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Περιγραφή προϊόντος

Νέα αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα της CTC για το σύστημα 2 καλωδίων μονοκατοικίας και 
διπλοκατοικίας. Έχει ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας για άριστη επαφή με την 
είσοδο, μπορεί να ενεργοποιήσει 2 κλειδαριές και είναι ιδανική για εξωτερική χρήση.

Χαρακτηριστικά

1. Απευθείας κλήση προς τις εσωτερικές συσκευές

2. Λευκός φωτισμός στα πλήκτρα

3. Ήχος επιβεβαίωσης κατά την κλήση

4. Ρυθμιζόμενη γωνία κάμερας και νυχτερινή λήψη

5. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου ανοίγματος της κλειδαριάς (3 ή 5 δευτερόλεπτα)

6. Σύνδεση 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα

Τοποθέτηση Συσκευής
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Α. ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Ακολουθήστε τα βήματα από το 1 έως το 4 όπως φαίνονται παρακάτω

Β. ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αφαιρέστε με έναν κόφτη το πλαστικό στο πάνω μέρος της μπουτονιέρας όπως φαίνεται στο 
σχήμα 1 (εφόσον κοπεί το πλαστικό δεν μπορεί να ξαναγίνει επίτοιχη τοποθέτηση του 
προϊόντος).

Ακολουθήστε τα βήματα από το 2 έως το 5 όπως φαίνονται παρακάτω για να ολοκληρώσετε 
τη χωνευτή τοποθέτηση.

1 2 3 4 5
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1. Κλήση της εσωτερικής συσκευής
Όταν ο επισκέπτης πιέσει το πλήκτρο της μπουτονιέρας θα ενεργοποιηθεί η θυρο-
τηλεόραση, θα ακούσετε τον ήχο κλήσης και θα αποκτήσετε οπτική επαφή με την είσοδο. 
Για να απαντήσετε την κλήση πιέστε το πλήκτρο ΟΜΙΛΙΑ  όπως αναφέρεται και στο εγχει-
ρίδιο χρήσης της θυροτηλεόρασης σας.

2. Ρύθμιση διεύθυνσης της μπουτονιέρας
Έως 4 μπουτονιέρες μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα. Κάθε μπουτονιέρα που συνδέε-
ται στο σύστημα πρέπει να έχει μία μοναδική διεύθυνση. Χρησιμοποιείστε τους μικροδια-
κόπτες Νο 1 και Νο 2 για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση της μπουτονιέρας.  

Λειτουργίες πλήκτρων και οδηγίες χρήσης
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3. Ρύθμιση ανοίγματος κλειδαριάς

3.1 Η μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί και με μαγνητική και με ηλεκτρική κλειδαριά.

3.2 Η τάση ξεκλειδώματος είναι 12V DC, και η ένταση 300mA όταν η λειτουργία γίνεται από 
την τάση του συστήματος.

3.3 Υπάρχουν 2 τρόποι ξεκλειδώματος, είτε με εξωτερικό τροφοδοτικό, είτε με την τάση του 
συστήματος.

3.4 Ρύθμιση χρόνου ξεκλειδώματος

Ο χρόνος ξεκλειδώματος μπορεί να ρυθμιστεί από την εξωτερική μονάδα, είτε 3 
δευτερόλεπτα, είτε 5 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε τη γέφυρα στη θέση J7 για να ορίσετε 
το χρόνο στα 3 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε τη γέφυρα από τη θέση J7 για να ορίσετε το 
χρόνο στα 5 δευτερόλεπτα.

3.5 Ρύθμιση λειτουργίας ξεκλειδώματος

Υπάρχουν 2 λειτουργίες ξεκλειδώματος.

Λειτουργία ανοιχτής επαφής (normal open): Για να έχετε λειτουργία ανοιχτής επαφής 
(ηλεκτρικής κλειδαριάς) τοποθετήστε τη γέφυρα στα pins 1,2 του J9.

Λειτουργία κλειστής επαφής (normal close): Για να έχετε λειτουργία κλειστής επαφής 
(ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές) τοποθετήστε τη γέφυρα στα pins 2,3 του J9.

3.6 Πώς να συνδέσετε τις κλειδαριές

3.6.1 Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς με τάση 12V DC και ένταση 300mA από το 
σύστημα.
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3.6.2 Σύνδεση  2 ηλεκτρικών κλειδαριών με τάση 12V DC και ένταση 300mA από το
         σύστημα.

3.6.3 Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς με τάση 12V DC και ένταση 300mA από το σύστημα
         και παράλληλη χρήση μπουτόν.
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3.6.4 Σύνδεση  2 ηλεκτρικών κλειδαριών με τάση 12V DC από το σύστημα και
παράλληλη χρήση 2 μπουτόν.

3.6.5 Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού.
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3.6.6 Σύνδεση  2 ηλεκτρικών κλειδαριών με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού.

3.6.7 Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού και
παράλληλη χρήση μπουτόν.
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3.6.8 Σύνδεση  2 ηλεκτρικών κλειδαριών με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού και
παράλληλη χρήση μπουτόν.

3.6.9 Σύνδεση μαγνητικής κλειδαριάς με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού.
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3.6.10 Σύνδεση 2 μαγνητικών κλειδαριών με χρήση ανεξάρτητου τροφοδοτικού.
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Διάγραμμα σύνδεσης

Α. Σύνδεση για Μονοκατοικία

Σημείωση: Το τροφοδοτικό του ΚΙΤ 2 καλωδίων μπορεί να υποστηρίζει μέχρι 5 συσκευές 
(π.χ. 1 μπουτονιέρα και 4 οθόνες ή 2 μπουτονιέρες και 3 οθόνες κ.τ.λ.). Κάθε διαμέρισμα 
μπορεί να έχει παράλληλα μέχρι 4 οθόνες.
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Σημείωση: Το τροφοδοτικό του ΚΙΤ 2 καλωδίων μπορεί να υποστηρίζει μέχρι 5 συσκευές 
(π.χ. 1 μπουτονιέρα και 4 οθόνες ή 2 μπουτονιέρες και 3 οθόνες κ.τ.λ.). Κάθε διαμέρισμα 
μπορεί να έχει παράλληλα μέχρι 4 οθόνες.

Β. Σύνδεση για Διπλοκατοικία και Τριπλοκατοικία
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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