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Εξωτερικός σταθμός εικόνας και ήχου (μπουτονιέρα)
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1. Τοποθέτηση μπουτονιέρας 
1. Βιδώνουμε την πλάτη της μπουτονιέρας στον τοίχο. Προτείνουμε να έχετε

τοποθετήσει στρογγυλό κουτί πρίζας χωνευτά στον τοίχο η να έχετε δημιουργήσει
χώρο σκάβοντας προκειμένου να καλυφτούν τα καλώδια μετά την σύνδεση τους με
τις ειδικές κλέμες .

2. Προτείνεται επίσης για μεγαλύτερη στεγανότητα να τοποθετηθεί σιλικόνη (όπως
στο σχήμα)

3. Συνδέστε την μπουτονιέρα με την βοήθεια της κλέμας και τις φίσες που παρέχονται
στην συσκευασία (δείτε σχέδιο).

4. Κλείστε την μπουτονιέρα και βιδώστε την με το ειδικό κλειδί (παρέχεται). Καλό
είναι να μην την βιδώσετε τελείως μέχρι να κάνετε τις απαραίτητες δοκιμές
(εικόνας – ήχου – κλειδαριάς).

2. Τοποθέτηση Ετικέτας Ονόματος

Πιέστε προς τα κάτω και μετακινήστε δεξιά  για
να ανοίξετε το διαφανή κάλυμμα ονόματος.
Μετά εισάγετε το χαρτί με το όνομα και
τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.
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3. Πλακέτα σύνδεσης μπουτονιέρας

 DIM: Διακόπτες DIP για ρυθμίσεις μπουτονιέρας
 VOL: Ρυθμιστής έντασης μεγάφωνου
 BUS: (L1, L2) γραμμή bus χωρίς πολικότητα
 CAM: Θύρα σύνδεσης έξτρα κάμερας
 J1: Γέφυρα (jumper) τρόπου σύνδεσης  κλειδαριάς πόρτας
 LOCK: Θύρα σύνδεσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς
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4. Ρύθμιση διακοπτών DIP της μπουτονιέρας 
Στους DIP διακόπτες μπορούν να ρυθμιστούν συνολικά 6 bits. Οι διακόπτες μπορούν να
διαμορφωθούν είτε πριν, είτε μετά την εγκατάσταση.

Τα Bit-1 και Bit-2 χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της διεύθυνσης (ID) της μπουτονιέρας.
Όταν εγκατασταθούν στο σύστημα πολλαπλές μπουτονιέρες, αυτά τα Bit θα πρέπει να
ρυθμιστούν σωστά. Η πρώτη μπουτονιέρα θα πρέπει να ρυθμιστεί στο 00, η δεύτερη στο
10, η τρίτη στο 01 και η τέταρτη στο 11. Εάν έχει εγκατασταθεί μόνο μία μπουτονιέρα τότε
ρυθμίζεται στο 00.

Δηλαδή έχουμε,

Τα Bit-4 και Bit-5 χρησιμοποιούνται για ρύθμιση του χρόνου ξεκλειδώματος.

00 – 1 δευτερόλεπτο (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

10 – 5 δευτερόλεπτα

01 – 10 δευτερόλεπτα

11 – 15 δευτερόλεπτα

Δηλαδή έχουμε,

Το Bit-6 χρησιμοποιείται για την σύνδεση έξτρα κάμερας.

0 (ο διακόπτης κάτω) – Δεν υπάρχει έξτρα κάμερα (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

1 (ο διακόπτης πάνω) – Σύνδεση με έξτρα κάμερα

Bit-3 - ‘Κρατημένο’ για μελλοντική χρήση
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5. Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς στην μπουτονιέρα 

Υπάρχουν ΔΥΟ βασικοί τρόποι σύνδεσης της κλειδαριάς

1) Να πάρει ρεύμα η κλειδαριά απευθείας από την μπουτονιέρα Η κλειδαριά της πόρτας
πρέπει να δέχεται τάση αυστηρά 12 VDC (συνεχή τάση) και το ρεύμα συγκρατήσεως θα
πρέπει να είναι λιγότερο από 250mA όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εσωτερικής
τροφοδοσίας.

