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1. Πεξηγξαθή
Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο Olympia Electronics ε νπνία ππνζηεξίδεη ην
``ΠΗΣΔΤΟΤΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - ΠΑΡΑΓΟΤΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ΄΄. Ο BS-458 είλαη πίλαθαο
αληηθιεπηηθνύ ζπλαγεξκνύ 4 δσλώλ. O ρεηξηζκόο ηνπ γίλεηαη από ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην. ηελ
θεληξηθή πιαθέηα ππάξρεη θαη ε ππνδνρή γηα θάξηα απηόκαηνπ ηειεθσλεηή GSM (BS-454). ηα
παξαθάησ ζρήκαηα βιέπνπκε εμσηεξηθά ηνλ πίλαθα.

Θέζε ηνπνζέηεζεο
ζπζθεπήο GSM

Θέζε ηνπνζέηεζεο
κπαηαξίαο Α-989

Δλδεηθηηθά LED
Τπάξρεη ζπλδεκέλε ηξνθνδνζία
 ύζηεκα έηνηκν γηα όπιηζε
Α Σνκέαο Α νπιηζκέλνο
Β Σνκέαο Β νπιηζκέλνο
C Σνκέαο C νπιηζκέλνο
Αλακκέλν ζεκαίλεη όηη έρεη ζθάικα,
όηαλ αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη όηη έρεη
ζπλαγεξκό
εκείσζε: Καηά ηνλ ρξόλν εμόδνπ
αλαβνζβήλνπλ ηα ελδεηθηηθά ησλ ηνκέσλ.

Οζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ

Δζσηεξηθή
ζεηξήλα

Πιήθηξα ρεηξηζκνύ.
 0-9 αξηζκνί εηζαγσγήο.
 “*” Δηζαγσγή ζε κελνύ θαη Enter
 “#” ¨ Άθπξν πιήθηξν ESC
 A,B,C,ABC πιήθηξα γηα άκεζν νπιηζκό ρσξίο θσδηθό
 C θαη ABC ηαπηόρξνλα ζήκα παληθνύ
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Ο πίλαθαο δηαζέηεη 4 δώλεο πνπ είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελεο Ε1 σο Ε4.
Δπίζεο ππάξρεη κηα δώλε TAMPER γηα λα δώζεη ζπλαγεξκό TAMPER εάλ θάπνηνο βγάιεη ηνλ πίλαθα
από ηε ζέζε ηνπ.
Σέινο ν πίλαθαο δηαζέηεη κηα έμνδν γηα απηόλνκε ζεηξήλα BS-413 θαη δπν πξνγξακκαηηδόκελεο εμόδνπο
P1 θαη P2.
Ο πίλαθαο δηαζέηεη θαη εζσηεξηθή ζεηξήλα πνπ ερεί δπλαηά ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ.

Αιθάδη ζσζηήο
ηνπνζέηεζεο

Θέζεηο ζηήξημεο
ηεο βάζεο ηνπ
πίλαθα

Υώξνο δηέιεπζεο
ησλ θαισδίσλ
ζύλδεζεο

ύλδεζε Εσλώλ

ύλδεζε 230VAC

ηελ παξαπάλσ εηθόλα απεηθνλίδεηαη ε βάζε ηνπ πίλαθα BS-458. Όιεο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη ζηελ βάζε
θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο δηέξρνληαη πίζσ από ηελ βάζε.
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2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε
2.1.

Βαζικοί σειπιζμοί

Ο πίλαθαο δηαζέηεη έλαλ θύξην θσδηθό (master), ν νπνίνο εξγνζηαζηαθά είλαη ν [1 2 3 4] θαη κέρξη 20
θσδηθνύο ρξεζηώλ νη νπνίνη εξγνζηαζηαθά είλαη απξνγξακκάηηζηνη. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε
δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, ζαλ Δληαίν ή Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν νη ρεηξηζκνί
όπιηζεο θαη αθόπιηζεο είλαη δηαθνξεηηθνί.

Ενιαίο ςύςτημα.
‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύζηεκα νπιίδεη θαη αθνπιίδεη όιν καδί.
Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο άιινπο θσδηθνύο ρξήζηε.
Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη επίζεο παηώληαο απιά ην πιήθηξν ABC αλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε έρεη
επηιεγεί «νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν».
Ο αθνπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε.

Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.
‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζαλ 3 αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα. Μπνξεί λα νπιίζεη θαη
λα αθνπιίζεη όιν ην ζύζηεκα καδί αιιά θαη ην θάζε ππνζύζηεκα αλεμάξηεηα από ηα άιια.
Ο νπιηζκόο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο
άιινπο θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα γεληθό νπιηζκό. Ο νπιηζκόο κπνξεί λα γίλεη
επίζεο παηώληαο απιά ην πιήθηξν ABC αλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό έρεη επηιεγεί «νπιηζκόο κε έλα
πιήθηξν».
Ο αθνπιηζκόο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη παηώληαο ηνλ θύξην θσδηθό ή θάπνηνλ από ηνπο
θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα γεληθό αθνπιηζκό.
Ο επηκέξνπο νπιηζκόο ησλ ππνζπζηεκάησλ Α,Β,C κπνξεί λα γίλεη παηώληαο θάπνηνλ από ηνπο
θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα νπιίδνπλ ην θάζε ππνζύζηεκα. Ο νπιηζκόο κπνξεί
επίζεο λα γίλεη παηώληαο θάπνην από ηα πιήθηξα Α, Β ή C αλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό έρεη επηιεγεί
«νπιηζκόο κε έλα πιήθηξν». Ο νπιηζκόο θάπνηνπ ππνζπζηήκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε
(νπιηζκέλα - αθνπιηζκέλα) ησλ άιισλ ππνζπζηεκάησλ.
Ο επηκέξνπο αθνπιηζκόο ησλ ππνζπζηεκάησλ Α,Β,C κπνξεί λα γίλεη παηώληαο θάπνηνλ από ηνπο
θσδηθνύο ρξήζηε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα αθνπιίδνπλ ην θάζε ππνζύζηεκα. Ο αθνπιηζκόο
θάπνηνπ ππνζπζηήκαηνο δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε (νπιηζκέλα - αθνπιηζκέλα) ησλ άιισλ
ππνζπζηεκάησλ.
ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΟΠΛΙΕ
ΖΨΝΗ 03
ΚΟΤΖΙΝΑ
*:ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΗ
#:ΑΚΤΡΨΗ
ΖΨΝΕ ΠΑΡΑΚΑΜΥΘΗΚΑΝ

Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο ππάξρεη ελεξγνπνηεκέλε δώλε ν
πίλαθαο εκθαλίδεη ην κήλπκα :
Πνπ ζεκαίλεη όηη ζηε δώλε 3 (θνπδίλα) έρεη μεραζηεί αλνηρηό ην
παξάζπξν.
Αλ παηήζνπκε (#) ε εληνιή όπιηζεο αθπξώλεηαη.

Αλ παηήζνπκε (*) ή θιείζνπκε ην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο βιέπνπκε:
Απηή ή νζόλε εκθαλίδεηαη γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα
μεθηλάεη απηόκαηα ε δηαδηθαζία όπιηζεο.

ΕΣΟΙΜΟ ΝΑ ΟΠΛΙΕΙ
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Ένδειξη Οπλιζμένος Σςζηήμαηορ

2.2.

Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν, ζηελ αξρηθή νζόλε δίπια
από ην ξνιόη, αληί γηα ην ινγόηππν ηεο Olympia Electronics
θαίλεηαη κία θιεηδαξηά ζην δεμί θαη επάλσ θνκκάηη θαη πνηνη
ηνκείο είλαη νπιηζκέλνη. ην δηπιαλό ζρήκα ε πιεξνθνξία
είλαη όηη ην ζύζηεκα είλαη κεξηθόο νπιηζκέλν, κηαο θαη κόλν ν
ηνκέαο B είλαη νπιηζκέλνο. Δάλ ην ζύζηεκα ήηαλ πιήξσο
νπιηζκέλν, ηόηε ζα θαίλνληαλ Α, Β, C ην έλα θάησ από ην
άιιν. Όηαλ ην ζύζηεκα αθνπιηζηεί ε θιεηδαξηά εμαθαλίδεηαη
θαη επαλέξρεηαη ην ινγόηππν ηεο Olympia Electronics.

Πποσωπημένοι σειπιζμοί

2.3.

*

Παηώληαο ην πιήθηξν ( ) ζηελ νζόλε βιέπνπκε :

ΜΕΝΟΤ
ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΨΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΖΨΝΨΝ
ΜΕΝΟΤ ΦΡΗΣΗ Η ΕΓΚ.
ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ
ΦΕΙΡ. ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΔΨΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ (πιήθηξα 2 θαη 8) κπνξνύκε λα

*

θηλήζνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ή θάησ, κε ην πιήθηξν ( ) λα
επηιέμνπκε απηό πνπ ζέινπκε θαη κε ην πιήθηξν (#) λα πάκε έλα
επίπεδν πίζσ ή λα αθπξώζνπκε κηα επηινγή.

Δπηιέγνληαο «ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ ΕΧΝΧΝ» βιέπνπκε :
____ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ ΖΨΝΨΝ____

2

4

_____________________
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 1-4

Δδώ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πνηεο δώλεο ζα παξαθακθηνύλ (δελ ζα
νπιίζνπλ) ζηνλ επόκελν νπιηζκό. Παηώληαο π.ρ. 2 θαη ακέζσο κεηά
4 έρνπκε πεη ζην ζύζηεκα όηη ζέινπκε ηελ επόκελε θνξά λα νπιίζεη
κε όιεο ηηο δώλεο εθηόο από ηελ 2 θαη ηελ 4. Ζ παξάθακςε ηζρύεη ζε
γεληθό ή ζε κεξηθό νπιηζκό θαη ηζρύεη κόλν γηα ηνλ επόκελν νπιηζκό.
Δάλ κία δώλε αλαβνζβήλεη, απηό ζεκαίλεη όηη εκπνδίδεη ην ζύζηεκα
λα νπιίζεη. Δάλ είλαη καπξηζκέλε ζεκαίλεη όηη έρεη παξαθακθζεί. Δάλ
αλαβνζβήλεη θαη είλαη θαη καπξηζκέλε ζεκαίλεη όηη έρεη παξαθακθζεί,
αιιά εάλ δελ είρε παξαθακθζεί ζα εκπόδηδε ην ζύζηεκα λα νπιίζεη.
Δπηιέγνληαο «ΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΝΧΝ»:

Δδώ κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δσλώλ θαη ησλ ζπλδεκέλσλ ζ‟ απηέο
εμαξηεκάησλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ε καγλεηηθή επαθή ελόο παξαζύξνπ είλαη ζπλδεκέλε ζηε δώλε 4 θαη
αλνίμνπκε ην παξάζπξν, ε έλδεημε «ΟΛΔ ΟΗ ΕΧΝΔ ΟΚ» ζα ζβήζεη
____ΚΑΣΑΣΑΗ ΖΨΝΨΝ____
θαη κηα έλδεημε 04 ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. Μόιηο θιείζνπκε ην
παξάζπξν ε νζόλε ζα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. Με
ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία όισλ ησλ
αληρλεπηώλ θαη καγλεηηθώλ επαθώλ.
ΟΛΕ ΟΙ ΖΨΝΕ ΟΚ

Γηα ηελ επηινγή «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» ζα βξείηε πιεξνθνξίεο
παξαθάησ, ζην θεθάιαην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ζηε ζειίδα 8.
Δπηιέγνληαο «ΠΡΟΦΑΣΟΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ» κπνξνύκε λα δνύκε
ηνπο ζπλαγεξκνύο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν
νπιηζκό. Βιέπνπκε κηα νζόλε ζαλ ηελ παξαθάησ :
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ΣΑΜΠΕΡ
ΖΩΝΗ 05
ΖΟΝΕ 5
07/03/12
001/003

12:20

Με ηα βέιε πάλσ θαη θάησ (2 θαη 8) κπνξνύκε λα δνύκε όινπο ηνπο
θαηαγεγξακκέλνπο ζπλαγεξκνύο
Δπηιέγνληαο «ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα
ζπκβάληα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα ζηε κλήκε. Βιέπνπκε κηα νζόλε
ζαλ ηελ παξαθάησ:

ΦΑΛΜΑ
ΖΩΝΗ 01
ΖΟΝΕ 1
07/03/12
070/070

Απηό δειώλεη όηη έρεη θαηαγξαθεί έλαο ζπλαγεξκόο από ηε δώλε 4, πνπ
είλαη δώλε ΣΑΜΠΔΡ (24σξεο ιεηηνπξγίαο), ζηηο 12 θαη 20 ηελ 07
Μαξηίνπ ηνπ 2012. Μαο ιέεη επίζεο όηη απηό ήηαλ ην πξώην από 3
ζπκβάληα.

12:20

Απηό δειώλεη όηη έρεη θαηαγξαθεί έλα ζθάικα από ηε δώλε 1, ζηηο 12
θαη 20 ηελ 07 Μαξηίνπ ηνπ 2012. Μαο ιέεη επίζεο όηη απηό ήηαλ ην
ηειεπηαίν από 70 ζπκβάληα. Με ηα βέιε πάλσ θαη θάησ (2 θαη 8)
κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα θαηαγεγξακκέλα ζπκβάληα.
Ζ κλήκε ζπκβάλησλ έρεη ρσξεηηθόηεηα 250 ζπκβάλησλ θαη αλ γεκίζεη
ζβήλεη ηα παιαηόηεξα. αλ ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη ηα ζθάικαηα, νη
ζπλαγεξκνί, νη είζνδνη θαη έμνδνη ζην κελνύ ηνπ θύξηνπ ρξήζηε ή ζην
κελνύ ηερληθνύ, ν νπιηζκόο θαη ν αθνπιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο
θύξηνο ρξήζηεο ή ν ηερληθόο κπνξνύλ, κέζα από ην κελνύ ηνπο λα
δηαγξάςνπλ ηε κλήκε ζπκβάλησλ.

