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Σημείωση για τα πνευματικά 
δικαιώματα 
Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της 
Bosch Security Systems, Inc. (“Bosch”), εκτός αν 
επισημαίνεται διαφορετικά. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. 
Μπορείτε να κατεβάσετε ένα και μόνο αντίγραφο της 
παρούσας έκδοσης. Κατεβάζοντας την έκδοση, 
συμφωνείτε: (α) να χρησιμοποιείτε την έκδοση 
αποκλειστικά ως προσωπικό σας βοήθημα (β) να μην την 
εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε να χρεώνετε για τη 
χρήση της έκδοσης και (γ) να μην τροποποιείτε την 
έκδοση καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Bosch. 
Εκτός αν προδιαγράφεται παραπάνω ή αν επιτρέπεται 
από το Νομοθετικό Διάταγμα περί Πνευματικών 
Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας [Copyright Act 1968 (Cth)], 
δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η 
τροποποίηση ή η αποθήκευση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή 
με οποιοδήποτε μέσο, οιουδήποτε τμήματος της 
παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
άδεια της Bosch. 

Σημείωση περί ευθύνης 
Το υλικό αυτό προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες 
με πείρα στην εγκατάσταση αυτού του προϊόντος. Άτομα 
χωρίς την κατάλληλη πείρα θα πρέπει να ζητούν βοήθεια 
πριν επιχειρήσουν οιαδήποτε εγκατάσταση. 
Αν και το παρόν υλικό ετοιμάστηκε με μεγάλη προσοχή, 
η Bosch Security Systems, Inc. και οι αντιπρόσωποί της 
δεν φέρουν ευθύνη προς οιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε 
περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται άμεσα ή 
έμμεσα από πληροφορίες ή από τυχόν παραλείψεις του 
παρόντος υλικού. 
Η Bosch Security Systems, Inc. επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές στα χαρακτηριστικά 
και τις προδιαγραφές των προϊόντων της ανά πάσα 
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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1.0  Τα πρώτα βήματα 
γνωριμίας του ICP-
VR8488 

Το σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-
VR8488 αποτελείται από έναν πίνακα ελέγχου και 
πολυάριθμες συσκευές ανίχνευσης, όπως μαγνητικοί 
αισθητήρες/αισθητήρες κίνησης και αισθητήρες 
καπνού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ICP-
VR8488 είτε με το πληκτρολόγιο είτε με τα ασύρματα 
χειριστήρια ραδιοσυχνοτήτων. Η εταιρεία ασφάλειας 
θα εξετάσει τις εγκαταστάσεις σας και θα τις χωρίσει 
σε περιοχές που ονομάζονται ζώνες. 
Αν κάποια συσκευή ανίχνευσης ανιχνεύσει εισβολή ή 
καπνό, η κατάσταση της συσκευής θα αλλάξει από 
κανονική σε παραβιασμένη. Αν η κατάσταση κάποιας 
συσκευής ανίχνευσης γίνει παραβιασμένη όταν το 
σύστημα ICP-VR8488 είναι οπλισμένο (στη 
λειτουργία AWAY ή στη λειτουργία STAY), το  
ICP-VR8488 θα ενεργοποιήσει ένα συναγερμό και θα 
στείλει μέσω τηλεφώνου μια αναφορά συναγερμού 
στην εταιρεία ασφάλειας. Η εταιρεία ασφάλειας θα 
προβεί στην κατάλληλη ενέργεια. 

1.1 Τύποι ζωνών 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η εταιρεία 
ασφάλειας ενδέχεται να ρυθμίσει με διαφορετικό 
τρόπο τις παραμέτρους των ζωνών του ICP-VR8488. 
Αυτές οι διαφορετικές ζώνες περιγράφονται στον 
Πίνακας 1 της σελίδας 4. 

Πίνακας 1: Τύποι ζωνών 

 
Τύπος Περιγραφή 
Διάρρηξη Η ζώνη προστασίας από διάρρηξη είναι 

προγραμματισμένη να ενεργοποιεί ένα 
συναγερμό μόνο εφόσον εντοπιστεί 
πρόβλημα ενόσω το ICP-VR8488 είναι 
οπλισμένο (στη AWAY λειτουργία ή στη 
λειτουργία STAY). Αν το ICP-VR8488 είναι 
αφοπλισμένο, οι ζώνες προστασίας από 
διάρρηξη δεν θα ενεργοποιήσουν κανένα 
συναγερμό σε περίπτωση παραβίασης. 

