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Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών 
 
Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο 
εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί τη µονάδα συναγερµού. 
Όλες οι εντολές που αναφέρονται εκτελούνται ενώ η µονάδα είναι σε κανονική κατάσταση 
λειτουργίας (δεν είναι οπλισµένη και δεν είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού). Για 
αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά µε τις εντολές προγραµµατισµού ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 
 
Λειτουργία ∆ιαδικασία (κουµπιά που πιέζετε) 

Γρήγορος οπλισµός του συναγερµού [ARM] 

Οπλισµός µέσω κωδικού [ARM] + Κυρίως κωδικό  

Οπλισµός περιµετρικών ζωνών [STAY] 

Οπλισµός περιµετρικών ζωνών µέσω 
κωδικού 

[STAY]+ Κυρίως κωδικό 

Αφοπλισµός [Κωδικός χρήστη] 

Παύση εξαναγκασµένου συναγερµού [Κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού] 

Απενεργοποίηση συστήµατος [Κωδικός χρήστη] 

Παράκαµψη-ενεργοποίηση ζώνης [*]+[1]+[Κωδικός χρήστη]+[αριθµός ζώνης] 

Γρήγορη παράκαµψη-ενεργοποίηση 
ζώνης 

[αριθµός ζώνης] πιέζετε τουλάχιστον για 2 
δευτερόλεπτα] 

Ορισµός –αλλαγή Κυρίως κωδικού 
(MASTER) 

[*]+[5]+ [ Κυρίως κωδικός]+[0]+[νέος κωδικός] 

Ορισµός –αλλαγή κωδικού χρήστη 
(USER) 

[*]+[5]+ [ Κυρίως κωδικός]+[1-9]+[νέος κωδικός] 

Ορισµός ηµεροµηνίας [*]+[6]+[1] +[ Κυρίως 
κωδικός]+[ΜΗΝΑΣ][ΜΕΡΑ][ΕΤΟΣ] 

Ορισµός ώρας [*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] 

Ορισµός ώρας αυτόµατου οπλισµού [*]+[6]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[ ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] 

Ορισµός 1ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός 
Τηλεφώνου 1]+# 

Ορισµός 2ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός 
Τηλεφώνου 2]+# 

Ορισµός 3ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός 
Τηλεφώνου 3]+# 

Ορισµός 4ου τηλεφώνου που καλείται [*]+[7]+[4] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός 
Τηλεφώνου 4]+# 

Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 
βοµβητή 

[*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[1] 

Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 
βοµβητή εισόδου 

[*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[2] 

Ενεργοποίηση ακουστικής ένδειξης 
(σειρήνας) 

[*]+[8]+[ Κυρίως κωδικός]+[3] 

Έλεγχος συστήµατος [*]+[0]+[ Κυρίως κωδικός] 

Συναγερµός πανικού [1]+[2] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 
δευτερόλεπτα) 

Συναγερµός πυρκαγιάς [4]+[5] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 
δευτερόλεπτα) 

Ειδικός συναγερµός [7]+[8] (ταυτόχρονα τουλάχιστον για 2 
δευτερόλεπτα) 

Έξοδος [ESC] 
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Κεφάλαιο 2 Σχετικά µε το πληκτρολόγιο 
Η µονάδα συναγερµού RP 205CN υποστηρίζει πληκτρολόγιο µε οθόνη µε ενδείξεις led. Κάθε 
πληκτρολόγιο δείχνει τη κατάσταση του συστήµατος µέσω ενδεικτικών led. Μέσω των 
κουµπιών του µπορείτε να εισάγετε εντολές προγραµµατισµού της λειτουργίας του 
συστήµατος και να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού. 
 

 
 
1. Ενδεικτικό τάσης τροφοδοσίας 
2. Ενδεικτικά LED 
3. Ενδεικτικό οπλισµού του συστήµατος 
4. Ενδεικτικό αφοπλισµού του συστήµατος 
5. Ενδεικτικό παράκαµψης λειτουργίας-ζώνης 
6. Ενδεικτικό συναγερµού πυρκαγιάς 
7. Ενδεικτικό ζώνης παραβίασης 
8. Κουµπί άµεσου οπλισµού του συναγερµού 
9. Κουµπί άµεσου οπλισµού µε απενεργοποιηµένες τις περιµετρικές ζώνες 
10. Βοµβητής 
11. Κουµπί διαγραφής-εξόδου (ESC) 
12. Αριθµητικά κουµπιά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πίνακας ενδείξεων 
προβληµάτων 

Ενδεικτικό led 
αναµµένο 

Πρόβληµα 

Ζώνη 1 H µπαταρία εφεδρείας είναι 
αφόρτιστη 

Ζώνη 2 ∆εν υπάρχει τάση δικτύου 

Ζώνη 3 ∆εν έχει οριστεί η ώρα 

No Siren Η σύνδεση µε τη σειρήνα έχει 
πρόβληµα 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ LED KAI ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 
1. Ενδεικτικό POWER 
Όταν είναι αναµµένο το σύστηµα λειτουργεί κανονικά και τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό 
δίκτυο. 
Όταν είναι σβηστό το σύστηµα δεν λειτουργεί λόγο απουσίας τάσης τροφοδοσίας είτε από το 
δίκτυο είτε από τη µπαταρία εφεδρείας. 
Όταν αναβοσβήνει υπάρχει διακοπή της τάσης τροφοδοσίας ή της µπαταρίας εφεδρείας. 
2. Ενδεικτικά led ζωνών 
 
2. Zone LEDs  

Στα ενδεικτικά LED του RP205CN εµφανίζεται η κατάσταση του συστήµατος 
συµπεριλαµβανοµένων: της κατάστασης κάθε ζώνης, των τυχόν προβληµάτων, ο οπλισµός 
αφοπλισµός του συστήµατος και άλλες πληροφορίες που τυχόν έχετε ενεργοποιήσει µέσω 
της διαδικασίας προγραµµατισµού. 
 
 
3. Ενδεικτικό ARM 
To ενδεικτικό ARM δείχνει αν το σύστηµα είναι ή δεν είναι οπλισµένο. Αν το σύστηµα είναι 
οπλισµένο το ενδεικτικό ARM είναι αναµµένο και σε περίπτωση παραβίασης θα ηχήσει 
συναγερµός. Αν το ενδεικτικό ARM αναβοσβήνει αυτό σηµαίνει πως κάποια στιγµή 
διεγέρθηκε ο συναγερµός (σηµειώθηκε παραβίαση, πυρκαγιά κλπ). Όταν ο συναγερµός δεν 
είναι οπλισµένος το ενδεικτικό ARM δεν ανάβει. 
 
Ένδειξη Επεξήγηση 

   

Αναµµένο Σε περίπτωση παραβίασης ή συναγερµού θα ενεργοποιηθεί ο συναγερµός. 
Θα ηχήσει η συνδεδεµένη σειρήνα, το σύστηµα θα καλέσει τους τηλεφωνικούς 
αριθµούς που έχετε προγραµµατίσει και θα στείλει αναφορά στο κέντρο λήψης 
σηµάτων. 

Σβηστό Το σύστηµα συναγερµού είναι αφοπλισµένο 

Αναβοσβήνει Κάποια στιγµή ενώ ο συναγερµός ήταν οπλισµένος σηµειώθηκε συναγερµός 
λόγο παραβίασης, πυρκαγιάς κ.ο.ο 

 
4. Ενδεικτικό READY 
To READY ενδεικτικό δείχνει αν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά ή όχι, επίσης δείχνει αν το 
σύστηµα µπορεί να οπλιστεί ή όχι. Όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο το ενδεικτικό είναι 
αναµµένο. Όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο το ενδεικτικό είναι σβηστό. 
 
Ένδειξη Επεξήγηση 

Αναµµένο Όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά και το σύστηµα µπορεί να οπλιστεί 
κανονικά 

Σβηστό 1. Κάποιος κινείτε µέσα σε µια ζώνη-µια ζώνη είναι ανοικτή 
2. Το σύστηµα είναι οπλισµένο 

Αναβοσβήνει Το σύστηµα είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού 

 
5. Ενδεικτικό BYPASS 
Το ενδεικτικό BYPASS φωτοβολεί αν µια ή περισσότερες ζώνες του συστήµατος έχουν 
απενεργοποιηθεί. 
 
6. Ενδεικτικό FIRE 
Αν σε µια ζώνη έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές καπνού και κάποιος από αυτούς ενεργοποιηθεί 
το ενδεικτικό FIRE αναβοσβήνει γρήγορα. 
 
7. Ενδεικτικό TAMPER 
Αν η ζώνη 24ωρης λειτουργίας παραβιαστεί τότε το ενδεικτικό TAMPER αναβοσβήνει και µια 
αναφορά θα έχει σταλεί στο κέντρο λήψης σηµάτων (αν έχει ενεργοποιηθεί αντίστοιχη 
λειτουργία). 
 
8. Κουµπί οπλισµού συστήµατος [ARM] 
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Πιέζοντας αυτό το κουµπί οπλίζεται άµεσα ο συναγερµός και µπαίνουν σε λειτουργία όλες οι 
ζώνες επιτήρησης. 
 
9.Κουµπί οπλισµού των περιµετρικών ζωνών [STAY] 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιούνται µόνο οι περιµετρικές ζώνες του συστήµατος. Έτσι 
µπορείτε να κινείστε µέσα στο χώρο που επιτηρείται χωρίς να διεγείρεται ο συναγερµός. Αν 
όµως παραβιαστεί µια περιµετρική ζώνη ο συναγερµός θα διεγερθεί. 
 
10. Κουµπί [ESC] 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί διαγράφεται αυτό που έχετε πληκτρολογήσει ή βγαίνετε από τη 
διαδικασία προγραµµατισµού. 
 
11. Αριθµητικά κουµπιά 
Χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού του συστήµατος ή για να δώσετε 
συγκεκριµένες εντολές 
 
13. Κουµπιά [*] [#] 
Πιέζοντας το [*] και αντίστοιχο κωδικό η συσκευή µπαίνει σε κατάσταση προγραµµατισµού 
Πιέζοντας το [#] κάνετε οριστική την εισαγωγή µιας εντολής. 
 
Κουµπιά πληκτρολογίου και λειτουργίες 
 
Τα κουµπιά του πληκτρολογίου της µονάδας συναγερµού υποστηρίζουν τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
 

• Εισαγωγή των ψηφίων του κωδικού για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το συναγερµό, να 
ενεργοποιήσετε το συναγερµό πανικού να προγραµµατίσετε τη συσκευή κλπ 

• Εισαγωγή των επιθυµητών λειτουργιών από το χρήστη µέσω εντολών προγραµµατισµού. 