Δπηιέγνληαο «ΥΔΗΡ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΟΓΧΝ» βιέπνπκε :
_ΦΕΙΡ. ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΔΨΝ__
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΨΝ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΔΨΝ

Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ θάλνπκε ηελ επηινγή, παηάκε ην
πιήθηξν (*) θαη κπνξνύκε λα δνύκε ή λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε
ησλ εμόδσλ Ρ1, Ρ2.
Πξνζνρή. Γηα λα αιιάμεη από απηή ηελ επηινγή θάπνηα έμνδνο πξέπεη
λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ON-OFF». ε
πεξίπησζε πνπ αιιάμεη κηα έμνδνο ζα ελεξγνπνηεζεί ε ζπζθεπή πνπ
είλαη ζπλδεκέλε ζ‟ απηή. Μηα ρεηξνθίλεηε αιιαγή βάδεη ηελ έμνδν
κόληκα ζηε λέα θαηάζηαζε θαη πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηελ επαλαθέξεη
πάιη ρεηξνθίλεηα. Πξνηείλνπκε ε επηινγή απηή λα γίλεηε κε κεγάιε
πξνζνρή θαη κόλν όηαλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηηο ζπλδεκέλεο
ζπζθεπέο.
Δπηιέγνληαο «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ» βιέπνπκε :

______ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ____
__
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΣΕΦΝΙΚΟΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΜΑΣΟ

ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ GSM

Με ηα βειάθηα πάλσ θαη θάησ θάλνπκε ηελ επηινγή, παηάκε ην πιήθηξν
(*) θαη κπνξνύκε λα δνύκε ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ πίλαθα, ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ ηερληθνύ ππνζηήξημεο θαη ην επίπεδν ζήκαηνο (εθόζνλ
ππάξρεη GSM)..
ηε ζέζε «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ» από θαηαζθεπήο ππάξρνπλ ηα
ζηνηρεία ηεο Olympia electronics.

Δάλ πάιη επηιερηεί ην επίπεδν ζήκαηνο ελώ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν
GSM, εκθαλίδεηαη ε δίπια νζόλε.

ΠΙΕΣΕ ‘#’ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
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2.4.

Μενού κύπιος σπήζηη

Πξνζνρή! Όζν βξηζθόκαζηε ζην κελνύ θπξίνπ ρξήζηε ην GSM είλαη αλελεξγό. Γελ εθηειεί
θιήζεηο νύηε ζηέιλεη θαη δέρεηαη sms. Σν ίδην ηζρύεη θαη κε ην κελνύ ηερληθνύ.
ΠΡΟΟΥΖ! ΟΟ ΒΡΗΚΟΜΑΣΔ ΣΟ ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ΣΟ GSM ΔΗΝΑΗ ΑΝΔΝΔΡΓΟ. ΓΔΝ
ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΛΔΗΔΗ ΟΤΣΔ ΣΔΛΝΔΗ/ΓΔΥΔΣΑΗ SMS.
Μέζσ ηνπ κελνύ ρξήζηε αιιάδνπκε θάπνηεο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ είζνδν ζην
κελνύ απαηηείηαη ε γλώζε ηνπ θύξηνπ (θεληξηθνύ) θσδηθνύ.
Παηώληαο ην πιήθηξν (*). επηιέγνληαο «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» θαη παηώληαο πάιη (*) βιέπνπκε :
ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ ΣΟ ΜΕΝΟΤ

----

Ο θύξηνο ή θεληξηθόο θσδηθόο από θαηαζθεπήο είλαη :
κπνξεί λα αιιάμεη από ηνλ ρξήζηε.

1234 αιιά

Πιεθηξνινγώληαο ηνλ θύξην θσδηθό κπαίλνπκε ζην κελνύ ρξήζηε θαη βιέπνπκε :
__ΜΕΝΟΤ ΚΤΡΙΨ ΦΡΗΣΗ__
ΤΜΒΑΝΣΑ
ΚΨΔΙΚΟΙ
ΡΤΘΜΙΕΙ
ΦΡΟΝΙΣΕ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΗ

Μέζσ ηεο επηινγήο «ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα κεδελίζνπκε ηε
κλήκε ησλ ζπκβάλησλ. Αλ θάλνπκε ηελ επηινγή ην ζύζηεκα καο
δεηάεη επηβεβαίσζε θαη θαηόπηλ ζβήλεη όιεο ηηο θαηαγξαθέο από ηε
κλήκε.
Μέζσ ηεο επηινγήο «ΚΧΓΗΚΟΗ» κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ θύξην
(θεληξηθό) θσδηθό, ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε ή λα δηαγξάςνπκε
θσδηθνύο ρξήζηε.

Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θάησ «ΚΧΓΗΚΟΗ» θαη παηώληαο (*) βιέπνπκε :
_______ΚΨΔΙΚΟΙ________
ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΣΡ. ΚΨΔ.

4/10/2017

Μέζσ ηεο επηινγήο «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ» κπνξνύκε λα
δεκηνπξγήζνπκε ή λα αιιάμνπκε ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε. Οη θσδηθνί
ρξήζηε κπνξνύλ λα είλαη κέρξη 20 θαη νλνκάδνληαη θσδηθόο 01,
θσδηθόο 02 κέρξη θαη θσδηθόο 20. Όινη από θαηαζθεπήο είλαη θελνί
θαη πξέπεη ν θύξηνο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη όζνπο επηζπκεί ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εγθαηαζηάηε θαηά ηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ο εγθαηαζηάηεο ζα πξνγξακκαηίζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ
θάζε θσδηθνύ θαη ν ρξήζηεο ζα δώζεη ηα ηέζζεξα ςεθία ηνπ.
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Αλ επηζπκνύκε αιιαγή θάπνηνπ θσδηθνύ επηιέγνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ», παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη
ζηελ νζόλε βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-20

--

Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ (π.ρ. 03) πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε θαη βιέπνπκε :

03:ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ

----

Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηα 4 λέα ςεθία ηνπ θσδηθνύ ην ζύζηεκα καο δεηάεη λα ηα επαλαιάβνπκε.
Πιεθηξνινγνύκε μαλά ηα 4 ςεθία. Αλ ν θσδηθόο είλαη ίδηνο θαη ηηο 2 θνξέο ηόηε ε αιιαγή
πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε νζόλε καο δείρλεη ην ζρεηηθό κήλπκα.
Αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε έλα θσδηθό από ην κελνύ ΚΧΓΗΚΟΗ επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΚΧΓΗΚΟΤ».
ηε λέα νζόλε δίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ θαη ην ζύζηεκα ηνλ δηαγξάθεη.
Αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνλ θύξην θσδηθό από ην κελνύ ΚΧΓΗΚΟΗ επηιέγνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΔΝΣΡ.
ΚΧΓ.». Παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΚΤΡΙΟΤ ΚΨΔ.

----

Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηα 4 λέα ςεθία ηνπ θύξηνπ θσδηθνύ ην
ζύζηεκα καο δεηάεη λα ηα επαλαιάβνπκε. Πιεθηξνινγνύκε
μαλά ηα 4 ςεθία. Αλ ν θσδηθόο είλαη ίδηνο θαη ηηο 2 θνξέο ηόηε ε
αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε νζόλε καο δείρλεη ην ζρεηηθό
κήλπκα. Ζ εηζαγσγή ζην κελνύ ρξήζηε πιένλ γίλεηε κε ηνλ λέν
θύξην θσδηθό.
Πποζοσή. Από καηαζκεςήρ ο κύπιορ κωδικόρ είναι 1 2 3 4. Ο
σπήζηηρ ππέπει να αλλάξει αςηόν ηον κωδικό αμέζωρ μεηά ηο
ηέλορ ηων επγαζιών εγκαηάζηαζηρ.

Δπηιέγνληαο από ην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ηηο
«ΡΤΘΜΗΔΗ»
βιέπνπκε :
______ΡΤΘΜΙΕΙ_______
ΟΠΛΙΗ ΜΕ ΕΓΚ/ΣΗ
ΡΤΘΜΙΗ ΗΜΕΡΑ
Με ηελ επηινγή «ΟΠΛΗΖ ΜΔ ΔΓΚ/ΣΖ» δηαιέγνπκε αλ ζα νπιίδεηΡΤΘΜΙΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
αθνπιίδεη ν πίλαθαο κε ηνλ θσδηθό ηνπ εγθαηαζηάηε. Από
ΡΤΘΜΙΗ ΨΡΑ
θαηαζθεπήο απηή ε επηινγή είλαη ΟΥΗ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΨΣΙΜΟΤ
ΥΨΣΙΜΟ Ε ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΑ» βιέπνπκε :
ΡΤΘΜΙΗ ΒΟΜΒΗΣΗ
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____ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ______
ΔΕΤΣΕΡΑ
ΣΡΙΣΗ
ΣΕΣΑΡΣΗ
ΠΕΜΠΣΗ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΑΒΒΑΣΟ
ΚΤΡΙΑΚΗ

Με ηνλ θέξζνξα λα βξίζθεηε πάλσ ζηελ ηξέρνπζα επηινγή εκέξαο.
Με ηα βέιε πάλσ θάησ επηιέγνπκε ηελ ηξέρνπζα εκέξα θαη παηάκε
ην πιήθηξν (*).

Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ» βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Πιεθηξνινγνύκε θαηά ζεηξά ηελ εκεξνκελία, ην κήλα θαη ηα δύν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο.

02/05/12
^

Με ηελ επηινγή «ΡΤΘΜΗΖ ΧΡΑ» βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ

09:17

Πιεθηξνινγνύκε θαηά ζεηξά ηελ ώξα (ζε 24σξε κνξθή) θαη ηα
ιεπηά. ηελ νζόλε κεηά από ιίγν βιέπνπκε κήλπκα
επηβεβαίσζεο ηεο αιιαγήο.
Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ ζσζηά νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ώζηε
λα έρνπκε αθξηβείο θαηαγξαθέο ζηε κλήκε ζπκβάλησλ όπνπ
θαηαγξάθνληαη ε ώξα θαη ε εκεξνκελία.

^

Με ηελ επηινγή «ΔΠΗΠΔΓΟ ΦΧΣΗΜΟΤ» επηιέγνπκε ηε θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο όηαλ ην ζύζηεκα
βξίζθεηε ζε αδξάλεηα. Ζ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη ζην 40%.
Με ηελ επηινγή «ΦΧΣΗΜΟ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ» επηιέγνπκε πόηε ζα είλαη ελεξγόο ν θσηηζκόο ηεο νζόλεο.
Τπάξρνπλ 3 επηινγέο :
ΠΑΝΣΑ ΚΛΔΗΣΟ. Ζ νζόλε θσηίδεηαη κεηά από πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. Πέθηεη ζην επίπεδν
θσηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο επηινγήο αλ δελ παηεζεί πιήθηξν γηα 1 ιεπηό.
ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΦΟΠΛΗΖ. Ζ νζόλε είλαη κόληκα αλακκέλε όηαλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο. Όηαλ
είλαη νπιηζκέλνο αλάβεη κόιηο παηεζεί πιήθηξν θαη πέθηεη ζην επίπεδν θσηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο
επηινγήο αλ δελ παηεζεί πιήθηξν γηα 1 ιεπηό.
ΠΑΝΣΑ ΑΝΟΗΥΣΟ (ΠΡΟΔΠΗΛΟΓΖ). Ζ νζόλε είλαη κόληκα αλακκέλε. Ζ επηινγή απηή κεηώλεη ζεκαληηθά
ηελ απηνλνκία ηνπ πίλαθα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο.
Με ηελ «ΡΤΘΜΗΖ ΒΟΜΒΖΣΖ» δηαιέγνπκε αλ ζα ερεί ν βνκβεηήο ζε όια ηα ζπκβάληα ή κόλν ζε
ζπκβάληα ζπλαγεξκνύ. Ζ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη «ζε όια ηα ζπκβάληα».
Δπίζεο ζην ΜΔΝΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΥΡΖΣΖ ππάξρεη ε επηινγή «ΥΡΟΝΗΣΔ». Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο
κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε κέρξη 10 απηόκαηεο δηαδηθαζίεο όπιηζεο ή αθόπιηζεο όινπ ή κέξνπο
ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ινηπόλ «ΥΡΟΝΗΣΔ» βιέπνπκε ηελ παξαθάησ νζόλε. Έρεη ζεκαζία εάλ
ζα είλαη καπξηζκέλε ε πξώηε ή ε δεύηεξε γξακκή. Δάλ είλαη ε «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ζεκαίλεη όηη ν
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______ΦΡΟΝΙΣΕ________
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ

ρξνληζηήο είλαη ήδε ελεξγόο. Δάλ είλαη καπξηζκέλε ε γξακκή
«ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ζεκαίλεη όηη ν ρξνληζηήο είλαη αλελεξγόο. Ο
αλελεξγόο ρξνληζηήο έρεη πάληα σο πξνεπηιεγκέλε ώξα ηηο 12:00.