24 ώρες Η ζώνη 24 ωρών είναι προγραμματισμένη 
να ενεργοποιεί ένα συναγερμό εφόσον 
εντοπιστεί πρόβλημα (π.χ. από κάποιον 
διακόπτη αντισαμποτάζ), ανεξάρτητα από 
το αν το ICP-VR8488 είναι οπλισμένο. 

Πυρκαγιά Η ζώνη προστασίας από πυρκαγιά είναι 
προγραμματισμένη να ενεργοποιεί ένα 
συναγερμό εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα 
(π.χ. από κάποιον ανιχνευτή καπνού), 
ανεξάρτητα από το αν το ICP-VR8488 είναι 
οπλισμένο. 

 

1.2 Ενδεικτικά ICP-VR8488 

Εικόνα 1: Οθόνη πληκτρολογίου 

 
1 – Ενδεικτικά ζωνών 
2 – Ενδεικτικό λειτουργίας 
3 – Ενδεικτικό τροφοδοσίας 
4 – Ενδεικτικό STAY 
5 – Ενδεικτικό AWAY 

1.2.1 Διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού 
δικτύου AC 

Αν διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου AC, 
θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά 
τροφοδοσίας και λειτουργίας. Το πληκτρολόγιο 
εκπέμπει κάθε λεπτό έναν ήχο μπιπ, για να σας 
προειδοποιήσει ότι η διακόπηκε η τροφοδοσία 
ηλεκτρικού δικτύου AC. Πατήστε μία φορά το 
πλήκτρο [#] για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση 
βλάβης AC και για να σταματήσει ο ήχος μπιπ του 
πληκτρολογίου. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία, 
το ενδεικτικό θα ανάψει και πάλι σταθερά. 
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Πίνακας 2: Καταστάσεις ενδεικτικών 
πληκτρολογίου 

 
Ενδεικτικό Περιγραφή 
 

 
AWAY 

Αναμμένο – το ICP-VR8488 είναι 
οπλισμένο στη λειτουργία AWAY.  
Σβηστό – το ICP-VR8488 δεν είναι 
οπλισμένο στη λειτουργία AWAY. 

 

 
STAY 

Αναμμένο – το ICP-VR8488 είναι 
οπλισμένο στη λειτουργία STAY.  
Σβηστό – το ICP-VR8488 δεν είναι 
οπλισμένο στη λειτουργία STAY. 

 
 

Παροχή 
ρεύματος 

Αναμμένο – η τροφοδοσία  ηλεκτρικού 
δικτύου AC είναι εντάξει.  
Αναβοσβήνει (μαζί με το ενδεικτικό 
λειτουργίας) – διακοπή τροφοδοσίας 
ηλεκτρικού δικτύου AC.  

 
Λειτουργία 

Αναμμένο– υπάρχει προβληματική 
κατάσταση. Επικοινωνήστε με την εταιρεία 
ασφάλειας. 
Αναβοσβήνει (μαζί με το ενδεικτικό 
τροφοδοσίας) – διακοπή τροφοδοσίας 
ηλεκτρικού δικτύου AC. 

Ενδεικτικά 
ζωνών 

Αναμμένο – η ζώνη έχει παραβιαστεί.  
Σβηστό – φυσιολογική κατάσταση.  
Αναβοσβήνει – η ζώνη βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερμού. 

  
Το ενδεικτικό OFF ανάβει όταν το 
σύστημα είναι αφοπλισμένο και 
αναβοσβήνει όταν κάποια ζώνη ανοίξει 
όταν αφοπλιστεί. Το ενδεικτικό σταματά 
να αναβοσβήνει όταν κλείσουν όλες οι 
ζώνες. 

  
Το ενδεικτικό ON ανάβει όταν το σύστημα 
είναι οπλισμένο και αναβοσβήνει όταν 
ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός. Μετά 
την εισαγωγή ενός έγκυρου Κωδικού 
χρήστη, εκτελείται επαναφορά του 
ενδεικτικού. 

