
 

Κεντρική μονάδα 

 

 

1. Επιλογέας εξόδου συναγερμού: Ρυθμίζει τις εξόδους ρελέ του συναγερμού ως εξό-
δους +12VDC ή ως ξηρές επαφές, όταν ενεργοποιούνται από σήμα συναγερμού. 

2. Τερματική πλακέτα: Ζεύγος από επαφές ρελέ συναγερμού, έξοδο +12V DC 
(200mA max.) με γείωση – διαθέτει εισόδους για τρεις ενσύρματους αισθητήρες κι 
έχει έξοδο για δύο επιπλέον συσκευές (Aux). 

3. Θύρα COM1: Θύρα σύνδεσης του μετατροπέα RS-232, του μετατροπέα Ethernet 
ή της μονάδας GSM (ο μετατροπέας Ethernet καθώς και η μονάδα GSM είναι προαι-
ρετικοί). 

4. Θύρα COM2: Θύρα σύνδεσης για ελεγκτή συσκευών Χ-10 και για διασύνδεση RS-
485 (δεν χρησιμοποιείται). 

5. Θύρα AUX Audio: Audio I/O (είσοδος/έξοδος ήχου) για τη μονάδα GSM (προαιρετι-
κή).  

Υπάρχουν τρεις λυχνίες LED σε πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα στην κεντρι-
κή μονάδα και υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος. 
Όλοι οι αισθητήρες χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες: 
1) Ως 32 Συσκευές Ελέγχου/Πανικού: Τηλεχειριστήριο, εξωτερικό πληκτρολόγι-
ο. 
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2) Ως 128 Αισθητήρες Κλοπής): Μαγνητική επαφή, αισθητήρας κίνησης, ανι-
χνευτής θραύσης τζαμιών. 
3) Ως 64 Αισθητήρες Φωτιάς: Ανιχνευτής καπνού, ανιχνευτής αερίου. 
4) Ως 32 Πομποί Ιατρικής Βοήθειας: Μπουτόν πανικού, ανιχνευτής κλοπής (σε 
κατάσταση ανίχνευσης απραξίας). 
5) Ως 32 Ειδικοί Αισθητήρες: Ανιχνευτής πλημμύρας, αισθητήρας θερμοκρασίας, 
αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Ηλεκτρική Εγκατάσταση 

1. Θέστε σε λειτουργία την εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.  

Σημείωση 
Αν κοπεί το ρεύμα, η εσωτερική 
μπαταρία μπορεί να παράσχει ρεύ-
μα αρκετό για 6 ως 15 ώρες λειτουρ-
γίας (το ακριβές χρονικό διάστημα 
εξαρτάται από το φόρτο επικοινω-
νίας με τις περιφερειακές συσκευές 
και τον τύπο μπαταρίας).  

 

Η κεντρική μονάδα μπορεί να δεχτεί ως και 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Η μπαταρία 1 είναι 9.6V/900mA (ενσωματωμένη) και η μπαταρία 2 (προαιρετι-
κή) είναι 9.6V/600mA, ενώ μπορούν να παρέχουν εφεδρικό ρεύμα για 6-15 ώρες. 
2. Βάλτε στην πρίζα το μετασχηματιστή. 
3. Δώστε τον ∫ˆ‰ÈÎfi ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÙË. 
4. Μπείτε στην ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. 
5. Προγραμματίστε τις βασικές λειτουργίες:  
α) Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ειδοποίησης συναγερμού 
β) Αν επιθυμείτε, ηχογραφείστε τα δικά σας ηχητικά μηνύματα που θα ακούγο-
νται σε περίπτωση συναγερμού 
γ) Εγγράψτε τις ασύρματες συσκευές που έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα. 
6. Ορίστε κι άλλες λειτουργίες, κατά βούληση.  
7. Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, τη μονάδα GSM (προαιρετικά) ή το μετα-
τροπέα Ethernet (προαιρετικά). 
8. Εγκαταστήστε την ασύρματη σειρήνα (αν περιλαμβάνεται στο σύστημά σας). 
9. Μπείτε στη §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯Ú‹ÛË˜ και ρυθμίστε το ρολόι. 
10. Δοκιμάστε κι άλλες λειτουργίες, αν έχουν οριστεί.  
Σημείωση 
Όλες οι ως άνω λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω του λο-
γισμικού που παρέχεται – ανατρέξτε στον αντίστοιχο οδηγό χρήσης του. 
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Μηχανική Εγκατάσταση 

Τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας  

Είναι σημαντικό η κεντρική μονάδα να έχει καλή ποιότητα λήψης των σημάτων 
RF που εκπέμπονται από όλους τους ασύρματους αισθητήρες και ανιχνευτές.  
 