• Μέσω του κουµπιού [ARM] οπλίζετε άµεσα το συναγερµό είτε οπλίζετε το συναγερµό αφού 
πληκτρολογήσετε πρώτα το κωδικό χρήστη. 

• Μέσω του κουµπιού [STAY] οπλίζετε µόνο τις ζώνες που έχετε ορίσει ως περιµετρικές. Έτσι 
µπορείτε να κινείστε µέσα στο σπίτι χωρίς οι ανιχνευτές κίνησης να ενεργοποιούν τις 
αντίστοιχες ζώνες. Αν όµως παραβιαστεί µια περιµετρική ζώνη ο συναγερµός θα 
ενεργοποιηθεί. 

• Ενώ ο συναγερµός είναι αφοπλισµένος πιέστε το κουµπί [*] για να µπείτε σε λειτουργία 
προγραµµατισµού για να ενεργοποιήσετε-προγραµµατίσετε συγκεκριµένες λειτουργίες. 
Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 για να βρείτε έναν περιληπτικό πίνακα µε τις εντολές 
προγραµµατισµού. 
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1 Ορισµός αλλαγή και διαγραφή κωδικών 
 

Ο κυρίως κωδικός (MASTER) που έχει καθοριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 1234. Καλό είναι 
να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό µε έναν κωδικό που θα γνωρίζετε µόνον εσείς. Η κεντρική 
µονάδα του RP205CN µπορεί να αποθηκεύσει στη µνήµη της έως και 9 κωδικούς. Ο ένας 
από αυτούς είναι ο κυρίως (MASTER) κωδικός ενώ οι υπόλοιποι είναι κωδικοί χρηστών. Για 
να αλλάξετε τον κυρίως κωδικό και να ορίσετε ή να αλλάξετε τους κωδικούς χρηστών 
ακολουθήστε τα βήµατα που αναφέρονται ακολούθως. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως µε 
τους κωδικούς χρηστών µπορείτε µόνο να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το συναγερµό. Με τον 
κυρίως κωδικό µπορείτε να προγραµµατίσετε την λειτουργία της συσκευής. Οι λειτουργίες 
που µπορείτε να καθορίσετε χρησιµοποιώντας µόνον τον κυρίως κωδικό αναφέρονται 
παρακάτω: 
a. Να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε κωδικούς χρηστών 
b. Να ορίσετε την ώρα 
c. Να ελέγχετε την καλή λειτουργία του συστήµατος 
d. Να προγραµµατίσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς που θα καλούνται σε περίπτωση 
συναγερµού. 
 
Ορισµός - αλλαγή του Κυρίως κωδικού (MASTER) 

Βήµα Λειτουργία 

1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι 
σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 

2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ αν δεν έχετε αλλάξει τον 
εργοστασιακό κωδικό πληκτρολογήσετε [1][2][3][4] 

3 Πιέστε [0] 

4 Πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό που έχετε επιλέξει πχ τον [5][6][7][8]θα ακουστεί 
ένας τόνος επιβεβαίωσης 

5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα σύντοµος ηχητικός τόνος 
επιβεβαίωσης (Μπιπ) και ο νέος κωδικός είναι πλέον σε ισχύ. 

 
 
Ορισµός - αλλαγή των κωδικών χρηστών (USER) 

Βήµα Λειτουργία 

1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι 
σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 

2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ [5][6][7][8] 

3 Πιέστε [1] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 1 
Πιέστε [2] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 2 
Πιέστε [3] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 3 
 
Πιέστε αντίστοιχα το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κωδικό χρήστη που 
επιθυµείτε να προγραµµατίσετε έως το 9. 
 
 

4 Πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό χρήστη που έχετε επιλέξει πχ τον [3][3][5][5] 

5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα σύντοµος ηχητικός τόνος 
επιβεβαίωσης (Μπιπ) και ο νέος κωδικός χρήστη είναι πλέον σε ισχύ. 
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∆ιαγραφή κωδικών χρήστη 

Βήµα Λειτουργία 

1 Το σύστηµα πρέπει να είναι αφοπλισµένο (το ενδεικτικό led ARM πρέπει να είναι 
σβηστό). Θέστε το σύστηµα σε λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογώντας [*][5] 

2 Πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα Κυρίως κωδικό. Π.χ [5][6][7][8] 

3 Πιέστε [1] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 1 
Πιέστε [2] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 2 
Πιέστε [3] για να επιλέξετε τον κωδικό χρήστη 3 
….. 
Πιέστε αντίστοιχα το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κωδικό χρήστη που 
επιθυµείτε να διαγράψετε έως το 9. 
 

4 Πληκτρολογήσετε [#] 

5 Αν η διαδικασία γίνει µε επιτυχία θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος επιβεβαίωσης 
(Μπιπ) µε διάρκεια ενός δευτερολέπτου ο κωδικός χρήστη που επιλέξατε έχει πλέον 
διαγραφεί. 

 
2 Καθορισµός Ηµεροµηνίας και ώρας 

 
Για να ορίσετε την ηµεροµηνία πληκτρολογήστε: 
[*]+[6]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[ΜΗΝΑΣ][ΜΕΡΑ][ΕΤΟΣ] 
Κάθε ένα από τα [ΜΗΝΑΣ][ΜΕΡΑ][ΕΤΟΣ] πρέπει να εισαχθούν µε τους αντίστοιχους 
διψήφιους αριθµούς 
 
Για να ορίσετε την ώρα πληκτρολογήστε: 
[*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] 
Πρέπει να χρησιµοποιήσετε την 24ωρη βάση χρόνου και κάθε ένα από τα [ΩΡΑ][ΛΕΠΤΑ] 
πρέπει να εισαχθούν µε διψήφιους αριθµούς 
 
Για παράδειγµα αν θέλετε να εισάγετε την ηµεροµηνία 18 Αυγούστου 2006 και την ώρα 16:28 
πρέπει να πληκτρολογήσετε  
[*]+[6]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[08][18][06] (για την ηµεροµηνία) και  
[*]+[6]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[16][28] για την ώρα 
 
3. Προγραµµατισµός των τηλεφωνικών αριθµών που θα καλούνται σε περίπτωση 
συναγερµού 
Σε περίπτωση που διεγερθεί ο συναγερµός ένας ή περισσότεροι προκαθορισµένοι 
τηλεφωνικοί αριθµοί µπορεί να κληθούν από τη µονάδα συναγερµού. Υπάρχουν τρείς 
διαφορετικοί τύποι τονικών σηµάτων που υποδεικνύουν παραβίαση, πυρκαγιά (αν υπάρχουν 
συνδεδεµένοι ανιχνευτές καπνού στη ζώνη 5 αν δεν έχει µεταβληθεί η εργοστασιακή ρύθµιση) 
ή µια κατάσταση ανάγκης. 
Η κεντρική µονάδα του RP205CN µπορεί να υποστηρίξει έως και 4 τηλεφωνικούς αριθµούς, 
βεβαιωθείτε πως κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού έχετε πληκτρολογήσει σωστά κάθε 
αριθµό που πρόκειται να κληθεί. Για να προγραµµατίσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς που 
επιθυµείτε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Ορισµός 1ου τηλεφώνου που καλείται  
[*]+[7]+[1] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός Τηλεφώνου 1]+[#] 
Ορισµός 2ου τηλεφώνου που καλείται 
[*]+[7]+[2] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός Τηλεφώνου 2]+[#] 
Ορισµός 3ου τηλεφώνου που καλείται 
[*]+[7]+[3] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός Τηλεφώνου 3]+[#] 
Ορισµός 4ου τηλεφώνου που καλείται 
[*]+[7]+[4] +[ Κυρίως κωδικός]+[Αριθµός Τηλεφώνου 4]+[#] 
 
4. Γρήγορος οπλισµός του συστήµατος 
Στη κεντρική µονάδα του RP205CN µπορείτε να ορίσετε, µέσω προγραµµατισµού, 
περιµετρικές ζώνες και ζώνες εσωτερικών χώρων. Από το εργοστάσιο οι ζώνες 7 και 8 έχουν 
οριστεί σαν ζώνες εσωτερικών χώρων. 
Πιέζοντας [ΑRM] όλες οι ζώνες θα οπλιστούν 
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Πιέζοντας [STAY] θα οπλιστούν µόνο οι περιµετρικές ζώνες ενώ οι εσωτερικές ζώνες δεν θα 
οπλιστούν. 
 
Βήµα Λειτουργία 

1 Πριν οπλίσετε το σύστηµα όλες οι ζώνες πρέπει είτε να µην είναι ανοικτές (ανοικτά 
παράθυρα-πόρτες, ενεργοποιηµένα ραντάρ ανίχνευσης κίνησης) είτε να έχουν 
παρακαµφθεί. Το ενδεικτικό READY στο πληκτρολόγιο πρέπει να ανάβει δείχνοντας 
πως όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά και δεν είναι παραβιασµένες. Αν το 
ενδεικτικό READY δεν ανάβει µια ή περισσότερες ζώνες που είναι ανοικτές-
παραβιασµένες θα εµφανίζονται στην οθόνη. 

2 Γρήγορος οπλισµός και οπλισµός µέσω κωδικού 
Γρήγορος οπλισµός: Πιέστε το κουµπί [ARM] 
Γρήγορος οπλισµός περιµετρικών ζωνών: Πιέστε το κουµπί [STAY]  

3 Τρείς σύντοµοι τόνοι θα ηχήσουν αν κάποια εντολή πληκτρολογηθεί λανθασµένα. 
Πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή 

4 Όταν το σύστηµα συναγερµού οπλίσει θα ακουστεί ένας σύντοµος ήχος 
επιβεβαίωσης που ορίζει την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου καθυστέρησης εξόδου. 
Πρέπει να εξέλθετε από την οικία πριν λήξει η καθυστέρηση εξόδου. Ο χρόνος 
καθυστέρησης εξόδου έχει οριστεί από το εργοστάσιο στα 30 δευτερόλεπτα. 