Ζ επηινγή «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο.
Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θαη θάησ «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-10

--

Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε θαη βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ

12 :00
^
Πιεθηξνινγνύκε ηελ ώξα θαη ηα ιεπηά πνπ ζέινπκε λα ελεξγεί ν ρξνληζηήο θαη βιέπνπκε :
___ΟΡΙΜΟ ΗΜΕΡΑ______
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΔΕΤΣΕΡΑ
ΣΡΙΣΗ
ΣΕΣΑΡΣΗ
ΠΕΜΠΣΗ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ

4/10/2017

Δπηιέγνπκε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν
ρξνληζηήο. Αλ επηιέμνπκε «ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ» ζα ιεηηνπξγεί όιεο ηηο
εκέξεο.
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Παηάκε ην πιήθηξν (*) θαη βιέπνπκε :
____ΕΝΕΡΓΕΙΑ______
ΟΠΛΙΜΟ ΟΛΨΝ
ΑΥΟΠΛΙΜΟ ΟΛΨΝ
ΟΠΛΙΜΟ Α
ΟΠΛΙΜΟ Β
ΟΠΛΙΜΟ C
ΑΥΟΠΛΙΜΟ Α
ΑΥΟΠΛΙΜΟ Β
ΑΥΟΠΛΙΜΟ C

Κάλνπκε ηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζέινπκε λα θάλεη ν
ρξνληζηήο θαη παηάκε ην πιήθηξν (*). Σν ζύζηεκα καο εηδνπνηεί όηη ε
δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε επηηπρία.
ηε κλήκε ζπκβάλησλ ε απηόκαηε όπιηζε ή αθόπιηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαηαγξάθεηαη θαλνληθά κε ηελ επηζήκαλζε όηη ηελ
ελέξγεηα ηελ έθαλε ν timer.

Σέινο αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θάπνηνλ ρξνληζηή επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη
βιέπνπκε ηελ παξαθάησ νζόλε:

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-10

Πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζα δηαγξαθεί.

--

Αθνινπζεί κηα ζειίδα κε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα
ζπκπιεξσζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηερληθό θαη λα θπιάζζεηε ζε αζθαιέο κέξνο. ε νπνηαδήπνηε
αιιαγή ή δηόξζσζε ζθαικάησλ νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ ηερληθό λα θάλεη γξήγνξα θαη
ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ.
Σέινο ππάξρεη θαη ε επηινγή «επαλεθθίλεζε». Όηαλ επηιεγεί απηή ε επηινγή, ηόηε ζβήλνληαη νη
πξνεηδνπνηήζεηο από ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ ζπλαγεξκνύ, θαζώο θαη ηα ζθάικαηα, πνπ ζπλέβεζαλ
θάπνηα πξνγελέζηεξε ζηηγκή θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ έρεη πξνεγνπκέλσο
ζεκεησζεί απνηπρία απνζηνιήο sms, ηόηε απηό ζα θαζαξίζεη. Δάλ όκσο έρεη απνζπλδεζεί ε κπαηαξία
θαη είλαη αθόκα απνζπλδεκέλε, απηό ην ζθάικα δελ κπνξεί λα θαζαξίζεη, αθνύ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη.
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3. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο
3.1.

Οδηγοί γπήγοπηρ εγκαηάζηαζηρ

Από θαηαζθεπήο ν πίλαθαο έρεη ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο
Εώλε 1 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε

ηνκέαο Α

Εώλε 2 : Εώλε κε θαζπζηέξεζε

ηνκέαο Β

Εώλε 3 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε

ηνκέαο Β

Εώλε 4 : Εώλε ρσξίο θαζπζηέξεζε

ηνκέαο Β

Εώλε 5 : Εώλε ΣΑΜΠΔΡ
Υξόλνο εηζόδνπ : 30 δεπηεξόιεπηα
Υξόλνο εμόδνπ : 45 δεπηεξόιεπηα
Υξόλνο ζεηξήλαο : 1 ιεπηό
Πξόζζεηνο ρξόλνο εμόδνπ : 20 δεπηεξόιεπηα
ηελ θαηάζηαζε απηή επαλέξρνληαη επίζεο νη ξπζκίζεηο αλ κέζα από ην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ
επηιέμνπκε «ΔΡΓΟΣΑΗΑΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ». Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα απιή
θαη ηππηθή εγθαηάζηαζε ζε θαηνηθία κε επηπιένλ πεξηκεηξηθό ζπλαγεξκό.
πλδένπκε ζηε δώλε 1 ή ζηε δώλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηε καγλεηηθή ηεο πόξηαο εηζόδνπ. ηε δώλε 2 ην ή
ηα ξαληάξ πνπ αληρλεύνπλ ηελ πεξηνρή ηεο εηζόδνπ. ηηο δώλεο 3 θαη 4 ηα ππόινηπα ξαληάξ. Σέινο ζηε
δώλε 5 ζπλδένπκε ην TAMPER ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Μπνξνύκε λα νπιίδνπκε είηε ηνλ ηνκέα Α
(πεξηκεηξηθόο ζπλαγεξκόο) όηαλ βξηζθόκαζηε κέζα ζην ζπίηη είηε όιν ην ζύζηεκα (ΑΒC) όηαλ
απνπζηάδνπκε.
εκείσζε όηαλ ν πίλαθαο είλαη ζην κελνύ ηερληθνύ ηόηε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο
ζην πίλαθα ρσξίο λα ηνλ ζέζνπλ ζε ζπλαγεξκό.

3.2.

Σςνδεζμολογίερ

ύνδεςη μπαταρίασ και τάςησ δικτύου

Γηα ηελ κπαηαξία ππάξρνπλ δύν θαιώδηα, θόθθηλν θαη καύξν γηα ζύλδεζε ζην ζεηηθό θαη ηνλ αξλεηηθό
πόιν αληίζηνηρα.

4/10/2017
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ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ αζθάιεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε
ζπζθεπαζία. Υξεζηκνπνηείζηε έλα κπηνηζίκπηδν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο (2Α) όπσο
θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία.

πλδέζεηο ζεηξήλσλ

Γηα ηε ζύλδεζε κε ηε απηόλνκε ζεηξήλα BS-413 απαηηνύληαη κέρξη 7 θαιώδηα.

4/10/2017

14

921458000_08_025

ηηο θιέκκεο (+) θαη (-) ζπλδέεηε ε ηάζε (AS), (-) πνπ θνξηίδεη ηελ κπαηαξία.
ηε θιέκκα (ST) όηαλ δώζνπκε 12V ε ζεηξήλα θαη ν θάξνο ελεξγνπνηνύληαη. πλδέεηε κε ηελ θιέκκα
(Ρ1) ηνπ πίλαθα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα δίλεη 12V ζε ζπλαγεξκό θαη 0V ζε εξεκία.
Ζ θιέκκα (SE) όηαλ είλαη ζπλδεκέλε κε ην (-) απαγνξεύεη ζηε ζεηξήλα λα ιεηηνπξγήζεη. Σν θαιώδην είλαη
ζπλδεκέλν ζε θάπνην (-) ηνπ πίλαθα γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο ζεηξήλαο θαη ζε
νπνηαδήπνηε άιιε θνξά πξέπεη λα αλνίμεη ην θαπάθη ηεο (π.ρ. αιιαγή κπαηαξίαο). ε θαλνληθή
ιεηηνπξγία ην θαιώδην απνζπλδέεηε από ηελ θιέκκα (-) ηνπ πίλαθα.
ηε θιέκκα (FL) όηαλ δώζνπκε 12V ελεξγνπνηείηαη ν θάξνο. Αλ ζπλδεζεί κε ηελ θιέκκα (Ρ2) ηνπ πίλαθα
ζα παξάγεη έλα άλακκα ηνπ θάξνπ γηα 2 δεπηεξόιεπηα θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαη ηξία κηθξά
(πεξίπνπ 0.5 δεπηεξόιεπηα) αλαβνζβεζήκαηα θαηά ηελ απελεξγνπνίεζε. Απιά πξέπεη λα
πξνγξακκαηηζηεί ε έμνδνο (P2) σο αλαιακπέο (ΦΛΑ).
Οη θιέκκεο (Σ1) θαη (Σ2) είλαη νη επαθέο ηνπ TAMPER θαη ζπλδένληαη ζε κηα αληίζηνηρε δώλε (από
θαηαζθεπήο ε δώλε 5 ηνπ πίλαθα).

Γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ εζσηεξηθή ζεηξήλα BS-441 απαηηνύληαη 2 θαιώδηα από ηηο θιέκκεο (P1) θαη (-) ηνπ
πίλαθα πνπ ζπλδένληαη ζην (+) θαη (-) ηεο ζεηξήλαο αληίζηνηρα.
ε θάζε πίλαθα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 1 απηόλνκε θαη 1 εζσηεξηθή ζεηξήλα.

εκείσζε : Ο πίλαθαο BS-458 ζπλεξγάδεηαη κόλν κε ηελ ζεηξήλα BS-413 ώζηε λα κελ ερεί όηαλ ν
πίλαθαο είλαη ζην κελνύ ηερληθνύ. Ώζηε λα κπνξεί ν ηερληθόο λα αιιάμεη ηελ κπαηαξία ηνπ
πίλαθα θαη ηεο ζεηξήλαο ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ θαισδίνπ service.
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υνδέςεισ ζωνών

ύλδεζε κε ξαληάξ (ππέξπζξνη αληρλεπηέο θίλεζεο, PIR) ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ απαηηνύλ ηξνθνδνζία.
Γηα ηε ζύλδεζε απαηηνύληαη 4 θαιώδηα (6 αλ ζπλδεζεί θαη ην TAMPER). Σα 2 ζπλδένληαη ζηηο θιέκκεο
ηνπ πίλαθα (12V) θαη (-) θαη ηξνθνδνηνύλ κε ηάζε ζηηο αληίζηνηρεο θιέκκεο όινπο ηνπο αληρλεπηέο
παξάιιεια. Σα άιια 2
ζπλδένπλ ζε ζεηξά ηηο επαθέο
ΡΔΛΔ
(NC)
όισλ
ησλ
αληρλεπηώλ ηεο δώλεο θαη ηελ
αληίζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο
θιέκκεο ηνπ πίλαθα. ην
παξαπάλσ ζρέδην ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα κε 1 θαη 2
αληρλεπηέο ζε δώλεο.
Γηα ηε ζύλδεζε κε καγλεηηθέο
επαθέο ή άιιεο ζπζθεπέο
πνπ
δελ
ρξεηάδνληαη
ηξνθνδνζία απαηηνύληαη 2
θαιώδηα
κε
ηα
νπνία
ζπλδένληαη ζε ζεηξά όιεο νη
επαθέο ηεο δώλεο θαη ε
αληίζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο
θιέκκεο ηνπ πίλαθα. ην
παξαθάησ ζρέδην ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα κε 1 θαη 2
καγλεηηθέο ζε δώλεο.

4/10/2017
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ύνδεςη ανιχνευτών καπνού και θερμότητασ

Ζ ζύλδεζε ησλ αληρλεπηώλ θσηηάο πξέπεη λα γίλεη ζε δώλε πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΠΤΡΚΑΗΑ». Οη
θαλνληθά θιεηζηέο επαθέο ησλ ξειέ ηεο βάζεο (NC,C) ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ηελ αληίζηαζε ηεο δώλεο
ηνπ πίλαθα.
Ζ ηξνθνδνζία ησλ βάζεσλ γίλεηε από έλα (-) θαη ηελ έμνδν Ρ2 πνπ από θαηαζθεπήο είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ «ΣΡΟΦΟΓ. ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ».
εκείσζε: Γελ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ καδί αληρλεπηέο θαπλνύ θαη ην θιαο ηεο ζεηξήλαο BS-413
ζηελ έμνδν P2. Αλάινγα ηη ζπλδέεηαη ζηελ έμνδν P2 ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί θαηάιιεια.

3.3.

Ππογπαμμαηιζμόρ πίνακα από ηα πλήκηπα

εκεηώλεηαη όηη ηόζν ζην κελνύ θπξίνπ ρξήζηε όζν θαη απηό ηνπ εγθαηαζηάηε, όηαλ επηιέγεηαη κία
παξάκεηξνο πξνο αιιαγή, κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο. Σα κνλαδηθά κελνύ ζηα νπνία δελ
κπνξνύκε λα δνύκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο είλαη ζην κελνύ «ΚΛΖΖ Δ» ζην GSM, θαζώο θαη ζην
κελνύ «ΤΜΒΑΝΣΑ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» ζην ΚΛ ηνπ GSM.
Δπίζεο όηαλ θαηαρσξνύκε κία ηηκή (πρ ρξόλνο εμόδνπ), κε ην πνπ θαηαρσξνύκε ην ηειεπηαίν ςεθίν ε
θαηαρώξεζε γίλεηαη απηόκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πηέζνπκε θάπνην πιήθηξν. Δάλ πάιη δε θηάζνπκε
κέρξη ην ηειεπηαίν ςεθίν ηεο θαηαρώξεζεο θαη πηέζνπκε „*‟, ηόηε θαηαρσξείηαη ε ηηκή πνπ βιέπνπκε ζηελ
νζόλε. Τπάξρεη πάληα έλδεημε ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ηξέρσλ ςεθίν πνπ αιιάδεη, αθνύ θάησ από ην
ςεθίν απηό ζα ππάξρεη ην ζύκβνιν „^‟. Δάλ ν αξηζκόο πνπ θαηαρσξείηαη είλαη εθηόο επηηξεπηώλ νξίσλ,
ηόηε ν θέξζνξαο επηζηξέθεη ζην πξώην ςεθίν.

ΑΝΑΝΕΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ..