Σημείωση 
Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξετε πριν τοποθετήσετε την κεντρική 
μονάδα σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο: 
- Τοποθετήστε την σε μια κεντρική περιοχή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας 
- Τοποθετήστε την κοντά σε πρίζα ρεύματος και τηλεφωνική πρίζα (αν χρειά-
ζεστε τις αντίστοιχες δυνατότητες κλήσης του συναγερμού) 
- Κρατήστε την μακριά από μεγάλες συσκευές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 

 
Τοποθετείστε στην πρίζα το μετασχηματιστή και την τηλεφωνική γραμμή 

 
 

Τοποθετείστε την κεντρική μονάδα στον τοίχο με το υποστήριγμα βάσης 

 

 

1.4.2 Εγκατάσταση αισθητήρων  

Ελέγξτε την ποιότητα σήματος από την ένδειξη RSSI στην οθόνη πιέζοντας το 
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κουμπί δοκιμής στους αισθητήρες. Επιλέξτε διαφορετικό σημείο εγκατάστασης 
αυτών ή της κεντρικής μονάδας για καλύτερη λήψη και ένδειξη (σε dB) αν είναι 
αναγκαίο. Μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει καλύτερο σήμα (με μέγιστο το 99). 
 
Σημείωση 
Μην τοποθετείτε τους πομπούς σε μεταλλικές επιφάνειες, καθ’ ότι αυτό θα 
περιορίσει σημαντικά το ωφέλιμο εύρος εκπομπής των σημάτων RF. 

 

Οδηγίες χρήσης 
Στο απλό περιβάλλον χρήσης των μενού του συστήματος Secure1 όλες οι λει-
τουργίες πραγματοποιούνται με ευκολία πατώντας τα πλήκτρα «ΟΚ»  ή «Α-
κύρωση» , ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης για την εισαγωγή στοιχείων. 

 
 
 

Αν η οθόνη δείχνει ένα ερωτηματικό (;), απλά απαντήστε πατώντας τα κουμπιά 
«ΟΚ»  ή «Ακύρωση»  στην κεντρική μονάδα. 
Παράδειγμα: Η οθόνη δείχνει «Λειτουρ. Χρησης;» – πατώντας το κουμπί «ΟΚ» 

 θα μπείτε στην §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯Ú‹ÛË˜. Αν η οθόνη δείχνει τη λέξη «Εισαγ.:» τότε 
εισάγετε τα κατάλληλα στοιχεία, ακολουθούμενα από το κουμπί «Enter» (D) 

. Παράδειγμα: Η οθόνη δείχνει 
 

 
 

Το σύστημα ζητά από το χρήστη να εισάγει αριθμητικούς χαρακτήρες συμπλη-
ρώνοντας έναν αριθμό από 0 ως 255 και να πατήσει το κουμπί «Enter» (Εισαγω-
γή – D) . Αν ο χρήστης εισάγει κατά σειρά τα 6, 4, D, σημαίνει ότι ο μετρητής 
χρόνου ορίστηκε στα 64 δευτερόλεπτα. Για όλες τις λειτουργίες ελέγχου χρησι-
μοποιήστε τα κουμπιά  και  για να κινηθείτε πάνω και κάτω στην οθόνη. 
 
Σημείωση 
Πατώντας το κουμπί «Μενού/Πίσω»  μπορείτε να φύγετε από τον βρόγχο 
(την κατάσταση ή υποκατάσταση) που βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή. 

 
 
 

Στην αρχική κατάσταση, η οθόνη δείχνει «ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ» και πληροφορίες για την 
τρέχουσα ώρα και ημέρα. 
 

Χρησιμοποιώντας τα μενού οθόνης 

Αρχική Κατάσταση 



 

 5 

 
 
Μετά την εισαγωγή κωδικού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των λειτουρ-
γιών ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ και ¶Ï‹ÎÙÚÔ-ÎÏÂÈ‰› ή να μπει στις καταστάσεις §ÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÃÚ‹ÛË˜, ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ∫§™. 
 