 
5. Οπλισµός µέσω κωδικού 
Όπως προαναφέρθηκε ο RP205CN έχει την δυνατότητα να οπλιστεί µε 2 τρόπους. Από το 
εργοστάσιο είναι ενεργοποιηµένος ο γρήγορος οπλισµός του συστήµατος (πιέζοντας ARM). 
Για να είναι δυνατός ο οπλισµός του συστήµατος µε την πληκτρολόγηση ενός κωδικού 
χρήστη πρέπει να ενεργοποιηθεί αντίστοιχη εντολή µέσω προγραµµατισµού. Αν 
ενεργοποιήσετε τον οπλισµό του συναγερµού µέσω κωδικού τότε δεν είναι δυνατόν να 
οπλιστεί ο συναγερµός άµεσα πιέζοντας το κουµπί ARM ή STAY. Αν έχετε προγραµµατίσει το 
συναγερµό να οπλίζει µέσω κωδικού τότε ο συναγερµός θα οπλίζεται πατώντας [ARM] + 
[ΚΩ∆ΙΚΟ] ή [STAY] + [ΚΩ∆ΙΚΟ] 
 
6. Ηχητική ένδειξη όταν οπλίζεται ο συναγερµός 
Αν έχετε προγραµµατίσει κατάλληλα την κεντρική µονάδα είναι δυνατόν να ακούγεται από την 
εξωτερική σειρήνα ένας σύντοµος ήχος επιβεβαίωσης όταν λήγει η καθυστέρηση εξόδου και 
οπλίζεται πλήρως ο συναγερµός. Για να δείτε πως προγραµµατίζετε αυτή η λειτουργία 
ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 5. 
 
7. Αφοπλισµός 
Για να αφοπλίσετε το συναγερµό απλά πληκτρολογήστε οποιονδήποτε από τους κωδικούς 
χρηστών (USER) ή τον Κυρίως κωδικό (MASTER) για να τον αφοπλίσετε. 
Βήµα Λειτουργία 

1 Όταν εισέρχεστε στην οικία ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος πρέπει να εισέλθετε 
από την είσοδο που έχετε ορίσει να λειτουργεί µε καθυστέρηση. Από το 
πληκτρολόγιο θα ακουστεί ένας σύντοµος τόνος (Μπιπ) που σηµαίνει πως έχει 
αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση της καθυστέρησης εισόδου. Αυτή η καθυστέρηση έχει 
οριστεί από το εργοστάσιο σε 30 δευτερόλεπτα. 

2 Αφοπλισµός του οπλισµένου συστήµατος συναγερµού  
Πριν λήξει το διάστηµα της καθυστέρησης εισόδου εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό 
χρήστη. Αν λήξει η καθυστέρηση συµβεί χωρίς να έχει πληκτρολογηθεί κωδικός ο 
συναγερµός θα ενεργοποιηθεί. 
Σηµείωση: Αν πληκτρολογήσετε λανθασµένο κωδικό από το πληκτρολόγιο θα 
ακουστεί ένας τριπλός τόνος (Μπίπ) και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη error. Αν 
συµβεί αυτό πιέστε ESC και στη συνέχεια πληκτρολογήστε σωστά τον κωδικό σας 
πριν λήξει η καθυστέρηση εισόδου. 

 
8. Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης 
Όταν αφοπλίζεται το σύστηµα συναγερµού ο βοµβητής που υπάρχει στο πληκτρολόγιο 
εκπέµπει έναν ηχητικό τόνο στην λήξη του χρόνου καθυστέρησης. Για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε αυτή την ηχητική ένδειξη πιέστε [*]+[8]+[ΚΩ∆ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ] + [3]. 
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9. Κωδικός εξαναγκασµένης απενεργοποίησης 
Αν ένας διαρρήκτης σας απειλεί προκειµένου να απενεργοποιήσετε το συναγερµό µπορείτε 
να συµµορφωθείτε µε τις απαιτήσεις του και ταυτόχρονα να στείλετε ένα σιωπηλό σήµα 
συναγερµού στο κέντρο λήψης σηµάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον 
κωδικό εξαναγκασµένου συναγερµού. 
 
Χρησιµοποιώντας αυτόν τον κωδικό θα αφοπλίσετε τον συναγερµό κανονικά όµως θα σταλεί 
τηλεφωνικά ένα µήνυµα στο κέντρο λήψης σηµάτων. Κάθε κωδικός που έχει αποθηκευτεί στη 
µνήµη της κεντρικής µονάδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κωδικός εξαναγκασµένου 
συναγερµού αρκεί να προσθέσετε 1 στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού (τα 3 πρώτα ψηφία τα 
πληκτρολογείτε χωρίς αλλαγή). Για παράδειγµα 
Αν ο κωδικός σας είναι 1234 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 1235 
Αν ο κωδικός σας είναι 5678 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 5679 
Αν ο κωδικός σας είναι 7890 ο κωδικός εξαναγκασµένου συναγερµού θα είναι 7891 
 
Σηµαντική σηµείωση: Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε τον κωδικό 
εξαναγκασµένου συναγερµού τυχαία ή για δοκιµή. Το κέντρο λήψης σηµάτων κινητοποιεί 
άµεσα την αστυνοµία σε περίπτωση που δέχεται σήµα εξαναγκασµένου συναγερµού. 
 
10. Αφοπλισµός του συναγερµού 
Κατά την είσοδο σας στην οικία κοιτάξτε το πληκτρολόγιο. Αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα ο 
συναγερµός έχει διεγερθεί κατά την απουσία σας. 
Το ενδεικτικό ARM αναβοσβήνει 
Κάποια από τις ενδείξεις ζωνών (Ζ1,Ζ2,Ζ3….) είναι αναµµένη. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιος διαρρήκτης 
µέσα στο σπίτι πριν εισέλθετε στην οικία σας απενεργοποιώντας το συναγερµό. 
 
Για να αφοπλίσετε το συναγερµό πληκτρολογήστε τον κωδικό σας πριν λήξει η περίοδος της 
καθυστέρησης εισόδου.  
 
Σηµείωση: Αν κατά λάθος πληκτρολογήσετε λανθασµένα το κωδικό σας από το 
πληκτρολόγιο θα ακουστούν τρείς µικρής διάρκειας προειδοποιητικοί τόνοι. Αν γίνει αυτό 
πιέστε το ESC και πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό σας. 
 
11. Ενεργοποίηση- παράκαµψη µιας ζώνης 
Αν µια ζώνη παρακαµφθεί αυτή η ζώνη δεν θα ανιχνεύει τυχόν παραβίαση - εισβολή όταν 
οπλίσετε το συναγερµό. Όταν αφοπλίσετε το συναγερµό όλες οι ζώνες που έχουν 
παρακαµφθεί επανέρχονται σε κανονική λειτουργία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να 
παρακάµψετε µια ζώνη: 
Γρήγορη παράκαµψη µιας ζώνης: Aυτή η λειτουργία είναι προγραµµατισµένη από το 
εργοστάσιο. Για να παρακάµψετε τη ζώνη που επιθυµείτε απλά πιέστε το αντίστοιχο 
αριθµητικό κουµπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Για παράδειγµα αν θέλετε να 
παρακάµψετε τη Ζώνη 3 πιέστε το κουµπί 3 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Στη 
συνέχεια η ένδειξη By Pass Z3 θα εµφανιστεί στην οθόνη δηλώνοντας πως η Ζώνη έχει 
παρακαµφθεί µε επιτυχία. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη 
ζώνη. Όταν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη ζώνη η ένδειξη Cancel BPZ3 θα εµφανιστεί στην 
οθόνη. 
Παράκαµψη µιας ζώνης µέσω κωδικού: Αν έχετε προγραµµατίσει τη κεντρική µονάδα ώστε 
να παρακάµπτετε µια ζώνη πληκτρολογώντας τον κωδικό σας για να παρακάµψετε µια ζώνη 
πρέπει να πληκτρολογήσετε [*]+[1]+[ΚΩ∆ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ]+[Αριθµός ζώνης]. Με τον ίδιο τρόπο 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη ζώνη που έχετε παρακάµψει. 
 
12. To κουµπί ESC 
Πιέζοντας το κουµπί ESC διορθώνετε (διαγράφετε) µια εντολή που πληκτρολογήσατε λάθος. 
 
13. Συνδυασµός κουµπιών για καταστάσεις ανάγκης 
Το πληκτρολόγιο του RP205CN προσφέρει τη δυνατότητα πιέζοντας συνδυασµούς 2 
κουµπιών (σε περίπτωση ανάγκης) να δηµιουργείται καταστάσεις συναγερµού και να 
ειδοποιείται συγκεκριµένες υπηρεσίες-άτοµα. 
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• Πιέζοντας ταυτόχρονα το 1 και το 2 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ο 
συναγερµός πανικού. 

• Πιέζοντας ταυτόχρονα το 4 και το 5 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ο 
συναγερµός πυρκαγιάς. 

• Πιέζοντας ταυτόχρονα το 7 και το 8 για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η 
κλήση υπηρεσίας ιατρικής βοήθειας. 
 
14. Καθυστέρηση εισόδου και εξόδου 
Προκειµένου να µην χτυπά συναγερµός κάθε φορά που οπλίζεται το συναγερµό και βγαίνετε 
από τον επιτηρούµενο χώρο ή εισέρχεστε σε αυτόν ενώ ο συναγερµός είναι οπλισµένος, 
έχουν οριστεί χρόνοι καθυστέρησης ενεργοποίησης του συναγερµού κατά την έξοδο και 
αντίστοιχα καθυστέρησης του συναγερµού κατά την είσοδο σας. Αυτοί οι χρόνοι µπορεί µέσω 
εντολών προγραµµατισµού να οριστούν κατά βούληση (θέσεις µνήµης 11&13). Από το 
εργοστάσιο και οι δύο χρόνοι έχουν καθοριστεί σε 30 δευτερόλεπτα. 
 
15. Ζώνης 24ωρης προστασίας 
Εκτός από τις ζώνες που ενεργοποιούνται όταν οπλίσετε τον συναγερµό µπορεί να έχουν 
οριστεί και ζώνες 24ωρης παρακολούθησης που ενεργοποιούνται (αν ανιχνευθεί αντίστοιχο 
συµβάν) ακόµα και αν δεν έχετε οπλίσει το συναγερµό. 
 
16. Ενδείξεις προβληµάτων λειτουργίας 
Αν από το πληκτρολόγιο ακούγονται σε τακτά διαστήµατα τρεις ηχητικοί τόνοι 
προειδοποίησης αυτό σηµαίνει πως το σύστηµα έχει ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα κατά τη 
λειτουργία του. Πιέστε [*]+[3] για να εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου το πρόβληµα 
που έχει εντοπιστεί. 

 
17. ∆υνατότητες της κάθε ζώνης 
Ο RP205CN διαθέτει 5 προγραµµατιζόµενες ζώνες. Κάθε ζώνη µπορεί να οριστεί σαν: 
Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου 
Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης 
Ζώνη Πανικού 
Ζώνη Πυρκαγιάς 
Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) 
Ζώνη αποµακρυσµένου ελέγχου (τηλεχειρισµός στην ενεργοποίηση-απενεργοποίηση) 
 
Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου 
Αυτές οι ζώνες διεγείρονται µετά την λήξη του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης που έχετε 
ορίσει. Από το εργοστάσιο κατασκευής της µονάδας αυτό το διάστηµα έχει οριστεί σε 30 
δευτερόλεπτα. 
 
Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης 
Όταν µια ζώνη άµεσης ενεργοποίησης διεγείρεται τότε ηχεί άµεσα συναγερµός. 
 
Ζώνη Πανικού 
Αυτή η ζώνη ενεργοποιείται αν δηµιουργήσετε ένα συναγερµό πανικού. Αυτή η ζώνη 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. 
 
Ζώνη Πυρκαγιάς 
Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται αισθητήρες ανίχνευσης καπνού. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 
24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. 
 
Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) 

 
 
 
Πίνακας ενδείξεων 
προβληµάτων 

Ενδεικτικό led 
αναµµένο 

Πρόβληµα 

Ζώνη 1 H µπαταρία εφεδρείας είναι 
αφόρτιστη 

Ζώνη 2 ∆εν υπάρχει τάση δικτύου 

Ζώνη 3 ∆εν έχει οριστεί η ώρα 

TAMPER Η σύνδεση µε τη σειρήνα έχει 
πρόβληµα 
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Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται οι διακόπτες παραβίασης των αισθητήρων του συστήµατος 
συναγερµού που έχετε εγκαταστήσει. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο 
συναγερµός δεν είναι οπλισµένος. 
 
Ζώνη αποµακρυσµένου ελέγχου 
Σε αυτή τη ζώνη συνδέονται δέκτες σηµάτων που ελέγχονται από ασύρµατα αισθητήρια ή 
χειριστήρια. Αυτή η ζώνη λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακόµα και αν ο συναγερµός δεν είναι 
οπλισµένος. 
 
Οι ζώνες του RP205CN έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο ως ακολούθως: 
Ζώνη 1: Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου 
Ζώνη 2: Ζώνη άµεσης ενεργοποίησης 
Ζώνη 3: Ζώνη πανικού  
Ζώνη 4: Ζώνη 24ωρης επιτήρησης απόπειρας παραβίασης (Tamper) 
Ζώνη 5: Ζώνη πυρκαγιάς 
 
18. Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση ηχητικής ένδειξης ανοίγµατος 
Μπορεί να έχει αντιστοιχηθεί σε ένα άνοιγµα (συνήθως πόρτα) µια λειτουργία ηχητικής 
ένδειξης κάθε φορά που αυτή ανοίγει. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την 
ηχητική ένδειξη πληκτρολογήστε [*]+[8]+[Κυρίως κωδικό]+[2]. 
 
Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση του συστήµατος 
 
Πριν την εγκατάσταση 
 
Πρέπει να γνωρίζετε πως η εγκατάσταση του συστήµατος πρέπει να γίνει από ειδικευµένο 
τεχνικό. Η εγκατάσταση του συστήµατος από µη εξειδικευµένο άτοµο ακυρώνει την εγγύηση 
που συνοδεύει το σύστηµα. 
 
Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του 
συστήµατος. Βεβαιωθείτε πως έχετε τα κατάλληλα εργαλεία πριν προχωρήσετε στην 
εγκατάσταση του συστήµατος.  
Ποτέ µην τροφοδοτήσετε µε τάση το σύστηµα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αν 
τροφοδοτήσετε µε τάση το σύστηµα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης µπορεί να προκληθεί 
καταστροφή του. Τέτοιου είδους καταστροφές δεν καλύπτονται από την εγγύηση του 
συστήµατος. 
Βεβαιωθείτε πως όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά πριν τροφοδοτήσετε µε τάση για 
πρώτη φορά το σύστηµα. 
Κάθε ζώνη πρέπει να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 2.2ΚΩ. Τέτοιες αντιστάσεις συνοδεύουν 
τη συσκευή. 
 
Συνηθισµένα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και πιθανές λύσεις. 
O RP205CN έχει κυκλώµατα αυτοπροστασίας και ελέγχου της καλής λειτουργίας του. Όταν 
υπάρχει κάποιο λειτουργικό πρόβληµα από το πληκτρολόγιο ακούγεται µια ηχητική ένδειξη 
ώστε ο χρήστης να εντοπίσει και να διόρθωση το πρόβληµα. 
 
1. Αν ακούγεται ένας διαρκής τόνος προειδοποίησης όταν η µονάδα συναγερµού είναι σε 
κανονική λειτουργική κατάσταση ελέγξετε αν ο διακόπτης ελέγχου παραβίασης (tamper) του 
πληκτρολογίου λειτουργεί και είναι σωστά εγκατεστηµένος. 
2. Σε περίπτωση που από το πληκτρολόγιο ακούγεται σε τακτά διαστήµατα ένας 
προειδοποιητικός τόνος ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2 παράγραφος 16 για να βρείτε τι πρόβληµα 
υπάρχει στη µονάδα. 
3. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσετε λανθασµένα κάποια εντολή θα ακουστούν τρεις 
σύντοµοι ηχητικοί τόνοι (Μπιπ). 
4. Ελέγξετε αν σε κάθε ζώνη υπάρχει αντίσταση τερµατισµού 2.2ΚΩ. 
5. Ελέγξετε αν τα περιβλήµατα των ραντάρ ανίχνευσης κίνησης είναι σωστά κουµπωµένα 
ώστε οι διακόπτες ελέγχους παραβίασης που ενσωµατώνουν να είναι κλειστοί (να κλείνουν 
κύκλωµα). 
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Η κύρια πλακέτα του κυκλώµατος συναγερµού 
 
Ακολούθως εµφανίζεται η κύρια πλακέτα του κυκλώµατος συναγερµού 
 

 

Εικόνα 2 
 
1 Ακροδέκτες σύνδεσης της τηλεφωνικής γραµµής 
2 Ακροδέκτες σύνδεσης της τηλεφωνικής συσκευής 
3 Ενδεικτικό Led λειτουργίας τηλεφωνικής κλήσης 
4 Ακροδέκτης σύνδεσης του module φωνής (RV200V) 
5 Σειριακός Αριθµός παραγωγής 
6 Βραχυκυκλωτήρας DEFAULT µε τον οποίο αποκαθίστανται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις 
7 Ένδειξη τύπου συναγερµού και έκδοσης λογισµικού 
8 ΑUX Ασφάλεια τήξης για βοηθητική τάσης τροφοδοσίας (0.5Α) 
9 BELL Ασφάλεια τήξης για την τροφοδοσία της σειρήνας (1Α) 
10 BAT Ασφάλεια τήξης για κύκλωµα φόρτισης της εφεδρικής µπαταρίας (2Α) 
11/12 Ακροδέκτες σύνδεσης της εναλλασσόµενης τάσης τροφοδοσίας 16.5V 
13 – Aκροδέκτης γείωσης 
14 ΒΑΤ – Ακροδέκτης σύνδεσης του αρνητικού πόλου της µπαταρίας εφεδρείας 
15 ΒΑΤ + Ακροδέκτης σύνδεσης του θετικού πόλου της µπαταρίας εφεδρείας 
16 AUX Συνεχής τάση τροφοδοσίας (12V DC) για εξαρτήµατα που απαιτούν τάση για να λειτουργήσουν 
(π.χ ανιχνευτές κίνησης, τάση τροφοδοσίας της σειρήνας κλπ). 
17 BELL + Θετικός ακροδέκτης σύνδεσης της σειρήνας 
18 BELL - Αρνητικός  ακροδέκτης σύνδεσης της σειρήνας 
19 UO Έξοδος συναγερµού (η κατάσταση της προγραµµατίζεται από τον εγκαταστάτη) 
20 Ζ1 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 1 
21/24 COM Ισοδυναµικό σηµείο σύνδεσης (δείτε διάγραµµα σύνδεσης των αισθητήρων). 
22 Ζ2 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 1 
23 Ζ3 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 2 
24 Ζ4 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 3 
25 Ζ5 Ακροδέκτης σύνδεσης της Ζώνης 4 
27 GRN αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο πράσινο ακροδέκτη του 
πληκτρολογίου 
28 YRL αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο κίτρινο ακροδέκτη του πληκτρολογίου 
29 BLK αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο µαύρο ακροδέκτη του πληκτρολογίου 
30 RED αυτός ο ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο κόκκινο ακροδέκτη του 
πληκτρολογίου 
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Εγκατάσταση της κεντρικής µονάδας και του πληκτρολογίου 
Κοντά στη χώρο εγκατάστασης της κεντρικής µονάδας πρέπει να υπάρχει παροχή ΑC 
230V/50Hz της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενώ καλό είναι να υπάρχει και ο κόµβος σύνδεσης 
της τηλεφωνικής γραµµής και της τηλεφωνικής συσκευής ώστε να µην χρειαστεί να 
επεκτείνεται τα καλώδια. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιήσετε τα σωστά εργαλεία για να 
ολοκληρώσετε της εγκατάσταση. 
Το πληκτρολόγιο καλό είναι να εγκατασταθεί δίπλα στη κεντρική είσοδο ώστε να µην 
χρειάζεστε πολύ χρόνο, κατά την είσοδο σας, για να απενεργοποιήσετε τον συναγερµό 
πληκτρολογώντας τον κωδικό σας. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο διακόπτης tamper του 
πληκτρολογίου να εγκατασταθεί σωστά. Επίσης δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχηση 
των καλωδίων που συνδέουν τον συναγερµό µε την κεντρική µονάδα. Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες ανατρέξτε και στην Εικόνα 3. 
 
Σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής 
Η είσοδος της τηλεφωνικής γραµµής πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες LINE της 
κεντρικής µονάδας του συναγερµού (είσοδος) ενώ η γραµµή που οδεύει προς τη τηλεφωνική 
συσκευή του σπιτιού πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες PHONE (έξοδος). 
 
Σύνδεση της µπαταρίας εφεδρείας 
Στο εσωτερικό του περιβλήµατος της κεντρικής µονάδας πρέπει να εγκατασταθεί µια 
µπαταρία εφεδρείας (επαναφορτιζόµενη µολύβδου 12V 4Ah ή 7Αh ) µε κατάλληλες 
διαστάσεις ώστε να χωρά στον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στο εσωτερικό του 
περιβλήµατος. Ο θετικός πόλος της µπαταρίας συνδέεται µε το + (κόκκινο καλώδιο) των 
ακροδεκτών ΒΑΤ ενώ ο αρνητικός πόλος της µπαταρίας συνδέεται µε τον – (µαύρο καλώδιο) 
των ακροδεκτών ΒΑΤ. Η µπαταρία εφεδρείας συνδέεται τελευταία αφού έχετε κάνει σωστά 
όλες τις συνδέσεις. 
 