Ρύθμιση γέφυρας  (jumper) SIP 1 στην θέση 1-2  όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε  για
ξεκλείδωμα συνήθως την κλειστή επαφή NC (σχέδιο 2).

Ρύθμιση γέφυρας (jumper) στην θέση 2-3 όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για άνοιγμα
πόρτας συνήθως την ανοικτή επαφή NO (σχέδιο 1).

Εάν απαιτείται διαφορετικός χρόνος ξεκλειδώματος, τότε αλλάξτε τον χρόνο ξεκλειδώματος
στην μπουτονιέρα τροποποιώντας τα BIT-4 και BIT-5.

2) Να πάρει ρεύμα η κλειδαριά από εξωτερικό μετασχηματιστή και να γίνεται μόνο η
χρήση του ρελέ από την μπουτονιέρα. (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ)

Η γέφυρα (jumper) SIP 1 θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν την σύνδεση.

Εάν απαιτείται διαφορετικός χρόνος ξεκλειδώματος, τότε αλλάξτε τον χρόνο ξεκλειδώματος
στην μπουτονιέρα τροποποιώντας τα BIT-4 και BIT-5.

1.  Είναι ιδανικό για οποιοδήποτε είδος κλειδαριάς άσχετα με τα Amber που θα
<<τραβάει>>.

2.  Η εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανάλογα την
κλειδαριά.



[7]

6. Προδιαγραφές 
 Τροφοδοσία: DC 26V
 Κατανάλωση ρεύματος: 1W σε αναμονή, 5W σε λειτουργία
 Ισχύς εξόδου ξεκλειδώματος:  12 VDC, 250mA
 Χρόνος ξεκλειδώματος: 1s, 5s, 10s, 15s
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +55°C
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Οθόνη
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1. Τοποθέτηση οθόνης

 Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε τον Βραχίονα Στήριξης στον τοίχο.
 Συνδέστε το σύστημα σωστά και στην συνέχεια κρεμάστε γερά το Μόνιτορ στον

βραχίονα στήριξης.

2. Οδηγίες λειτουργίας
 Απάντηση σε χτύπημα κουδουνιού

Πιέστε το κουμπί κλήσης στην μπουτονιέρα, θα κουδουνίσει το μόνιτορ και θα
εμφανιστεί η εικόνα του επισκέπτη στην οθόνη. Εάν κανείς δεν απαντήσει, τότε η
οθόνη θα κλείσει αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα.

Πιέστε το κουμπί ομιλία  για να μιλήσετε με τον επισκέπτη για 90 δευτερόλεπτα. Κατά
την διάρκεια της συζήτησης, πιέστε ξανά το κουμπί ομιλίας για να τερματίσετε την
συζήτηση. Εάν το σύστημα συνδεθεί με δύο ή παραπάνω μόνιτορ, τότε η απάντηση σε
οποιοδήποτε μόνιτορ θα απενεργοποιήσει τα υπόλοιπα αυτόματα.

 Άνοιγμα πόρτας

Κατά την διάρκεια της συζήτησης με τον επισκέπτη, πιέστε το κουμπί κλειδαριάς για να
ανοίξετε  την πόρτα.

 Κουμπί κάμερας

Πιέστε το κουμπί κάμερας στην κατάσταση αναμονής (σβηστεί οθόνη) για να
προβάλετε στην οθόνη την εικόνα της κάμερας της μπουτονιέρας. Εάν υπάρχει έξτρα
κάμερα στο σύστημα, κατά την διάρκεια της παρακολούθησης πιέστε το κουμπί
κάμερας ξανά για να μπείτε στην λειτουργία εναλλαγής κάμερας. Πιέστε το κουμπί
ομιλίας για να εξέλθετε.