4/10/2017

Δπίζεο όηαλ εκθαλίδεηαη ε δηπιαλή νζόλε ην ζύζηεκα εθηειεί θάπνηα
ζεκαληηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαθνπεί από ην ρξήζηε
κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί θαη κεηά ζα γίλεη
επηζηξνθή ζην κελνύ. Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα ζηε
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δηαδηθαζία ζα εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν κήλπκα πξηλ ηελ επηζηξνθή ζην κελνύ.
Κάπνηεο θνξέο κπνξεί θάπνην κελνύ λα θαηαιακβάλεη παξαπάλσ από κία νζόλεο. ηελ πεξίπησζε
απηή, εάλ πρ ν ρξήζηεο είλαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηεο πξώηεο ζειίδαο θαη παηήζεη θάησ βειάθη ζα
πάεη ζηελ επόκελε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα εκθαλίδεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο έλα από ηα
παξαθάησ ηξία ζύκβνια:
Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην θάησ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα.

Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην πάλσ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα.

Έλδεημε όηη ππάξρεη θαη πην πάλσ θαη πην θάησ ζειίδα από ηελ ηξέρνπζα.

Γηα είζνδν ζε θάπνην κελνύ: Βξηζθόκελνη ζηελ αξρηθή νζόλε θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*), επηιέγνληαο
κε ηα βέιε πάλσ θάησ (πιήθηξα 2 θαη 8) «ΜΔΝΟΤ ΥΡΖΣΖ Ζ ΔΓΚ.» θαη παηώληαο πάιη (*) βιέπνπκε :
ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ ΣΟ ΜΕΝΟΤ

9999

Ο θσδηθόο εγθαηαζηάηε από θαηαζθεπήο είλαη :
κπνξεί λα αιιάμεη από ηνλ ηερληθό πνπ εγθαζηζηά ηνλ πίλαθα.

αιιά

----

Πιεθηξνινγώληαο ηνλ θσδηθό εγθαηαζηάηε κπαίλνπκε ζην κελνύ ηερληθνύ θαη βιέπνπκε :
____ΜΕΝΟΤ ΣΕΦΝΙΚΟΤ____
ΤΜΒΑΝΣΑ
ΚΨΔΙΚΟΙ
ΡΤΘΜΙΕΙ
ΦΡΟΝΙΣΕ
ΖΟΝΕ
ΕΞΟΔΟΙ
ΤΣΗΜΑ
PSTN
GSM
GSM ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟ

4/10/2017

Μέζσ ηεο επηινγήο «ΤΜΒΑΝΣΑ» κπνξνύκε λα κεδελίζνπκε ηε
κλήκε ησλ ζπκβάλησλ. Αλ θάλνπκε ηελ επηινγή ην ζύζηεκα καο
δεηάεη επηβεβαίσζε θαη θαηόπηλ ζβήλεη όιεο ηηο θαηαγξαθέο από ηε
κλήκε.
Μέζσ ηεο επηινγήο «ΚΧΓΗΚΟΗ» κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ
θσδηθό εγθαηαζηάηε θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηξόπν
ιεηηνπξγίαο από ηνπο θσδηθνύο ρξήζηε.
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Προγραμματιςμόσ τρόπου λειτουργίασ των κωδικών
Αλ κεηά ηελ επηινγή «ΚΧΓΗΚΟΗ» παηήζνπκε (*) θαη επηιέμνπκε «ΑΛΛΑΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ» βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-20

--

__ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΚΨΔΙΚΟΤ__
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΥΤΙΚΟ ΟΠΛ.-ΑΥΟΠΛ.
ΠΑΝΙΚΟ 24 ΨΡΨΝ
ΟΠΛΙΜΟ
ΑΥΟΠΛΙΜΟ
ΟΠΛΙΜΟ ΜΕ ΚΑΘΤΣ.
ΕΛΕΓΦΟ PG
ΙΨΠΗΛΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ

Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηη αθξηβώο
ζα κπνξεί λα θάλεη ν θάζε θσδηθόο ρξήζηε.
Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θσδηθνύ πνπ ζέινπκε λα
πξνγξακκαηίζνπκε ή λα αιιάμνπκε ηα δηθαηώκαηα θαη βιέπνπκε
:

Γηα θάζε θσδηθό πξέπεη λα θάλνπκε κηα από ηηο επηινγέο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην κελνύ νη νπνίεο ζεκαίλνπλ :
«ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ». Ο θσδηθόο ππάξρεη αιιά δελ θάλεη
θακία ελέξγεηα.
«ΦΤΗΚΟ ΟΠΛ.-ΑΦΟΠΛ.». Ο θσδηθόο νπιίδεη θαη αθνπιίδεη ηνλ
πίλαθα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα
επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A,
B, C ή ABC. Από θαηαζθεπήο όινη νη θσδηθνί είλαη ξπζκηζκέλνη ζε
«ΦΤΗΚΟ ΟΠΛΗΜΟ-ΑΦΟΠΛΗΜΟ» θαη ζηνλ ηνκέα ABC.

“ΠΑΝΗΚΟ 24 ΧΡΧΝ”. Ο θσδηθόο δίλεη ζπλαγεξκό παληθνύ ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα.
ΟΠΛΗΜΟ. Ο θσδηθόο νπιίδεη κόλν (δελ αθνπιίδεη) ηνλ πίλαθα άκεζα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη
παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή
ABC.
ΑΦΟΠΛΗΜΟ. Ο θσδηθόο αθνπιίδεη κόλν (δελ νπιίδεη) ηνλ πίλαθα. Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη
παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή
ABC.
ΟΠΛΗΜΟ ΜΔ ΚΑΘΤΣ. Ο θσδηθόο νπιίδεη κόλν (δελ αθνπιίδεη) ηνλ πίλαθα κε θαζπζηέξεζε εμόδνπ.
Κάλνληαο απηή ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνλ ηνκέα πνπ ζα επεξεάδεη ν
θσδηθόο. Δπηιέγνπκε A, B, C ή ABC.
ΔΛΔΓΥΟ PG. Ο θσδηθόο ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί κία από ηηο ειεγρόκελεο εμόδνπο. Κάλνληαο απηή
ηελ επηινγή θαη παηώληαο ην (*) πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ έμνδν πνπ ζα επεξεάδεη ν θσδηθόο.
Δπηιέγνπκε Ρ1 ή Ρ2.
ΗΧΠΖΛΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ. Ο θσδηθόο ελεξγνπνηεί ηνλ ζησπειό ζπλαγεξκό. Όηαλ βάιεη ηνλ θσδηθό ν
ρξήζηεο, ζα αθνπιηζηεί ν πίλαθαο (αλ είλαη νπιηζκέλνο) θαη ζα παξακείλεη ζε εξεκία (δελ ζα ερεί ε
ζεηξήλα, νύηε λα αλάβνπλ ηα led ζπλαγεξκνύ). Αιιά ζα πάξεη ηειέθσλν ή ζα ζηείιεη κήλπκα κέζσ ηνπ
BS-454 εθεί πνπ ζέινπκε λα εηδνπνηήζνπκε.

Γενικέσ ρυθμίςεισ
Από ην «ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ» αλ επηιέμνπκε «ΡΤΘΜΗΔΗ» βιέπνπκε :
Μέζα απ‟ απηό ην κελνύ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ όιεο νη γεληθέο παξάκεηξνη ηνπ πίλαθα.
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______ΡΤΘΜΙΕΙ______
ΦΡΟΝΟ ΕΙΟΔΟΤ
ΦΡΟΝΟ ΕΞΟΔΟΤ
ΦΡΟΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΡΟΝΟ ΕΞ.
ΦΡΟΝΟΙ ΕΞΟΔΨΝ ΣΟΜΕΨΝ
ΗΦΗΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ ΕΙ.
ΗΦΗΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟ ΕΞ.
ΗΦΟ Ε ΜΕΡΙΚΟ ΟΠΛ.
ΟΠΛΙΗ ΦΨΡΙ ΚΨΔΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΣΕ ΟΠΛ. ΤΣ.
ΥΨΣΙΜΟ Ε ΑΔΡΑΝΕΙΑ
2ΠΛΟ ΠΛΗΚΣΡΟ ΠΑΝΙΚΟΤ
ΚΑΣΑΓΡ. ΤΜΒ. ΕΞΟΔΨΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΧΗ
ΗΔΟΠ. ΕΣΗ. ΕΛΕΓΦΟΤ

«ΥΡΟΝΟ ΔΗΟΓΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο πνπ θαζπζηεξνύλ λα δώζνπλ
ζπλαγεξκό νη δώλεο πνπ είλαη ξπζκηζκέλεο ζαλ δώλεο κε θαζπζηέξεζε.
Παηώληαο (*) αλνίγεη λέν παξάζπξν όπνπ εκθαλίδεηαη ν ηξέρνλ ρξόλνο
εηζόδνπ (30) ζε δεπηεξόιεπηα. Πιεθηξνινγνύκε ην λέν ρξόλν (05-99
ππνρξεσηηθά 2 ςεθία) π.ρ. 0 θαη 9 γηα 9 δεπηεξόιεπηα. Σν ζύζηεκα
θαηαγξάθεη ηελ επηινγή καο θαη επαλέξρεηαη ζην κελνύ «ΡΤΘΜΗΔΗ».
«ΥΡΟΝΟ ΔΞΟΓΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο από ηελ εηζαγσγή θσδηθνύ
όπιηζεο κέρξη λα νπιίζεη θαλνληθά ν ζπλαγεξκόο. Παηώληαο (*) αλνίγεη
λέν παξάζπξν όπνπ εκθαλίδεηαη ν ηξέρνλ ρξόλνο εμόδνπ (45) ζε
δεπηεξόιεπηα. Πιεθηξνινγνύκε ην λέν ρξόλν (00-99 ππνρξεσηηθά 2
ςεθία) π.ρ. 6 θαη 0 γηα 60 δεπηεξόιεπηα. Σν ζύζηεκα θαηαγξάθεη ηελ
επηινγή καο θαη επαλέξρεηαη ζην κελνύ «ΡΤΘΜΗΔΗ».
«ΥΡΟΝΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ». Δίλαη ν ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ζα ρηππάεη ε
ζεηξήλα από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ε ελεξγνπνίεζε θάπνηα
ζπζθεπήο ζπλαγεξκνύ. Δπηιέγνπκε 1 ή 2 ιεπηά, παηάκε (*) ην ζύζηεκα
αθνύ θαηαγξάςεη ηελ επηινγή καο επηζηξέθεη ζην κελνύ
«ΡΤΘΜΗΔΗ».

«ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΥΡΟΝΟ ΔΞ.» Δίλαη ν ρξόλνο πνπ πξνζηίζεηαη ζην ρξόλν εμόδνπ αλ ν πίλαθαο νπιίζεη κε
θσδηθό επηπιένλ θαζπζηέξεζε ή από δώλε επόκελεο θαζπζηέξεζεο.
«ΥΡΟΝΟΗ ΔΞΟΓΧΝ ΣΟΜΔΧΝ». Μ‟ απηή ηελ επηινγή ξπζκίδνπκε αλ ζα έρνπλ ρξόλν εμόδνπ νη ηνκείο (A,
B, C). Πξέπεη λα απαληήζνπκε κε ΝΑΗ ή ΟΥΗ γηα θάζε ππνηνκέα.
«ΖΥΖΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΗ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ
ρξόλνπ εηζόδνπ.
«ΖΥΖΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΞ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ
ρξόλνπ εμόδνπ.
«ΖΥΟ Δ ΜΔΡΗΚΟ ΟΠΛ.» Δπηιέγνπκε αλ ζα ερεί ην ελζσκαησκέλν buzzer ηα δεπηεξόιεπηα ηνπ
ρξόλνπ εμόδνπ ζε πεξίπησζε κεξηθνύ νπιηζκνύ (νπιηζκνύ ηνκέα Α, Β ή C).
«ΟΠΛΗΖ ΥΧΡΗ ΚΧΓΗΚΟ» Δπηιέγνπκε αλ ην ζύζηεκα ζα κπνξεί λα νπιίζεη ρσξίο θσδηθό, κε ηε ρξήζε
ησλ πιήθηξσλ A. B. C. ABC. Ζ επηινγή επεξεάδεη κόλν ηνλ νπιηζκό, γηα ηνλ αθνπιηζκό πάληα
ρξεηάδεηαη θσδηθόο.
«ΔΝΓΔΗΚΣΔ ΟΠΛ. ΤΣ.». Έρνπκε 2 επηινγέο «ΒΖΣΟ» ή «ΑΝΑΜΜΔΝΟ». Με ηελ επηινγή
«ΒΖΣΟ» ηα ελδεηθηηθά LED είλαη ζβεζηά όηαλ ν πίλαθαο είλαη νπιηζκέλνο.
«ΦΧΣΗΜΟ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ» Αθνξά ηνλ θσηηζκό ηεο νζόλεο θαη ησλ πιήθηξσλ θαηάζηαζε αδξάλεηαο.
Δίλαη ε θαηάζηαζε όπνπ δελ ππάξρεη θάπνην ζπκβάλ θαη δελ έρεη παηεζεί γηα 30 δεπηεξόιεπηα θάπνην
πιήθηξν. Έρνπκε 3 επηινγέο. ΠΑΝΣΑ ΚΛΔΗΣΟ, ΜΟΝΟ ΣΖΝ ΑΦΟΠΛΗΖ πνπ ζεκαίλεη θιεηζηόο ζε
νπιηζκέλν ζύζηεκα θαη αλνηρηόο ζε αθνπιηζκέλν θαη ΠΑΝΣΑ ΑΝΟΗΥΣΟ.
«2ΠΛΟ ΠΛΖΚΣΡΟ ΠΑΝΗΚΟΤ» Δπηιέγνπκε αλ ζα παξάγεηαη ζπλαγεξκόο παληθνύ από ην πιεθηξνιόγην.
Αλ επηιέμνπκε ΝΑΗ, παηώληαο θαη θξαηώληαο παηεκέλα γηα 2 δεπηεξόιεπηα ηα πιήθηξα C θαη AΒC
παξάγεηαη ζπλαγεξκόο παληθνύ.
«ΚΑΣΑΓΡ. ΤΜΒ. ΔΞΟΓΧΝ». Δπηιέγνπκε αλ ζα θαηαγξάθνληαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εμόδσλ (Ρ1, Ρ2)
ζαλ μερσξηζηά ζπκβάληα.
«ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ» Δπηιέγνληαο ΝΑΗ, όιεο νη δώλεο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε δπλαηόηεηα
παξάθακςεο (δεο πξνγξακκαηηζκό δσλώλ), αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο
(π.ρ. έλα παξάζπξν αλνηρηό) παξαθάκπηνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. Όηαλ νη δώλεο
απελεξγνπνηεζνύλ (π.ρ. έθιεηζε ην παξάζπξν) γίλνληαη απηόκαηα ελεξγέο. Αλ επηιέμνπκε ΟΥΗ ην
ζύζηεκα αλ ππάξρνπλ ελεξγνπνηεκέλεο δώλεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο όπιηζεο ζα δεηήζεη επηβεβαίσζε
παξάθακςεο γηα θάζε κηα ελεξγνπνηεκέλε δώλε.
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«ΖΓΟΠ. ΔΣΖ. ΔΛΔΓΥΟΤ» Δπηιέγνπκε αλ ζα παξάγεη ην ζύζηεκα ζήκα ζθάικαηνο κεηά από 1 ρξόλν
γηα ππελζύκηζε αλάγθεο ηερληθνύ ειέγρνπ.