Ρύθμιση διακοπτών Χ-10 
Κωδικός σπιτιού (Α-Ρ – αρχική τιμή Α): Αυτός ο κωδικός πρέπει να είναι ο ίδιος 
με τον κωδικό σπιτιού που έχει ρυθμιστεί στους διακόπτες Χ-10. Μπορείτε να 
διαλέξετε μεταξύ των (λατινικών) γραμμάτων Α-Ρ. 
Ρύθμιση αυτόματου ελέγχου διακοπτών Χ-10: Προγραμματίζετε το διάστημα 
λειτουργίας των διακοπτών για εφαρμογές αυτοματισμού. Παρακαλούμε ανα-
τρέξτε στις οδηγίες χρήσης των συσκευών Χ-10 για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 

Καταστάσεις λειτουργίας του Secure1 

Ο Secure1 μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις που σχε-
τίζονται με την ώρα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να λειτουργεί. 
 
Κατάσταση «οπλισμού»: Όταν φεύγετε από το σπίτι ή την επιχείρησή σας, θέ-
στε το σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας οπλισμού. Το σύστημα θα επικοινω-
νεί συνεχώς με τους αισθητήρες ή/και ανιχνευτές που είναι ενεργοί και θα σημά-
νει συναγερμό αν κάποιος απ’ αυτούς αντιληφθεί μια μη φυσιολογική κατάστα-
ση μετά το τέλος του διαστήματος που έχει οριστεί ως ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÍfi‰Ô˘. 
 

Πλήκτρο-κλειδί:  
 

Ενεργοποιεί την κατάσταση «οπλι-
σμού» 

Ανενεργός Καθυστέρηση Εξόδου Οπλισμένος

Κατάσταση

Ήχος
καθυστέρησης (0-255 

δευτερόλεπτα)
Ενεργοποίηση συναγερμού σε 

κατάσταση οπλισμού  
 
 

Διαδικασία ενεργοποίησης της κατάστασης οπλισμού 
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Κατάσταση «περιμετρικού οπλισμού»: Σε αυτή την κατάσταση, οι αισθητήρες 
κλοπής που έχουν ενεργοποιημένη την λειτουργία ƒ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ – πÂÚÈÌÂÙÚÈÎ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· θα είναι ενεργοί και θα σημάνουν συναγερμό σε περίπτωση που εντοπί-
σουν παραβίαση του χώρου που καλύπτουν. 
 

Πλήκτρο-κλειδί:  
 

Ενεργοποιεί την κατάσταση «περιμε-
τρικού οπλισμού» 

 
Κατάσταση «ανενεργός»: Σε αυτή την κατάσταση, δε θα εκπεμφθεί συναγερμός 
για τους αισθητήρες κλοπής, αλλά οι αισθητήρες 24ης ζώνης, φωτιάς και τα ια-
τρικά μπουτόν (πανικού) θα συνεχίσουν να είναι ενεργά. 
 

Πλήκτρο-κλειδί:  
 

Ενεργοποιεί την κατάσταση «απενερ-
γοποιησης» 

 

Αντίδραση σε διαφορετικούς συναγερμούς 

Η αντίδραση του Secure1 σε διάφορους συναγερμούς έχει ως εξής:  
• Συναγερμοί κλοπής μπορούν να σημάνουν μόνο όταν το σύστημα είναι σε 

κατάσταση οπλισμού ή περιμετρικού οπλισμού. 
• Συναγερμοί φωτιάς, πανικού, ιατρικού επείγοντος μπορούν να σημάνουν 

οποιαδήποτε στιγμή, άσχετα με την κατάσταση του συναγερμού.  
Όταν σημάνει οποιοσδήποτε από αυτούς τους συναγερμούς, το σύστημα θα 
καλέσει τους προγραμματισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς για βοήθεια. 

 

 
 
Αν χρειαστεί, μπορείτε να σταματήσετε τις κλήσεις και τη σειρήνα, αλλά και να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα, πατώντας το πλήκτρο-κλειδί «C».  
 

Απαντώντας κλήσεις του συστήματος 

Όταν λάβετε εισερχόμενη κλήση από το συναγερμό, μπορείτε να ακολουθή-
σετε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για να επικοινωνήσετε με 
το σύστημα. 