 Εσωτερική Κλήση (ενδοεπικοινωνία)

Οι χρήστες μπορούν να καλέσουν άλλο ένα διαμέρισμα  που βρίσκεται  στο σύστημα.
Για να ξεκινήσετε μία Εσωτερική κλήση, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τον αριθμό
κλήσης (της οθόνης που θέλετε  να καλέσετε δηλαδή) στο μόνιτορ. Αν  στον αριθμό
αυτό υπάρχουν περισσότερα από ένα μόνιτορ (οθόνες στην ίδια κλήση) τότε θα τα
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καλούμε όλα μαζί. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον ίδιο τον αριθμό του μόνιτορ (σε
περίπτωση που έχουμε και άλλα συνδεμένα στην ίδια κλήση με αυτό) και η κλήση να
γίνεται στα υπόλοιπα μόνιτορ πχ σε μια μεζονέτα .

 Πως γίνεται η ρύθμιση ενός αριθμού κλήσης στο μόνιτορ;

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδαριάς μέχρι να ακούσετε ένα μεγάλο μπιπ.

Ξεκινήστε να ρυθμίζετε τον αριθμό κλήσης.

Με το κουμπί κάμερας  ρυθμίζετε το πρώτο ψηφίο 1~9.

Με το κουμπί κλειδαριάς  ρυθμίζετε το 0 και την Επιβεβαίωση.

Π.χ. Ρύθμιση του αριθμού κλήσης στο 09:

Παρατεταμένα το κουμπί κλειδαριάς (Μεγάλο μπιπ) – κλειδαριά μια φορά (Πρώτο
ψηφίο 0) – κάμερα  9 φορές (Δεύτερο ψηφίο 9) – κλειδαριά μια φορά (Επιβεβαίωση)

Ρύθμιση του αριθμού κλήσης στο 20:

Παρατεταμένα το κουμπί κλειδαριάς (Μεγάλο μπιπ)  - το κουμπί κάμερας 2 φορές –
κλειδαριά  – κλειδαριά

Ρύθμιση του αριθμού κλήσης στο 32:

Παρατεταμένα το κουμπί κλειδαριάς (Μεγάλο μπιπ)   -το κουμπί  κάμερας  3 φορές –
κλειδαριά  – κάμερα  2 φορές – κλειδαριά.

 Πως αλλάζει ο ήχος κουδουνίσματος;

Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί ομιλίας μέχρι να ακούσετε ένα μεγάλο μπιπ και θα
εμφανιστεί ο τρέχων ήχος κουδουνίσματος. Υπάρχουν 9 ήχοι κουδουνίσματος για να
επιλέξετε. Πιέστε το κουμπί ενδοεπικοινωνίας για να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε
και το κουμπί ομιλία για αποθήκευση της επιλογής σας και έξοδο.

 Πως γίνεται πρόσθεση έξτρα κάμερας;

Στην μπουτονιέρα – Συνδέστε την μπουτονιέρα με την κάμερα και ρυθμίστε το Bit-6
στο ON.

Στο Μόνιτορ – Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί ενδοεπικοινωνίας μέχρι να ακούσετε ένα
μεγάλο μπιπ. Πιέστε το κουμπί κάμερας δύο φορές. Πιέστε το κουμπί
ενδοεπικοινωνίας  για αποθήκευση και έξοδο.

Με το κουμπί κάμερας (Παρατεταμένο πάτημα)  μπορείτε να αλλάξετε την λειτουργία
εναλλαγής κάμερας από χειροκίνητα σε αυτόματα και το αντίστροφο.

 Πως να απενεργοποιήσω την έξτρα κάμερα;

Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί ενδοεπικοινωνίας μέχρι να ακούσετε ένα μεγάλο μπιπ.

Πιέστε το κουμπί κάμερας  μία φορά.

Πιέστε το κουμπί ενδοεπικοινωνίας  για αποθήκευση και έξοδο.
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3. Ρύθμιση αριθμού Χρήστη
Κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται κωδικός
Χρήστη.

Οι διακόπτες DIP χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν τον κωδικό Χρήστη για κάθε
Μόνιτορ. Το Bit-1 ως το Bit-5 χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση του κωδικού Χρήστη. Η
τιμές τους είναι από 1 έως 32, που σημαίνει ότι υπάρχουν 32 διαφορετικοί κωδικοί για 32
διαμερίσματα .

