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Ρύθμισης μικρό διακόπτη(DIP-Switch)

Ο μικροδιακόπτης που υπάρχει στην 
μπουτονιέρα σας δίνει την δυνατότητα να 
δώσετε διεύθυνση στην μπουτονιέρα.

Παρακαλώ διαβάστε τον παρακάτω πινάκα:
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Σύνδεση με διακλαδώσεις

4

Σύνδεση για πάνω από μια είσοδο(έως 4)

Ρύθμιση γωνίας της κάμερας

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι 
για να χαλαρώσετε τις βίδες 
και να ρυθμίστε την γωνία της 
κάμερας. 
Μετά ξαναβιδώστε τις βίδες.



6

Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς
Κλειδαριά οδηγούμενη από τάση του συστήματος
Σημειώσεις:
1) Πρέπει να χρησιμοποιείται κυπρί το οποίο θέλει τάση για να 
ενεργοποιηθεί.
2) Η κλειδαριά πρέπει να λειτουργεί με τάση ( 12V).

Κλειδαριά ελεγχόμενη από ψυχρή επαφή
Σημειώσεις:
1)Το εξωτερικό τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την λειτουργιά της κλειδαριάς 
που θα χρησιμοποιήσετε.
2) Ορίστε το unlock mode από τις ρυθμίσεις της θυροτηλεόρασης, για 
διαφορετικούς τύπους κλειδαριάς.
- Παροχή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς: 
unlock mode=0(εργοστασιακή ρύθμιση).
-Διακοπή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς:
 unlock mode=1
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Περιγραφή στοιχείων/ επαφών

Door Station DIP: Με τον διακόπτη αυτό ρυθμίζεται η διεύθυνση 
της μπουτονιέρας. Συνολικά 4 μπουτονιέρες υποστηρίζονται από το 
σύστημα. 
Main Connect Port: Κανάλι σύνδεσης του Bus και των ηλεκτρικών 
κλειδαριών.
Bus:Σύνδεση της γραμμής του Bus χωρίς πολικότητα.
PL: Είσοδος ανεξάρτητης τροφοδοσίας, σύνδεση με θετική τάση 
(Power+)
(S1+)και(S2+): Τάση εξόδου κλειδαριάς (+) για σύνδεση 2 κλειδαριών.
S- :Τάση εξόδου κλειδαριάς (-)

Εισαγωγή

Για όσους προτιμούν τον κλασικό, διαχρονικό σχεδιασμό με τη σημερινή 
προηγμένη τεχνολογία 2 καλωδίων, η μπουτονιέρα BLV-2K της σειράς 
Prestige είναι η καταλληλότερη επιλογή. Τα πολυτελή και ανθεκτικά 
υλικά Stainless Steel και αλουμίνιο από τα οποία είναι κατασκευασμένες 
οι μπουτονιέρες Prestige, προσθέτουν μια καλλιτεχνική πινελιά στις 
εισόδους των κτιρίων. Η εύκολη τοποθέτηση, η απλή συνδεσμολογία 
όπως επίσης και η δυνατότητα κατασκευής σε οποιαδήποτε διάσταση 
δίνουν στην κλασική εκδοχή μία νέα μοντέρνα εμφάνιση και καθιστούν 
τις μπουτονιέρες Prestige κατάλληλες για νέες κατοικίες όπως επίσης 
και για εκσυγχρονισμό παλαιών κατοικιών (αντικαταστάσεις παλαιών 
πινάκων σε υπάρχουσες καλωδιώσεις).


