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Χρήση του κέντρου ελέγχου 

1

12

 
 

1  
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
συστήµατος 

∆ιαλέξτε µία επιλογή από τον παρακάτω πίνακα για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστηµα. 

Περιµένετε µέχρι να γίνει κόκκινο το εικονίδιο στο κέντρο 
ελέγχου και να αρχίσει η καθυστέρηση εξόδου πριν βγείτε από το 
κτίριο. 
 

 

Επιλογή Περιγραφή 

 

Παρουσίαση ηλεκτρονικού κλειδιού. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κέντρου 
ελέγχου. 

 
Πατήστε το κουµπί [i]. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κέντρου ελέγχου. 

 

∆ώστε κωδικό πρόσβασης. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κέντρου ελέγχου. 

 

Πατήστε  για ενεργοποίηση προστασίας 

(ολική όπλιση). Πατήστε  για 
απενεργοποίηση προστασίας. Ανατρέξτε 
στη Χρήση του ασύρµατου χειριστηρίου στη 
σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τις επιλογές ασύρµατου 
χειριστηρίου. 

 

 

Όριο εισαγωγής µη έγκυρων κωδικών πρόσβασης 

Μπορείτε να κάνετε έως ____ προσπάθειες για να εισάγετε 
σωστά τον κωδικό πρόσβασης πριν το σύστηµα κλειδώσει το 
κέντρο ελέγχου για ____ λεπτά*. 

*Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας συστηµάτων ασφαλείας 
καθορίζει αυτές τις τιµές. 

  

 

2  
Καταστάσεις οθόνης 

 

Οθόνη Περιγραφή 

 

Η προστασία απενεργοποιήθηκε. ∆εν υπάρχουν 
συνθήκες συναγερµού ή προβλήµατος. Μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε το σύστηµα. 

 
Η προστασία ενεργοποιήθηκε (µερική όπλιση). 

 
Η προστασία ενεργοποιήθηκε (ολική όπλιση). 

 Ενεργοποιείται συναγερµός πυρκαγιάς ή εισβολής 
όταν: 

 
Η προστασία απενεργοποιήθηκε 

 
Η προστασία ενεργοποιήθηκε (µερική όπλιση) 

 
Η προστασία ενεργοποιήθηκε (ολική όπλιση) 

 

Καθυστέρηση εξόδου σε εξέλιξη (η προστασία 
ενεργοποιήθηκε µε µερική ή ολική όπλιση). 
Το κέντρο ελέγχου αναγγέλλει το χρόνο που 
αποµένει σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Τα 
τόξα ανάβουν διαδοχικά για να δώσουν µια οπτική 
απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης 
Εξόδου. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 
δευτερολέπτων, θα ακούγεται ένας γρήγορος 
τόνος πριν ενεργοποιηθεί η προστασία. 
Έχετε ______ δευτερόλεπτα* για να βγείτε από το 
κτίριο πριν ηχήσει κάποιος συναγερµός. 

 

Καθυστέρηση εισόδου (η προστασία 
ενεργοποιήθηκε µε µερική ή ολική όπλιση). 
Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκποµπή ενός 
γρήγορου ήχου κατά την Καθυστέρηση Εισόδου. 
Τα τόξα σβήνουν διαδοχικά για να δώσουν µια 
οπτική απεικόνιση της κατάστασης Καθυστέρησης 
Εισόδου. 
Ένας συναγερµός ηχεί αν το σύστηµα δεν 
απενεργοποιηθεί τον καθορισµένο χρόνο. 
Κίτρινη οθόνη: Πρώτο µισό της Καθυστέρησης 
εισόδου 
Κόκκινη οθόνη: ∆εύτερο µισό της Καθυστέρησης 
εισόδου 
Έχετε ______ δευτερόλεπτα* για να 
απενεργοποιήσετε την προστασία πριν ηχήσει 
κάποιος συναγερµός. 

 

Υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα. Ακολουθήστε 
όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου. 

 

Μία ή περισσότερες ζώνες είναι ελαττωµατικές. 
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου 
ελέγχου. 

 
Υπερβολικά πολλές ελαττωµατικές ζώνες. 

 

∆οκιµή κέντρου ελέγχου. Τα εικονίδια 
αναβοσβήνουν διαδοχικά. 
Το κέντρο ελέγχου προκαλεί την εκποµπή ενός 
γρήγορου διπλού ήχου πέντε λεπτά πριν από το 
τέλος της δοκιµής. 