 Το Bit-6 είναι τερματικός διακόπτης γραμμής, που θα πρέπει να είναι στο ON εάν το
Μόνιτορ είναι στο τέλος της γραμμής (bus), αλλιώς θα πρέπει να είναι στο OFF. Το
τέλος της γραμμής σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει κανένα άλλο τμήμα καλωδίου  από
εκεί.
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 Το Bit-7 χρησιμοποιείται για να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον ήχο κουδουνίσματος
της μπουτονιέρας. Να σημειωθεί ότι εάν υπάρχουν παραπάνω από ένα μόνιτορ στην
γραμμή bus τότε ένα από αυτά είναι αρκετό να ρυθμιστεί στην θέση on για να
ενεργοποιείτε ο ήχος   κουδουνίσματος της μπουτονιέρας.

4. Προδιαγραφές
 Τροφοδοσία: DC 24V (παροχή από κεντρικό τροφοδοτικό )
 Κατανάλωση ρεύματος: Αναμονής 15mA, λειτουργίας 350mA
 Καλωδίωση: 2 καλώδια, χωρίς πολικότητα
 Χρόνος μόνιτορ: 90 δευτερόλεπτα
 Χρόνος ομιλίας: 90 δευτερόλεπτα
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Εξαρτήματα και λειτουργίες

Τροφοδοτικό

1. Περιγραφή
Τροφοδοτικό 24V για σύστημα δύο καλωδίων και με δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα Din
ή σε μεταλλικό κουτί.

 Τοποθέτηση σε ράγα Din ή σε μεταλλικό κουτί
 10 DIN modules
 Έξοδος DC24V 1.5A

2. Εξαρτήματα και Λειτουργίες

 L(AC): AC είσοδος.
 N(AC): AC είσοδος.

 : Γείωση.
 V-: DC ισχύς εξόδου (21.5 ~ 26.5 ρυθμιζόμενη)
 V+: DC ισχύς εξόδου (21.5 ~ 26.5 ρυθμιζόμενη)
 VADJ: Ρύθμιση τάσης εξόδου.

LED: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
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3. Εγκατάσταση

4. Προδιαγραφές
 Τάση Εισόδου: 100 ~ 120VAC (2.5A), 200 ~ 240VAC (1.5A)
 Συχνότητα Εισόδου: 50 ~ 60 Hz
 Ονομαστική Τάση Εξόδου: 24Vdc
 Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου: 1.5A
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C ~ +60°C
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Διαχωριστής σήματος ( separator )

1. Περιγραφή
Διαχωριστής Ισχύος για σύστημα δύο καλωδίων .

 Διαχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για σύνδεση μεταξύ οθόνης και μπουτονιέρας.
 Χρησιμοποιείται με το τροφοδοτικό.
 4 DIN modules.

2. Εξαρτήματα και Λειτουργίες

3. Εγκατάσταση
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4. Προδιαγραφές
 Τροφοδοσία: DC 24V
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C ~ +60°C
 Καλωδίωση: 2 καλώδια (χωρίς πολικότητα)
 Διαστάσεις: 89(Υ) x 70(Π) x 45(Β)mm

Διανομέας βίντεο (distributor)

1. Περιγραφή
 Διανομέας βίντεο με 4 διακλαδώσεις και λειτουργία προστασίας απομόνωσης.

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελεγκτής με 4 εισόδους (Μπουτονιέρες) ή με 4 εξόδους
(εσωτερικά μόνιτορ).

 Ξεχωριστή προστασία απομόνωσης χωρίς να επηρεάζει άλλες συσκευές στο σύστημα
bus.

 Ένδειξη βραχυκυκλώματος για ευκολότερη συντήρηση.

 Μηχανισμός περιοδικής αυτόματης ανίχνευσης για την περίπτωση ανάκτησης.

2. Εξαρτήματα και Λειτουργίες
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IN-USE: Ενδεικτική λυχνία κατάστασης, θα ανάψει όταν ληφθεί σήμα.

POWER: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα ανάψει όταν μπει η τροφοδοσία.