1.2.2 Ενδεικτικά ζωνών 
Ένα ενδεικτικό ζώνης (1 έως 8) ανάβει όταν έχει 
παραβιαστεί η αντίστοιχη ζώνη. Αν το ενδεικτικό 
ζώνης αναβοσβήνει, η αντίστοιχη ζώνη βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερμού ή η ζώνη βρίσκεται στη 
μνήμη συναγερμών. Μπορείτε να διαγράψετε τα 
περιεχόμενα της μνήμης συναγερμών την επόμενη 
φορά που θα οπλίσετε το σύστημά σας, 
ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας ξανά το 
ICP-VR8488. 
Η μνήμη συναγερμών σάς επιτρέπει να ελέγχετε ποιες 
ζώνες παραβιάστηκαν πριν από την επαναφορά της 
κατάστασης συναγερμού ή τον αφοπλισμό του 
συστήματος. 

2.0  Αφόπλιση του 
ICP-VR8488 

Πρέπει να αφοπλίζετε ή να απενεργοποιείτε το 
ICP-VR8488 καθώς εισέρχεστε στις εγκαταστάσεις 
σας. Η αφόπλιση του συστήματος απενεργοποιεί όλες 
τις ζώνες προστασίας από διάρρηξη αφήνοντας 
ενεργοποιημένες μόνο τις ζώνες προστασίας από 
πυρκαγιά και λοιπές ζώνες 24 ωρών. 
Για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση κάποιου 
συναγερμού καθώς εισέρχεστε στις εγκαταστάσεις 
σας, πρέπει να εισέλθετε από το προβλεπόμενο σημείο 
εισόδου (από την εξώπορτα για παράδειγμα) και να 
πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας (προεπιλογή = 
2580) και μετά να πατήσετε το πλήκτρο [#] του 
πληκτρολογίου πριν λήξει ο Χρόνος καθυστέρησης 
εισόδου.  Αν δεν αφοπλίσετε το ICP-VR8488 πριν 
από τη λήξη του Χρόνου καθυστέρησης εισόδου, θα 
ηχήσει ο συναγερμός. Μόνο η εταιρεία ασφάλειας 
μπορεί να προγραμματίσει το Χρόνο καθυστέρησης 
εισόδου.  
Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#]. Για παράδειγμα, πατήστε [2 5 8 0 #]. 
Ακούγονται δύο μπιπ, και το ενδεικτικό AWAY 
σβήνει. 
Εναλλακτικά, όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο 
χειριστήριο (Εικόνα 2 της σελίδας 7), μπορείτε να 
αφοπλίσετε το σύστημα πατώντας το πλήκτρο 
ξεκλειδώματος (κουμπί 2). Αν η εταιρεία ασφάλειας 
έχει προγραμματίσει τη σειρήνα να ηχεί όταν 
αφοπλίζετε το ICP-VR8488, ακούγεται ένας ήχος 
μπιπ. 

3.0  Όπλιση του ICP-VR8488 
3.1 Όπλιση στη λειτουργία AWAY 
Σκοπός της λειτουργίας AWAY είναι να βρίσκονται 
όλες οι ζώνες σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε να 
ανιχνεύσουν ενδεχόμενη εισβολή όσο απουσιάζετε 
από τις εγκαταστάσεις σας.   
Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας (προεπιλογή 
= 2580) και πατήσετε το πλήκτρο [#], ο Χρόνος 
καθυστέρησης εξόδου αρχίζει να μετρά αντίστροφα.  
Ο Χρόνος καθυστέρησης εξόδου μπορεί να 
προγραμματιστεί μόνο από την εταιρεία ασφάλειας. 
Για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση κάποιου 
συναγερμού όταν οπλίζετε το ICP-VR8488, θα πρέπει 
να εξέρχεστε από τις εγκαταστάσεις σας πριν λήξει ο 
Χρόνος καθυστέρησης εξόδου. 
Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#]. Για παράδειγμα, πατήστε [2 5 8 0 #]. 
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Ακούγονται δύο μπιπ, και το ενδεικτικό AWAY 
ανάβει. Επίσης, το πλήκτρο [#] φωτίζεται με κόκκινο 
χρώμα. Το πληκτρολόγιο εκπέμπει έναν ήχο μπιπ 
κάθε 2 δευτ. κατά τη διάρκεια της Καθυστέρησης 
εξόδου.  Τα τελευταία 10 δευτ., το πληκτρολόγιο 
παράγει ένα συνεχόμενο ήχο, για να σας 
προειδοποιήσει ότι ο Χρόνος καθυστέρησης εξόδου 
κοντεύει να λήξει. 
Εναλλακτικά, όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο 
χειριστήριο (Εικόνα 2 της σελίδας 7), μπορείτε να 
οπλίσετε το σύστημα στη λειτουργία AWAY 
πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος (κουμπί 1). Αν η 
εταιρεία ασφάλειας έχει προγραμματίσει τη σειρήνα 
να ηχεί όταν οπλίζετε το ICP-VR8488 στη λειτουργία 
AWAY, ακούγονται δύο ήχοι μπιπ. 