Προγραμματιςμόσ αυτοματοποιημένων οπλιςμών-αφοπλιςμών
Δπόκελε επηινγή ζην ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ είλαη ε επηινγή «ΥΡΟΝΗΣΔ». Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο
κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε κέρξη 10 απηόκαηεο δηαδηθαζίεο όπιηζεο ή αθόπιηζεο όινπ ή κέξνπο
ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνληαο ινηπόλ «ΥΡΟΝΗΣΔ» βιέπνπκε :
______ΦΡΟΝΙΣΕ________
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ

Ζ επηινγή «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο. Όηαλ επηιέγνπκε ην κελνύ απηό, έρεη
ζεκαζία εάλ ν θέξζνξαο ζα πάεη ζηελ αιιαγή ή ζηε δηαγξαθή
ρξνληζηή, βιέπε ηνπο ρξνληζηέο ζην κελνύ θπξίνπ ρξήζηε.

Δπηιέγνληαο κε ηα βέιε πάλσ θαη θάησ «ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη παηώληαο ην πιήθηξν (*) βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-10

--

Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ή λα δεκηνπξγήζνπκε θαη βιέπνπκε :

ΑΛΛΑΓΗ ΨΡΑ

12: 00
^
Πιεθηξνινγνύκε ηελ ώξα θαη ηα ιεπηά πνπ ζέινπκε λα ελεξγεί ν ρξνληζηήο θαη βιέπνπκε :
____ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ______
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΔΕΤΣΕΡΑ
ΣΡΙΣΗ
ΣΕΣΑΡΣΗ
ΠΕΜΠΣΗ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ

Δπηιέγνπκε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζέινπκε λα ιεηηνπξγεί ν
ρξνληζηήο. Αλ επηιέμνπκε «ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ» ζα ιεηηνπξγεί όιεο ηηο
εκέξεο.
Παηάκε ην πιήθηξν (*) ώζηε λα κπνξέζνπκε λα επηιέμνπκε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ρξνληζηή.
Κάλνπκε ηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζέινπκε λα θάλεη ν
ρξνληζηήο θαη παηάκε ην πιήθηξν (*).
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ηε κλήκε ζπκβάλησλ ε απηόκαηε όπιηζε ή αθόπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθεηαη θαλνληθά κε ηελ
επηζήκαλζε όηη ηελ ελέξγεηα ηελ έθαλε ν timer.
Σέινο αλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θάπνηνλ ρξνληζηή επηιέγνπκε «ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΟΝΗΣΖ» θαη
βιέπνπκε:

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΦΡΟΝΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 01-10

Πιεθηξνινγνύκε ηνλ αξηζκό ηνπ ρξνληζηή πξνο δηαγξαθή.

--

Προγραμματιςμόσ ζωνών
ην ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ επόκελε επηινγή είλαη ε «ΕΧΝΔ» κέζα από ην νπνίν ξπζκίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δσλώλ. Δπηιέγνληάο ηελ βιέπνπκε αξρηθά γηα 2 δεπηεξόιεπηα ην όλνκα
ηεο δώλεο θαη ζηε ζπλέρεηα:

ΕΠΙΛΕΞΣΕ ΖΨΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 1-4

--

Δπηιέγνπκε κηα δώλε θαη κεηά από ιίγν βιέπνπκε δηαδνρηθά όια
ηα κελνύ γηα ηε ξύζκηζή ηεο. ε θάζε κελνύ ν θέξζνξαο
βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηεο ηξέρνπζαο ξύζκηζεο. Έρνπκε ινηπόλ
θαη‟ αξράο ην κελνύ «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΕΧΝΖ» πνπ καο δίλεη ηηο
παξαθάησ επηινγέο :
«ΑΠΔΝΔΡΓ. OFF». Ζ δώλε δελ ιεηηνπξγεί θαη θαλέλα ζήκα
ζπλαγεξκνύ ή ζθάικαηνο δελ ζα πάξνπκε απ‟ απηή. ‟ απηή
ηελ θαηάζηαζε βξίζθνληαη όιεο νη δώλεο πνπ δελ ππάξρνπλ
θπζηθά πάλσ ζην ζύζηεκα (π.ρ. δώλεο 4 αλ δελ ππάξρεη θάπνηα
ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε). Μηα επηινγή είλαη λα βάδνπκε ζ‟ απηή
ηελ θαηάζηαζε ηηο δώλεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη.

«ΕΧΝΖ ΜΔ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε ζα δώζεη ζπλαγεξκό κε θαζπζηέξεζε εηζόδνπ. Δπηινγή γηα ηε δώλε ηεο
καγλεηηθήο ζηελ πόξηα εηζόδνπ θαη γηα ηηο δώλεο κε ηα ξαληάξ πνπ ζα αληρλεύζνπλ ην ρξήζηε κέρξη λα
θηάζεη ζην πιεθηξνιόγην θαη λα αθνπιίζεη ην ζύζηεκα.
«ΕΧΝΖ ΥΧΡΗ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό. Δπηινγή γηα ηηο δώλεο ησλ ξαληάξ θαη
ησλ καγλεηηθώλ ζε όινπο ηνπο άιινπο ρώξνπο.
«ΠΑΝΗΚΟΤ». Ζ δώλε απηή ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο θαη
ζα παξάγεη κήλπκα ζπλαγεξκνύ παληθνύ αλ ππάξρεη ηειεθσλεηήο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο
κε κπνπηόλ παληθνύ.
«ΠΤΡΚΑΨΑ». Ζ δώλε απηή ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο θαη
ζα παξάγεη κήλπκα ζπλαγεξκνύ θσηηάο αλ ππάξρεη ηειεθσλεηήο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο
κε αληρλεπηέο θαπλνύ ή ζεξκόηεηαο.
«ΗΧΠΖΛΟ». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζησπειό ζπλαγεξκό. Θα ελεξγνπνηήζεη δειαδή ηνλ ηειεθσλεηή
αιιά όρη ηηο ζεηξήλεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δώλεο κε κπνπηόλ παληθνύ πνπ ηα ρεηξίδεηαη
άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ππό απεηιή όηαλ ηα ρξεζηκνπνηήζεη.
«ΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΘΤΣ.». Ζ δώλε απηή, αλ ελεξγνπνηεζεί ζα νπιίζεη ην ζύζηεκα κε ην ρξόλν εμόδνπ
ζπλ ηνλ επηπιένλ ρξόλν εμόδνπ.
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«ΣΟΜΔΑ ΟΠΛΗΖ». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα νπιίζεη ηνλ πίλαθα ή έλα ηνκέα ηνπ. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS (Building
Manager System) ή ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή
επαθή ξειέ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο.
«ΣΟΜΔΑ ΑΦΟΠΛΗΖ». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα αθνπιίζεη ηνλ πίλαθα ή έλα ηνκέα ηνπ. Μπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αθνπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS ή ζύζηεκα
ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή επαθή ξειέ ηνπ άιινπ
ζπζηήκαηνο.
«ΣΟΜΔΑ ΟΠΛ. ΑΦΟΠΛ.». Ζ δώλε όηαλ ελεξγνπνηεζεί ζα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ή έλα
ηνκέα ηνπ από νπιηζκέλν ζε αθνπιηζκέλν θαη αλάπνδα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νπιίδεη θαη λα
αθνπιίδεη ν πίλαθαο κέζσ θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο όπσο BMS ή ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Ζ δώλε
ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα θαλνληθά θιεηζηή επαθή ξειέ ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο.
«ΔΛΔΓΥΟ PG». Ζ δώλε γηα όζε ώξα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε έμνδνο ηελ νπνία
ειέγρεη.
«ΣΑΜΠΔΡ». Ζ δώλε ζα δώζεη άκεζν ζπλαγεξκό αθόκα θαη αλ ν πίλαθαο είλαη αθνπιηζκέλνο. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δώλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ΣΑΜΠΔΡ ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο θαη άιισλ ζπζθεπώλ.
«ΡΑΝΣΑΡ ΓΤΟ ΠΑΛΜΧΝ». Δηδηθή ξύζκηζε δώλεο γηα ηελ απνθπγή ςεύηηθσλ ζπλαγεξκώλ. ηε δώλε
απηή πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κόλν ξαληάξ. Με ηνλ πίλαθα νπιηζκέλν ιεηηνπξγεί κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν :
Αλ πάξεη ην πξώην ζήκα ζπλαγεξκνύ απ‟ απηή ηε δώλε πεξηκέλεη 5 ιεπηά. Αλ κέζα ζ‟ απηά πάξεη θαη
δεύηεξν από νπνηαδήπνηε δώλε δίλεη ζπλαγεξκό. Αλ κέζα ζε 5 ιεπηά δελ πάξεη δεύηεξν ζήκα ζεσξεί
όηη ην πξώην ζήκα ήηαλ ςεπδήο ζπλαγεξκόο θαη ην απνξξίπηεη.
Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα επηιέμνπκε ηνκέα (A, B, C). Αλ
ζέινπκε λα ιεηηνπξγνύκε ηνλ πίλαθα ζαλ εληαίν ζύζηεκα δελ έρεη ζεκαζία απηή ε επηινγή.
Δπόκελε επηινγή είλαη ε «ΚΟΤΓΟΤΝΗ ΕΧΝΖ». Αλ εδώ επηιέμνπκε ΝΑΗ όηαλ ν πίλαθαο είλαη
αθνπιηζκέλνο θαη ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δώλε ζα ερήζεη ην buzzer ησλ πιεθηξνινγίσλ.
Μπνξνύκε π.ρ. λα ελεξγνπνηήζνπκε ην θνπδνύλη γηα ηε δώλε ηεο καγλεηηθήο επαθήο ηεο εμώπνξηαο ζε
έλα θαηάζηεκα θαη λα ερεί ην buzzer θάζε θνξά πνπ κπαίλεη πειάηεο.
Με ηελ επόκελε επηινγή, «ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ» επηιέγνπκε αλ ε δώλε κπνξεί λα παξαθακθζεί είηε κε
ρεηξνθίλεην είηε κε απηόκαην ηξόπν. Απηή ε επηινγή είλαη ΝΑΗ ζε όιεο ηηο δώλεο από θαηαζθεπήο.
Δπηιέγνπκε ΟΥΗ κόλν ζε πνιύ θξίζηκεο δώλεο (π.ρ. δώλε κε καγλεηηθή ρξεκαηνθηβσηίνπ) ώζηε λα κελ
κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δώλε ελεξγνπνηεκέλε .
Με ηελ επόκελε επηινγή «ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΟΠΛΗΖ» έρνπκε 2 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο. Αλ
δηαιέμνπκε ΝΑΗ, ε δώλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπιηζκνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε (π.ρ. παξάζπξν αλνηρηό)
ην ζύζηεκα ζα νπιίζεη ρσξίο λα ιακβάλεη ππ‟ όςε ηνπ απηή ηε δώλε, ε δώλε απηή κπαίλεη ζην ζύζηεκα
κόιηο έξζεη ζε θαλνληθή θαηάζηαζε (π.ρ. θιείζεη ην παξάζπξν). Όηαλ ε δώλε απελεξγνπνηεζεί (π.ρ.
έθιεηζε ην παξάζπξν) ε δώλε κπαίλεη απηόκαηα ζην ζύζηεκα θαη γίλεηαη ελεξγή. Α δηαιέμνπκε ΟΥΗ, ε
δώλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπιηζκνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε (π.ρ. παξάζπξν αλνηρηό) θαη έρεη επηιεγεί ε
απηόκαηε παξάθακςε ην ζύζηεκα ζα καο απαληήζεη όηη δελ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε.
Γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο επηινγέο επηιέγνληαο ηξόπν ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΕΧΝΖ ν πίλαθαο βάδεη απηόκαηα ηελ
ζσζηόηεξε επηινγή. Καιά είλαη αλ ν ηερληθόο δελ ζέιεη θάηη εηδηθό λα κελ αιιάδεη απηέο ηηο πξνεπηινγέο.

____ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΤ____
P1
P2

4/10/2017

Προγραμματιςμόσ εξόδων
Ζ επόκελε επηινγή ζην κελνύ ηερληθνύ είλαη ε «ΔΞΟΓΟΗ». Μέζα
από εδώ κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ε θάζε κία από ηηο εμόδνπο Ρ1 θαη Ρ2. Όηαλ ιέκε όηη ε
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έμνδνο είλαη ελεξγνπνηεκέλε ελλννύκε όηη έρεη 12V θαη απελεξγνπνηεκέλε όηη έρεη 0.
Αλ παηήζνπκε (*) επηιέμνπκε ηελ έμνδν θαη παηήζνπκε μαλά (*) έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο :
«ΑΠΔΝΔΡΓ. OFF». Ζ έμνδνο δελ ιεηηνπξγεί
«Χ ΔΗΡΖΝΑ». Δλεξγνπνηεί ηελ εμσηεξηθή ζεηξήλα (κέζσ ηεο θιέκκαο START) κε ζεηηθή ινγηθή. Έρεη 0
ζε εξεκία θαη 12V ζε ζπλαγεξκό. Από θαηαζθεπήο έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο Ρ1.
«Δ ΤΝΑΓΔΡΜΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ :
ΕΧΝΖ ΜΔ ΚΑΘΤΣ.
ΕΧΝΖ ΥΧΡΗ ΚΑΘΤΣ.
ΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΘΤΣ.
ΣΑΜΠΔΡ
ΡΑΝΣΑΡ ΓΤΟ ΠΑΛΜΧΝ.
«Δ ΠΤΡΚΑΓΗΑ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΠΤΡΚΑΓΗΑ.
«Δ ΠΑΝΗΚΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΠΑΝΗΚΟΤ.
«Δ ΦΑΛΜΑ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε νπνηνδήπνηε ζθάικα.
«Δ ΟΠΛΗΖ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ ν πίλαθαο είλαη νπιηζκέλνο.
«ΦΛΑ». Παξάγεη ηξείο κηθξήο δηάξθεηαο παικνύο θαηά ηελ όπιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έλαλ κεγάιεο
θαηά ηελ αθόπιηζε. Μπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ είζνδν FLASH ή FL ηεο εμσηεξηθήο ζεηξήλαο. Δίλαη
ρξήζηκν όηαλ ην ζύζηεκα ελεξγνπνηείηαη από ηειερεηξηζηήξην.
«ΥΔΗΡΟΚ. ON – OFF». Δλεξγνπνηείηαη κόλν ρεηξνθίλεηα από ην πιεθηξνιόγην ή από δώλε πνπ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε ζαλ δώλε ΔΛΔΓΥΟ PG.
«ΚΑΣΑΣΑΖ AC». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη έιιεηςε AC ηάζεο ζηνλ πίλαθα.
«ΣΡΟΦΟΓ. ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ». Καηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδνζία αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο.
Έρεη κόληκα ηάζε 12V πνπ δηαθόπηεηαη γηα 5 δεπηεξόιεπηα κεηά από θάζε αθόπιηζε. Από θαηαζθεπήο
έηζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε έμνδνο Ρ2.
«Δ ΗΧΠΖΛΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ». Δλεξγνπνηείηαη όηαλ έρνπκε ζπλαγεξκό από δώλε ΗΧΠΖΛΟ.

Προγραμματιςμόσ γενικών παραμέτρων ςυςτήματοσ
Δπόκελε επηινγή ηνπ κελνύ ηερληθνύ είλαη ε επηινγή «ΤΣΖΜΑ». Μέζα απ‟ απηή ηελ επηινγή
ξπζκίδνπκε δηάθνξεο γεληθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο:
«ΔΡΓΟΣ/ΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ». Δπαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο
ζηνλ πίλαθα (βιέπε ζει 13).
____ΤΣΗΜΑ____
«ΔΣΖΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΚ». Μεδελίδεη ην κεηξεηή εηήζηνπ ειέγρνπ. Αλ
ΕΡΓΟΣ/ΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ
παηήζνπκε (*) ε εηδνπνίεζε εηήζηνπ ειέγρνπ ζα εκθαληζηεί κεηά από
ΕΣΗΙΟ ΕΛΕΓΦΟ ΟΚ
365 εκέξεο.

Αρχική ρύθμιςη του τηλεφωνητή GSM BS-454
Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ θάξηα GSM BS-454 ζηνλ πίλαθα BS-458, πξέπεη πξώηα λα ηνλ ζέζνπκε
εθηόο ιεηηνπξγίαο. ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ρξήζεο ηεο. ηελ
ζπλέρεηα ζπλδένπκε ηνλ πίλαθα.
Θα πξέπεη λα δειώζνπκε όηη έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηελ θάξηα GSM. Απηό γίλεηαη ζην κελνύ «ΜΔΝΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΟΤ»  «GSM ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ» θαη επηιέγνπκε «ΝΑΗ»

4/10/2017
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Προγραμματιςμόσ κάρτασ τηλεφωνητή GSM BS-454
Ζ είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM επηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη
θαηαρσξεκέλν GSM ζην ζύζηεκα (βιέπε κελνύ «ΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ»  «GSM ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ»).
Δπίζεο εάλ απηή ε επηινγή είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ή βξηζθόκαζηε ζε κελνύ ηερληθνύ, ην GSM δελ
δέρεηαη νύηε εθηειεί εληνιέο. Δπηπιένλ ε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν κέζσ sms. ε
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα θάλεη θιήζε πξνο ην GSM, ηόηε ην GSM ζα αθήζεη ην
ηειέθσλν λα ρηππήζεη κία θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θιείζεη ηε γξακκή.

ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ GSM

Δάλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM εκθαλίδεηαη ε δίπια
νζόλε.

ΠΙΕΣΕ ‘#’ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

____
GSM_______
ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΚΛΗΗ
ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ SIM
ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ

Δάλ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην κελνύ ηνπ GSM εκθαλίδεηαη ε δίπια
νζόλε.

«ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΚΛΖΖ». Απηό ην κελνύ καο επηηξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ζηε κλήκε θάπνηνλ
ηειεθσληθό αξηζκό θαη λα ηνπ απνδώζνπκε ηηο ηδηόηεηεο πνπ επηζπκνύκε.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΛΕΥ. ΑΡΙΘ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 1 ΕΨ 6

Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε έσο 6 ηειεθσληθνύο αξηζκνύο είηε
ζηαζεξήο είηε θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπηθνύο ή δηεζλείο. πλεπώο ε
πξώηε επηινγή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε όηαλ επηιέμνπκε ην κελνύ
απηό
είλαη
πνηνο
αξηζκόο
είλαη
απηόο
πνπ
ζα
παξακεηξνπνηήζνπκε. Δπηιέγνπκε ινηπόλ από 1 έσο 6.

Αθνύ επηιέμνπκε ην πνην από ηα 6 ηειεθσληθά λνύκεξα ζα παξακεηξνπνηήζνπκε, εκθαλίδεηαη ε
παξαθάησ νζόλε:

_____SMS ΚΛΗΗ_____
ΚΛΗΗ ΚΑΙ SMS
MONO ΚΛΗΗ
MONO SMS

4/10/2017

Δδώ ινηπόλ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε εάλ ζε επηιεγκέλα ζπκβάληα ην
GSM ζα θαιεί θαη ζα ζηέιλεη SMS ζην ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, εάλ κόλν
ζα ηνλ θαιεί ή εάλ κόλν ζα ηνπ ζηέιλεη SMS. πλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ
SMS θαη όρη ησλ θιήζεσλ γηα ηηο εηδνπνηήζεηο, αθνύ κπνξεί λα ππάξρεη
πιήξεο ειεγμηκόηεηα ησλ ρξεώζεσλ (ζηηο θιήζεηο κπνξεί λα ππάξρεη
πξνώζεζε πξνο απηόκαην ηειεθσλεηή). Δπίζεο ε ρξήζε ησλ SMS είλαη
πνιύ πην απιή ζε ζρέζε κε ηηο θιήζεηο.
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Αθνύ ινηπόλ θάλνπκε ηελ επηινγή καο θαη ζην παξαπάλσ κελνύ, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε:
ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ
ΝΑΙ
ΟΦΙ

Δδώ ε ξύζκηζε έρεη λόεκα κόλν εθόζνλ ε ξύζκηζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
πξόζβαζεο ζην αξρηθό κελνύ ηνπ GSM είλαη «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ».
Δπηιέγνπκε ινηπόλ εάλ ν ηξέρσλ αξηζκόο ζα κπνξεί λα ζηέιλεη
απνκαθξπζκέλεο εληνιέο πξνο ην GSM ή όρη.
Δθόζνλ δηαιέμνπκε θαη ηε ξύζκηζε απηή, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ
νζόλε.

______ΚΛΗΗ Ε______
ΟΛΑ ΣΑ ΤΜΒΑΝΣΑ
ΜΟΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ
ΜΟΝΟ ΥΑΛΜΑ
ΟΛΟΙ ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ ΜΟΝΟ
Ε ΟΠΛΙΜΟ-ΑΥΟΠΛΙΜΟ
ΜΟΝΟ ΕΛΛΕΙΧΗ ΔΕΗ
ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΥΑΛΜΑ

Δδώ επηιέγνπκε ζε πνηα ζπκβάληα ζα εηδνπνηείηαη ν ηξέρσλ
ηειεθσληθόο αξηζκόο. Οη επηινγέο είλαη παξαπάλσ από απηέο πνπ
θαίλνληαη δίπια, αιιά κπνξεί θαλείο λα ηηο δεη όιεο κόλν κέζα από ην
ινγηζκηθό PC-468 γηα Ζ/Τ πνπ ζπλνδεύεη ηνλ πίλαθα BS-458.
εκεηώλεηαη όηη γηα ην ιόγν όηη δελ είλαη νξαηέο όιεο νη επηινγέο, ην
ζπγθεθξηκέλν κελνύ είλαη από ηα πνιύ ιίγα πνπ ν θέξζνξαο δελ
«θάζεηαη» ζηελ επηιεγκέλε ξύζκηζε, αιιά πεγαίλεη πάληα ζηελ πξώηε
επηινγή.

Αθνύ ινηπόλ έρνπλ γίλεη όιεο νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο, ήξζε ε ώξα λα θαηαρσξήζνπκε θαη ην
ηειεθσληθό λνύκεξν.
ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΤ
6977123456------Α: ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΗ
Β: ΑΚΤΡΨΗ
C: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΛΨΝ

Λόγσ ηνπ όηη ην „*‟ θαη ε „#‟ κπνξνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ ηειεθσληθνύ
αξηζκνύ, ε θαηαρώξεζε γίλεηαη κε ην πιήθηξν „Α‟, ε αθύξσζε κε ην
πιήθηξν „Β‟ θαη κε ην „C‟ ηέινο, θαζαξίδεηαη ην εκθαληδόκελν λνύκεξν
(θαη γεκίδεη όιν κε παύιεο) θαη ν θέξζνξαο επαλέξρεηαη ζην πξώην
ςεθίν.
εκεηώλεηαη όηη γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ „Α‟,
„Β‟ θαη „C‟, ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ παηεκέλα γηα έλα δεπηεξόιεπην.

εκεηώλεηαη όηη ηνπο ηνπηθνύο αξηζκνύο ηνπο θαηαρσξνύκε ρσξίο απηόκαην ρώξαο (πρ 6977123456),
ελώ ηνπο δηεζλήο αξηζκνύο κε ηνλ απηόκαην κπξνζηά (πρ 00506977123456). Δάλ δελ αθνινπζεζεί απηό
ελδέρεηαη ην GSM λα κελ εθηειεί ηηο απνκαθξπζκέλεο εληνιέο.
Σα ππόινηπα ηξία κελνύ ηνπ GSM είλαη ηα παξαθάησ:
«ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΧΓΗΚΟΤ SIM». Δδώ ζα ζπλαληήζνπκε ηηε επηινγέο «ΔΗΑΓΧΓΖ PIN» θαη «H ΚΑΡΣΑ ΓΔΝ
ΔΥΔΗ PIN». Ζ δεύηεξε πεξίπησζε είλαη όηαλ ε ηνπνζεηεκέλε ζην GSM θάξηα SIM δελ έρεη PIN.
ε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζεηεκέλε ζηελ πιαθέηα ηνπ GSM θάξηα SIM έρεη θσδηθό PIN (πξώηε
επηινγή), ηόηε ζα πξέπεη απηόο ν αξηζκόο PIN λα δεισζεί κέζα ζην κελνύ απηό. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε ην GSM δε ζα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη, έσο όηνπ δνζεί ην pin. πλίζηαηαη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη θάξηεο SIM ρσξίο PIN. Γηα λα αθαηξέζεηε
ην PIN ηεο ηνπνζεηεκέλεο ζην GSM θάξηαο PIN, ζα πξέπεη
αθνύ βεβαησζείηε όηη ε πιαθέηα ηνπ GSM δελ έρεη ηάζε, λα
ΕΙΑΓΨΓΗ ΚΨΔΙΚΟΤ SIM
βγάιεηε ηελ θάξηα SIM από ηελ πιαθέηα ηνπ GSM, λα ηελ
ηνπνζεηήζεηε ζε έλα θηλεηό ηειέθσλν, λα απελεξγνπνηήζεηε
από ην κελνύ ηνπ ηειεθώλνπ ην PIN θαη ηέινο λα
επαλαηνπνζεηήζεηε ηελ θάξηα SIM ζην GSM θαη ζηε ζπλέρεηα
---λα ηνπνζεηήζεηε ην GSM επάλσ ζηνλ πίλαθα BS-458.
εκεηώλεηαη όηη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην PIN δεηείηαη 2 θνξέο
από ην ρξήζηε θαη γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν πξέπεη θαη ηηο 2
θνξέο λα είλαη ην ίδην.
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«ΔΝΔΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ». Μέζσ απηνύ ηνπ κελνύ επηιέγεηαη εάλ ην GSM ζα δέρεηαη
απνκαθξπζκέλεο εληνιέο.
ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΒ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΕΡΓ ΑΠΟ ΑΓΝ ΑΡΙΘΜ.