Impedance Switch (Διακόπτης σύνθετης αντίστασης): Διακόπτης αντιστοίχισης βίντεο, ο
τελευταίος διανομέας βίντεο στο τέλος της γραμμής bus θα πρέπει να ρυθμιστεί στο ON για
να αντιστοιχεί στην σύνθετη αντίσταση του βίντεο. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα γίνει
πορτοκαλί μετά την ρύθμιση.

Bus: Θύρα εισόδου, θύρα σύνδεσης του bus.

A, B, C, D: Θύρα εξόδου, συνδέονται στα εσωτερικά μόνιτορ ή στις μπουτονιέρες.

Σημείωση:

 Κατάσταση λειτουργίας: Η κατάσταση προστασίας θα ενεργοποιηθεί όταν οι
συνδεδεμένες συσκευές βραχυκυκλώσουν και η τροφοδοσία για τις εξόδους ABCD θα
διακοπεί. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι ο
διανομέας είναι σε κατάσταση προστασίας.

 Αυτόματη ανίχνευση: Το σύστημα ελέγχει αυτόματα εάν παραμένει το βραχυκύκλωμα
ή έχει διορθωθεί και στην συνέχει επαναφέρει την τροφοδοσία και σβήνει την
ενδεικτική λυχνία κατάστασης.

 Περίοδος ανίχνευσης: Η αυτόματη ανίχνευση θα συμβαίνει τακτικά σύμφωνα με
κάποιους κανόνες. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει γρήγορα τρεις
φορές όταν πραγματοποιείται έλεγχος.
Η 1η ανίχνευση συμβαίνει 10 δευτερόλεπτα μετά το βραχυκύκλωμα.
Η 2η ανίχνευση συμβαίνει 60 δευτερόλεπτα μετά την 1η.
Η 3η ανίχνευση συμβαίνει 5 λεπτά μετά την 2η.
Η 4η ανίχνευση συμβαίνει 10 λεπτά μετά την 3η.
Στην συνέχεια θα συμβαίνει ανίχνευση κάθε 30 λεπτά.

3. Τοποθέτηση Μονάδας



[18]

4. Καλωδίωση
Πολλαπλές Μπουτονιέρες
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Σχέδιο και καλωδιακές απαιτήσεις για συνδεσμολογία σε σειρά

Τρόπος σύνδεσης κλειδαριάς C (ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΚΑΙ 6) . Προτείνεται ο δεύτερος τρόπος
σύνδεσης με ξεχωριστό μετασχηματιστή, ώστε και η κλειδαριά μας να βραχυκυκλώσει να
μην επηρεάσει  το υπόλοιπο σύστημα .  

Χρήση καλωδίου A B

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.75mm² 60 60

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x1mm² 80 80

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.22 mm (UTP) 20 20

Tο ίδιο σχέδιο θα ισχύει και αν είχαμε περισσότερες
κλήσης στην μπουτονιέρα από μία με την διαφορά ότι θα
έπρεπε να ρυθμίσουμε τα BIT από 1 – 5  σύμφωνα με τον
πίνακα στην σελίδα 11.
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Σχέδιο και καλωδιακές απαιτήσεις για συνδεσμολογία ακτίνας

Τρόπος σύνδεσης κλειδαριάς C (ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΚΑΙ 6). Προτείνεται ο δεύτερος τρόπος
σύνδεσης με ξεχωριστό μετασχηματιστή , ώστε και η κλειδαριά μας να βραχυκυκλώσει να
μην επηρεάσει  το υπόλοιπο σύστημα . Με ένα μετασχηματιστή μπορούμε να συνδέσουμε
και τις δύο κλειδαριές αφού πότε δεν μπορούν να ανοίξουν και οι δύο πόρτες μαζί