3.2 Όπλιση στη λειτουργία STAY 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία STAY όταν θέλετε να 
μπορούν να ανιχνεύουν εισβολή μόνο οι περιμετρικές 
ζώνες των εγκαταστάσεών σας. Οι εσωτερικές ζώνες 
παρακάμπτονται (απενεργοποιούνται) αυτόματα, έτσι 
ώστε να μπορείτε να κινείστε μέσα στα όριά τους 
χωρίς να ενεργοποιείται κάποιος συναγερμός.  
Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας (προεπιλογή 
= 2580) και πατήσετε το πλήκτρο [*], ο Χρόνος 
καθυστέρησης εξόδου αρχίζει να μετρά αντίστροφα.  
Η διάρκεια του Χρόνου καθυστέρησης εξόδου μπορεί 
να προγραμματιστεί μόνο από την εταιρεία 
ασφάλειας.  
Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [*]. Για παράδειγμα, πατήστε [2 5 8 0 *]. 
Ακούγονται δύο μπιπ, και το ενδεικτικό [STAY] 
ανάβει. Επίσης, το πλήκτρο [#] φωτίζεται με κόκκινο 
χρώμα. Το πληκτρολόγιο δεν εκπέμπει ήχους μπιπ 
κατά τη διάρκεια της Καθυστέρησης εξόδου.  
Ωστόσο, θα εκπέμψει έναν ήχο μπιπ όταν λήξει ο 
Χρόνος καθυστέρησης εξόδου στη λειτουργία STAY. 

4.0  Σίγαση συναγερμών 
Αν ηχήσει κάποιος συναγερμός, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό σας (προεπιλογή = 2580) και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#] για να σιγήσει ο συναγερμός.  Ίσως 
χρειαστεί να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
ξανά το ICP-VR8488 για να διαγραφούν τα 
περιεχόμενα της μνήμης συναγερμών. 
Για να σιγήσετε συναγερμούς με ασύρματο 
χειριστήριο, πατήστε το κουμπί 2 (πλήκτρο 
ξεκλειδώματος). Ανατρέξτε στην Εικόνα 2 της 
σελίδας 7. 

5.0  Προσθήκη/διαγραφή 
κωδικού 
χρήστη/ασύρματου 
χειριστηρίου 

Μπορείτε να προγραμματίσετε τα ασύρματα 
τηλεχειριστήρια ραδιοκυμάτων να λειτουργούν μόνο 
ως Κωδικοί χρηστών 9 έως 16. Οι Κωδικοί χρηστών 1 
έως 8 είναι δεσμευμένοι για τους Κύριους κωδικούς, 
και πρέπει να τους καταχωρείτε χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο.  

5.1 Προσθήκη κωδικού χρήστη 
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά 

πατήστε τα πλήκτρα [1] και [#] (για παράδειγμα, 
[2 5 8 0 1 #]). 

2. Καταχωρίστε τον Αριθμό χρήστη (9 έως 16) που 
θέλετε να προσθέσετε/αλλάξετε και μετά πατήστε 
το πλήκτρο [#]. 

3. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό και μετά πατήστε 
το πλήκτρο [#]. 

5.2 Προσθήκη ασύρματου 
χειριστηρίου 

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά 
πατήστε τα πλήκτρα [1] και [#] (για παράδειγμα, 
[2 5 8 0 1 #]). 

2. Καταχωρίστε τον Αριθμό χρήστη (9 έως 16) που 
θέλετε να προσθέσετε και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#]. 

3. Καταχωρίστε τον 9ψήφιο αριθμό ID του 
ασύρματου χειριστηρίου και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#]. 

