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5025/1D-RF MIWUS 
Bramofon z czytnikiem zbli żeniowym 

 

• Praca w analogowym systemie domofonowym 4+N 
• Wbudowany czytnik zbliżeniowy kart/kluczy RFID Unique 
z modułem rozmównym 
• 1 przycisk wywołania 
• Podświetlenie - diody LED 
• Współpraca z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1 
• Współpraca z zasilaczami interkomowymi 19A2, 19L1 
• Współpraca z unifonami 1131, Scaitel, Atlantico, Utopia, 
Signo 
• Obudowa ze stali nierdzewnej 

 
Bramofon 5025/1D-RF MIWUS firmy Miwi Urmet jest przeznaczony do pracy w analogowym systemie 
domofonowym 4+N. Jest to najpopularniejszy system domofonowy. Jest on zwany również systemem 5-
przewodowym ze względu na ilość 5 żył dochodzących do unifonu (4 wspólne i 1 wywołania). 
Przy wykorzystaniu zasilaczy interkomowych serii 19 oraz unifonów z przyciskami funkcyjnymi można 
uzyskać funkcję interkomu. System domofonowy z funkcją interkomu umożliwia prowadzenie rozmowy 
między unifonami, której nie słychać w panelu wejściowym. 
Obudowa bramofonu 5025/1D-RF MIWUS jest wykonana ze stali nierdzewnej. Ma 1 przycisk wywołania, 
podświetlane pole na nazwisko oraz wbudowany moduł rozmówny z czytnikiem RFID. Niewielkie wymiary 
bramofonu sprawiają, że doskonale nadaje się do montażu na wąskich słupkach ogrodzeniowych.  
Panel jest przystosowany do montażu natynkowego. Stosując dodatkową ramkę 525/RP2 można 
montować go również podtynkowo. Ta ramka maskuje nierówności otworu wykonanego pod bramofon. 
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową. Panel 5025/1D-RF MIWUS 
firmy Miwi Urmet ma wszystkie cechy bramofonu wandaloodpornego. 
Bramofon MIWUS 5025/1D-RF Miwi Urmet jest wyposażony w czytnik zbliżeniowy kart/kluczy RFID, który 
zintegrowany został z modułem informacyjnym. Podświetlany jest on na czerwono, zaś w momencie 
otwarcia drzwi zmienia się na kolor zielony. W module możemy regulować jasność podświetlenia, czas 
załączenia przekaźnika oraz sygnalizację dźwiękową. Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, 
który spowoduje zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego 
klucza - tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza). 
Bramofon MIWUS 5025/1D-RF Miwi Urmet wymaga doprowadzenia od zasilacza 8 żył, w tym mieści się 
zasilanie rygla elektromagnetycznego. 
Domofony MIWI-URMET charakteryzują się wysoką jakością wykonania i potwierdzoną przez wiele lat 
niezawodnością. 
 

Dane techniczne 
System  4+n 
Ilość przycisków  1 
Wymiar  152 x 110 x 23-35 mm  

175 x 135 x 23.6 mm (z ramką 525/RP2) (wys. x szer. x gł.) 
Wymiar etykiety  115 x 40 (wys. x szer.) 
Materiał  Stal nierdzewna 
Montaż  natynkowy, podtynkowy 
Napięcie zasilania  12VAC 
Stopień ochrony  IK 07 
Temp. pracy  -20°C ÷ +45°C 
Obciążalność przekaźnika  2A; 60VDC / 125VAC 
 