Δάλ επηιερηεί «ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ», ηόηε ην GSM δε ζα δερηεί
εληνιέο από θαλέλαλ αξηζκό.
Δάλ επηιερηεί «ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ», ηόηε κόλν απνζεθεπκέλνο ζηε
κλήκε αξηζκόο κπνξεί λα ζηείιεη επηηπρώο εληνιέο πξνο ην GSM, θαη
κόλν εθόζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε επηινγή απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο
γηα ηνλ αξηζκό απηόλ κέζα από ην κελνύ ηνπ.

Δάλ επηιερηεί «ΔΝΔΡΓ ΑΠΟ ΑΓΝ ΑΡΗΘΜ.», ηόηε νπνηνζδήπνηε ηειεθσληθόο αξηζκόο κπνξεί λα ζηείιεη
επηηπρώο εληνιέο πξνο ην GSM.
Γηα πην εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θάξηα GSM BS-454 (πρ ηξόπνη απνκαθξπζκέλεο
πξόζβαζεο, ζύληαμε εληνιώλ κέζσ SMS θηι), κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ νδεγία ηνπ ελ ιόγσ
πξντόληνο (BS-454).

3.4.

Επαναθοπά επγοζηαζιακών κωδικών

Πάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ 2 pins κε όλνκα CODE RESET. Μ‟ απηά κπνξνύκε λα
επαλαθέξνπκε ηνπο εξγνζηαζηαθνύο θσδηθνύο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ησλ θσδηθώλ αθνινπζώληαο ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία :
1.
2.
3.
4.
5.

πλδένπκε ην θαιώδην SERVICE ηεο ζεηξήλαο ζε θάπνην (-).
Κόβνπκε ηελ ηξνθνδνζία θαη απνζπλδένπκε ηελ κπαηαξία
Σνπνζεηνύκε ην jumper ζηα 2 pins.
πλδένπκε ξεύκα θαη κπαηαξία
Αθαηξνύκε ην jumper όηαλ αλάςεη ε νζόλε ηνπ πιεθηξνινγίνπ

Μεηά απ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ν θύξηνο θσδηθόο είλαη 1 2 3 4 ν θσδηθόο ηερληθνύ 9 9 9 9 θαη όινη νη θσδηθνί
ρξεζηώλ θελνί.

3.5.

Ππογπαμμαηιζμόρ από ηον ςπολογιζηή

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πίλαθα κπνξεί λα γίλεη πην εύθνια κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηελ
βνήζεηα εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο PC-468 πνπ παξέρεηαη δσξεάλ από ηελ Olympia Electronics. Γηα ηε
ζύλδεζε ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ πίλαθα απαηηείηαη έλα απιό θαιώδην mini-USB. Σν θαιώδην απηό παξέρεηαη ζην
BS-458 θαζώο θαη CD κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PC-468 είλαη δηαζέζηκε ζηελ ζειίδα
http://www.olympia-electronics.gr/support_gr.asp
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα έρνπκε ζπλδεκέλν ην πίλαθα κε ην Ζ/Τ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απηόκαηα αλ εηζάγνπκε ην CD ζηνλ ππνινγηζηή ή εθηειέζνπκε
ην αξρείν BS-468setup.exe πνπ βξίζθεηε ζην CD. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζπλδένπκε ην θαιώδην USB
ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα BS-458 γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Ζ/Τ.
Όηαλ μεθηλάεη ην πξόγξακκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:
1) Νέν (γηα δεκηνπξγία θαηλνύξγην αξρείνπ)
2) Αξρείν ( γηα άλνηγκα θαη επεμεξγαζία ππάξρνληνο αξρείνπ)
3) ύλδεζε ( ζύλδεζε κε ηνλ πίλαθα BS-458)
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Κόκκινο δεν υπάρχει ςφνδεςη με τον πίνακα
Πράςινο υπάρχει ςφνδεςη με τον πίνακα

Κάζε θνξά πνπ αλάβεη επηθνηλσλεί κε ηνλ πίλαθα
Δπίπεδν πξόζβαζεο Σερληθόο ,Τπεύζπλνο , Υξήζηεο.

Λειτουργία ςύνδεςησ
Γηα λα ζπλδεζνύκε ζηνλ πίλαθα ζπλδένπκε ην θαιώδην USB ζην BS-458 θαη παηάκε ην πιήθηξν
ζύλδεζε

. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ νζόλε.

Σα ελδεηθηηθά ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία πξέπεη λα είλαη πξάζηλα.
ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα. (Παξαθάησ εηθόλα)
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Μεηά εκθαλίδνληαη εάλ ην GSM είλαη ζπλδεδεκέλν θαη παηάκε ην ΟΚ γηα ζπλέρεηα.

Μπνξνύκε λα θάλνπκε ιήςε όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πίλαθα παηώληαο ην πιήθηξν ιήςεο όισλ
όπσο θαίλεηαη παξαθάησ.
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,

Γηα ηε ιήςε ην πξόγξακκα καο δεηάεη θσδηθό. Πξέπεη λα εηζαγάγνπκε ην θσδηθό ηερληθνύ ( 9 9 9 9 ) ή
ηνλ θσδηθό θύξηνπ ρξήζηε ( 1 2 3 4 ) γηα λα γίλεη ε ιήςε όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πίλαθα.
ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα ξπζκίζνπκε ή λα δνύκε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα, όπσο δώλεο, θσδηθνί,
ζπκβάληα, ρξνληζηέο θαη έμνδνη.
εκείσζε αλάινγα ηη επίπεδν πξόζβαζε έρνπκε (ηερληθόο ή θύξηνο ρξήζηεο), κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο
αληίζηνηρεο αιιαγέο.
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Ρυθμίςεισ πίνακα
ηνλ πίλαθα κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ή λα ειέγμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ.

Οη παξαπάλσ επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη από ην πιεθηξνιόγην ηνπ BS-458 απιά ζηνλ H/Y
ππάξρεη πην επνπηηθή εηθόλα θαη νη αιιαγέο γίλνληαη επθνιόηεξα.
Δπηπιένλ ζηνλ H/Y έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγρξνληζκνύ ηεο ώξα θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ πίλαθα κε
απηήλ ηνπ Ζ/Τ. Απιά παηάκε ην αληίζηνηρν πιήθηξν.
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Αλ ζέινπκε γηα παξάδεηγκα λα αιιάμνπκε ηνλ ρξόλν εηζόδνπ ζε 40 δεπηεξόιεπηα παηάκε ην πάλσ
βέινο δηπιά ζην ρξόλν εηζόδνπ 30. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα.
Παξαηεξνύκε όηη πξαζίληζε ν ρξόλνο εηζόδνπ 40 δεπηεξόιεπηα. Σν πξάζηλν ρξώκα ζεκαίλεη όηη έρνπκε
θάλεη κηα αιιαγή θαη δελ έρεη αιιάμεη ζηνλ πίλαθα ή ζην αξρείν.
Παηώληαο ην πιήθηξν «Απνζηνιή» εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν γηα ηελ απνζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ ζηνλ
πίλαθα. Μόιηο νινθιεξσζεί ε απνζηνιή θεύγεη ην παξάζπξν θαη ν ρξόλνο εηζόδνπ γίλεηαη μαλά ιεπθόο.
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Απηή ε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα θάζε αιιαγή ζην πξόγξακκα.
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Ρυθμίςεισ Ζωνών
Γηα λα ξπζκίζνπκε ηηο δώλεο ηνπ πίλαθα πεγαίλνπκε ζηελ επηινγή «Εώλεο». Καη εκθαλίδεηαη κηα νζόλε
όπσο ηελ παξαθάησ νζόλε.

Ο ηερληθόο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ιεηηνπξγία θάζε δώλεο. Δλώ ν θύξηνο ρξήζηεο κπνξεί λα δώζεη όλνκα
ζε θάζε δώλε, ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε ρξήζε θαη ε αλαγλώξηζε ηεο δώλεο.
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ηελ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη πσο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα νλόκαηα θάζε δώλεο.
εκείσζε!! Σν όλνκα ηεο δώλεο κπνξεί λα αιιάμεη κόλν από ηνλ Ζ/Τ.
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Ρυθμίςεισ Κωδικών
ην κελνύ ησλ θσδηθώλ άκα κπεη ν ηερληθόο, ηόηε έρεη πξόζβαζε λα αιιάμεη κόλν ηελ αληίδξαζε, ηνκέα
θαη έμνδν. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Ο ηερληθόο κπνξεί λα θάλεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο θσδηθνύο. Όπσο θπζηθά γίλεηαη θαη από ην
πιεθηξνιόγην ηνπ BS-458.
Άκα ζε απηή ηελ επηινγή κπεη ν θύξηνο ρξήζηεο ηόηε κπνξεί λα αιιάμεη κνλό ην όλνκα θαη ηνλ θσδηθό.
Σν όλνκα ηνπ θσδηθνύ δελ απνζηέιιεηαη ζην πίλαθα είλαη κόλν γηα λα ην αξρείν θαη βνεζάεη ζηνλ
ππεύζπλν.

4/10/2017

36

921458000_08_025

Όηαλ πάκε λα βάιινπκε θσδηθό καο δεηάεη λα ην βάινπκε 2 θνξέο γηα πεξίπησζεο ιάζνπο.
ηελ παξαπάλσ νζόλε θαίλεηαη ε επηινγή «Οξαηνί θσδηθνί». Με απηήλ ηελ επηινγή ν θύξηνο ρξήζηεο
κπνξεί λα επηιέμεη άκα ζέιεη λα θαίλνληαη ή όρη νη θσδηθνί ζε απηόλ. Άκα δελ επηιέμεη ην θνπηάθη απηό,
ηόηε όινη νη θσδηθνί πνπ ππάξρνπλ έρνπλ αζηεξάθηα.
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ηελ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη έλα ηππηθό ζύζηεκα.

υμβάντα
Με απηήλ ηελ επηινγή κπνξνύκε λα δνύκε όια ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα.
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Παηάκε ην πιήθηξν «Λήςε» γηα λα δνύκε όια ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα
Οη ζηήιεο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη:
-

Α/Α ό αξηζκόο ηνπ γεγνλόηνο

-

Ζκεξνκελία θαη ώξα ηνπ ζπκβάλ.

-

Καηεγνξία. Μπνξεί λα είλαη ζπλαγεξκόο, ζθάικα, γεληθό, θαλνληθό, παξάθακςε, πξνεηδνπνίεζε
θ.α.

-

Πεγή. Από πνύ πξνήιζε ην γεγνλόο κπνξεί λα είλαη πίλαθαο, δώλε, GSΜ, θσδηθόο, έμνδνο θ.α.

-

Όλνκα. Άκα ε πεγή είλαη δώλε απεηθνλίδεηαη ζε απηήλ ηελ ζηήιε ην όλνκα ηεο δώλεο.

-

Γηεύζπλζε. Άκα έρεη δηεύζπλζε ε πεγή ηνπ ζπκβάληνο.

-

Πεξηγξαθή. Μηα πεξηγξαθή ηνπ γεγνλόηνο.

Πξνζνρή!! ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα δελ απνζεθεύνληαη ζην αξρείν κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα.
Άκα ζέινπκε λα έρνπκε ηα ζπκβάληα ηνπ πίλαθα κπνξνύκε λα ηα απνζεθεύζνπκε ρσξηζηά ζε αξρείν,
παηώληαο ην πιήθηξν «Απνζήθεπζε» θάησ δεμηά όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Με ην πιήθηξν «Άλνηγκα» κπνξνύκε λα αλνίμνπκε έλα παιαηό αξρείν ζπκβάλησλ.

Ρυθμίςεισ Χρονιςτών
Με ηνπο ρξνληζηέο κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε νπιηζκνύο/ αθνπιηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο.

4/10/2017

39

921458000_08_025

ηελ παξαπάλσ εηθόλα εκθαλίδεηαη ν ρξνληζηήο 2 λα νπιίδεη ην ηνκέα Α θάζε κέξα ζηηο 02:50 π.κ. ελώ ν
ρξνληζηήο 4 αθνπιίδεη ην ζύζηεκα θάζε κέξα ζηηο 12:00 π.κ.
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Ρυθμίςεισ Εξόδων
ηηο εμόδνπο απεηθνλίδνληαη όιεο νη έμνδνη. Ζ ιεηηνπξγηά είλαη όπσο επεμεγήζεθε ζηηο αιιαγέο ησλ
εμόδσλ από ην πιεθηξνιόγην ηνπ BS-458.

ηελ ζηήιε όλνκα κπνξνύκε λα βάινπκε έλα όλνκα, γηα λα ζπκόκαζηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ π.ρ.
ΠΟΣΗΜΑ. Απηή ε πιεξνθνξία ππάξρεη κόλν ζην αξρείν ηνπ H/Y, ν πίλαθαο δελ έρεη απηήλ ηελ
πιεξνθνξία.
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Νέο αρχείο
Με απηήλ ηελ επηινγή μεθηλάκε κηα θαηλνύξγηα εγθαηάζηαζε ρσξίο λα ππάξρεη ζπλδεκέλνο πίλαθαο.