5.3 Διαγραφή κωδικού 
χρήστη/ασύρματου χειριστηρίου 
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά 

πατήστε τα πλήκτρα [1] και [#] (για παράδειγμα, 
[2 5 8 0 1 #]). 

2. Καταχωρίστε τον Αριθμό χρήστη (1 έως 16) που 
θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το 
πλήκτρο [#]. 

3. Πατήστε το πλήκτρο [*] για να διαγράψετε τον 
Κωδικό χρήστη. 

6.0  Αλλαγή τηλεφωνικών 
αριθμών δικτύου 

Όταν το σύστημα είναι ρυθμισμένο για 
πραγματοποίηση κλήσεων σε τηλεφωνικό δίκτυο, 
μπορείτε να αλλάξετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς 
που θα καλεί το σύστημα σε περίπτωση 
ενεργοποίησης κάποιου συναγερμού. 
1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά 

πατήστε τα πλήκτρα [2] και [#] (για παράδειγμα, 
[2 5 8 0 2 #]). 

2. Πληκτρολογήστε τα ψηφία του τηλεφωνικού 
αριθμού. 
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3. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τηλεφωνικοί 
αριθμοί, πατήστε το πλήκτρο [*] και μετά το 
πλήκτρο [4] (εισάγει μια παύση ανάμεσα στους 
τηλεφωνικούς αριθμούς) και επαναλάβετε το 
Βήμα 2 ή πατήστε το πλήκτρο [#] για έξοδο. 

7.0  Ρύθμιση ημερομηνίας 
και ώρας 

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και μετά 
πατήστε τα πλήκτρα [6] και [#] (για παράδειγμα, 
[2 5 8 0 6 #]). 

2. Καταχωρίστε την ημέρα (ΗΗ), το μήνα (MM) και 
το έτος (ΕΕ) και μετά τις ώρες (ΩΩ) και τα λεπτά 
(ΛΛ). 

3. Πατήστε το πλήκτρο [#] για έξοδο. 

8.0  Πλήκτρα έκτακτης 
ανάγκης 

Το ICP-VR8488 παρέχει λειτουργίες έκτακτης 
ανάγκης με το πάτημα ενός πλήκτρου: συναγερμός 
πανικού (χρειάζεστε άμεση αστυνομική επέμβαση), 
πυρκαγιάς και ιατρικός συναγερμός. Το πάτημα ενός 
εκ των δύο πλήκτρων επί 2 δευτ. ενεργοποιεί τη 
σειρήνα και στέλνει μια αναφορά στην εταιρεία 
ασφάλειας. Η εταιρεία ασφάλειας ενεργεί ανάλογα με 
την εκάστοτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Το ασύρματο χειριστήριο έχει τη δυνατότητα να 
ενεργοποιεί ένα συναγερμό πανικού με ταυτόχρονο 
πάτημα του πλήκτρου κλειδώματος (κουμπί 1) και του 
πλήκτρου ξεκλειδώματος (κουμπί 2). 

9.0  Ασύρματα χειριστήρια 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ICP-VR8488 με το 
ασύρματο χειριστήριο δύο κουμπιών αντί με το 
πληκτρολόγιο στην κεντρική επιτραπέζια μονάδα. 

Εικόνα 2: Χειρισμός με ασύρματο χειριστήριο 

5

4

1

2

3

 
1 – Κουμπί όπλισης 
2 – Κουμπί αφόπλισης 
3 – Κουμπί επιλογής 1 
4 – Κουμπί επιλογής 2 
5 – Κουμπιά όπλισης και αφόπλισης: Πατήστε και 

τα δυο κουμπιά ταυτόχρονα επί 2 δευτ. για να 
ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός Πανικού 

Η εταιρεία ασφαλείας μπορεί να προγραμματίσει το 
μεγάφωνο ή τη σειρήνα του ICP-VR8488 να ηχεί 
κάθε φορά που ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το 
ICP-VR8488 χρησιμοποιώντας το ασύρματο 
χειριστήριο. 
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10.0  Γλωσσάριο όρων 
Πίνακας 3: Γλωσσάριο όρων 

 
Όρος Περιγραφή 
αθόρυβος συναγερμός Πρόκειται για ένα συναγερμό που ακούγεται μόνο σε απομακρυσμένο χώρο, χωρίς 