Διαδικασία απόκρισης σε συναγερμό κλοπής 
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Όταν σηκώσετε το τηλέφωνο, η φωνή σας στη γραμμή (πχ, «παρακαλώ;») θα 
ενεργοποιήσει αυτόματα το σύστημα έτσι ώστε να εκπέμψει το φωνητικό μήνυ-
μα, όπως επεξηγείται παρακάτω. 
Θα ακούσετε ένα προ-εγγεγραμμένο φωνητικό μήνυμα δύο φορές, το οποίο θα 
σας ενημερώνει για το είδος του συναγερμού που αναφέρεται από το σύστημα. 
Μετά το μήνυμα, το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση παρακολούθησης για 60 
δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης, είναι δυνατό να ακούτε 
οποιοδήποτε ήχο μπορεί να εντοπίσει το μικρόφωνο της κεντρικής μονάδας ή 
(μετά τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα) και να συνομιλήσετε με ανθρώπους που είναι 
παρόντες στο χώρο. 
Κατά τη διάρκεια των 60 αυτών δευτερολέπτων μπορείτε επίσης να ελέγξετε το 
συναγερμό σας μέσω των πλήκτρων του τηλεφώνου σας. Αν δεν πατήσετε κά-
ποιο πλήκτρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα πρώτα 30 δευτερόλε-
πτα θα ακούτε μόνο, ενώ μετά θα ακουστούν δύο ήχοι και το σύστημα θα μπει 
σε κατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας (ακρόαση και ομιλία) αυτόματα. Δέκα 
(10) δευτερόλεπτα πριν τον τερματισμό της τηλεφωνικής σύνδεσης, το σύστημα 
θα ειδοποιήσει το χρήστη γι’ αυτό με ένα χαρακτηριστικό ήχο.  
Ανάλογα με το πλήκτρο που θα πατηθεί, ο συναγερμός: 
- κόβει άμεσα τη σύνδεση, σταματάει κάθε άλλη προσπάθεια κλήσης και σταμα-
τά τη σειρήνα 
- κόβει άμεσα τη σύνδεση και καλεί τον επόμενο τηλεφωνικό αριθμό 
- ενεργοποιεί την αμφίδρομη επικοινωνία 
- ενεργοποιεί την επικοινωνία ακρόασης (μόνο). 

Έλεγχος μέσω εισερχόμενων κλήσεων 

Μπορείτε να ελέγξετε το σύστημά σας από οποιοδήποτε τηλέφωνο στον κόσμο, 
ενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης απάντησης και δηλώνοντας τον αριθ-
μό κτυπημάτων μετά από τον οποίο το σύστημα θα απαντά.  
 
Ο έλεγχος του συστήματος μέσω εισερχόμενων κλήσεων λειτουργεί ως εξής: 
1. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί στην τηλεφωνική γραμμή 
στην οποία έχετε συνδέσει το σύστημα. 
2. Μετά από τον προκαθορισμένο αριθμό κτυπημάτων, θα ακούσετε ήχους. 
3. Εισάγετε τον κωδικό σας (έχοντας πατήσει πριν το πλήκτρο * και –μετά την 
εισαγωγή του κωδικού– το πλήκτρο #) από το τηλεφωνικό σας καντράν μέσα 
σε 30 δευτερόλεπτα. Αν ο κωδικός είναι σωστός θα ακούσετε πάλι ήχους. Σε α-
ντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εισάγετε πάλι τον κωδικό σας. 
4. Αφού εισαχθεί επιτυχώς ο κωδικός, το σύστημα θα μπει σε κατάσταση παρα-
κολούθησης για 30 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά (αφού ακουστούν δύο σύ-
ντομοι ήχοι) σε κατάσταση αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας για τα επόμενα 
30 δευτερόλεπτα. Κατά το συνολικό χρονικό διάστημα των 60 δευτερολέπτων, 
μπορείτε να δίνετε εντολές από το τηλεφωνικό σας καντράν για να ελέγξετε το 
σύστημα.  
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Τεχνικές προδιαγραφές κεντρικής μονά-
δας 

πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘: 12-15V DC, 300mA/400mA. 
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ‹: 60-90mA (εξαρτάται από τον τύπο του δέκτη και την επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία). 
RF:  Συχνότητα: 868MHz 

 Διαμόρφωση (μετάδοση) δεδομένων: Narrowband FM ή OOK. 
 Ισχύς: λιγότερο από 10mW. 
 Εύρος: περίπου 60-70 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους, λιγότερο σε κλειστούς, στους 25 βαθμούς C. 

