
BNT01, BNT02, BNT03, BNT21, 

BNT22, BNT23 - Малкият „No Touch Sensor” 

 

BulKey
Съвършеното заключване
 

 
Ръководство за употреба 

 
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ. Изисквания за безопасност 

 
Свързването и монтажа на продукта трябва задължително да се извършват от квалифициран специалист. 

Свързването трябва да се извършва при изключено захранване 
Това ръководство е неразделна част от продукта и e предназначено като указание за инсталирането и 

работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества инструкциите, съдържащи се в други 
продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без предварително предизвестие. 

Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Всяка друга употреба се счита за 
неправилна. Производителят не носи никаква отговорност за употребата на продукта.  

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. 
Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена 
организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване OЕЕО 

 
 
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
BNTxx (Bulkey No Touch) е устройство, което може да се използва като безконтактен бутон или ключ.  
BNTxx си активира изхода, когато обект (ръка) се приближава към него. BNTxx има два типа в зависимост от това 
как се активира изхода: 

- Тип бутон – изхода се активира временно - докато обекта е пред сензора и определено време след това. 
Този тип е предназначен е основно за използване като компонент в системи за контрол на достъпа – 
отключване / отваряне на врати.  

- Тип ключ – изхода се превключва - при всяко доближаване на обект, изхода променя състоянието си. 
Този тип е предназначен е основно управление на осветление в кухни или санитарни помещения. 

Липсата на допир го прави изключително хигиеничен и е подходящ за места където се използва от много хора. 
Миниатюрният размер улеснява монтирането на всяка врата или повърхност, включително и за заменяне на 
съществуващи бутони или ключове.  
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Габаритни размери BNT01:  

 
Габаритни размери BNT21:  

 
Клас на защита   - IP66 
Захранване   - от 6 до 14.5 VDC, типично 12 VDC 
Консумиран ток  - 12 mA 

Работна температура  - от -20 до +50 °С 

Тип на изхода    - отворен колектор към „-12V“. Максимален ток – 0.25А 
Разстояние на задействане - програмируемо от 1 до *15 см. – фабрично *15см. (* зависи от отражателната 

  повърхност)  
Време на задържане  - програмируемо от 0,5 до 9 s – фабрично 0,5 s  
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4. МОДИФИКАЦИИ 
 
 4.1. BNT01B – “No touch” Exit Button – Бутон с временно задействане на изхода, за вграден 
монтаж 
 4.2. BNT01S – “No touch” Switch – Ключ, за вграден монтаж. 
 
 4.3. BNT21B – “No touch” Exit Button – Бутон с временно задействане на изхода, с метална 
кутия за монтаж на стена 
  
 4.4. BNT21S – “No touch” Switch – Ключ, с метална кутия за монтаж на стена 
 
 
 
5. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 
 

Сензора излъчва периодичен инфрачервен сигнал и чака да го приеме обратно като отразен сигнал от обект 
(ръка), който се доближава да него. Разстоянието, на което сензора реагира на доближаващ се обект зависи от 
отражателна повърхност на обекта, както и от програмираната чувствителност на сензора. Разстоянието на 
детекция може да е от 1 до 15 см. Фабрично е настроен на 15см (от 11 до 15см в зависимост от отражателната 
повърхност на обекта). Сензора има индикаторен червен светодиод: 

- Свети, когато изхода на сензора не е сработил. (не е засечен обект) 
- Не свети, когато изхода на сензора е сработил. (засечен е обект) 
Сензорът има параметри (чувствителността и времето на задържане на сигнала), които могат за бъдат 

променяни чрез специално IR дистанционно управление (продава се отделно). За да се защити от неоторизирано 
променяне на параметрите, всеки сензор е защитен с 4 цифрена парола за достъп. 

 
 
5.1. Принцип на действие на модели BNTx1B – типично тези модели се ползват за отключване на врати с 

електронни брави или електронен контрол на достъп. Като при доближаване на ръка към сензора, без да е нужно 
докосване, той подава сигнал за отключване (отваряне) на врата. Липсата на допир го прави изключително 
хигиеничен и е подходящ за места където се използва от много хора. Миниатюрният размер на сензора позволява 
да се монтира на всяка врата или стена, както и може да замени съществуващи бутони. Сензорът BNT има 
светлина индикация, която свети постоянно и при ниска осветеност помага за ориентация на потребителите къде 
се намира сензора за отключване. Светлината индикация изгасва когато сензора сработи (засече обект), което е 
добра информация за потребителите за работоспособността му.      