ηελ αξρή επηιέγνπκε εάλ ζα έρεη ν πίλαθαο επάλσ GSM ή όρη.
ηελ ζπλέρεηα πξνγξακκαηίδνπκε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζέινπκε θαη απνζεθεύνπκε ην αξρείν από
ηελ επηινγή Αξρείν  Απνζήθεπζε.
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Άνοιγμα αρχείου
Όηαλ επηιέμνπκε άλνηγκα αξρείν, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Δπηιέγνπκε πνην αξρείν ζέινπκε λα αλνίμνπκε, π.ρ. ην test.oaf.
Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ην πίλαθα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ην θαιώδην
USB ζην BS-458.

4/10/2017

43

921458000_08_025

ηελ ζπλέρεηα κπνξνύκε λα θάλνπκε απνζηνιή δεδνκέλσλ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα.

Αναβάθμιςη λογιςμικού.
Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνύ ηνπ πίλαθα BS-458 κέζα από ην ινγηζκηθό ηνπ.
Απηό επηηπγράλεηαη από ην κελνύ Βνήζεηα->Firmware Update. Όηαλ επηιεγεί ινηπόλ απηό, ηόηε δεηείηαη
επηβεβαίσζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.
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Δάλ παηεζεί λαη πξνρσξάκε παξαθάησ, όπνπ δεηείηαη θσδηθόο εγθαηαζηάηε. Δάλ κπεη ζσζηά ν θσδηθόο
εγθαηαζηάηε, ηόηε μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν.
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Όηαλ ε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί επηηπρώο, ηόηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα.

ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνλ ιόγν δελ νινθιεξσζεί επηηπρώο, ηόηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα
απνηπρίαο.

ε θάζε πεξίπησζε, κεηά από ηε δηαδηθαζία ηεο αλαβάζκηζεο ην πξόγξακκα ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα θαη
ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη μαλά από ηνλ εγθαηαζηάηε ρεηξνθίλεηα.

Πξνζνρή!! Γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο, ρξεηάδεηαη ν πίλαθαο BS-458
λα είλαη ζπλδεκέλνο ζηε ΓΔΖ. Ζ ζύλδεζε ζηελ κπαηαξία, δελ είλαη από κόλε ηεο ηθαλή λα
μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο.
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαβάζκηζεο, θαη έσο όηνπ λα βγεη κήλπκα νινθιήξσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο, δελ πξέπεη λα απνζπλδεζεί ην θαιώδην USB, πξέπεη ν πίλαθαο BS-458 λα κε ράζεη
γηα θαλέλαλ ιόγν ηελ επηθνηλσλία κε ην PC. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηό, ηόηε ν πίλαθαο ζα
πξέπεη λα ζηαιεί πίζσ ζην ηερληθό ηκήκα ηεο Olympia Electronics γηα επαλαπξνγξακκαηηζκό.

Ρύθμιςη του τηλεφωνητή GSM BS-454
Ο πίλαθαο BS-458 κπνξεί λα έρεη «θνπκπσκέλε» επάλσ ηνπ θαη ηελ θάξηα ηειεθσλεηή GSM BS-454.
Γηα λα αιιάμεη θαηαξράο ε ξύζκηζε ηνπ εάλ ην GSM είλαη ελεξγό, ζα πξέπεη λα πάεη θάπνηνο ζην κελνύ
ηνπ πίλαθα, θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ επηινγή «GSM εγθαηεζηεκέλν».
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Δάλ ην GSM δελ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν πξηλ, ηόηε γηα λα κπνξέζεη λα εκθαληζηεί ην εηθνλίδην ηνπ GSM ζηα
αξηζηεξά, ζα πξέπεη λα γίλεη θιηθ ζην κπνπηόλ «λέν» (ην αξηζηεξόηεξν κπνπηόλ από ηε ζεηξά ησλ
κπνπηόλ επάλσ). ηελ ζπλέρεηα ζα εκθαληζηνύλ απηόκαηα αιιά ηξία κπνπηόλ, από ηα νπνία ζα παηεζεί
ην κπνπηόλ «ζύλδεζε» θαη ηόηε ζα αληρλεπηεί ην GSM θαη ζα εκθαληζηεί ην εηθνλίδηό ηνπ. Δλαιιαθηηθά ζα
κπνξνύζε θαλείο λα θιείζεη ην πξόγξακκα θαη λα ην αλνίμεη μαλά, έρνληαο βέβαηα ππόςε όηη ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε ζα ραζεί όηη δελ έρεη ζώζεη.
Δάλ επηιεγεί ινηπόλ ζηε ζπλέρεηα ην κελνύ ηνπ GSM (αξηζηεξή ζηήιε, ην εηθνλίδην κε ην θηλεηό
ηειέθσλν), εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηηο επόκελεο εηθόλαο. ην πάλσ θνκκάηη θαηαρσξνύληαη νη ηειεθσληθνί
αξηζκνί (6 ην κέγηζην) θαζώο θαη εάλ έρνπλ δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ή όρη. Απηή ε
επηινγή επεξεάδεη ην ζύζηεκα κόλν εθόζνλ έρνπκε επηιέμεη ζηελ θαηάζηαζε ηελ επηινγή
«ελεξγνπνηεκέλν» (θάησ δεμηά ζηελ νζόλε ηνπ GSM). Δάλ επηιεγεί «απελεξγνπνηεκέλν» θαλέλαο
αξηζκόο δελ έρεη δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζην GSM, ελώ εάλ επηιεγεί «πξόζβαζε από
όινπο ηνπο αξηζκνύο», ηόηε όινη νη αξηζκνί έρνπλ δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο. Δπίζεο
αθξηβώο αξηζηεξά από ηελ επηινγή απηή ππάξρεη ην πεδίν όπνπ κπνξεί λα κπεη ην pin ηεο θάξηαο SIM
πνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ θάξηα GSM BS-454, αλ θαη δελ ζπλίζηαηαη λα έρεη pin ε SIM εληόο ηνπ GSM. Ο
θσδηθόο ρξήζηε είλαη από κόλνο ηνπ ηθαλνπνηεηηθή δηθιίδα αζθαιείαο. Αθόκα πην αξηζηεξά θαίλεηαη ην
επίπεδν ζήκαηνο ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή. Ζ απεηθόληζε ηνπ ζήκαηνο είλαη δσληαλή θαη αλαλεώλεηαη
ζπλερώο, δελ αθνξά δειαδή κόλνλ ηελ ώξα πνπ έγηλε εηζαγσγή ζηε ζπγθεθξηκέλε νζόλε ηνπ GSM.
Σέινο ζην θεληξηθό θνκκάηη ηεο νζόλεο, επηιέγνπκε γηα θάζε ηειεθσληθό αξηζκό ζε πνηα πεξίπησζε ζα
γίλεη θιήζε ή SMS.
πλεπώο ζην παξάδεηγκα ηεο παξαθάησ νζόλεο έρνπλ επηιεγεί δύν αξηζκνί, νη νπνίν έρνπλ θαη νη δύν
δηθαίσκα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο. ηνλ πξώην αξηζκό ζα γίλεηαη θιήζε ζε ζπλαγεξκό θαη ζα
ζηέιλεηαη sms ζε παληθό, ελώ ζηνλ δεύηεξν ζα γίλεηαη θιήζε θαη ζα ζηέιλεηαη θαη sms κόλν ζε
ζπλαγεξκό.
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I - OLYMPIA APPLICATION
Γηαηίζεηαη ε εθαξκνγή “Olympia Electronics Alarm”
γηα θηλεηά (smart phones) θαη tablets γηα
Android θαη IOS. Μπνξείηε λα ηελ
θαηεβάζεηε ζην Google play ή
ζην Apple store.
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4. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά

Πεξηγξαθή

BS-458 Πίλαθαο αληηθιεπηηθνύ ζπλαγεξκνύ

Σξνθνδνζία

220-240VAC/50-60HZ

Καηαλάισζε

15VA

Σύπνο κπαηαξίαο

Κύθισκα θόξηηζεο
Κύθισκα ζεηξήλαο AS

Έμνδνη P1,P2

Έμνδνο 12V
Εώλεο
Μέγηζηό Φνξηίν

Απηνλνκία

Μπαηαξία κνιύβδνπ θιεηζηνύ ηύπνπ 12V / 1,3Ah (δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη)
ηαζεξνπνηεκέλν ηξνθνδνηηθό 13,8V / 50mA
Ζ έμνδνο AS ηξνθνδνηεί ηηο απηόλνκεο εμσηεξηθέο ζεηξήλεο θαη
ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηεο ζεηξήλαο κε έμνδν
13,8V 200mA. Ζ έμνδνο δίλεη ζπλέρεηα ηξνθνδνζία .
Γεληθνί έμνδνη κε ηάζε 13,8V 150mA. Οη έμνδνη ελεξγνπνηνύληαη αλάινγα
κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πίλαθα.
Γεληθή έμνδνο ηξνθνδνζίαο γηα ζπζθεπέο (13,8V 250mA).
5 αλεμάξηεηεο δώλεο εηζόδνπ. Σεξκαηηθή αληίζηαζε 5,6kOhm
Σν ζπλνιηθό εμσηεξηθό θνξηίν ηνπ πίλαθα (Έμνδνη P1,P2, 12V, GSM θ.α)
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 450mΑ ζε εξεκία θαη ζπλαγεξκό.
12 ώξεο κε εμσηεξηθό θνξηίν (Έμνδνη P1,P2, 12V, GSM θ.α) όρη πάλσ
από 80mA

Κιάζε πξνζηαζίαο
πεξηβιήκαηνο
Τγξαζία

IP 30

έσο 95% ζρεηηθή πγξαζία

Τιηθά θαηαζθεπήο

ABS - polycarbonate

Γηαζηάζεηο

222 x 146 x 54 mm

Βάξνο
Παξάγεηαη ζύκθσλα κε
Δγγύεζε
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4.1.

Καηανάλωζη πεπιθεπειακών ζςζκεςών

Σύπνο

Πεξηγξαθή

Καηαλάισζε ζε mA

BS-454

Κάξηα ηειεθσλεηή GSM ζε εξεκία

15mA

BS-405

Τπέξπζξνο αληρλεπηήο θίλεζεο

10mA

BS-409

Τπέξπζξνο αληρλεπηήο θίλεζεο θαη
κηθξνθπκάησλ

25mA

BS-655/12 &

Αληρλεπηήο νξαηνύ θαπλνύ θαη
ζεξκνδηαθνξηθόο

BS-660/12

ε θσηηά
13mA

Γηα λα πεηύρνπκε απηνλνκία 12 ώξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε κέρξη 8 BS-405 ή 3 BS-409 όηαλ δελ
έρνπκε GSM. Καη όηαλ έρνπκε GSM 6 BS-405 ή 2 BS-409. Όηαλ ν BS-458 ηξνθνδνηείηαη κόλν από ηελ
κπαηαξία, ε ζεηξήλα BS-413 δελ θαηαλαιώλεη ξεύκα από ηνλ BS-458.

ΔΓΓΤΖΖ
Ζ Olympia Electronics εγγπάηαη ηελ πνηόηεηα, ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ
πεξίνδνο ηεο εγγύεζεο θαζνξίδεηαη ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηεο Olympia Electronics, αιιά θαη ζην
ηερληθό θπιιάδην πνπ ζπλνδεύεη θάζε πξντόλ. Ζ παξνύζα εγγύεζε παύεη λα ηζρύεη, αλ ν αγνξαζηήο
δελ αθνινπζεί ηηο ηερληθέο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα επίζεκα έγγξαθα πνπ δόζεθαλ από ηελ
Olympia Electronics ή αλ ν αγνξαζηήο ηξνπνπνηήζεη ηα αγαζά πνπ παξέρνληαη ή θάλεη νπνηαδήπνηε
επηζθεπή ή ηελ εθ λένπ ξύζκηζε πνπ γίλεηαη από ηξίην πξόζσπν, εθηόο θαη αλ ε Olympia Electronics
έρεη πιήξσο ζπκθσλήζεη κε απηά, γξαπηώο. Σα πξντόληα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε κπνξνύλ λα
επηζηξαθνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο καο γηα επηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε, αξθεί λα ηζρύεη ε
πεξίνδνο ηεο εγγύεζεο. Ζ Olympia Electronics δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθεπάζεη ή λα
αληηθαηαζηήζεη ηα επηζηξεθόκελα εκπνξεύκαηα θαη λα ρξεώζεη ή όρη ηνλ αγνξαζηή, αλάινγα κε ηελ
αηηία ηεο βιάβεο. Ζ Olympia Electronics δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεώζεη ή όρη ζηνλ αγνξαζηή ην
θόζηνο κεηαθνξάο.
ΚΔΝΣΡΗΚΑ
72° ρικ. Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο-Καηεξίλεο
Σ.Κ. 60300 Σ.Θ.06 Αηγίλην Πηεξίαο Διιάο
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr
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4.2.

Σηοισεία ηηρ εγκαηάζηαζηρ

Κσδηθνί
Κύξηνο (θεληξηθόο) θσδηθόο : (1 2 3 4 ) ____________
Α/Α

Κσδηθόο

Κάηνρνο

Λεηηνπξγία

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Εώλεο

Α/Α

Σνκέαο
(Α Β C)

Πεξηνρή

01
02
03
04
05

Λνηπά ζηνηρεία
Υξόλνο εηζόδνπ : ________ δεπηεξόιεπηα

Υξόλνο εμόδνπ : _________ δεπηεξόιεπηα

Υξόλνο ζεηξήλαο : ________ ιεπηά

Κσδηθόο εγθαηαζηάηε : ( 9 9 9 9 ) ____________
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