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ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20 Ω
Απόσταση σε μέτρα (m)      Διατομή σε mm
Μέχρι 100m 0,8

-

+

S

D

ΠΡΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

S

ΜΠΟΥΤΟΝ ΟΡΟΦΟΥ 

HT 523 / HT 520 

 DSP30 ή 60/15

220 V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Κοινό πλην / γείωση
+        13V – 16V / DC / 2A / 4A

DSP 30 ή 60/15

-

-

+
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 ΜΠΟΥΤΟΝ ΟΡΟΦΟΥ 

ΜΠΟΥΤΟΝ ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3K BUS
       HT 520 ΜΕ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

HT 520

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

BSMA....

Περιγραφή: το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ εισόδου και απεριορίστου 
αριθμού θυροτηλεφώνων (μέγιστος αριθμός θυροτηλεφώνων HT- 520 είναι 9). Μελωδικός ήχος κλήσης 
από την είσοδο. Ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Χωριστή ρύθμιση 
έντασης του μικροφώνου και μεγαφώνου από το θυρομεγάφωνο.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

HT 520

Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης ήχου
(μικροφώνου μεγαφώνου)  από το
Θυρομεγάφωνο στο πίσω μέρος της 
μπουτονιέρας

.

BSIA



              Οδηγίες Χρήσης
Εσωτερικής Συσκευής ΗΤ 520

Πλήκτρο πολλαπλής λειτουργίας

Πλήκτρο κλειδαριάς

Όταν η συσκευή είναι σε ηρεμία, με το πλήκτρο πάνω αριστερά, 
ρυθμίζεται η ένταση του ήχου κλήσης. Υπάρχουν δύο σκάλες έντασης 
και πλήρης απενεργοποίηση. Δηλαδή σε κάθε πάτημα του πλήκτρου 
η ένταση ανεβαίνει μία σκάλα (Αθόρυβη, Χαμηλή, Δυνατή).

Πλήκτρο κλειδαριάς Εφόσον έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μίας εξωτερικής με μία 
εσωτερική συσκευή, με το πάτημα του πλήκτρου δίνεται εντολή να 
ανοίξει η πόρτα. Ο ηλεκτρονόμος της πόρτας παραμένει 
ενεργοποιημένος όσο κρατείται το πλήκτρο πατημένο.

Για να αντιστοιχηθούν τα πλήκτρα κλήσεων σε συσκευές πρέπει η 
συσκευή να τεθεί σε κατάσταση προγραμματισμού. Αυτό γίνεται 
κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα «πολλαπλής λειτουργίας» και 
«κλειδαριάς» και σηκώνοντας παράλληλα το ακουστικό. Θα ακουστεί 
ένας χαρακτηριστικός ήχος που υποδεικνυει οτι η συσκευή βρίσκεται 
σε κατάσταση προγραμματισμού. Κατόπιν  αποστέλλουμε μια μια την 
διεύθυνση της κάθε συσκευής που θέλουμε να έχει ενδοεπικοινωνία 
κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα «πολλαπλής λειτουργίας» και 
«κλειδαριάς». Η αποθήκευση των συσκευών στα πλήκτρα (3-10) 
πραγματοποιείται με την σειρά που οι διευθύνσεις τους θα 
αποσταλλούν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε μια συσκευη 
ξεχωριστά. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιστρέφουμε το 
ακουστικό στη θέση του.

+

Προγραμματισμος πλήκτρων 
κλήσεων για λειτουργία 
ενδοεπικοινωνιας
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Ρυθμίσεις  Ενίσχυσης Video
Τερματισμός Γραμμής

Επιλογή  Πλήθους Εξωτερικών
Συσ κευών

1
2
3

Ρύθμιση Απολαβής Μικροφώνου

2
1

1 2  3  4  5  6  7  8

Επιλογή  Διεύθυνσης Συσκευής

 ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Στον οκταπλό διακόπτη  τύπου DIP-Switch επιλέγεται η διεύθυνση της συσκευής. Οι αριθμοί που μπορούν να δοθούν 
είναι από 4 έως 255. (Προσοχή! οι κωδικοί από 0 έως 3 είναι δεσμευμένοι για τις εξωτερικές συσκευές).

Στο διπλό dipswitch δηλώνεται ο αριθμός των εξωτερικών συσκευών.
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ΜΚ   Διεύθυνση

ΜΚ= Μονάδα κατοικίας  

Σε κάθε ΜΚ δίδεται μία διεύθυνση

Προγραμματισμός Συστήματος

Η Μονάδα Κατοικίας (ΜΚ) Νο1  αντιστοιχεί στο κατώτερο πλήκτρο της εξωτερικής 
συσκευής και ακολούθως οι υπόλοιπες ΜΚ αντιστοιχούν στις διευθύνσεις του παρακάτω 
πίνακα.Οι Μικροδιακόπτες ρύθμισης διεύθυνσης βρίσκονται στο πίσω μέρος των 
εσωτερικών συσκευών και είναι αριθμημένες.
Προσοχή για τον προγραμματισμό των ΗΤ-520 και  VHS-520 συσκευών ενδοεπικοινωνίας 
δεν χρησιμοποιείται η διέυθυνση ΜΚ  Νο 1
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