 
 
5.2. Принцип на действие на модели BNTx1S – типично тези модели се ползват за управление на осветление 

или други електрически консуматори в кухни или други санитарни помещения, в които не е желателно докосването 
на бутони или ключове с мръсни ръце или пипане от много хора. При всяко доближаване на обект (ръка) до 
сензора той ще се превключва. Например при доближаване на ръка ще включи осветлението, а при повторно 
доближаване на ръка ще го изключи. Липсата на допир го прави изключително хигиеничен и е подходящ за места 
където се използва от много хора или места като кухни или тоалетни при които ръцете могат да са мръсни или 
мокри. Миниатюрният размер на сензора позволява да се монтира на всякъде, и дори може да замени 
съществуващи бутони или ключове. Сензорът BNT има светлина индикация, която свети постоянно и при ниска 
осветеност помага за ориентация на потребителите къде се намира сензора за отключване. Светлината 
индикация изгасва когато сензора сработи (засече обект), което е добра информация за потребителите за 
работоспособността му.      
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6. МАРКИРОВКА И ОЗНАЧЕНИЯ 
 

Моделът на продукта е отбелязан на опаковката му. От страната на конектора на всеки BNT са маркирани: 
предназначението на изводите, модела на продукта, както и паролата му за достъп с IR дистанционно за 
програмиране. 

На фиг. 1 е показана маркировката на BNT, където: 
-  xxt е маркиран модела BNT,  

o “xx” е номера на модела,  
o  “t” е типа - B-Button;  S-Switch.  

- -pppp – е четири цифрена парола за достъп за програмиране.  
- Маркирани са и изводите на куплунга.  
На фиг. 2 е показана примерна маркировка на продукт модел BNT01B, с парола за достъп 1214. 

 
7. УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ 
 

7.1. Общи насоки – На базата на техническите параметри и примерните схеми на свързване на устройството, 
преценете внимателно как точно да го ползвате, свържете и монтирате устройството.  
 

7.2. Електрически монтаж - Електрическите връзки трябва да се извършат и проверят внимателно при 
изключено захранване. 

 

7.3. Примерни схеми за модели BNTxxB  
7.3.1. Примерна схема с директно управление. – ползва се в случаите когато контролера има вход по „-„ за 

отключване на врата. 

 
 
7.3.2. Примерна схема с управление чрез реле. – за случаите, когато трябва да се комутира по-голям ток или 

трябват безпотенциални контакти за управление се ползва допълнително 12V реле. BNTxx има вградени защитни 
диоди, което позволява директното свързване на реле без допълнителни елементи. Например такова реле може 
за бъде BulKey SKU: BMRM12 – 12V с контакти 240V/10А 

 

 
7.3.3. Примерна схема на монтаж към система за контрол на достъп BULKEY - BKU. 
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7.3.4. Примерна схема на монтаж към система за контрол на достъп SBR.  

 
7.3.5. Примерна схема на монтаж към система за контрол на достъп BAC.  
 

 
 
7.4. Примерни схеми за модели BNTxxS  
7.4.1. Примерна схема с директно управление на 12V - LED осветление до 3W 
 

 
 
7.4.2. Примерна схема с управление чрез реле – в случаи когато ще се управляват консуматори на 220V 
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7.4.3. Примерна схема с управление чрез електронно реле – в случаи когато ще се управлява мощно 12V LED 

осветление до 200W. 

 
 

8. ПРОГРАМИРАНЕ И ПРОМЕНЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ 
8.1. Програмируемите параметри могат да се настроят чрез специално IR дистанционно (SKU:BIRC) закупува 

се отделно.  
Начин на програмиране:  
- натиска се бутон “*” за влизане в режим на програмиране (светодиода  започва да мига бързо) 
- въвежда се паролата от 4 цифри за достъп на конкретния сензор 
- избор на параметър за промяна: 

o  „>“ за параметър чувствителност,  
o “<” за параметър време на задържане.  

- Избираме стойността на съответния параметър от „0“ до „9“.  
- Натиска се бутон „#”, 
- Потвърждава се стойността на съответния параметър от „0“ до „9“.  
- Натиска се “Ok”.  
Ако е вярна цялата поредица от въведени данни светодиода изгасва за 2 сек. 
След това показва въведената стойност на параметъра като: 
- за стойност „0“ - мига бавно 10 пъти 
- за стойност „1“ - мига бавно 1 път, а за 9 – мига бавно 9 пъти и т.н. 
След което излиза от режим на програмиране – светодиода светва постоянно.  

 
Ако не е въведена правилно паролата или не са еднакво въведени стойностите на параметъра или не спазена 

точната последователност – сензора излиза от режим на програмиране без да промени параметъра. Тогава 
светодиода започва да свети постоянно.  
 

При всяко приемане на сигнал от дистанционното се светодиода на сензора изгасва за момент. Ако до 8 сек. 
след последно приет сигнал от дистанционното няма друг сигнал – сензора излиза от режим на програмиране. 
(светодиода светва постоянно). 
 

8.2. Програмируем параметър – „Чувствителност“ 
Този параметър важи за двата типа BNT: Button и Switch и определя разстоянието, от което ще се задейства 

сензора. Стойност „0“ е най-близко разстояние; а стойност „9“ е най-далечно разстояние. Фабричната стойност е 
„9“.  