Σύνδεση του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας 
Το δευτερεύον του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας πρέπει να είναι 16.5V AC. Το δευτερεύον 
πρέπει να συνδεθεί µε τους ακροδέκτες AC της κεντρικής µονάδας του συναγερµού. Προσοχή 
η κεντρική µονάδα του συναγερµού συνοδεύεται από κατάλληλο µετασχηµατιστή. ∆ώστε 
ιδιαίτερη προσοχή να µην συνδέσετε ανάποδα το πρωτεύον µε το δευτερεύον του 
µετασχηµατιστή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του κυκλώµατος και 
καταστροφής της συσκευής που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 
 
Σύνδεση της σειρήνας 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή σύνδεση των ακροδεκτών BELL που τροφοδοτούν την 
σειρήνα. Το + του ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί µε το + της σειρήνας ενώ το – του 
ακροδέκτη µε το – της σειρήνας αντίστοιχα. Ανάλογα µε τον τύπο της σειρήνας που θα 
χρησιµοποιήσετε µπορεί να χρειαστεί αυτή η έξοδος να οδηγεί ένα ρελέ µέσω του οποίου θα 
οδηγείται ο αντίστοιχος ακροδέκτης (ενεργοποίησης) της σειρήνας. 
 
Σύνδεση των ανιχνευτών παραβίασης 
Προσοχή: όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν χωρίς να έχετε τροφοδοτήσει µε τάση το 
σύστηµα. 
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Εικόνα 3 ∆ιάγραµµα συνδέσεων 

 

 

• Ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιείται ή όχι µια ζώνη αυτή πρέπει να τερµατίζεται µε µια 
αντίσταση 2.2ΚΩ.  
 

• Όλοι οι διακόπτες tamper των ανιχνευτών και της σειρήνας πρέπει να συνδεθούν σε 
σειρά και να καταλήγουν σε µια ζώνη της οποίας τη λειτουργία την έχετε ορίσει ως TAMPER. 

• ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στη πολικότητα της τάσης που τροφοδοτεί τους ανιχνευτές 
κίνησης, καπνού κλπ. 
 

• Ανάλογα µε τη σειρήνα που θα χρησιµοποιήστε καθώς και τις ανάγκες των υπόλοιπων 
συσκευών και συνδέσεων του συστήµατος µπορείτε να ορίσετε τη κατάσταση λειτουργίας της 
εξόδου UO. 
 
Σύνδεση του module εγγραφής-εκφώνησης µηνύµατος 
 Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχήµα αρκεί να συνδέσετε το module µε τον αντίστοιχο 
ακροδέκτη της πλακέτας του συστήµατος συναγερµού προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία. 
1 Κουµπί εγγραφής µηνύµατος (record) 
2 Κουµπί αναπαραγωγής του ηχογραφηµένου µηνύµατος (play) 
3 Στοιχεία κατασκευής (αριθµός σειράς, αριθµός παραγωγής κλπ) 
4 Μικρόφωνο για την ηχογράφηση του µηνύµατος 
5. Ενδεικτικό led 
 

 
Πλακέτα εγγραφής φωνητικού µηνύµατος 
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Σύνδεση του ασύρµατου δέκτη (για τηλεχειρισµό της συσκευής) 
 
Μέσω αυτού του δέκτη έχετε τη δυνατότητα να οπλίζετε και να αφοπλίζετε το συναγερµό 
µέσω ενός ασύρµατου τηλεχειριστηρίου. Για να γίνει αυτό δυνατόν θα πρέπει να 
προγραµµατίσετε µια ζώνη σαν ζώνη κλειδώµατος µέσω διακόπτη (Switch Lock). Για τη 
σωστή ρύθµιση του δέκτη λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GND – Συνδέεται µε τον ακροδέκτη COM της κεντρικής µονάδας 
VCC - Συνδέεται µε τον ακροδέκτη AUX  της κεντρικής µονάδας (θετικός ακροδέκτης 
τροφοδοσίας) 
Β2 – G2 ή Κ2  Συνδέεται µε τους ακροδέκτες της ζώνης που έχετε ορίσει σαν ζώνη 
κλειδώµατος µέσω διακόπτη 
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Σύνδεση πλακέτας επέκτασης ασύρµατων αισθητηρίων 
 

 
 
 
 

1 Ακροδέκτης +12VDC 11 Ενδεικτικό ζώνης 1 

2  12 Ενδεικτικό ζώνης 2 

3 Οπλισµός από τηλεχειρισµό 13 Ενδεικτικό ζώνης 3 

4 - 14 Ενδεικτικό ζώνης 4 

5  Έξοδος ένδειξης προβληµατικής 
λειτουργίας 

15 Ενδεικτικό λήψης δεδοµένων από τους 
ασύρµατους αισθητήρες 

6 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 1 16 Ενδεικτικό led που ενεργοποιείται σε 
περίπτωση παρεµβολών 

7 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 2 17 Ενδεικτικό λειτουργίας ρυθµίσεων 

8 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 3 18 Ενδεικτικό ύπαρξης προβληµατικής 
λειτουργίας 1 

9 Ακροδέκτες σύνδεσης Ζώνης 4 19 Ενδεικτικό ύπαρξης προβληµατικής 
λειτουργίας 2 

10 ∆ιακόπτες Dip Switch 20 Πιεστικός διακόπτης 

  21 Ακροδέκτης σύνδεσης κεραίας 
 
 
Οι ακροδέκτες 6 έως 9 αντιστοιχούν στα κανάλια 1 έως 4 του ασύρµατου δέκτη και 
πρέπει να συνδεθούν αντίστοιχα µε 4 ζώνες της κεντρικής µονάδας συναγερµού RP20. 
 
O ακροδέκτης +12VDC πρέπει να συνδεθεί µε τον ακροδέκτη AUX (+) της κεντρικής µονάδας 
συναγερµού ενώ ο ακροδέκτης GND µε έναν από τους ακροδέκτες COM του συναγερµού. 
 
Σε κανονική λειτουργία οι διακόπτες 1 και 2 του Dip Switch (10) πρέπει να είναι σε θέση ΟΝ. 
Αν χρησιµοποιείται τηλεχειριστήριο για τον οπλισµό και αφοπλισµό του συναγερµού οι 
ακροδέκτες 3 µπορεί πρέπει να συνδεθούν σε µια ζώνη του συναγερµού RP205CN που έχετε 
ορίσει σαν ζώνη κλειδώµατος µέσω διακόπτη (Switch Lock). 
 
Παρακαλούµε ανατρέξτε και στις αναλυτικές οδηγίες του RP208EW4 για περισσότερες 
λεπτοµέρειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ζώνες 
5 Προγραµµατιζόµενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα 
Ζώνες ειδικών λειτουργιών Ζώνη 4 (Συναγερµός παραβίασης tamper – εργοστασιακή 
ρύθµιση) 
                                            Ζώνη 5 (Συναγερµός πυρκαγιάς – εργοστασιακή ρύθµιση) 
 
11 τύποι προγραµµατιζόµενων ζωνών 
Τερµατισµός ζωνών NC ή ΝΟ απαραίτητη αντίσταση τερµατισµού 
∆υνατότητα αποστολή µηνύµατος σε περίπτωση οπλισµού αφοπλισµού του συναγερµού. 
 
Κύκλωµα οδήγησης σειρήνας 
Ενσωµατωµένο µέγιστη παροχή ρεύµατος 750mA 
 
Ρολόι 
Ενσωµατωµένο ψηφιακό ρολόι 
 
Ενσωµατωµένη µονάδα τηλεφωνητή επικοινωνίας µε κέντρο λήψης σηµάτων 
∆υνατότητα κλήσης 4 τηλεφωνικών αριθµών 
∆υνατότητα επικοινωνίας µε κέντρο λήψης σηµάτων 
Συµβατότητα µε κέντρα λήψης σηµάτων Contact ID, 4+2 
 
Κωδικοί 
1 κωδικός εγκαταστάτη 
1 Κυρίως κωδικό 9 κωδικοί χρηστών 
 
∆υνατότητα αυτοελέγχου 
Έλεγχος οµαλής λειτουργίας και αποστολή αναφοράς καλής λειτουργίας και καθηµερινή βάση 
στο κέντρο λήψης σηµάτων. 
 
Θύρα εξόδου πλακέτας συναγερµού UO 
H έξοδος UO προγραµµατίζεται να ενεργοποιείται µε όποια κατάσταση του συναγερµού ορίζει 
ο εγκαταστάτης. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά πλακέτας συναγερµού RP205MB 
 

Τάση λειτουργίας 16.5VAC 25VA (2.5A) 

Μπαταρία εφεδρείας Επαναφορτιζόµενη 12V 4Ah  

Τάση τροφοδοσίας AUX 12VDC 400mA (maximum) 

Τάση εξόδου σειρήνας 12VDC 750mA (maximum) 

Προγραµµατιζόµενη έξοδος UO Ανοικτού συλλέκτη µέγιστο ρεύµα 70mA 

Χρόνος απόκρισης ζώνης 500mS 

Ασφάλεια AUX 0.5A 

Ασφάλεια BELL 1A 

Ασφάλεια BAT 2A 

∆ιαστάσεις / Βάρος 80 x 167mm / 170gr 
 
Πληκτρολόγιο 

Κατανάλωση ρεύµατος 70mA / max 90mA 

Καλώδια σύνδεσης 4 καλώδια µέγιστο µήκος 100m 

∆ιαστάσεις 110 x 130 x 25mm 
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Κεφάλαιο 5 Οδηγίες προγραµµατισµού 
 
Αποκατάσταση των εργοστασιακών ρυθµίσεων 
Συνδέστε το πληκτρολόγιο και την κεντρική µονάδα του συναγερµού 
Ελέγξετε για την ορθότητα τους όλες τις συνδέσεις της συσκευής 
∆ιακόψτε τη τάση τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη µπαταρία εφεδρείας 
Βραχυκυκλώστε τα 2 πιν µε την ένδειξη default στην πλακέτα του συναγερµού (στην πλακέτα 
υπάρχει κατάλληλος βραχυκυκλωτήρας) 
Επαναφέρετε τη τάση τροφοδοσίας 
Όταν ακούσετε ένα σύντοµο ηχητικό τόνο (µπιπ) διακόψτε το βραχυκύκλωµα. Οι 
εργοστασιακές ρυθµίσεις έχουν αποκατασταθεί. 
Όταν έχετε θέσει τη µονάδα σε κατάσταση προγραµµατισµού το ενδεικτικό READY 
αναβοσβήνει. Μόνο σε αυτή τη κατάσταση µπορείτε να προγραµµατίσετε τη συσκευή. 
  
Γενικά στοιχεία για το προγραµµατισµό της συσκευής 
Αρχικά βεβαιωθείτε πως οι ακροδέκτες Default δεν είναι βραχυκυκλωµένοι. 
 