 

* Οι χρόνοι καθορίζονται από την εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας. 

3 

3 

60 
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3  
Κουµπιά έκτακτης ανάγκης 

Η εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιήσει αυτά 
τα κουµπιά στο σύστηµα για να µπορέσετε να τα 
χρησιµοποιήσετε. 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κατάλληλο κουµπί έκτακτης 
ανάγκης για δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε ένα συναγερµό. 

Συναγερµός Εικονίδιο 
Κουµπί(ά) 
για να 

πατήσετε 

∆ιακύµανση 
συναγερµού 

Ενεργοποι- 
ηµένο; 

Πυρκαγιά 

  

Παλλόµενη 

 

Πανικός 
  

Σταθερή  

Έκτακτη 
ανάγκη 

 
 

Καµία  

Ασύρµατο 
χειριστήριο 
πανικού 

Κανένα 

 

Καµία  

 

 

4  

Προσθήκη ή αλλαγή χρηστών, 
ηλεκτρονικών κλειδιών και ασύρµατων 
χειριστηρίων 

 
Το σύστηµα υποστηρίζει έως 22 χρήστες: 

• Χρήστης 1: Κύριος χρήστης. Ο προεπιλεγµένος κωδικός 
πρόσβασης είναι 1234(55)*. 

• Χρήστες 2 έως 21: Χρήστες του συστήµατος. 
• Χρήστης 22: Χρήστης κωδικού υπό απειλή. Το σύστηµα 

στέλνει µία αναφορά κωδικού υπό απειλή όταν ο κωδικός 
πρόσβασης του χρήστη κωδικού υπό απειλή χρησιµοποιείται 
για την απενεργοποίηση του συστήµατος. ∆εν µπορείτε να 
ορίσετε ένα ηλεκτρονικό κλειδί ή ένα ασύρµατο χειριστήριο 
για το χρήστη κωδικού υπό απειλή. Η εταιρεία συστηµάτων 
ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιήσει το χρήστη κωδικού υπό 
απειλή. 

* Το µήκος οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης πρέπει να είναι 
από τέσσερα έως έξι ψηφία, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό 
του συστήµατος. 

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κέντρου ελέγχου. 

Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για την πλήρη λίστα των επιλογών 
Μενού χρήστη. 

Εξουσιοδότηση χρήστη 
 

Λειτουργία Κύριος 
χρήστης 

Χρήστες 
2 έως 21 

Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση συστήµατος √ √ 

Έναρξη περιόδου ζωντανής 
συνοµιλίας

1 √ √ 

Πρόσβαση στο µενού 
συντήρησης συστήµατος1 √ √ 

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης √ √ 

Πρόσβαση στο µενού χρήστη2 √  
 

1 Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικό µενού στη σελίδα 6 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

2 Μόνον ο κύριος χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες 
µενού χρήστη. Οι χρήστες 2 έως 21 µπορούν να αλλάξουν µόνο 
τον δικό τους κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικό 
µενού στη σελίδα 6 για περισσότερες πληροφορίες. 

∆ΙΑΓΡΑΦ

Η 
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Πατήστε για 2 δευτ. 
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5  
Κατάσταση ηχητικού σήµατος 

Αν η κατάσταση ηχητικού σήµατος είναι ενεργοποιηµένη, το 
κέντρο ελέγχου εκπέµπει έναν τόνο κάθε φορά που υπάρχει 
πρόβληµα σε κάποια ζώνη της περιµέτρου και το σύστηµα είναι 
απενεργοποιηµένο. 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση 
ηχητικού σήµατος: 

 

 
 

6  
Ρύθµιση έντασης 

Για να ρυθµίσετε την ένταση του κέντρου ελέγχου: 

 
Αθόρυβο κέντρο ελέγχου: Οι τόνοι για Καθυστέρηση Εξόδου 
και Καθυστέρηση Εισόδου δεν ηχούν. 

 

7  
Ακουστική διασύνδεση 

Μιλήστε σε αυτήν την περιοχή για να συνοµιλήσετε τηλεφωνικά 
µε κάποιο άτοµο κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ζωντανής 
συνοµιλίας. 