να παρέχει εμφανή ένδειξη ενεργοποίησης στο χώρο που ενεργοποιήθηκε. 
ανιχνευτής Πρόκειται για μια μονάδα που είναι εγκατεστημένη ως δορυφορικό εξάρτημα σε ένα 

σύστημα ασφαλείας, η οποία προορίζεται για τον εντοπισμό ενός εισβολέα εντός 
μιας προστατευμένης περιοχής. Συνηθισμένοι τύποι συσκευών ανίχνευσης είναι οι 
παθητικοί υπέρυθροι ανιχνευτές, οι ανιχνευτές καπνού, οι φωτοηλεκτρικές δέσμες, οι 
διακόπτες reed και οι αισθητήρες δόνησης. 

ανοικτή ή 
παραβιασμένη 

Αναφέρεται στην κατάσταση μιας ζώνης. Αν μια ζώνη ανοίξει, σημαίνει ότι οι 
συσκευές ανίχνευσης έχουν παραβιαστεί και ότι το ενδεικτικό ζώνης είναι αναμμένο 
(δηλ., κάποιος διακόπτης reed έχει ανοίξει ή κάποιος ανιχνευτής ανίχνευσε εισβολή). 

ασύρματο χειριστήριο Είναι ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
οπλίζετε και να αφοπλίζετε το σύστημά σας ή για να ενεργοποιήσετε ένα συναγερμό 
πανικού. 

αφοπλισμένο Πρόκειται για μια κατάσταση συστήματος κατά την οποία οι συναγερμοί δεν γίνονται 
αποδεκτοί, με εξαίρεση από τις ζώνες 24 ωρών. 

ζώνη Πρόκειται για μια παρακολουθούμενη είσοδο, που χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση ενός συναγερμού. Μια ζώνη μπορεί να έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί 
κάποιον συναγερμό μόνο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο ή να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο. 

ζώνη 24 ωρών Πρόκειται για μια υπό παρακολούθηση είσοδος, στην οποία μπορούν να συνδεθούν 
διακόπτες αντισαμποτάζ και διακόπτες έκτακτης ανάγκης. Αν οιαδήποτε στιγμή 
παραβιαστεί κάποιος από αυτούς τους διακόπτες (ανεξάρτητα από το αν το σύστημα 
είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο), θα ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός. 

καθυστέρηση εισόδου Προγραμματισμένη καθυστέρηση στην απόκριση του συστήματος συναγερμού που 
επιτρέπει σε κάποιο άτομο να εισέλθει σε ένα κτίριο από την πόρτα εισόδου για να 
απενεργοποιήσει το σύστημα. 

καθυστέρηση εξόδου Προγραμματισμένη καθυστέρηση στην απόκριση του συστήματος συναγερμού που 
επιτρέπει σε κάποιο άτομο να εγκαταλείψει ένα κτίριο αφότου ενεργοποιήσει το 
σύστημα. 

κατάσταση 
συναγερμού 

Πρόκειται για την κατάσταση όπου ένα σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο και 
παραβιάζεται κάποια από τις συσκευές ανίχνευσης. Μια Ζώνη 24 ωρών μπορεί να 
ενεργοποιηθεί (ένας ανιχνευτής καπνού για παράδειγμα) όταν το σύστημα είναι 
οπλισμένο ή αφοπλισμένο. 

κέντρο 
παρακολούθησης 

Πρόκειται για έναν ασφαλή χώρο, όπου ένας ψηφιακός δέκτης παρακολουθεί ένα 
πλήθος συστημάτων ασφαλείας και αποκωδικοποιεί τις αναφορές μετάδοσης 
συναγερμών, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορέσει να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές 
για τη λήψη άμεσης δράσης. 

κλειστή Αναφέρεται στην κατάσταση μιας ζώνης. Αν μια ζώνη είναι κλειστή, σημαίνει ότι οι 
συσκευές ανίχνευσης δεν έχουν παραβιαστεί και ότι το ενδεικτικό ζώνης δεν είναι 
αναμμένο (δηλ., κάποιος διακόπτης reed είναι κλειστός ή κάποιος ανιχνευτής είναι σε 
κατάσταση αναμονής για ενδεχόμενη εισβολή). 

κύριος κωδικός Αριθμητικός κωδικός που χρησιμοποιείται για την όπλιση και την αφόπλιση του 
συστήματος, και για να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι 
διαθέσιμες από το πληκτρολόγιο. 