∆‡πÔ˜ ‰¤ÎÙË: super heterodyne. 
∫ˆ‰ÈÎÔ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ RF: 16,777,216 συνδυασμοί με checksum για κάθε τύπο αισθητήρα.  
Περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια πιθανοί συνδυασμοί συνολικά. 
∆‡πÔ˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹˜ ÎÏ‹ÛË˜: Παλμικός/Τονικός (επιλεγόμενος). 
∆ËÏÂÊˆÓÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÎÏ‹ÛË˜: ως 10 αριθμοί, ένα pager, 2 ζεύξεις δεδομένων ΚΛΣ. 
∂ÁÁÚ·Ê‹ ÊˆÓ‹˜: 120 δευτερόλεπτα συνολικά. Ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης σε 6 τμήματα, 13 δευτε-
ρόλεπτα για το Κοινό τμήμα, 4 δευτερόλεπτα για κάθε ένα εκ των τμημάτων Πανικού, Κλοπής, Φωτιάς, 
Ιατρικού, Ειδικού και Με Ειδοποίηση. 
∞Ú¯Â›Ô ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: ως 512 αρχεία. 
√ıfiÓË: 3 λυχνίες LED, 2x16 LCD φωτιζόμενη οθόνη (σε μπλε χρώμα). 
∑ÒÓÂ˜ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ: συνολικά 288 ζώνες (128 κλοπής, 64 Φωτιάς, 32 Ελεγκτών, 32 Ιατρικές, 32 Ειδικών 
Αισθητήρων) 
∂ÓÛ‡ÚÌ·ÙÔÈ ·ÈÛıËÙ‹ÚÂ˜: υποστηρίζονται μέχρι τρεις (3) συνολικά. 
ÃÚfiÓÔ˜ ·πÔı‹ÎÂ˘ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË: τουλάχιστο ως 3 μήνες μετά την απώλεια ρεύματος. 
ÃÚfiÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÊÂ‰ÚÈÎ‹ Ìπ·Ù·Ú›·: περίπου 6-15 ώρες (ανάλογα με τον τύπο της μπαταρί-
ας, ισχύει μόνο για την κεντρική μονάδα). 
∫ˆ‰ÈÎÔ›: ως 14 κωδικοί, ο καθένας ως 8 χαρακτήρες. 
ŒÍÔ‰Ô˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡: 230V AC/ 3A επαφές ρελέ ή έξοδος 12V DC/200mA. 
ÃÚfiÓÔ˜ ÂÓÂÚÁÔπÔ›ËÛË˜ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË˜ (ÂÈÛfi‰Ô˘/ÂÍfi‰Ô˘): 0- 255 δευτερόλεπτα (προγραμματιζόμενα).  
¢È·Û‡Ó‰ÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‰È·ÎÔπÙÒÓ Ã-10: ως 16 διακόπτες X-10. 
æËÊÈ·Î¤˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜: RS-232 (9600/8 bits/no parity/1 stop bit) ή 10/100MΒ Ethernet (προαιρετικό), RS-
485 (δε χρησιμοποιείται). 
ªÓ‹ÌË ·πÔÛÙÔÏ‹˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ: 32 χαρακτήρες/σετ, συνολικά 10 σετ. 
∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ (ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓË) ÛÂÈÚ‹Ó·: ένταση ήχου 110dB σε απόσταση 30cm. 
ÀπÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ πÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ∫¤ÓÙÚÔ˘ §‹„Ë˜ ™ËÌ¿ÙˆÓ: Contact ID. 
∞ÎÚ›‚ÂÈ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡: + 5 δευτερόλεπτα την ημέρα. 
∆¿ÛË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ·πÔÎÔπ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜: 20V+4V. 
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: -10�ως 40C.  
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·πÔı‹ÎÂ˘ÛË˜: -20�ως 55C. 
ÀÁÚ·Û›·:10-95%RH (σχετική υγρασία). 
ª¤ÁÂıÔ˜: 248x180x52 mm. 
μ¿ÚÔ˜: περίπου 950 g. 