Έναρξη τηλεφωνικής συνοµιλίας 
Μπορείτε να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες στο σύστηµα 
ασφαλείας από το εσωτερικό τηλέφωνο ή από εξωτερικό 
τηλέφωνο. 

Ανατρέξτε στο Τηλεφωνικό µενού στη σελίδα 6 για τις διαθέσιµες 
επιλογές. 

Εσωτερικό τηλέφωνο 
Πατήστε το [#] τρεις φορές. Το σύστηµα θα αποσυνδέσει την 
εξωτερική τηλεφωνική γραµµή και θα σας ζητήσει κωδικό 
πρόσβασης. 

Εξωτερικό τηλέφωνο 
1. Καλέστε τον αριθµό τηλεφώνου των εγκαταστάσεων. 
2. Αφού η κλήση απαντηθεί από κάποιο άτοµο ή αυτόµατο 

τηλεφωνητή, πατήστε το [*] τρεις φορές για να 
αποσυνδέσετε το µέρος που απάντησε στην κλήση και να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστηµα. 

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί. 

Αν η κλήση δεν απαντηθεί από κάποιο άτοµο ή αυτόµατο 
τηλεφωνητή, το σύστηµα θα απαντήσει µετά από 
συγκεκριµένο αριθµό κουδουνισµάτων. 

OFF ON 
Πατήστε για 2 ευτ. 

ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
Πατήστε για 2 ευτ. 

ΑΘΟΡΥΒΟ 
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Ενεργοποίηση πρόσβασης εγκαταστάτη 
(Κύριος χρήστης µόνο) 
 

� Το σύστηµά µου υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. 

Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκχωρήσετε 
πρόσβαση στο σύστηµα σε έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας 
συστηµάτων ασφαλείας. 

Από το κέντρο ελέγχου 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του κύριου χρήστη και 
περιµένετε µέχρι να λήξει ο χρόνος του συστήµατος (η οθόνη του 
κέντρου ελέγχου σταµατά να αναβοσβήνει). 

Αν χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρονικό κλειδί του κύριου χρήστη, 
παρουσιάστε το πολλές φορές µέχρι το σύστηµα να αναγγείλει 
την «Προετοιµασία για απενεργοποίηση προστασίας». 

Από το τηλεφωνικό µενού 
1. Από το τηλεφωνικό µενού, πατήστε [3] για να επιλέξετε τη 

Συντήρηση συστήµατος. 
2. Πατήστε το [3] για να επιλέξετε το Μενού δοκιµής 

συστήµατος. 
3. Πατήστε [6] για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση 

εγκαταστάτη. 

Απενεργοποίηση πρόσβασης εγκαταστάτη 

Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση του εγκαταστάτη στο 
σύστηµα, ενεργοποιήστε την προστασία. 

Χρήση του ασύρµατου χειριστηρίου 
∆ιαµόρφωση κουµπιού στο ασύρµατο 
χειριστήριο (Προαιρετικό) 
Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας συστηµάτων ασφαλείας πρέπει να 
συµπληρώσει τον παρακάτω πίνακα. Επιλέξτε µόνο µία επιλογή 
για κάθε κουµπί. 
 

 Αντιστοιχίσεις 
κουµπιών 

Επιλογές κουµπιών   
Κατάσταση συστήµατος 
(Προεπιλογή) � � 
Ενεργοποίηση προστασίας (µερική 
όπλιση) � � 
Ενεργοποίηση προστασίας 
(επιλεκτική) � � 
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
εξόδου � � 
Ενεργοποίηση εξόδου για δύο 
δευτερόλεπτα � � 

 

 

 

Λειτουργία αθόρυβου πανικού 
 

� Το σύστηµά µου στέλνει µια αναφορά αθόρυβου πανικού 
ασύρµατου χειριστηρίου. 

 

 

 

Κατάσταση λυχνίας LED ασύρµατου χειριστηρίου 
 

Κατάσταση Περιγραφή 

Εναλλαγή κόκκινου 
και πράσινου 

Πατήθηκε ένα κουµπί στο ασύρµατο 
χειριστήριο. Η λυχνία LED σταµατάει 
να αναβοσβήνει ή ενεργοποιείται 
ένας από τους άλλους ενδείκτες 
κατάστασης στον πίνακα αυτό. 

Η κόκκινη λυχνία 
αναβοσβήνει 
γρήγορα 

Το σύστηµα είναι σε κατάσταση 
συναγερµού ή χρησιµοποιήθηκε η 
λειτουργία αθόρυβου πανικού. 

Η κόκκινη λυχνία 
αναβοσβήνει αργά 

Καθυστέρηση εξόδου σε εξέλιξη (µε 
µερική ή ολική όπλιση συστήµατος). 

Η κόκκινη λυχνία 
ανάβει συνεχόµενα 

Η προστασία ενεργοποιήθηκε (µερική 
ή ολική όπλιση). 

Η πράσινη λυχνία 
αναβοσβήνει 
γρήγορα 

Προέκυψε σφάλµα κατά την 
ενεργοποίηση της προστασίας. Η 
προστασία δεν ενεργοποιείται όπως 
αναµένεται. 

Η πράσινη λυχνία 
αναβοσβήνει αργά 

Η ενεργοποίηση προστασίας δεν 
είναι δυνατή. Ένα προγραµµατισµένο 
κουµπί για την κατάσταση του 
συστήµατος εµφανίζει επίσης αυτήν 
την κατάσταση. 

Η πράσινη λυχνία 
ανάβει συνεχόµενα 

Η προστασία είναι 
απενεργοποιηµένη, αλλά µπορεί να 
ενεργοποιηθεί. Το 
προγραµµατισµένο κουµπί για την 
κατάσταση του συστήµατος εµφανίζει 
επίσης αυτήν την κατάσταση. 

Η κόκκινη λυχνία 
ανάβει συνεχόµενα 
και η πράσινη 
αναβοσβήνει αργά 

Πατήθηκε το  ή το  για 
συνεχή ενεργοποίηση εξόδου ή για 
ενεργοποίησή της για δύο 
δευτερόλεπτα. 

Η πράσινη λυχνία 
ανάβει συνεχόµενα 
και η κόκκινη 
αναβοσβήνει αργά 

Πατήθηκε το  ή το  για 
απενεργοποίηση εξόδου. 

 



Easy Series | Οδηγίες χρήσης | Τηλεφωνικό µενού 

 

 

6 Bosch Security Systems | 5/06 | F01U025109B 

 

Τηλεφωνικό µενού 
Πριν εξασφαλίσετε πρόσβαση στο τηλεφωνικό µενού, πρέπει να ξεκινήσετε µια τηλεφωνική συνεδρία. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για 
οδηγίες. 

Έξοδος από το µενού δοκιµών συστήµατος

Περίοδος

ζωντανής

συνοµιλίας

Μιλήστε µε άτοµο στο κέντρο ελέγχου

Ακούστε το άτοµο στο κέντρο ελέγχου

Τερµατίστε τη συνοµιλία

1

2

#

Έξοδος

1

2

#

Ιστορικό συµβάντων

Μενού δοκιµής
συστήµατος

1
Καθορίστε ηµεροµηνία
και ώρα

Πλήρης δοκιµή
συστήµατος

Αρχικοποίηση

συστήµατος

2

3

∆οκιµή συσκευής προειδοποίησης

∆οκιµή µπαταρίας

∆οκιµή

επικοινωνίας

∆οκιµή κέντρου ελέγχου

∆οκιµή ζώνης

1

2

3

4

5

#

4

5

Έξοδος#

Πιο πρόσφατα συµβάντα

Συµβάντα ανά ηµεροµηνία

Τελευταίο συµβάν
συναγερµού

Τελευταία 10 συµβάντα

Έξοδος

1

2

3

4

#

Συντήρηση

συστήµατος

3

Τηλεφωνικό

µενού

∆ώστε τον κωδικό

πρόσβασης χρήστη
(Χρήστες 1 έως 21)

Για να µπορεί να ακουστεί αυτή η επιλογή, πρέπει να
είναι ενεργοποιηµένη η επιλεκτική προστασία.

Χρησιµοποιήστε

αυτήν την επιλογή
µόνο σε συστήµατα
χωρίς πιστοποίηση
UL.

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση

προστασίας

5

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε µια έξοδο,
πατήστε το αντίστοιχο αριθµητικό πλήκτρο στο τηλέφωνο.

Λειτουργία εξόδων

Ενεργοποίηση προστασίας (ολική όπλιση)

Ενεργοποίηση προστασίας (µερική όπλιση)

Ενεργοποίηση προστασίας (επιλεκτική)

1

2

3

# Έξοδος

Τερµατίστε την τηλεφωνική συνεδρία.

} Η διάρκεια της συνοµιλίας είναι µόνο 90 δευτερόλεπτα.
Για να µηδενίσετε το χρονόµετρο, πατήστε το [1] στο
τηλέφωνο όταν είστε στην κατάσταση συνοµιλίας ή το
[2] όταν είστε στην κατάσταση ακρόασης.

Μενού χρήστη

Προσθήκη νέου χρήστη

Αλλαγή χρήστη

∆ιαγραφή χρήστη

1

2

3
4

# Έξοδος

Για προσθήκη ή αλλαγή χρήστη:}

Λειτουργία εξόδων
Ή

Προχωρηµένος προγραµµατισµός
(Ενεργοποίηση πρόσβασης εγκαταστάτη)

6

Μόνον ο κύριος χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στο
πλήρες µενού χρήστη. Οι χρήστες 2 έως 21 µπορούν
να αλλάξουν µόνο τον δικό τους κωδικό πρόσβασης.

Αλλαγή ηλεκτρονικού κλειδιού

Περιγραφή εγγραφής

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αλλαγή ασύρµατου χειριστηρίου

Έξοδος

1

2

3

4

#

 
 

Ανατρέξτε στη σελίδα 4 
Ενεργοποίηση πρόσβασης 
εγκαταστάτη για 
περισσότερες 
πληροφορίες. 

Έξοδος Περιγραφή 
1  

2  

3  

4  

5 (ασύρµατο)  

6 (ασύρµατο)  

7 (ασύρµατο)  

8 (ασύρµατο)  
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Σίγαση ενός συναγερµού 
Αν προκύψει συναγερµός, το σύστηµα περιµένει 30 
δευτερόλεπτα πριν στείλει την αναφορά συναγερµού στον 
κεντρικό σταθµό. Η εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας µπορεί να 
ρυθµίσει το χρόνο καθυστέρησης. 

Για να µαταιώσετε το συναγερµό κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρόνου καθυστέρησης, παρουσιάστε το ηλεκτρονικό σας κλειδί, 

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή πατήστε το  στο 
ασύρµατο χειριστήριο. Ο συναγερµός θα σιγάσει. 

Έχετε ______ δευτερόλεπτα* για να µαταιώσετε ένα συναγερµό. 

Αν προκύψει συναγερµός και το σύστηµα στείλει την αναφορά 
συναγερµού αφού παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης, 
παρουσιάστε το ηλεκτρονικό σας κλειδί, πληκτρολογήστε τον 

κωδικό πρόσβασης ή πατήστε  στο ασύρµατο χειριστήριο για 
να στείλετε µια αναφορά ακύρωσης συναγερµού. Ο συναγερµός 
θα σιγάσει. 

Έχετε ______ λεπτά* για να στείλετε µία αναφορά ακύρωσης 
συναγερµού. 

* Οι χρόνοι καθορίζονται από την εταιρεία συστηµάτων 
ασφαλείας. 

Συµβάντα συναγερµού και προβληµάτων 
Το σύστηµά σας µπορεί να στείλει έως και _____ συµβάντα 
συναγερµού ή προβληµάτων µέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να 
το αρχικοποιήσετε. 

Η εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας καθορίζει αυτήν την τιµή. 

Περιγραφές κωδικών πρόσβασης χρηστών και ζωνών 
Κωδικοί πρόσβασης χρηστών 
Χρήστης 0 = εγκαταστάτης 

Χρήστης Κωδικός 
πρόσβασης Περιγραφή Χρήστης Κωδικός 

πρόσβασης Περιγραφή 

1 (Κύριος)   12   

2   13   

3   14   

4   15   

5   16   

6   17   

7   18   

8   19   

9   20   

10   21   

11   22 (Κωδικός 
υπό απειλή)   

 

 

Ζώνες 
Ζώνη 0 = είσοδος διακόπτη αντισαµποτάζ πίνακα 

Αριθµός ζώνης Περιγραφή Αριθµός ζώνης Περιγραφή 
1  17  

2  18  

3  19  

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9  25  

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15  31  

16  32  

30 

5 

3 
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Πληροφορίες συστήµατος 
Κατάληψη τηλεφωνικής γραµµής 
 

 

 

Το σύστηµα ασφαλείας περιλαµβάνει τη 
δυνατότητα κατάληψης της τηλεφωνικής 
γραµµής. Η εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας 
µπορεί να προγραµµατίσει το σύστηµά σας να 
στέλνει αναφορές µέσω της τηλεφωνικής 
γραµµής στον κεντρικό σταθµό. ∆εν µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας όταν το 
σύστηµα στέλνει αναφορές στον κεντρικό 
σταθµό.  

Αν ο κεντρικός σταθµός δεν µπορεί να λάβει 
αναφορές, το τηλέφωνό σας µπορεί να µην 
είναι διαθέσιµο για διάστηµα έως 20 λεπτών 
καθώς το σύστηµα θα προσπαθεί να 
επικοινωνήσει µε τον κεντρικό σταθµό. 

Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής 
σύνδεσης, το σύστηµα ασφαλείας δεν µπορεί 
να στέλνει αναφορές στον κεντρικό σταθµό 
εκτός αν υπάρχει και άλλος τρόπος 
αποστολής τους. 

 

Περιορισµοί 
Ακόµη και τα πιο προηγµένα συστήµατα ασφαλείας δεν µπορούν 
να εγγυηθούν απόλυτη προστασία έναντι διάρρηξης, πυρκαγιάς ή 
περιβαλλοντικών απειλών. Όλα τα συστήµατα ασφαλείας 
διατρέχουν τον κίνδυνο να µην είναι σε θέση να ειδοποιήσουν για 
διάφορους λόγους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι 
ακόλουθοι: 

• Αν οι σειρήνες ή οι κόρνες βρίσκονται εκτός της ακουστικής 
εµβέλειας των ανθρώπων, σε αποµακρυσµένες περιοχές του 
κτιρίου ή σε περιοχές που συχνά παραµένουν κλειστές, δεν 
παρέχουν την αναµενόµενη προστασία. 

• Αν οι εισβολείς αποκτήσουν πρόσβαση διαµέσου µη 
προστατευόµενων ζωνών εισόδου, το σύστηµα να µην είναι 
σε θέση να ανιχνεύσει την είσοδό τους. 

• Αν οι εισβολείς διαθέτουν τεχνικά µέσα τα οποία τους 
επιτρέπουν να παρακάµψουν ή να αποσυνδέσουν ολόκληρο 
το σύστηµα ή ένα µέρος του, δεν είναι δυνατή η ανίχνευσή 
τους. 

• Αν η παροχή εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΕΡ) είναι 
απενεργοποιηµένη και η µπαταρία αναµονής λείπει ή έχει 
αδειάσει, οι ανιχνευτές δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσουν 
ενδεχόµενη εισβολή. 

• Οι ανιχνευτές καπνού δεν µπορούν να ανιχνεύσουν τον 
καπνό σε καµινάδες, τοίχους ή οροφές ή τον καπνό που 
εµποδίζεται από µια κλειστή πόρτα. Οι ανιχνευτές καπνού 
δεν µπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό ή την πυρκαγιά σε 
επίπεδο του κτιρίου διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι 
τοποθετηµένοι. Οι ανιχνευτές καπνού ενδέχεται να µην είναι 
σε θέση να ειδοποιήσουν έγκαιρα για πυρκαγιές που 
προκλήθηκαν από εκρήξεις, ακατάλληλη αποθήκευση 
εύφλεκτων υλικών, υπερφορτωµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα ή 
επικίνδυνες συνθήκες άλλου είδους. 

• Αν οι τηλεφωνικές γραµµές είναι εκτός λειτουργίας, οι 
αναφορές από το σύστηµα ασφαλείας δεν µπορούν να 
σταλούν στον κεντρικό σταθµό. Οι τηλεφωνικές γραµµές 
µπορούν να υποστούν ζηµιά µε διάφορους τρόπους. 

• Η ακατάλληλη συντήρηση και η αποτυχία στις δοκιµές είναι 
οι πιο συνηθισµένες αιτίες αστοχίας των συναγερµών. Για 
να διασφαλίσετε ότι όλα συστατικά στοιχεία του 
συστήµατος λειτουργούν σωστά, ελέγχετε το σύστηµά σας 
τακτικά και αναθέτετε την επιθεώρησή του από ειδικό 
τεχνικό σύµφωνα µε τους τοπικούς κώδικες ή νόµους. 

Παρόλο που η ύπαρξη συστήµατος ασφαλείας αποτελεί λόγο για 
πληρωµή µειωµένων ασφαλίστρων, το σύστηµα δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει την ασφάλεια. Οι συσκευές προειδοποίησης δεν 
µπορούν να σας αποζηµιώσουν για ενδεχόµενη απώλεια ζωής ή 
περιουσιακών στοιχείων. 
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Ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς και εκκένωση 
Η πυρκαγιά σε κατοικηµένους χώρους είναι µία από τις βασικές 
αιτίες θανάτου από ατύχηµα. Οι περισσότεροι θάνατοι οι οποίοι 
σχετίζονται µε πυρκαγιά συµβαίνουν τη νύχτα, όταν οι ένοικοι 
πεθαίνουν από ασφυξία - και όχι από εγκαύµατα - στον ύπνο τους 
από τον καπνό και τα τοξικά αέρια. Για να µειώσετε αυτόν τον 
κίνδυνο, εφαρµόστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

• Ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους πυρκαγιάς. Το κάπνισµα 
στο κρεβάτι, ο καθαρισµός µε εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, 
τα παιδιά στο σπίτι χωρίς επιτήρηση και η χρήση µη 
ασφαλούς εορταστικής διακόσµησης είναι µερικές από τις 
συνηθισµένες αιτίες πυρκαγιάς σε κατοικηµένους χώρους. 

• Εγκαταστήστε ένα σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς. 
Βασικός στόχος αυτού του συστήµατος είναι να ειδοποιεί 
τους ανθρώπους προειδοποιώντας για τον κίνδυνο όσο το 
δυνατόν νωρίτερα. 

• Εγκαταστήστε ανιχνευτές καπνού σε όλους τους χώρους 
όπως προβλέπεται από τους τοπικούς νόµους ή κανόνες.  

 
• Εξασκηθείτε στην εκτέλεση ενός σχεδίου διαφυγής. 

∆εδοµένου ότι µπορεί να υπάρχει πολύ λίγος χρόνος µεταξύ 
της ανίχνευσης της πυρκαγιάς και του χρόνου που θα µπορεί 
να προκαλέσει θανάτους, κάθε µέλος της οικογένειας πρέπει 
να καταλάβει τον τρόπο γρήγορης εκκένωσης του κτιρίου 
σύµφωνα µε το σχέδιο. 

• Πρέπει να έχετε µια κύρια και µια εναλλακτική οδό 
διαφυγής.  Επειδή οι σκάλες και οι διάδροµοι ενδέχεται να 
αποκλειστούν κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς, η έξοδος 
από παράθυρο της κρεβατοκάµαρας πρέπει να 
περιλαµβάνεται στο σχέδιο διαφυγής. Αν ο χώρος ύπνου 
είναι πάνω από το ισόγειο, εγκαταστήστε ένα µέσο 
ασφαλούς καθόδου στο εξωτερικό του κτιρίου αν δεν 
υπάρχει ήδη. 

• Καθορίστε έναν τόπο συνάντησης µακριά από το σπίτι, π.χ. 
ένα γειτονικό σπίτι, ώστε να διαπιστώσετε ότι όλοι είναι 
παρόντες. 

• Αν ο συναγερµός ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, κάντε το 
κουδούνι να σιγήσει, αρχικοποιήστε τους ανιχνευτές και 
ειδοποιήστε αµέσως την εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας 
ότι δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Συµβατότητα µε το πρότυπο EN50131 
EN50131-1 βαθµός ασφάλειας 2, περιβαλλοντική τάξη ΙΙ 
 

Λογικό χειριστήριο 
Αριθµός µοναδικών 

συνδυασµών 

Εξαψήφιος κωδικός 
πρόσβασης* 

15.625 

Ηλεκτρονικό κλειδί 42.000.000.000 
Ασύρµατο 
χειριστήριο 

2.800.000.000.000.000 
 

* Επιτρέπονται µόνο οι αριθµοί 1 έως 5 

Ανιχνευτές 
καπνού σε κάθε 
επίπεδο 

Ανιχνευτές καπνού 
µέσα ή κοντά σε 
χώρους ύπνου 
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Σηµειώσεις 
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Σηµειώσεις 
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