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UNIFONY DO DOMOFONÓW 
CYFROWYCH I ANALOGOWYCH  

Niezaprzeczalną zaletą domofonów firmy Laskomex jest duży wybór, które z nimi współpracują. Obecnie 
do naszych systemów cyfrowych oferujemy  5 modeli unifonów w różnym wykonaniu, różniących się 
kolorem, przeznaczeniem i realizowanymi funkcjami. 
Produkowane przez nas unifony przeznaczone są zarówno do domofonów analogowych jak                              
i domofonów cyfrowych. 
Obok sprawdzonych modeli, produkowanych od wielu lat, oferujemy wciąż nowe rozwiązania, które 
powstają na bazie naszych doświadczeń jako producenta domofonów oraz uwag i oczekiwań naszych 
klientów. Unifony wykonane są z najlepszych gatunkowo materiałów, a najwyższą jakość                               
i niezawodność urządzeń gwarantuje system jakości, potwierdzony certyfikatem ISO9001:2008 

 
 

Unifon LM-8 do domofonów cyfrowych. 

Doskonały unifon, cieszący się dużym uznaniem 
użytkowników. Oryginalna forma, ergonomiczny kształt, 
niewielkie wymiary i atrakcyjna cena, to najważniejsze 
cechy tego modelu. Unifon wykonany jest z tworzywa 
ABS w kolorach białym, beżowym, żółtym, 

pomarańczowym, czerwonym, brązowym, niebieskim, zielonym i czarnym, dostępny jest też model 
malowany lakierem w kolorze srebrnym. Unifony dostępne są w dwóch wersjach: standardowej, 
błyszczącej i wersji matowej (soft). W wersji soft unifony pokryte są lakierem, który nadaje powierzchni 
matowy kolor i sprawia wrażenie miękkości w czasie dotyku.  

• LM-8W -Standardowy model do domofonów cyfrowych.  
• LM-8W/1 -Wersja z przyciskiem do sterowania urządzeniem dodatkowym,  np. napędem bramy 

wjazdowej. 
• LM-8W/4 -Unifon pełni dodatkowo funkcję dzwonka do drzwi. Wyposażony jest w moduł gongu               

i zaciski do podłączenia przycisku dzwonkowego. Unifon wymaga zastosowania dodatkowego 
zasilacza, który może zasilać grupę kilkunastu unifonów.  

• LM-8W/5 - Unifon z przełącznikiem umożliwiającym skokową regulację głośności wywołania.  
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Unifon LY-8 do domofonów cyfrowych. 

Unifon cechuje się szeroką podstawą, dzięki czemu może 
być użyty jako zamiennik starszych modeli, bez obaw,                
że zostaną widoczne ślady po ich montażu. W urządzeniu 
znajduje się przycisk umożliwiający sterowane 
elektrozaczepem. Przycisk ten jest podświetlany przez 
diodę LED, która sygnalizuje wywołanie. Kolejny 

przycisk pozwala na sterowanie urządzeniem dodatkowym, np. napędem bramy wjazdowej albo 
oświetleniem na klatce schodowej. Przycisk ten może pracować w jednym z dwóch trybów: w dowolnym 
momencie lub tylko wtedy, kiedy unifon jest aktywny (po wywołaniu). Istnieje możliwość montażu modułu 
przycisku, który pozwala na sterowanie kolejnym urządzeniem dodatkowym.  

 

Unifon LT-8 do domofonów cyfrowych. 

Unifon do cyfrowych systemów domofonowych zbliżony 
kształtem do eleganckiego telefonu z dużą, stabilną 
podstawą i płaską, dobrze leżącą w dłoni słuchawką. 
Model LT-8 przystosowany jest do montażu  na ścianie, 
jednak doskonale sprawdza się jako urządzenie 

przeznaczone do postawienia na biurku. Duży, wygodny przycisk do sterowania elektrozaczepem 
umieszczony jest pod słuchawką unifonu.  Unifon dostępny jest w kolorach białym i czarnym. 

 

Unifon LF-8 do domofonów cyfrowych.  