Αν το  συνολικό άθροισμα των αποστάσεων Β1 , Β2 ,Β3 ,Β4   είναι ίσο ή μικρότερο  από την
απόσταση Β   του παρακάτω πίνακα τότε μπορούμε να καταργήσουμε τον διανομέα βίντεο.
Αν πάλι κάποια από τις αποστάσεις (Β1 , Β2 , Β3  , Β4) είναι μεγαλύτερη από την Β τότε
μπορούμε να  τοποθετήσουμε τον διανομέα  ποιο κοντά στις οθόνες  με την προϋπόθεσή
όμως ότι θα τηρείτε και η απόσταση D1  που πρέπει να  είναι μικρότερη από την D
σύμφωνα πάντα με τον πίνακα .
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Αντίθετα δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον διανομέα βίντεο για τις μπουτονιέρες , εδώ
τόσο η απόσταση A1 όσο και η A2 δεν πρέπει να ξεπερνούν την απόσταση A. Αν την
ξεπερνούν τότε τοποθετούμε τον διανομέα πιο κοντά στην μπουτονιέρα αλλά με προσοχή
να μην υπερβούμε την απόσταση  D2 που πρέπει να είναι μικρότερη της D .

Χρήση καλωδίου A B D

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.75mm² 60 60 30

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x1mm² 80 80 40

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.22 mm
(UTP) 20 20 20

Tο ίδιο σχέδιο θα ισχύει και αν είχαμε περισσότερες κλήσης στην μπουτονιέρα από μία με
την διαφορά ότι θα έπρεπε να ρυθμίσουμε τα BIT από 1 – 5  σύμφωνα με τον πίνακα στην
σελίδα 11.
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Σχέδιο και καλωδιακές απαιτήσεις για συνδεσμολογία στήλης

Τρόπος σύνδεσης κλειδαριάς C (ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΚΑΙ 6). Προτείνεται ο δεύτερος τρόπος
σύνδεσης με ξεχωριστό μετασχηματιστή , ώστε και η κλειδαριά μας να βραχυκυκλώσει να
μην επηρεάσει  το υπόλοιπο σύστημα.

Κάθε  απόσταση D1 ,D2 ,D3 ,D4 πρέπει να είναι μικρότερη από την απόσταση D του πίνακα.

Αν η απόσταση D3 και D4 είναι μικρότερη από την απόσταση D που αναφέρεται στον
πίνακα (υπολογίζοντας όμως και την απόσταση από τον πρώτο διανομέα βίντεο) τότε
μπορούμε να αποφύγουμε τον δεύτερο διανομέα βίντεο .

Θυμηθείτε ότι στον τελευταίο διανομέα βίντεο ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ON .

Προσοχή στην απόσταση μεταξύ τροφοδοτικού με τελευταίο διανομέα (απόσταση Β).

Χρήση καλωδίου A B D

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.75mm² 60 60 30

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x1mm² 80 80 40

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.22 mm
(UTP) 20 20 20
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Παράδειγμα εγκατάστασης 

[1]: Μπουτονιέρα – όταν υπάρχει μόνο μία Μπουτονιέρα, τα DIP bit-1 και bit-2 θα πρέπει
να ρυθμιστούν στο 00.

[2]: Τροφοδοσία – ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί δίπλα στον Διαχωριστή Ισχύος.

[3]: Διαχωριστής Ισχύος – ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί δίπλα στην Τροφοδοσία.

[4]: Μόνιτορ – το κάθε ένα έχει έναν μοναδικό Κωδικό Χρήστη, να σημειωθεί ότι σε αυτήν
την περίπτωση όλα τα bit-6 του DIP θα πρέπει να ρυθμιστούν στο 1(ON). (Max. 32 Μόνιτορ)

[5]: Διανομέας βίντεο – ο διακόπτης του ελεγκτή διακλάδωσης θα πρέπει να ρυθμιστεί στο
OFF εκτός από τον τελευταίο που είναι στο τέλος της γραμμής bus.

[6]: Διανομέας βίντεο – ο διακόπτης του ελεγκτή διακλάδωσης θα πρέπει να ρυθμιστεί στο
ON γιατί είναι στο τέλος της γραμμής bus.

[7]: Έξτρα κάμερα.

Χρήση καλωδίου A B D

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.75mm² 60 60 30

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x1mm² 80 80 40

Συνεστραμμένο καλώδιο 2x0.22 mm
(UTP) 20 20 20



[24]

Για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της GEYER
HELLAS.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Σταθερό: 22210 97127, Δευτέρα – Παρασκευή, 7.00 -  15.00

Τηλέφωνο τεχνικού: 6972904526, Δευτέρα – Σάββατο, 7.00 – 18.00
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