Μέσω της διαδικασίας προγραµµατισµού έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις λειτουργίες 
που αντιστοιχούν σε κάθε θέση µνήµης του συναγερµού. Ο RP205CN έχει 91 θέσεις (01-91) 
και σε κάθε µια από αυτές αντιστοιχεί µια διαφορετική λειτουργία της µονάδας συναγερµού.  
 
Κάθε θέση έχει 2 ψηφία ενώ τα δεδοµένα που ορίζουν τη λειτουργία της θέσης αποτελούνται 
από 1 ή περισσότερα ψηφία. Σε κάθε µια θέση είναι αποθηκευµένη η ρύθµιση που έχει 
οριστεί από το εργοστάσιο κατασκευής.  
 
Για να προγραµµατιστεί η µονάδα συναγερµού είναι απαραίτητο να έχετε συνδέσει σωστά το 
πληκτρολόγιο που τη συνοδεύει. 
 
Έλεγχος των δεδοµένων κάθε θέσης προγραµµατισµού 
 
Για να είναι δυνατός ο έλεγχος των δεδοµένων κάθε θέσης προγραµµατισµού ο συναγερµός 
θα πρέπει να είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού. Τα LED του πληκτρολογίου 
απεικονίζουν τις σχετικές πληροφορίες αλλά δεν εµφανίζεται ο κωδικός λάθους. Συχνά είναι 
αναγκαίο να ελέγχεται τα δεδοµένα σε µια θέση προγραµµατισµού και να βεβαιωθείτε πως 
έχετε προγραµµατίσει σωστά το συναγερµό. Αν τα δεδοµένα δεν συµφωνουν µε αυτά που θα 
έπρεπε να έχετε προγραµµατίσει πρέπει να τα διορθώσετε. Τα δεδοµένα µιας θέσης 
προγραµµατισµού µπορεί να είναι ένας αριθµός (από 0 έως 9) ένα γράµµα ή ένας σύστηµα 
αριθµών. Οι χαρακτήρες από A έως F θα εµφανίζονται µε αντιστοίχηση στο δεκαεξαδικό 
σύστηµα. Οποτεδήποτε ο εγκαταστάτης έχει θέση το συναγερµό σε κατάσταση 
προγραµµατισµού τα πρώτα 4 ψηφία του περιεχοµένου της τρέχουσας θέσης 
προγραµµατισµού απεικονίζονται στα ενδεικτικά led ζώνης του πληκτρολογίου. Η αντιστοιχία 
των led και των δεδοµένων απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

 ZONE LEDs 
I.D. 1 2 3 4 
Τιµή 8 4 2 1 

0 Off Off Off Off 
1 Off Off Off ON 
2 Off Off ON Off 
3 Off Off ON ON 
4 Off ON Off Off 
5 Off ON Off ON 
6 Off ON ON Off 
7 Off ON ON ON 
8 ON Off Off Off 
9 ON Off Off ON 
A ON Off ON Off 
B ON Off ON ON 
C ON ON Off Off 
D ON ON Off ON 
E ON ON ON Off 
F ON ON ON ON 
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Παράδειγµα: Zone 4-ON Zone 3-off Zone 2-off Zone 1-ON Τιµή της θέσης (δεδοµένο 

αποθηκευµένο στη θέση = 1) 

Παράδειγµα EXAMPLE: Zone 4-ON Zone 3-On Zone 2-Off Zone 1- Τιµή της θέσης (δεδοµένο 

αποθηκευµένο στη θέση = Β) 

 

∆εκαεξαδικά ψηφία 

 

Σε µερικές θέσεις προγραµµατισµού µπορεί να απαιτηθεί να εισάγεται τιµές στο δεκαεξαδικό 

σύστηµα, για να το κάνετε αυτό ανατρέξετε στον αντίστοιχο πίνακα: 

ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών 

Α [STAY] [1] D [STAY] [4] 

Β [STAY] [2] E [STAY] [5] 

C [STAY] [3] F [STAY] [6] 

 
Πώς να ελέγξετε µια θέση προγραµµατισµού που η τιµή της περιέχει περισσότερο από 1 
ψηφίο. 
 
Όταν µια θέση προγραµµατισµού περιέχει περισσότερα από ένα ψηφία αυτά δεν µπορεί να 
απεικονιστούν ταυτόχρονα. Όταν θα έχετε επιλέξει τη συγκεκριµένη θέση προγραµµατισµού 
το πρώτο ψηφίο  απεικονίζεται άµεσα. Τα ακόλουθα ψηφία (αν υπάρχουν) µπορεί να 

απεικονιστούν πιέζοντας το κουµπί STAY    STAY   . Για παράδειγµα αν σε µια θέσης 

προγραµµατισµού έχει προγραµµατιστεί η τιµή 5-6-7-8 το 5 θα απεικονιστεί άµεσα, πιέζοντας 

STAY  l  STAY  θα εµφανιστεί το 6  και ούτω κάθε έξης. Αν ακουστεί ένα ηχητικός τόνος 

λάθος σηµαίνει πως δεν υπάρχει επόµενο ψηφίο. Πιέζοντας STAY ARM  µεταβαίνετε στο 

προηγούµενο ψηφίο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RP 205 CN 19

Είσοδος και έξοδος από τη λειτουργία προγραµµατισµού 
1. Για θέσετε τη µονάδα σε κατάσταση προγραµµατισµού πληκτρολογήστε [#]+[Κυρίως 
κωδικό] 
2. Πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε να ορίσετε τη λειτουργία της και στη συνέχεια ARM: 
[αριθµός θέσης µνήµης] + [ARM].  
3. Για να µεταβείτε στην επόµενη θέση µνήµης πιέστε τον αριθµό της νέας  θέσης µνήµης + 
[ARM] 
4. Για να αλλάξετε τα δεδοµένα που υπάρχουν στη θέση µνήµης πληκτρολογήστε την 
αριθµοσειρά που αντιστοιχεί στη λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε [#] για να επιβεβαιώσετε 
την αλλαγή σας. Ένας σύντοµος ηχητικός τόνος σηµαίνει πως η αλλαγή έχει γίνει µε επιτυχία. 
Τρείς σύντοµοι ηχητικοί τόνοι σηµαίνουν πως η αλλαγή δεν έγινε. 
5. Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραµµατισµού πληκτρολογήστε [Κυρίως 
κωδικό]+[ΑRM]. 
 
Σύντοµη εισαγωγή στο προγραµµατισµό της συσκευής 
Για να εξοικειωθείτε µε το προγραµµατισµό της συσκευής ακολουθεί ένα σύντοµο παράδειγµα 
το οποίο δείχνει πως µπορείτε να αλλάξετε το κωδικό του εγκαταστάτη που από το 
εργοστάσιο έχει οριστεί σε 0205 µε τον δικό σας κωδικό. 
 

 Λειτουργία Ενέργειες Σχόλια 

1 Για να µπείτε σε 
λειτουργία 
προγραµµατισµού 

Εισάγετε τον κωδικό 
εγκαταστάτη που έχει 
οριστεί από το 
εργοστάσιο 
[#] [0205] 

Ένας παρατεταµένος ηχητικός 
τόνος δείχνει πως έχετε µπει µε 
επιτυχία στη διαδικασία 
προγραµµατισµού.  

2 Πηγαίνετε στη θέση [08] 
που είναι αποθηκευµένος 
ο κωδικός εγκαταστάτη 

Πληκτρολογήστε 
[0][8][ARM] 

∆εν ακούγεται τόνο επιβεβαίωσης 

3 Εισάγετε έναν µοναδικό 
κωδικό που θα είναι ο 
νέος κωδικός 
εγκαταστάτη στο 
παράδειγµα αυτός είναι ο 
5678 

Πληκτρολογήστε 
[5][6][7][8] 

∆εν ακούγεται τόνο επιβεβαίωσης 

4 Αποθηκεύσετε τα νέα 
δεδοµένα 

Πληκτρολογήστε [#] Ένας παρατεταµένος ηχητικός 
τόνος θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας 
πως τα νέα δεδοµένα έχουν 
αποθηκευτεί. Αν κάποια στοιχεία 
πληκτρολογήθηκαν λανθασµένα θα 
ακουστούν 3 σύντοµοι ηχητικοί 
τόνοι (µπιπ) 

5 Ελέγξετε τα δεδοµένα 
που έχουν αποθηκευτεί 
στη θέση 08 

Το LED δείχνει [5]. 
Πιέστε [STAY][STAY] 
ελέγξετε τον αριθµό 
σύµφωνα µε τον πίνακα 
1. 

[5678] 

6 Πηγαίνετε σε µια άλλη 
διεύθυνση 

Πληκτρολογήστε τον 
αριθµό της επιθυµητής 
διεύθυνσης και στη 
συνέχεια πιέστε [ARM] 

Πιέζοντας [ARM] πηγαίνετε στην 
επόµενη διεύθυνση της οποίας 
θέλετε να αλλάξετε το 
προγραµµατισµό. 

7 Έξοδος από τη διαδικασία 
προγραµµατισµού 

Πληκτρολογήστε τον 
κωδικό εγκαταστάτη 
που έχετε ορίσει και 
στη συνέχεια πιέστε 
[ARM] 

Ένας παρατεταµένος ηχητικός 
τόνος θα ακουστεί επιβεβαιώνοντας 
την έξοδο σας από τη διαδικασία 
προγραµµατισµού 
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Κατάλογος δεδοµένων που υπάρχουν σε κάθε διεύθυνση 
 
Γενικές παράµετροι συστήµατος Θέσεις 00-07 
 

Θέση 01 Θέση προεργασίας Εργοστασιακή τιµή: 00 

 

Θέση 02 1
ος

 τηλεφωνικός αριθµός κλήσης κέντρου λήψης σηµάτων  

 
Για να εισάγετε ή να αλλάξετε έναν τηλεφωνικό αριθµό απαιτείται να πληκτρολογήσετε τη 
θέση µνήµης που θα αποθηκευτεί και στη συνέχεια τον ίδιο τον αριθµό 
(συµπεριλαµβανοµένου του κωδικού περιοχής του αριθµού). Όταν ολοκληρώσετε την 
εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθµού πιέστε [#] για να τον αποθηκεύσετε. Κάθε τηλεφωνικός 
αριθµός µπορεί να έχει έως και 20 αριθµούς. Για να διαγράψετε έναν καταχωρηµένο αριθµό 
πιέστε απλά το κουµπί [#]. 
 