Jest to najstarszy z produkowanych przez nas unifonów, 
pozostający w ciągłej sprzedaży od kilkunastu lat. Wzór 
ten stosowany był powszechnie w domofonach 
analogowych i zestawach dla domów jednorodzinnych. 
Jest zbliżony kształtem do unifonów Tesla i bardzo często 

zastępuje uszkodzone unifony tej firmy. Sprawdzona, solidna konstrukcja w dalszym ciągu cieszy się dużą 
popularnością, również w nowoczesnych domofonach cyfrowych. Unifon LF-8 do systemów cyfrowych 
dostępny jest w kolorze beżowo-brązowym i białym.  

 

Unifon LG-8D do domofonów cyfrowych. 

Bezsłuchawkowy, głośnomówiący unifon do domofonów 
cyfrowych, pracujący w systemie duplex (z możliwością 
przełączenia w tryb simplex). Unifon wyposażony jest            
w regulację głośności rozmowy, dwustopniową regulację 
głośności i wyłącznik wywołania (wyłączenie unifonu 

sygnalizuje dioda LED) oraz w przyciski do sterowania elektrozaczepem i dodatkowym urządzeniem, np. napędem 
bramy wjazdowej. Po podłączeniu przycisku dzwonkowego unifon może pełnić rolę dzwonka do drzwi. 
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Unifony LM-4S, LM-11S, LM-11S SR do 
domofonów analogowych. 

Doskonały unifon, cieszący się dużym uznaniem 
użytkowników. Oryginalna forma, ergonomiczny 
kształt, niewielkie wymiary i atrakcyjna cena,                        
to najważniejsze cechy tego modelu. Unifon wykonany 
jest z tworzywa ABS w kolorach białym, beżowym                  

i czarnym, dostępny jest też model malowany lakierem w kolorze srebrnym.  

• LM-4S Model podstawowy, dostępny w kolorach białym i czarnym. 
• LM-11S Unifon do systemów z łącznością wewnętrzną, dostępny w kolorach białym i beżowym. 
• LM-11S SR Unifon do systemów z łącznością wewnętrzną, dostępny w kolorze srebrnym. 

 

Unifon LT-3 do domofonów analogowych. 

Model LT cechuje się niewielkimi wymiarami                         
i oryginalnym wzornictwem. Może być montowany na 
ścianie, przystosowany jest też do montażu poziomego 
(np. na biurku). Przycisk elektrozaczepu zamontowany 
jest pod słuchawką unifonu i można z niego korzystać 

dopiero po podniesieniu słuchawki. Unifon dostępny jest w wersjach z różną liczbą dodatkowych 
przycisków wywołania wewnętrznego. Dzięki temu można budować systemy domofonowe z łącznością 
wewnętrzną dla wielu abonentów. Unifon dostępny jest w kolorach czarnym i białym.  

• LT-3 Unifon do systemów analogowych bez łączności wewnętrznej.  

 

Unifon LF-3NS do domofonów 
analogowych. 

Sprawdzony, produkowany od wielu lat unifon                 
o bardzo dobrych własnościach akustycznych                  
i mechanicznych. Wyglądem przypomina unifony 
stosowane wcześniej w instalacjach domofonowych, 

jednak w stosunku do nich ma zmodyfikowane uchwyty utrzymujące słuchawką na podstawie, dzięki 
czemu nie ulegają one wyłamaniu. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS              
w trzech odmianach kolorystycznych. Może być wyposażony w przełącznik służący do dwustopniowej 
regulacji głośności lub wyłączenia sygnału wywołania. Unifon może być też wyposażony w dodatkowy 
przycisk, wykorzystywany jako wywołanie w systemie z łącznością wewnętrzną lub do sterowania innym 
urządzeniem, np. napędem bramy wjazdowej.  
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UNIFONY Z FUNKCJĄ DZWONKA DO DRZWI. 

Każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym wyposażone jest                
w kilka standardowych elementów, między innymi w system 
domofonowy lub wideodomofonowy oraz dzwonek do drzwi. 
Normalnie są to dwa różne, funkcjonujące niezależnie od siebie 
urządzenia. Każde z tych urządzeń wymaga miejsca                                
do zainstalowania, wykonania instalacji elektrycznej i własnego 
zasilania. 