κωδικός χρήστη Αριθμητικός κωδικός που χρησιμοποιείται για την όπλιση και την αφόπλιση του 
συστήματος. 

Λειτουργία AWAY Πρόκειται για τη λειτουργία που χρησιμοποιείται για την όπλιση του συστήματος όταν 
εγκαταλείπετε τις εγκαταστάσεις σας. 

λειτουργία STAY 1 Πρόκειται για μια κατάσταση που απομονώνει αυτόματα ορισμένες ζώνες όταν το 
σύστημα ασφαλείας οπλιστεί σε αυτήν τη λειτουργία. Μόνο ο τεχνικός εγκατάστασης 
μπορεί να προγραμματίσει αυτές τις ζώνες. 
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Πίνακας 3: Γλωσσάριο όρων (συνέχεια) 

 
Όρος Περιγραφή 
λειτουργία STAY 2 Πρόκειται για μια κατάσταση που απομονώνει αυτόματα ορισμένες ζώνες όταν το 

σύστημα ασφαλείας οπλιστεί σε αυτήν τη λειτουργία. Οι ζώνες αυτές μπορούν να 
προγραμματιστούν από τον κάτοχο Κύριου κωδικού. 

πανικός Πρόκειται για μια κατάσταση ή τύπο συναγερμού κατά την οποία ο χρήστης ζητά 
άμεση επέμβαση της αστυνομίας ή άμεση ιατρική βοήθεια. 

πληκτρολόγιο Είναι η συσκευή που σας επιτρέπει να εκτελείτε όλες τις λειτουργίες, π.χ. όπλιση, 
αφόπλιση και προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού σας. 

προειδοποίηση 
εισόδου 

Είναι οι ήχοι μπιπ που εκπέμπει ένα πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της 
καθυστέρησης εισόδου που σας υπενθυμίζουν να αφοπλίσετε το σύστημα. 

τηλεφωνικός 
επιλογέας (dialer) 

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιεί τόνους ή παλμούς για να 
καλέσει έναν ηλεκτρονικό κεντρικό σταθμό λήψης, π.χ. ένα κέντρο παρακολούθησης, 
ένα κινητό τηλέφωνο ή μια φορητή συσκευή τηλεειδοποίησης. Χρησιμοποιεί το 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής για την αποστολή σημάτων συναγερμού ή 
επιτήρησης.  
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11.0  Σημειώσεις εγκατάστασης 

Εταιρεία εγκατάστασης  

Τεχνικός  

Αριθμός τηλεφώνου  

Ημερομηνία εγκατάστασης  

Λήξη εγγύησης  

Έκδοση λογισμικού του πίνακα  

 
Κωδικοί χρήστη 

  Κύριος 
κωδικός

 

      
Χρήστης 1     Χρήστης 9  

      
Χρήστης 2     Χρήστης 10  

      
Χρήστης 3     Χρήστης 11  

      
Χρήστης 4     Χρήστης 12  

      
Χρήστης 5     Χρήστης 13  

      
Χρήστης 6     Χρήστης 14  

      
Χρήστης 7     Χρήστης 15  

      
Χρήστης 8     Χρήστης 16  
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Περιγραφές ζωνών 
  Λειτουργία 

STAY 1 

     
Ζώνη 1     

 
(Εξώπορτα, υπνοδωμάτιο για παράδειγμα)    

Ζώνη 2     

     

Ζώνη 3     

     

Ζώνη 4     

     

Ζώνη 5     

     

Ζώνη 6     

     

Ζώνη 7     

     

Ζώνη 8     

     

 
Χρόνοι εισόδου και εξόδου 
Χρονόμετρο εισόδου 1  δευτ. 

   

Χρόνος εξόδου  δευτ. 

   

Χρόνος επιτήρησης εισόδου για τη λειτουργία STAY 1 και τη λειτουργία 
STAY 2 

 δευτ. 

   

Χρόνος λειτουργίας σειρήνων  λεπτά 

 
Χρόνος παρακολούθησης ανιχνευτών   ημέρες 

 

Μπορεί να επισκευαστεί το σύστημά σας από άλλον τεχνικό; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Αν ΝΑΙ, Κωδικός τεχνικού εγκατάστασης   
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