Θέση 03 2
ος

 τηλεφωνικός αριθµός κλήσης κέντρου λήψης σηµάτων  

 

Θέση 04 Θέση προεργασίας  

 

Θέση 05 Αριθµός χρήστη Εργοστασιακή τιµή: 0000 

 
Σε αυτή τη θέση αντιστοιχείτε τον αριθµό συνδροµητή που έχει ορίσει το κέντρο λήψης 
σηµάτων. Ο αριθµός αυτός πρέπει να είναι στο δεκαεξαδικό σύστηµα. Για να 
πληκτρολογήσετε τα ψηφία Α έως F του δεκαεξαδικού συστήµατος χρησιµοποιήστε το 
συνδυασµό κουµπιών που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών ΨΗΦΙΟ Πάτηµα κουµπιών 

Α [STAY] [1] D [STAY] [4] 

Β [STAY] [2] E [STAY] [5] 

C [STAY] [3] F [STAY] [6] 

 
 

Θέση 06 Θέση προεργασίας  

 

Θέση 07 Θέση προεργασίας  

 
Κωδικοί Χρηστών Θέσεις 08-10 
 

Θέση 08 1
ος

 Κωδικός εγκαταστάτη Εργοστασιακή ρύθµιση 0205 

 

Θέση 09 2
ος

 Κωδικός εγκαταστάτη Εργοστασιακή ρύθµιση 1205 

 

Θέση 10 Κυρίως κωδικός (MASTER) Εργοστασιακή ρύθµιση 1234 

O κάτοχος του Κυρίως κωδικού µπορεί να επέµβει στα ακόλουθα σηµεία στη λειτουργία του 
συστήµατος συναγερµού: 
1. Να αλλάξει τον Κυρίως κωδικό  
2. Να ρυθµίσει την ώρα του συστήµατος 
3. Να ελέγχει τις λίστες αναφοράς προβληµάτων και συµβάντων του συστήµατος 
4. Να ελέγχει τη καλή λειτουργία του συστήµατος 
5. Να καθορίσει τους αριθµούς κλήσης που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερµού 
 
Καθορισµός χρονοκαθυστερήσεων Θέσεις 11-13 
 

Θέση 11 Καθυστέρηση εξόδου Εργοστασιακή ρύθµιση 030 

Στη θέση 11 ορίζετε τη καθυστέρηση εξόδου. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε 
δευτερόλεπτα. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µπορείτε να ορίσετε είναι 001 
δευτερόλεπτα και το µέγιστο 255 δευτερόλεπτα. 
 

Θέση 12 Καθυστέρηση εισόδου Εργοστασιακή ρύθµιση 030 
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Στη θέση 12 ορίζετε τη καθυστέρηση εισόδου. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε 
δευτερόλεπτα. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µπορείτε να ορίσετε είναι 001 
δευτερόλεπτα και το µέγιστο 255 δευτερόλεπτα. 
 

Θέση 13 Χρονική διάρκεια ενεργοποίησης εξωτερικής σειρήνας Εργοστασιακή ρύθµιση 03 

Στη θέση 13 ορίζετε τη χρονική διάρκεια που θα ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση ενεργοποίησης 
του συναγερµού. Αυτό το χρονικό διάστηµα ορίζεται σε λεπτά. Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
που µπορείτε να ορίσετε είναι 01 λεπτό και το µέγιστο 90 λεπτά. 
 
Ορισµός τύπων ζώνης επιτήρησης Θέσεις 14-18 
 
Στις θέσεις 14 έως και 18  ορίζεται το τύπο κάθε ζώνης (1 έως 5) του συστήµατος 
συναγερµού. 
Κάθε µια από τις θέσεις περιλαµβάνει 2 ψηφία το πρώτο ψηφίο καθορίζει το τύπο της ζώνης 
και το δεύτερο ψηφίο καθορίζει το είδος του ηχητικού συναγερµού.  
Σηµαντική σηµείωση: Κάθε ζώνη πρέπει να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 2.2ΚΩ ακόµα και αν 
δεν χρησιµοποιείται. 
 

1
ο
 ψηφίο Τύπος ζώνης και σχόλια 

0 ∆εν χρησιµοποιείται 
Η ζώνη είναι απενεργοποιηµένη αυτή η τιµή δίδεται αν η ζώνη δεν χρησιµοποιείτε 

1 Ζώνη µε καθυστέρηση εισόδου-εξόδου 
Αν µια τέτοια ζώνη παραβιαστεί δεν θα προκληθεί άµεσα συναγερµός αλλά µετά 
το χρονικό διάστηµα που έχει καθοριστεί. 

2 Άµεση ενεργοποίηση 
Μόλις παραβιαστεί η ζώνη διεγείρεται άµεσα ο συναγερµός 

3 Συσχέτιση µε ζώνη καθυστέρησης 
Αν αυτή η ζώνη παραβιαστεί άµεσα θα διεγείρει το σύστηµα συναγερµού αν όµως 
διεγερθεί σε συνέχεια της ζώνης καθυστέρησης τότε αυτή η ζώνη δεν 
ενεργοποιείται εωσότου λήξει η περίοδος καθυστέρησης 

4 Εσωτερικού χώρου + Συσχέτιση µε ζώνη καθυστέρησης 
Αν το σύστηµα έχει οπλιστεί πιέζοντας το κουµπί ARM αυτή η ζώνη 
συµπεριφέρεται όπως και η ζώνη µε συσχέτιση καθυστέρησης. Αν το σύστηµα 
έχει οπλιστεί πιέζοντας το κουµπί STAY αυτή η ζώνη παρακάµπτεται (συνήθως σε 
τέτοιου είδους ζώνη συνδέονται ανιχνευτές κίνησης σε εσωτερικούς χώρους). 

5 Ζώνη ανίχνευσης πυρκαγιάς 
Σε αυτού του είδος ζώνες συνδέονται συσκευές ανίχνευσης πυρκαγιάς. Αν 
ανιχνευθεί πυρκαγιά ο συναγερµός ενεργοποιείται άµεσα ανεξάρτητα από το αν ο 
συναγερµός είναι οπλισµένος ή όχι. Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς 
αναβοσβήνει και το ενδεικτικό FIRE στα πληκτρολόγια που είναι συνδεδεµένα µε 
τη κεντρική µονάδα. 

6 Ζώνης ανίχνευσης δολιοφθοράς (Tamper) 
Aν σε αυτή τη ζώνη ανιχνευτεί παραβίαση ο συναγερµός ενεργοποιείται άµεσα 
ανεξάρτητα από το αν ο συναγερµός είναι οπλισµένος ή όχι. 

7 Ζώνη πανικού 
Αν ενεργοποιηθεί αυτή η ζώνη να ενεργοποιηθεί ο συναγερµός πανικού 
ανεξάρτητα από το αν ο συναγερµός είναι οπλισµένος ή όχι. 

8 Ζώνη (αποµακρυσµένης) ενεργοποίησης µέσω διακόπτη 
Αυτού του είδους τη ζώνη χρησιµοποιείτε αν θέλετε να οπλίζετε – αφοπλίζετε το 
συναγερµό µέσω ενός διακόπτη-επαφής (που ελέγχετε µε τηλεχειριστήριο). 

 

2
ο
 ψηφίο Τύπος ηχητικής ένδειξης ανά ζώνη  

0 Σιωπηλός 
Αν ανιχνευθεί συναγερµός δεν δηµιουργείται κανένα ηχητικό σήµα όµως 
στέλνεται αναφορά µέσω της τηλεφωνικής γραµµής. 

1 
(εργοστασιακή 
ρύθµιση) 

∆ιέγερση εξωτερικής σειρήνας (συνεχής) 
Σε περίπτωση συναγερµού η εξωτερική σειρήνα θα διεγείρεται διαρκώς 
µέχρι να λήξει ο χρόνος ενεργοποίησης της σειρήνας ή µέχρι να αφοπλιστεί 
ο συναγερµός. 
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2 ∆ιέγερση εξωτερικής σειρήνας (παλµική) 
Σε περίπτωση συναγερµού η εξωτερική σειρήνα θα διεγείρεται παλµικά. 
Συνήθως αυτού του είδους η διέγερση χρησιµοποιείται σε συναγερµούς 
πυρκαγιάς. 

3 Ενεργοποίηση µόνο του βοµβητή του πληκτρολογίου 
Σε περίπτωση συναγερµού διεγείρεται µόνο ο βοµβητής που υπάρχει στο 
πληκτρολόγιο. 

4 ∆ιέγερση εξωτερικής σειρήνας + Ενεργοποίηση του βοµβητή του 
πληκτρολογίου 
Σε περίπτωση συναγερµού διεγείρονται τόσο ο βοµβητής του 
πληκτρολογίου όσο και η εξωτερική σειρήνα. 

5 Στιγµιαία ενεργοποίηση της εξωτερικής σειρήνας όταν οπλίζετε 
αφοπλίζετε το συναγερµό 
Όταν οπλίζετε ή αφοπλίζετε το συναγερµό θα εκπέµπετε ένα σύντοµο 
ηχητικό σήµα. 

6 Ένδειξη ανοίγµατος πόρτας 
Αντιστοιχώντας αυτή τη λειτουργία σε ένα άνοιγµα (πόρτα ή παράθυρο) όταν 
ανιχνεύεται άνοιγµα αυτής της ζώνης θα εκπέµπεται ένα ηχητικός τόνος 
προειδοποίησης από το πληκτρολόγιο όταν ο συναγερµός δεν είναι 
οπλισµένος. 

 
Παραδείγµατα:  
1. Aν η Ζώνη 1 χρειάζεται να ενεργοποιείται µε καθυστέρηση και θέλετε ο συναγερµός να 
ενεργοποιεί τόσο την εξωτερική σειρήνα όσο και τον βοµβητή του πληκτρολογίου τότε πρέπει 
να επιλέξετε τη θέση 14 (αντιστοιχεί στη Ζώνη 1) και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε 14. 
2. Αν η ζώνη 3 πρέπει να είναι άµεσης ενεργοποίησης (ακολουθώντας όµως τη 
καθυστέρηση της ζώνης καθυστέρησης) τότε πρέπει να επιλέξετε τη θέση 16 (αντιστοιχεί στη 
Ζώνη 3) και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε 32. 
Από το εργοστάσιο οι ζώνες RP205CN είναι ρυθµισµένες ως ακολούθως: 
Ζώνη 1:  Τύπος 11 (καθυστέρηση εισόδου εξόδου) 
Ζώνη 2:  Τύπος 21 (άµεσης ενεργοποίησης) 
Ζώνη 3:  Τύπος 70 (συναγερµός πανικού) 
Ζώνη 4:  Τύπος 61 (Ζώνης ελέγχου παραβίασης Tamper) 
Ζώνη 5:  Τύπος 52 (Ζώνη ελέγχου πυρκαγιάς) 
 
Μέσω δικών σας ενεργειών προγραµµατισµού είναι δυνατόν να αλλάξετε τη λειτουργία κάθε 
ζώνης. 
 