Примерна последователност за програмиране на параметъра със стойност - „5“ 
        „*“, „1“, „2“ , „1“, „4“, „>“, „5“, „#”, „5“, „Ок“ 
   |     |     |      |      |      |     |     |      |      L край на въвеждането 
   |     |     |      |      |      |     |     |    L------ повтаря се стойността на параметъра 
   |     |     |      |      |      |     |     L------------ разделител 
   |     |     |      |      |      |     L----------------- Стойност на параметъра 
   |     |     |      |      |      L---------------------- избор на параметър - „Чувствителност“  
          |     |     |      |      L--------------------------- четвърта цифра от паролата (от маркировката) 
   |     |     |      L--------------------------------- трета цифра от паролата (от маркировката) 
   |     |     L--------------------------------------- втора цифра от паролата (от маркировката) 
   |     L-------------------------------------------- първа цифра от паролата (от маркировката) 
   L------------------------------------------------- начало на въвеждане 

 
8.3. Ако искате да проверите каква е текущата стойност на параметъра може да го направите по същия начин 

но вместо да се въвежда стойност на параметър от „0“ до „9“ се натиска бутон „Λ“, след което с мигания се показва 
текущата стойност.    Примерно за да видим каква е чувствителността въвеждаме: „*“, „1“, „2“ , „1“, „4“, „>“, „Λ“, „#”, 
„Λ“, „Ок“ -  [след това сензора мига за да покаже стойността на параметъра] 
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8.4. Програмируем параметър – „Задържане“ 
 
Този параметър важи само за типа BNT Button и определя времето, за което ще се задържи изхода активен 

след премахването на обекта пред сензора.  
При стойност на този параметър “0” - времето на задържане е 0,5 s (фабрична настройка), стойност „1“ – 1 

секунда и т.н. до стойност „9“ – 9 секунди.  
 
Примерна последователност за програмиране на параметъра със стойност - „5“ 

   „*“, „1“, „2“ , „1“, „4“, „<“, „5“, „#”, „5“, „Ок“ 
   |     |     |      |      |      |     |     |      |      L край на въвеждането 
   |     |     |      |      |      |     |     |    L------ повтаря се стойността на параметъра 
   |     |     |      |      |      |     |     L------------ разделител 
   |     |     |      |      |      |     L----------------- Стойност на параметъра 
   |     |     |      |      |      L---------------------- избор на параметър - „Задържане“  
          |     |     |      |      L--------------------------- четвърта цифра от паролата 
   |     |     |      L--------------------------------- трета цифра от паролата 
   |     |     L--------------------------------------- втора цифра от паролата 
   |     L-------------------------------------------- първа цифра от паролата 
   L------------------------------------------------- начало на въвеждане 

 
9. АКСЕСОАРИ 
 

9.1. Монтажна планка “Exit” (SKU: BMPE) – за улеснен монтаж в някои случаи.  
 

 
  
9.2. Монтажно реле (SKU: BMRM12) – 12V реле с контакт 240V/10A 
 

 
 
9.3. Електронно реле (SKU: BMRE1220) – MOSFET транзистор 15V/20A 
 

 
 
9.4. IR Дистанционно за програмиране (SKU: BIRC) –  
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10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ 
 
ЛЕСИ – 2000” ЕООД , Пловдив, ул. Вълко Шопов 16, тел: 032/ 642 742; E-Mail: lesi@lesibg.com 
 
1. Гаранционният срок на продукта за фабрични дефекти е 24 месеца от датата на продажба.  
2. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като продукта се достави  в сервиза.  
3. В случай на дефект, разходите и рисковете по доставка до и от централния сервиз (в гр.Пловдив, ул.Вълко 
Шопов 16, тел.032642742) е за сметка на купувача;. 
4. Тази гаранция е валидна само с документ удостоверяващ покупката.  
5. Дефекти, причинени в следствие на некачествен монтаж се поемат от лицата извършили монтажа. 
6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза. 
7. Не се считат за гаранционни, проблеми възникнали в следствие на нормално механично износване или 
дефекти, причинени вследствие на неправилна експлоатация. 
8. Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по корпуса или други специални покрития, както и за 
нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална предписана 
експлоатация. 
9. Производителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие 
на дефекта на стоката или престоят й в сервиза. 
10. В случай на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост 
на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност. 
11. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, 
то клиентът дължи такса за тестване, съобразно утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.  
12. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция. 
13. Гаранционните и извънгаранционни ремонти се извършват в период определен в ЗЗППТ.  
14. Фирмата не носи отговорност за някакви директни, индиректни или произтичащи повреди, загуби или очаквани 
ползи, загуби на време или други загуби, понесени от купувача във връзка със закупуването, инсталирането, 
работата или повредата на този продукт. 
15. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи: 
- При не спазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието. 
- При несъответствие между данните в документите и самата стока; скъсани, отстранени или заменени стикери 
със серийните номера на изделията; нарушени запечатващи стикери и лепенки. 
- При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица. 
- При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма 
степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи 
за изделието. 
- При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в 
следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов 
удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или 
форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка. 
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