Projektanci firmy Laskomex doszli do wniosku, że domofon                      
i dzwonek do drzwi to bardzo podobne do siebie elementy i można           
je zintegrować w jednym urządzeniu - w tym wypadku w unifonach                           
i wideomonitorach. 

Unifon lub monitor z funkcją dzwonka wyposażony jest w zaciski, pod które podłączany jest przycisk dzwonkowy, 
zamontowany przed wejściem do mieszkania i moduł elektronicznego gongu. Unifon wymaga dodatkowego 
zasilania, przy czym można zastosować zasilacz centralny, zasilający grupę kilkunastu-kilkudziesięciu unifonów.              
W monitorach funkcja dzwonka nie wymaga stosowania dodatkowego zasilacza.  

Firma Laskomex oferuje urządzenia z funkcją dzwonka: 

• LM-8W/4 – unifon do systemów cyfrowych 
• LY-8 – unifon do systemów cyfrowych 
• LG-8D – unifon głośnomówiący do systemów cyfrowych. 
• MV-6550 – monitor do domofonów cyfrowych 
• MV-6650- monitor do domofonów cyfrowych  

 

DOBÓR UNIFONU 

Dobór właściwego zamiennika unifonu, to problem, który pojawia się często przy remoncie mieszkania, zwłaszcza w blokach mieszkalnych i kamienicach, gdzie 
użytkownicy nie mają dostępu do centralki domofonu. W takim przypadku najlepiej poprosić o pomoc sprzedawcę urządzeń domofonowych, ponieważ na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat na rynku pojawiło się wiele różnych i niekoniecznie zgodnych ze sobą systemów domofonowych. Wielu producentów oferuje ten 
sam model do różnych systemów domofonowych, dlatego przed wymianą unifonu na inny warto upewnić się, że wybrany model będzie współpracował z 
instalacją zamontowaną w mieszkaniu. 

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie wymiany specjaliście, który zajmuje się domofonami, jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielną wymianę unifonu to 
musimy określić, jaki typ unifonu jest nam potrzebny.  

Poniżej przedstawiamy kilka pomocnych rad, które pomogą Państwu i sprzedawcy w sklepie z urządzeniami domofonowymi dobrać właściwy model. 

• Sprawdzić producenta starego unifonu. Na obudowie urządzenia lub płytce z obwodem elektronicznym powinna znajdować się nazwa producenta oraz 
model unifonu. Na tej podstawie można określić typ instalacji domofonowej. Takie informacje można też przekazać firmie produkującej unifony z 
prośbą o dobranie zamiennika. Niestety, w starszych unifonach umieszczanie nazwy producenta i modelu unifonu nie jest regułą. 

• Wykonać fotografię i przesłać ją do producenta unifonów z prośbą o identyfikację i dobranie zamienników. 

• Sprawdzić rodzaj bramofonu.  
o Jeżeli jest to bramofon z przyciskiem dla każdego mieszkania, to mamy do czynienia z domofonem analogowym, pracującym w systemie 

3+n, 4+n lub 5+n. Może to być też system1+n (dwuprzewodowy ). 
o Jeżeli bramofon wyposażony jest w klawiaturą cyfrową, to mamy do czynienia z domofonem cyfrowym. W takim przypadku należy 

odczytać nazwę producenta domofonu i sprawdzić (np. u sprzedawcy) jakie modele unifonów z nim współpracują. 

• Sprawdzić liczbę przewodów podłączonych do starego unifonu. W praktyce spotykane są różne typy instalacji - dwuprzewodowa, czteroprzewodowa, 
pięcioprzewodowa i sześcioprzewodowa. Jeżeli unifon pracuje w układzie łączności wewnętrznej to przewodów tych może być więcej. Ta informacja 
może pomóc sprzedawcy wybranego przez Państwa unifonu, czy można go wykorzystać jako zamiennik dla starego unifonu. 

• Sprawdzić oznaczenia zacisków unifonu. Na tej podstawie można określić producenta i model unifonu (każdy z producentów stosuje własne 
oznaczenia). 