Προγραµµατιζόµενη έξοδος συναγερµού UO Θέση 22 Εργοστασιακή ρύθµιση 00 
 
Η έξοδος UO του RP205CN είναι µιας έξοδος ανοικτού συλλέκτη που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να ενεργοποιείται µια εξωτερική συσκευή. Το ρεύµα που θα διαρρέει αυτή 
την έξοδο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 70mA. Αυτή η έξοδος µπορεί να 
προγραµµατιστεί ώστε να ενεργοποιείται σε συγκεκριµένες λειτουργικές καταστάσεις του 
συστήµατος συναγερµού σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 
 

Ψηφία Ρύθµιση εξόδου UO 

00 Ανενεργή 
Η έξοδος UO δεν ενεργοποιείται σε καµία περίπτωση 

01 Καµία λειτουργία 

02 Ακολουθεί την κατάσταση οπλισµού (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν οπλίζεται ο συναγερµός. Η ενεργοποίηση γίνεται 
µετά τη λήξη του διαστήµατος καθυστέρησης. Η έξοδος UO παραµένει 
ενεργοποιηµένη για όσο διάστηµα το σύστηµα είναι οπλισµένο. Όταν το σύστηµα 
αφοπλιστεί η έξοδος απενεργοποιείται. 

03 Ακολουθεί την κατάσταση οπλισµού (για ορισµένο χρονικό διάστηµα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν οπλίζεται ο συναγερµός. Η ενεργοποίηση γίνεται 
µετά τη λήξη του διαστήµατος καθυστέρησης. Η έξοδος UO παραµένει 
ενεργοποιηµένη για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όταν ο συναγερµός οπλίζεται 
και µετά απενεργοποιείται. 
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04 Ακολουθεί τη διέγερση του συναγερµού (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός. Η ενεργοποίηση γίνεται 
άµεσα µετά τη διέγερση οποιουδήποτε τύπου συναγερµού. Η έξοδος UO παραµένει 
ενεργοποιηµένη για όσο διάστηµα το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού. 
Όταν το σύστηµα αφοπλιστεί  ή λήξει η καθορισµένη περίοδος συναγερµού η έξοδος 
απενεργοποιείται. 

05 Ακολουθεί τη διέγερση του συναγερµού (για ορισµένο χρονικό διάστηµα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός. Η ενεργοποίηση γίνεται 
άµεσα µετά τη διέγερση οποιουδήποτε τύπου συναγερµού και διαρκεί αρκετό 
χρονικό διάστηµα ανεξάρτητα από την κατάσταση του συστήµατος συναγερµού. 

06 Ακολουθεί το συναγερµό πανικού (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός πανικού (είτε από 
διέγερση µιας αντίστοιχα προγραµµατισµένης ζώνης είτε από τη ταυτόχρονη πίεση 
των κουµπιών [1]&[2] του πληκτρολογίου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η 
ενεργοποίηση γίνεται άµεσα και η έξοδος UO παραµένει ενεργοποιηµένη για όσο 
διάστηµα διαρκεί ο συναγερµός πανικού. 

07 Ακολουθεί το συναγερµό πανικού (για ορισµένο χρονικό διάστηµα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός πανικού (είτε από 
διέγερση µιας αντίστοιχα προγραµµατισµένης ζώνης είτε από τη ταυτόχρονη πίεση 
των κουµπιών [1]&[2] του πληκτρολογίου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η 
ενεργοποίηση γίνεται άµεσα όµως η έξοδος UO παραµένει ενεργοποιηµένη για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

08 Ακολουθεί το συναγερµό πυρκαγιάς (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός πυρκαγιάς (είτε από 
διέγερση µιας αντίστοιχα προγραµµατισµένης ζώνης είτε από τη ταυτόχρονη πίεση 
των κουµπιών [4]&[5] του πληκτρολογίου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η 
ενεργοποίηση γίνεται άµεσα και η έξοδος UO παραµένει ενεργοποιηµένη για όσο 
διάστηµα διαρκεί ο συναγερµός πυρκαγιάς. 

09 Ακολουθεί το συναγερµό πυρκαγιάς (για ορισµένο χρονικό διάστηµα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός πυρκαγιάς (είτε από 
διέγερση µιας αντίστοιχα προγραµµατισµένης ζώνης είτε από τη ταυτόχρονη πίεση 
των κουµπιών [4]&[5] του πληκτρολογίου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η 
ενεργοποίηση γίνεται άµεσα όµως η έξοδος UO παραµένει ενεργοποιηµένη για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

10  Ακολουθεί το συναγερµό κατάστασης ανάγκης (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός κατάστασης ανάγκης ( 
από τη ταυτόχρονη πίεση των κουµπιών [7]&[8] του πληκτρολογίου για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα). Η ενεργοποίηση γίνεται άµεσα και η έξοδος UO παραµένει 
ενεργοποιηµένη για όσο διάστηµα διαρκεί εωσότου λήξει ο συναγερµός κατάστασης 
ανάγκης. 

11  Ακολουθεί το συναγερµό κατάστασης ανάγκης (διακοπτόµενα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός κατάστασης ανάγκης ( 
από τη ταυτόχρονη πίεση των κουµπιών [7]&[8] του πληκτρολογίου για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα). Η ενεργοποίηση γίνεται άµεσα όµως η έξοδος UO παραµένει 
ενεργοποιηµένη για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

12 Ακολουθεί το συναγερµό εξαναγκασµένης απενεργοποίησης (διακοπτόµενα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός εξαναγκασµένης 
απενεργοποίησης και διακόπτεται µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
 

13 Ακολουθεί το συναγερµό εξαναγκασµένης απενεργοποίησης (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν διεγείρεται ο συναγερµός εξαναγκασµένης 
απενεργοποίησης και διακόπτεται όταν πληκτρολογηθεί οποιοσδήποτε κωδικός 
απενεργοποίησης. 

14 Ενεργοποιείται όταν διακοπεί η τάση του ηλεκτρικού δικτύου (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος και 
απενεργοποιείται όταν επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύµα. 
 

15 Ενεργοποιείται όταν διακοπεί η τάση του ηλεκτρικού δικτύου (διακοπτόµενα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος και 
απενεργοποιείται µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
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16 Ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας εφεδρείας είναι χαµηλή (διαρκώς) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας εφεδρείας πέσει κάτω από 
ένα καθορισµένο όριο. Η έξοδος UO απενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας 
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. 

17 Ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας εφεδρείας είναι χαµηλή (διακοπτόµενα) 
Η έξοδος UO ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας εφεδρείας πέσει κάτω από 
ένα καθορισµένο όριο. Η έξοδος UO απενεργοποιείται µετά από ορισµένο χρονικό 
διάστηµα. 

18 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 1 (διαρκώς) 

19 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 1 (διακοπτόµενα) 

20 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 2 (διαρκώς) 

21 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 2 (διακοπτόµενα) 

22 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 3 (διαρκώς) 

23 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 3 (διακοπτόµενα) 

24 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 4 (διαρκώς) 

25 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 4 (διακοπτόµενα) 

26 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 5 (διαρκώς) 

27 Ενεργοποιείται όταν σηµειωθεί παραβίαση στη Ζώνη 5 (διακοπτόµενα) 

 
Οι θέσεις 26  και 27 αφορούν ειδικές λειτουργίες για την επικοινωνία του συστήµατος 
µε σταθµό λήψης σηµάτων. Αν επιθυµείτε πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις θέσεις 
µνήµης επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία. 

 

Έλεγχος λειτουργιών συστήµατος Θέση 30 Εργοστασιακή ρύθµιση 13 
 
Στη θέση 30 προγραµµατίζονται µερικές πρόσθετοι παράµετροι που καθορίζουν τον τρόπο 
που θα εργάζεται η µονά συναγερµού 
 
Γρήγορος οπλισµός: Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε 
έναν κωδικό χρήστη όταν οπλίζετε το συναγερµό. Ο οπλισµός του συναγερµού µπορεί να 
γίνει απλά πιέζοντας ένα από τα κουµπιά STAY ή ARM. 
 
Μεγάφωνο ή Σειρήνα: Επιλέξτε µεγάφωνο αν η εξωτερική µονάδα ηχητικής ειδοποίησης δεν 
είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο κύκλωµα οδήγησης. Έτσι η ίδια η µονάδα συναγερµού 
θα παράγει ένα ηµιτονικό σήµα διέγερσης του µεγαφώνου. Επιλέξτε Σειρήνα αν η εξωτερική 
µονάδα ηχητικής ειδοποίησης είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο κύκλωµα οδήγησης. 
 
Γρήγορη παράκαµψη: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη δεν χρειάζεται να 
πληκτρολογείτε τον κωδικό χρήστη όταν παρακάµπτετε µια ζώνη. 
 
Σιωπηλό συναγερµός πανικού: Αν επιλέξετε ενεργοποίηση ο συναγερµός δεν θα προκαλεί 
κακία ένδειξη και θα καλούνται σιωπηλά οι τηλεφωνικοί αριθµοί που έχετε ορίσει.  
 
Ηχητική επιβεβαίωση του οπλισµού: Αν επιλέξετε την ενεργοποίηση της ηχητικής 
επιβεβαίωσης θα ακούγεται µια ηχητική ένδειξη από τη σειρήνα όταν οπλίζεται ο συναγερµός. 
 
Παράκαµψη όλων των ζωνών για 3 λεπτά: Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα 
παρακάµπτονται όλες οι ζώνες για 3 λεπτά όταν δίνεται τάση στο σύστηµα.  
 
Θέση 30 1

ο
  ψηφίο 

1
ο
 ψηφίο Μεγάφωνο -

Σειρήνα 
Γρήγορη παράκαµψη Γρήγορος 

οπλισµός 

0 Σειρήνα ΟΧΙ ΝΑΙ 

1(εργοστασιακή 
επιλογή) 

Σειρήνα ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Σειρήνα ΟΧΙ ΝΑΙ 

5 Σειρήνα ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 Μεγάφωνο ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Θέση 30 2
ο
  ψηφίο 

1
ο
 ψηφίο Παράκαµψη 3 

λεπτών 
Σιωπηλός 
συναγερµός 
πανικού 

Ηχητική επιβεβαίωση 
οπλισµού 

0 Ενεργοποιηµένη ΟΧΙ ΟΧΙ 

1 Ενεργοποιηµένη ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 Ενεργοποιηµένη ΟΧΙ ΝΑΙ 

3(εργοστασιακή 
επιλογή) 

Ενεργοποιηµένη ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Απενεργοποιηµένη ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Οι θέσεις 31 έως και 94 αφορούν ειδικές λειτουργίες για την επικοινωνία του 

συστήµατος µε σταθµό λήψης σηµάτων. Αν επιθυµείτε πληροφορίες σχετικά µε αυτές 
τις θέσεις µνήµης επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία. 

 

 

 


