210

160
210

36,5

64

153

160

64

81

64

33

хоризонтален/
вертикален

INOX

CP-2513T,
CP-2513TR

CP-2513T,
CP-2513TR

INOX

INOX

CP-2513T,
CP-2513TR

CP-2523T,
CP-2523TR

хоризонтален

хоризонтален/
вертикален

NP-2531

вертикален

NP-2600

снимка

размери
90
44

100

материал,
цвят
панел
тип
монтаж

215

тип
монтаж

CP-2503K,CP-2503R
CP-2502N,CP-2502NR,
CP-2503KT

36,5

INOX

156

панел

поцинкована
стомана
черно, сиво

166

материал,
цвят

90

INOX

INOX

CP-2533NR

CD-2600
CD-2600R

вертикален

29

хоризонтален/
вертикален

хоризонтален

Рамки за външен монтаж на входни панели
DA-1

DA-2V

DA-3V

DA-2H

DA-3H

снимка

48

размери

100

42

42

100

130

48

100

130

42

81,5

5,5

130

5,5

100

5,5

81,5

5,5

100

42

130

5,5

81,5

38
48

100

130

130

100

81,5

185

56

80,5

81,5

100

130

214

48

48

48

100

48

42

65
56

56

56

56

185

185

547

365

38

38

38

38

материал,
цвят
панел

тип
монтаж

поцинкована
стомана
черно, сиво
CP-2503K
CP-2503R
CP-2502N
CP-2502NR
CP-2503KT
NP-3000
за един входен
панел

поцинкована
стомана
черно, сиво
CP-2503K
CP-2503R
CP-2502N
CP-2502NR
CP-2503KT
NP-3000
хоризонтална
за два панела входен и
информационен

поцинкована
стомана
черно, сиво
CP-2503K,
CP-2503R
CP-2502N,
CP-2502NR,
CP-2503KT
NP-3000
вертикална
за два панела входен и
информационен

поцинкована
стомана
черно, сиво
CP-2503K
CP-2503R
CP-2502N
CP-2502NR
CP-2503KT
2 x NP-3000
хоризонтална
за три панела входен и
информационен

поцинкована
стомана
черно, сиво
CP-2503K
CP-2503R
CP-2502N
CP-2502NR
CP-2503KT
2 x NP-3000
вертикална
за три панела входен и
информационен

DAX1-2H

DAX1-1

DAX2-2H

DAX1-2V

DAX2-2V

снимка

размери

41.5

102

102

102

6

132
213

51
294

81

40.5

6
80.5

41.5

81

183

42

40.5

41.5

130

62

183

213

32.5

62

264

70.5

32.5

62

70.5

32.5
70.5

материал,
цвят

панел

тип
монтаж

inox

CP-2513TR
CP-2513T

inox

CP-2513TR
CP-2513T
NP-2512

хоризонтална

inox

CP-2513TR
CP-2513T
NP-2511

вертикална

inox

CP-2513TR
CP-2513T
NP-2522

хоризонтална

inox

CP-2513TR
CP-2513T
NP-2521

вертикална

Надеждни и функционални системи
от водещ европейски производител
Сертификати за качество EN ISO 9001:2015
Лесен монтаж и удобна експлоатация на системите
Възможност за различни конфигурации
по желание на клиента
Професионална консултация
Гаранция: 24 месеца. Сервиз

Елбраво ООД - официален представител на Laskomex
България 4000 Пловдив, ул. Тодор Влайков № 15
тел. 032 620 360, 0898 766 317
web: www.elbravobg.com, info@elbravobg.com

Пловдив

032 620 360

Дистрибутор / представител:

