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2. Eισαγωγή 
 
Ο συναγερµός GSM 20 χρησιµοποιεί εξελιγµένο module επικοινωνίας GSM προκείµενου να 
στέλνει µηνύµατα SMS σε περίπτωση συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη χρήση του 
διαθέτει οθόνη ενδείξεων ενώ µπορεί να έχει έως και 8 ασύρµατες ζώνες. Σε περίπτωση 
συναγερµού µπορεί να στείλει µήνυµα  έως και σε 3 κινητά τηλέφωνα ή να αποκτήσει 
επικοινωνία (ηχητικού σήµατος) µε 3 άλλους τηλεφωνικούς αριθµούς. 
Ο προγραµµατισµός της µονάδας γίνετε είτε µέσω µηνυµάτων SMS είτε µέσω του 
πληκτρολογίου της µονάδας. 
Η κεντρική µονάδα µπορεί να ελέγχετε είτε µέσω τηλεχειριστηρίου, είτε µέσω µηνυµάτων είτε  
από το πληκτρολόγιο του συναγερµού. 
 
 
Εγκατάσταση 
 
Οθόνη, ακροδέκτες σύνδεσης και κουµπιά ελέγχου 
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1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM 
Τοποθετήστε προσεκτικά την κάρτα SIM στην υποδοχή της που υπάρχει στο πίσω µέρος της 
κεντρικής µονάδας.  Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: 

• Έχετε απενεργοποιήσει το αίτηµα κωδικού ασφαλείας από την κάρτα SIM που 
τοποθετείτε. 

• Στο σηµείο που εγκαθιστάτε το συναγερµό υπάρχει επαρκής στάθµη σήµατος από τον 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει.  

• Η συνδροµή του αριθµού που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM είναι ενεργή. 
 

1.4 Λειτουργία 
 
Βεβαιωθείτε πως το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεµένο, πιέστε τον διακόπτη 
τροφοδοσίας για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Μόλις τροφοδοτηθεί ο GSM 20 θα αναζητήσει 
αυτόµατα το δίκτυο GSM, στη συνέχεια η οθόνη του θα ανάψει και το ενδεικτικό COM θα 
αναβοσβήνει. Αν δεν υπάρχει εξωτερική τάση τροφοδοσίας µετά από λίγο η οθόνη θα σβήσει. 
 
 

3 Ρυθµίσεις της συσκευής 
 
Σηµείωση: Όταν ρυθµίζετε τη συσκευή κάθε φορά που πιέζετε κάποιο πλήκτρο θα ακούγεται 
ένας ήχος επιβεβαίωσης (αν ο ήχος δεν ακουστεί πιέστε ξανά το κουµπί). Για να ακυρώσετε 
τους αριθµούς που έχετε πληκτρολογήσει πιέστε το κουµπί CLS πριν πληκτρολογήστε το ΟΚ. 
Αν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη FAIL κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής. 
 

 
3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου 
3.1.1 Επιβεβαίωση του κωδικού 
 
Πιέστε το κουµπί SET, πληκτρολογήστε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ. Θα ακουστεί 
ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. Στην οθόνη θα ανάψουν οι ενδείξεις SET και SMS 
επιβεβαιώνοντας πως ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι σωστός. 
 
Σηµείωση: O κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι 1234. 
 

3.1.2 Καθορισµός διαγραφή αριθµών που θα αποστέλλονται SMS. 
 
a) Ορισµός αριθµού κινητού 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου εµφανιστεί η ένδειξη SMS. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα 
αριθµό (1,2 ή 3) του αριθµού που θα πληκτρολογήσετε και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον 
αριθµό.  Για  παράδειγµα αν στην πρώτη θέση µνήµης θέλετε να εισάγετε τον αριθµό 
1368888888 τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε  1+ 1368888888 + ΟΚ, µετά την επιτυχηµένη 
εισαγωγή θα ακουστεί ένας διπλός ήχος επιβεβαίωσης. 
Αντίστοιχα µπορείτε να εισάγετε και τους υπόλοιπους αριθµούς στους οποίους θα 
αποστέλλονται SMS. 
 
b) ∆ιαγραφή ενός αριθµού 
Πληκτρολογήστε τον Αύξοντα αριθµό (1,2 ή  3) του αριθµού που θέλετε να διαγράψετε και 
πιέστε ΟΚ. 
 

3.1.3 Εισαγωγή διαγραφή 3 αριθµών τηλεφώνου που θα καλούνται 
(ηχητική επικοινωνία) 
 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου εµφανιστεί η ένδειξη TEL. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα 
αριθµό (4,5 ή 6) του αριθµού που θα πληκτρολογήσετε και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον 
αριθµό.  Για  παράδειγµα αν στην πρώτη θέση θέλετε να εισάγετε τον αριθµό 2108888888 
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στην πρώτη θέση µνήµης (αριθµών που ∆ΕΝ θα στέλνεται SMS αλλά απλά θα γίνεται κλήση) 
τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε  4+ 2108888888 + ΟΚ, µετά την επιτυχηµένη εισαγωγή θα 
ακουστεί ένας διπλός ήχος επιβεβαίωσης. 
Αντίστοιχα µπορείτε να εισάγετε και τους υπόλοιπους αριθµούς οι οποίοι θα καλούνται σε 
περίπτωση συναγερµού. 
 
b) ∆ιαγραφή ενός αριθµού 
Πληκτρολογήστε τον Αύξοντα αριθµό (4,5 ή  6) του αριθµού που θέλετε να διαγράψετε και 
πιέστε ΟΚ. 
 

3.1.5 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου η ένδειξη PAS εµφανιστεί στην οθόνη. 
Πληκτρολογήστε 7 + τον νέο κωδικό + ΟΚ 
Για παράδειγµα αν θέλετε ο νέος κωδικός να είναι ο 4321 πληκτρολογήστε 7  +4321+ΟΚ στην 
συνέχεια θα ακούστε έναν διπλό τόνο επιβεβαίωσης. 
 
Σηµείωση: O κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 1234. Ο κωδικός που θα 
εισάγετε πρέπει να αποτελείται από 4 αριθµούς. 
 

3.1.5 Ορισµός νέου αριθµού “ταυτότητας” του συναγερµού 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου η ένδειξη ID εµφανιστεί στην οθόνη. 
Πληκτρολογήστε 0 + τον νέο αριθµό «ταυτότητας» της µονάδας + ΟΚ 
Για παράδειγµα αν θέλετε ο νέος αριθµός να είναι ο 123456 πληκτρολογήστε 0+123456+ΟΚ 
στην συνέχεια θα ακούστε έναν διπλό τόνο επιβεβαίωσης. 
 
Σηµείωση: O κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 000000. Ο κωδικός που θα 
εισάγετε πρέπει να αποτελείται από 6 αριθµούς. 
 

3.1.6 Καθορίστε τον τύπο της κάθε ζώνης (αν θα ενεργοποιείτε όταν 
είστε µέσα στο σπίτι ή όχι) 
 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET, εωσότου η ένδειξη TYPE  εµφανιστεί στην οθόνη. 
Πληκτρολογήστε # + [τον αριθµό (ή τους αριθµούς) ζώνης(ων) που θέλετε να 
ενεργοποιούνται όταν ο συναγερµός είναι µερικός οπλισµένος (π.χ όταν είστε µέσα στο σπίτι) 
]+ ΟΚ. Για παράδειγµα αν είστε µέσα στο σπίτι θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι περιµετρικές 
ζώνες αλλά όχι οι ζώνες που έχετε αντιστοιχήσει ραντάρ εσωτερικού χώρου. Αν θέλετε οι 
ζώνες 4,6 και 8 να οριστούν ως περιµετρικές και να  ενεργοποιούνται ενώ είστε µέσα στο 
σπίτι πληκτρολογήστε # +468 +ΟΚ θα ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. Όταν 

οπλίσετε το συναγερµό πιέζοντας το κουµπί µε το σύµβολο  όταν κάποιος παραβιάσει 
αυτές τις ζώνες θα ηχεί συναγερµός. 
 

3.1.7 Ρύθµιση της ώρας 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 

διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου εµφανιστεί η ένδειξη . Πληκτρολογήστε 8 + 
έτος/µήνα/ηµέρα/ώρα/λεπτά/δευτερόλεπτα (κάθε παράµετρος µε 2 αριθµούς) + ΟΚ θα 
ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. 
Για παράδειγµα αν η ώρα είναι 12:13:05 και η ηµεροµηνία είναι 08-01-2007 πληκτρολογήστε 
8+070108121305+OK. 
 

3.1.8 Ορισµός και ακύρωση ώρας αυτόµατης ενεργοποίησης 
απενεργοποίησης  
Α) Οπλισµός µέσω χρονοδιακόπτη 
Ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος πιέστε διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου εµφανιστεί το 

σύµβολο . Πληκτρολογήστε * + ώρα/λεπτά (που θέλετε να οπλίσει ο συναγερµός) + ΟΚ. 
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Παράδειγµα: αν θέλετε ο συναγερµός να οπλίσει στις 16:08 πληκτρολογήστε * +1608+ΟΚ 
στη συνέχεια θα ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. 
Για να ακυρώσετε την λειτουργία προγραµµατισµένου χρονικού οπλισµού πληκτρολογήστε * 
+ 9999+OK ενώ η µονάδα συναγερµού είναι οπλισµένη. 
Β) Μερικώς οπλισµός µέσω χρονοδιακόπτη 

Ενώ ο συναγερµός είναι µερικώς οπλισµένος (έχει πιεστεί το κουµπί µε το σύµβολο ) 
πληκτρολογήστε * + ώρα/λεπτά (που θέλετε να οπλίσει ο συναγερµός) + ΟΚ. 
 
Παράδειγµα: αν θέλετε ο συναγερµός να οπλίσει στις 16:25 πληκτρολογήστε * +1625+ΟΚ 
στην συνέχεια  θα ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. 
Για να ακυρώσετε την λειτουργία προγραµµατισµένου (χρονικά) µερικώς οπλισµού 
πληκτρολογήστε * + 9999+OK ενώ η µονάδα συναγερµού είναι µερικώς οπλισµένη (έχει 

πιεστεί το κουµπί µε το σύµβολο ). 
 
C) Αφοπλισµός της µονάδας µέσω χρονοδιακόπτη 
Ενώ η µονάδα ∆ΕΝ είναι οπλισµένη πιέστε διαδοχικά το κουµπί SET εωσότου στην οθόνη 

εµφανιστεί το σύµβολο . Πληκτρολογήστε * + ώρα/λεπτά (που θέλετε να αφοπλίσει ο 
συναγερµός) + ΟΚ. 
 
Παράδειγµα: αν θέλετε ο συναγερµός να αφοπλίσει στις 16:35 πληκτρολογήστε * +1635+ΟΚ 
στην συνέχεια  θα ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. 
Για να ακυρώσετε την λειτουργία προγραµµατισµένου χρονικού αφοπλισµού πληκτρολογήστε 
* + 9999+OK ενώ η µονάδα συναγερµού είναι αφοπλισµένη. 
 

3.1.9 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση λειτουργίας αποστολής 
µηνυµάτων όταν οπλίζεται αφοπλίζεται τον συναγερµό. 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ο κωδικός και η µονάδα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού πιέστε 
διαδοχικά το κουµπί SET, όταν η ένδειξη SET εµφανιστεί στην οθόνη πληκτρολογήστε 9+ΟΚ, 
θα ακουστεί ένας διπλός τόνος επιβεβαίωσης. 
 

3.1.10 Συναγερµός 

Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος και παραβιαστεί µια ζώνη οι ενδείξεις  , SMS, TEL 
και οι ζώνες θα εµφανιστούν στην οθόνη και η σειρήνα θα ηχήσει για 90 δευτερόλεπτα. (Η 
ερµηνεία των συµβόλων που εµφανίζεται είναι η ακόλουθη P: διακοπή εξωτερικής 
τροφοδοσίας, E:Συναγερµός ανάγκης, F: Συναγερµός πυρκαγιάς, 1-8 παραβίαση αντίστοιχης 
ζώνης). 
 

3.1.11 ‘Εξοδος από λειτουργία προγραµµατισµού 
 
Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού αν δεν πατήσετε κανένα κουµπί για 15 
δευτερόλεπτα θα εξέλθει από αυτή. Από την κατάσταση προγραµµατισµού µπορείτε να 
εξέλθετε πιέζονται και το ESC 
 

4  Προγραµµατισµός µέσω εντολών SMS 
 
4.1 Ορισµός 3 αριθµών κινητών που θα αποστέλλονται µηνύµατα SMS 
 
Σηµείωση: Προσοχή το πληκτρολόγιο του κινητού που θα στείλει τα µηνύµατα θα πρέπει να 
είναι στα Αγγλικά. 
 
Για να προγραµµατίσετε έναν αριθµό κινητού στη κεντρική µονάδα το µήνυµα πρέπει να έχει 
την ακόλουθη µορφή: Κωδικός κεντρικής µονάδας + DD + (Αύξον αριθµό µνήµης  1,2 ή 3) + 
αριθµός κινητού που θα αποστέλλεται το µήνυµα. 
Για παράδειγµα: Αν θέλετε να στέλνεται µήνυµα στον αριθµό 1388888888 και αυτός θα 
καταχωρηθεί στη πρώτη θέση µνήµης της µονάδας το SMS µήνυµα που θα στείλετε έχει την 
ακόλουθη µορφή: 1234DD11388888888 
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Σηµείωση: Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234  
Σηµείωση: Οι αύξοντες αριθµοί για τα κινητά που θα στέλνονται SMS είναι 1,2 και 3 
 

4.2 Καθορισµός των τηλεφωνικών αριθµών που θα καλούνται σε 
περίπτωση συναγερµού. 
 
Για να προγραµµατίσετε έναν αριθµό σταθερού στην κεντρική µονάδα το µήνυµα πρέπει να 
έχει την ακόλουθη µορφή: Κωδικός κεντρικής µονάδας + DD + (Αύξον αριθµό µνήµης 4,5 ή 6) 
+ αριθµός σταθερού που θα καλείται. 
Για παράδειγµα: Αν θέλετε να καλείται στον αριθµό 01088888888 και αυτός θα καταχωρηθεί 
στη πρώτη θέση µνήµης για τα σταθερά τηλέφωνα  της µονάδας το SMS µήνυµα που θα 
στείλετε έχει την ακόλουθη µορφή: 1234DD401088888888 
 
Σηµείωση: Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234  
Σηµείωση: Οι αύξοντες αριθµοί για τα σταθερά που θα καλούνται είναι 4,5 και 6 

 

4.3 ∆ιαγραφή  
 
Για να διαγράψετε ένα αριθµό κλήσης τηλεφώνου από την κεντρική µονάδα το µήνυµα που 
θα στείλετε πρέπει να έχει τη µορφή Κωδικός+DD+αύξον αριθµό του τηλεφωνικού αριθµού 
που έχει καταχωρηθεί.  
Για παράδειγµα αν θέλετε να διαγράψετε τον αριθµό που έχει καταχωρηθεί στην πρώτη θέση 
της µνήµης του συναγερµού πρέπει να στείλετε το µήνυµα 1234DD1 
 

4.4 Aλλαγή του κωδικού 
 
Για να αλλάξετε τον κωδικό της µονάδας το µήνυµα που πρέπει να στείλετε έχει την ακόλουθη 
µορφή: Τρέχον κωδικός+DD+7+ νέος κωδικός (υποχρεωτικά τετραψήφιος και όχι 0000). 
Για παράδειγµα αν ο αρχικός κωδικός είναι 1234 και θέλετε να ορίσετε το 5678 σαν νέο 
κωδικό πρέπει να στείλετε στην µονάδα το µήνυµα 1234DD75678 
 

4.5 Οπλισµός/αφοπλισµός της κεντρικής µονάδας 
 
Για να οπλίσετε τον συναγερµό µέσω µηνύµατος πρέπει να στείλετε SMS µε την ακόλουθη 
µορφή: Κωδικός+Α1. 
Για να αφοπλίσετε τον συναγερµό µέσω µηνύµατος πρέπει να στείλετε SMS µε την ακόλουθη 
µορφή: Κωδικός+Α2. 
Παράδειγµα: Aν ο κωδικός είναι 1234 και θέλετε να οπλίσετε το συναγερµό το SMS που θα 
στείλετε πρέπει να είναι 1234Α1. 
 

4.6  Αλλαγή ονόµατος ζώνης 
 
Για να αλλάξετε το όνοµα µιας ζώνης το SMS µήνυµα που θα στείλετε πρέπει να έχει τη 
µορφή Κωδικός+DM+ διψήφιος αριθµός ζώνης+ αλλαγµένο όνοµα 
Για παράδειγµα αν ο κωδικός είναι 1234 και θέλετε να αλλάξετε το όνοµα της ζώνης 06 σε 
radar krevatokamaras το µήνυµα που πρέπει να στείλετε πρέπει να έχει τη µορφή 1234DM06 
radar krevatokamaras. 
 

4.7 Ενηµέρωση για την κατάσταση της κεντρικής µονάδας 
 
Αν θέλετε να µάθετε αν η µονάδα είναι οπλισµένη ή αφοπλισµένη το SMS που θα στείλετε 
πρέπει να έχει την µορφή Κωδικός+W1 
H µονάδα θα απαντήσει αν είναι σε κατάσταση arm ή disarm. 
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4.8 Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση της εξωτερικής τροφοδοσίας 
 
Αν θέλετε να µάθετε αν η µονάδα  τροφοδοτείται κανονικά το SMS που θα στείλετε πρέπει να 
έχει την µορφή Κωδικός+W2 
H µονάδα θα απαντήσει ενηµερώνοντας σχετικά µε την κατάσταση της εξωτερικής 
τροφοδοσίας. 
 

5. Χρήση – λειτουργία 
 

5.1 Οπλισµός αφοπλισµός της µονάδας από το τηλεχειριστήριο 

Α) Για να οπλίσετε την µονάδα από το τηλεχειριστήριο πιέστε το  από την µονάδα θα 
ακουστεί ένας τόνος επιβεβαίωσης, θα ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση της περιόδους 
καθυστέρησης. Μετά από 30 δευτερόλεπτα η µονάδα θα οπλίσει και στην οθόνη το σύµβολο 

 θα είναι σταθερά αναµµένο. 
 
Β) Μερικώς οπλισµός του συστήµατος (ενεργοποίηση µόνο των ζωνών που έχετε ορίσει ως 
περιµετρικές) 

Πιέστε το κουµπί  από την µονάδα θα ακουστεί ένας τόνος επιβεβαίωσης θα ξεκινήσει η 
αντίστροφη µέτρηση της περιόδους καθυστέρησης. Μετά από 30 δευτερόλεπτα η µονάδα θα 

οπλίσει και στην οθόνη το σύµβολο  θα είναι σταθερά αναµµένο. 
 
C) Αφοπλισµός του συναγερµού 

Για να αφοπλίσετε τον συναγερµό πιέστε το κουµπί  θα ακουστεί ένας τόνος 

επιβεβαίωσης, η µονάδα θα αφοπλιστεί και το εικονίδιο θα ανάβει σταθερά στην οθόνη. 
 

5.2 Συναγερµός ανάγκης 

Σε µια κατάσταση ανάγκης πιέζοντας το κουµπί  θα ηχήσει άµεσα ο συναγερµός και η 
µονάδα θα καλέσει τους αριθµούς που έχετε προγραµµατίσει. 
 

5.3 Ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής τροφοδοσίας 
Όταν το σύστηµα διαπιστώσει πως η εξωτερική τροφοδοσία έχει διακοπεί για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα τίθεται σε κατάσταση συναγερµού και αποστέλλει στα κινητά που έχετε 
προγραµµατίσει το µήνυµα “External power failed” 
Όταν η τροφοδοσία της συσκευής αποκατασταθεί αποστέλλεται στα κινητά που έχετε 
προγραµµατίσει µήνυµα αποκατάστασης: 
“External Power is OK”. 
 
5.4 Λειτουργία σε κατάσταση συναγερµού 
Όταν κάποια ζώνη παραβιαστεί ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος η σειρήνα θα ηχήσει για 
90 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα θα αρχίσουν να αποστέλλονται µηνύµατα SMS στα κινητά που 
έχετε προγραµµατίσει ενώ θα κληθούν και οι τηλεφωνικοί αριθµοί που έχετε προγραµµατίσει. 
Αν κάποιος τηλεφωνικός αριθµός δεν απαντά θα κληθεί ο επόµενος αριθµός ενώ θα γίνουν 
κυκλικά τρεις προσπάθειες κλήσης όλων των αριθµών. 
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6. Σηµεία που πρέπει να προσέξετε κατά τη λειτουργία του συστήµατος 
 

1. Βεβαιωθείτε πως η κεντρική µονάδα βρίσκεται σε ένα σηµείο που δεν 
µπορεί να εκτεθεί  άµεσα σε υγρασία ή να πέσει νερό πάνω της. 

2. Εγκαταστήστε το σύστηµα σε ένα κρυφό σηµείο στο οποίο όµως 
υπάρχει επαρκής κάλυψη από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

3. Πάντα να έχετε κλειστή την τροφοδοσία και απενεργοποιηµένη τη 
συσκευή πριν εγκαταστήσετε ή απεγκαταστήσετε την κάρτα SIM. 

4. Ο ακροδέκτης τροφοδοσίας πρέπει να είναι σταθερά τοποθετηµένος 
και η συσκευή να βρίσκεται σε ένα σηµείο µε επαρκή εξαερισµό. 

5. Μην εγκαθιστάτε την κεντρική µονάδα δίπλα σε συσκευές που 
εκπέµπουν ισχυρή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (π.χ τηλεοράσεις, 
φούρνοι µικροκυµάτων κλπ) 

6. Να ελέγχετε την κατάσταση µπαταριών των ασύρµατων αισθητήρων. 
7. Μια φορά το µήνα να ελέγχετε τη καλή λειτουργία του συστήµατος. 
8. Αυτό το σύστηµα συναγερµού έχει σχεδιαστεί για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. 
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Παράρτηµα 1 
 
Πώς να δηλώσετε επιπλέον ασύρµατους αισθητήρες (επαφές, 
ραντάρ, τηλεχειριστήρια) στο σύστηµα. 
 
Στο παράδειγµα που ακολουθεί χρησιµοποιούµε ασύρµατο αισθητήρα που συνεργάζεται µε 
το σύστηµα συναγερµού. Όλοι οι ασύρµατοι αισθητήρες που συνεργάζονται µε το σύστηµα 
έχουν µια παρόµοια διάταξη µε πιν στο εσωτερικό τους, µέσω των οποίων µπορεί να 
δηλωθούν για να συνεργάζονται µε το συγκεκριµένο σύστηµα συναγερµού. 
 
Βήµα 1: στο πίσω µέρος κάθε κεντρικής µονάδας υπάρχει µια ετικέτα παρόµοια µε αυτή της 
Εικόνας 1 ο κωδικός βρίσκεται στην γραµµή Wireless address στα γράµµατα  A0 -A1-A2-A3-
A4-A5-A6-A7 µε φορά από δεξιά προς αριστερά . Στο παράδειγµα µας η διεύθυνση των 
αισθητήρων της κεντρικής µονάδας είναι A0=1  A1=0  A2=0  A3=0  A4=1  A5=2  A6=0  A7=1 

 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1  

Βήµα 2: Ανοίξτε το κάλυµµα του ασύρµατου αισθητήρα που θέλετε να δηλώσετε στο 

σύστηµα θα δείτε µια σειρά από πιν  µέσω των οποίου µπορεί να οριστεί η διεύθυνση ( ΜΩΒ 

περίγραµµα) 

A0-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7  

Και το είδος της συσκευή (αισθητήρας καπνού, ραντάρ, επαφή) (ΚΟΚΚΙΝΟ περίγραµµα)   

D0(13)-D1(12)-D2(11)-D3(10) που θα δηλωθεί στο σύστηµα (Κοιτάξτε και τον Πίνακα 1). 

Ταυτόχρονα θα προσέξτε πως σε κάθε σειρά υπάρχουν τρια πιν µε τα αντίστοιχα σύµβολα  L 

(-)/Ν (ή κενό) / H(+) 

Στην Eικόνα 2 εµφανίζεται µε φωτογραφία µε αυτές τις σειρές από πιν. 

 
 

Εικόνα 2 
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Είναι σηµαντικό να θυµάστε τον ακόλουθο συµβολισµό 
 
“1”  To µεσαίο πιν είναι ενωµένο µε το Η 
 “0” Το µεσαίο πιν είναι ενωµένο µε το L 
 “2” To µεσαίο πιν δεν ενώνεται (είναι στον αέρα) 

 

Βήµα 3 : Ταιριάξτε την διεύθυνση του αισθητήρα µε αυτή της κεντρικής µονάδας (να 

θυµάστε πως η διεύθυνση στον αισθητήρα διαβάζεται από δεξιά προς τα αριστερά). 

Στο παράδειγµα µας η διεύθυνση είναι 10001201 

 

Tα πιν στους αισθητήρες θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη διάταξη: 

A0       1  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το H) 

A1       0  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το L) 

A2       0  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το L) 

A3       0  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το L) 

A4       1  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το H) 

A5       2  (Το µεσαίο πιν  δεν συνδέεται ) 

A6       0  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το L) 

A7       0  (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το Η) 

 

Στην Εικόνα 3  στο µωβ περίγραµµα εµφανίζεται η διάταξη 

των πιν διεύθυνσης για το συγκεκριµένο παράδειγµα 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3 

 

 

Ορίστε το είδος του αισθητήρα-ζώνη  σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 (Πίν D0-D3) 

Αν ο αισθητήρας θέλετε να ανήκει στην ζώνη 1 τότε τα πιν D0-3 θα έχουν την 

ακόλουθη διάταξη (Κόκκινο περίγραµµα της Εικόνας 3) 

D0        1 (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το Η) 

D1        1 (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το H) 

D2        1 (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το H) 

D3        0 (Το µεσαίο πιν συνδέεται µε το L) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ορισµός ζώνης αισθητήρα χρησιµοποιώντας τα πιν D0-D3 
 

 
 

 
 

     

Ζώνη 01 1 1 1 0 

Ζώνη 02 1 0 0 1 

Ζώνη 03 0 1 0 1 

Ζώνη 04 1 1 0 1 

Ζώνη 05 0 0 1 1 

Ζώνη  06 1 0 1 1 

Ζώνη  07 0 1 1 1 

Radar 
PIR, 
µαγνητικ
ός 
αισθητή
ρας, κλπ 

Ζώνη  08 1 1 1 1 

Ανιχνευτής καπνού 0 1 1 0 

Ανιχνευτής αερίου 0 1 1 0 

Κουµπί ανάγκης 

A0~A7: Τα πιν Α0-Α7 
πρέπει να ορίζουν την ίδια 
διεύθυνση µε αυτή της 
κεντρικής µονάδας όπως 
περιγράφεται στο Βήµα 1 
 

0 0 0 1 

NC=∆εν χρησιµοποιείται 