Διαδικασία ελέγχου μέσω εισερχόμενων κλήσεων 
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Εξωτερικές συσκευές του Secure1 
Τo σύστημα Secure1 περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα συσκευών έτσι ώστε να 
μπορέσετε να φτιάξετε το δικό σας, πλήρες σύστημα, όπως το θέλετε εσείς.  
Όλοι οι αισθητήρες, εκτός του τηλεχειριστηρίου, διαθέτουν ένα μοναδικό, τυχαίο 
αριθμό. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται στο εργοστάσιο, επιτρέποντας ένα συνο-
λικό αριθμό 224 πιθανών συνδυασμών. Επιπλέον, μέσω του ειδικού ελέγχου χρο-
νισμού εκπομπής, το Secure1 μπορεί να αποτρέπει την παρεμβολή από άλλους 
πομπούς του συστήματος που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Το τηλεχειριστήριο 
χρησιμοποιεί αντικλεπτική τεχνολογία κυλιόμενου κωδικού, αλλάζοντας τη ραδι-
οσυχνότητά του κάθε φορά που πατάτε ένα από τα κουμπιά του. Ο συνδυα-
σμός κωδικών που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτής της τεχνολογίας φτάνει 
τους 7,3x1019. Προς συμμόρφωση με τους κανονισμούς των περισσότερων κρα-
τών, η ισχύς σήματος των συσκευών περιορίζεται σε λιγότερα από 10mW, ενώ 
το εύρος εκπομπής σημάτων φτάνει σχεδόν τα 100 μέτρα, χωρίς ενδιάμεσα ε-
μπόδια. Το εύρος αυτό είναι σχετικά μικρότερο σε εσωτερικούς χώρους, ανάλο-
γα με τον τύπο κατασκευής ενός κτηρίου και τα έπιπλα που διαθέτει. 
Μπορείτε να εγγράψετε όλες τις ασύρματες συσκευές και να αλλάξετε τις ρυθ-
μίσεις τους μέσω των ελληνικών μενού της LCD οθόνης της κεντρικής μονάδας 
όπως επεξηγήθηκε στα παραπάνω κεφάλαια. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε την 
ίδια διαδικασία και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση του ειδικού λογι-
σμικού και του μετατροπέα RS-232 που παρέχονται, αφού προσφέρουν μεγα-
λύτερη ευκολία στην πραγματοποίηση των ρυθμίσεων που απαιτούνται. 
 

Συχνές ερωτήσεις – πιθανά προβλήματα 
Πρέπει να επαναφορτίζω την εφεδρική μπαταρία που βρίσκεται εντός της 
κεντρικής μονάδας του συναγερμού;  
Όχι. Η ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία φορτίζεται ενόσω είναι εντός της κε-
ντρικής μονάδας και ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αν 
κάποιος κόψει το ρεύμα στους προστατευμένους χώρους.  
 
Υπάρχουν προβλήματα παρεμβολών του Secure1 με άλλες συσκευές όπως ο 
υπολογιστής, ασύρματο δίκτυο υπολογιστών, ασύρματο τηλέφωνο κλπ.; 
Χάρη στον ειδικό χρονισμό των σημάτων RF και τη σωστή σχεδίαση της κωδικο-
ποίησής τους, οι παρεμβολές με τέτοιες συσκευές περιορίζονται σχεδόν πάντα 
στο μηδέν. Ωστόσο, προτείνεται να μην τοποθετείτε την κεντρική μονάδα κοντά 
σε ηλεκτρικές συσκευές, αν αυτό είναι δυνατό. 
 
Μπορεί ο Secure1 να συνδυαστεί με μια web κάμερα ή ένα DVR (Digital Video 
Recorder – Ψηφιακός εγγραφέας video); 
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Οι έξοδοι ρελέ του συστήματος μπορούν να ενεργοποιήσουν μια web κάμερα 
(αποστέλλει εικόνα σε πραγματικό χρόνο) ή ένα DVR (εκκινεί εγγραφή βίντεο). 
 
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία «απραξίας»; 
Η λειτουργία απραξίας είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό του Secure1 που βοηθά 
σε περιπτώσεις μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, ατόμων με κινητικά προβλήμα-
τα ή νοσήματα όταν μένουν μόνα τους. Υπάρχουν δύο τύποι συσκευών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες απραξίας, το ασύρματο ιατρικό 
μπουτόν και οι αισθητήρες κλοπής (όπως οι αισθητήρες κίνησης PIR και οι μα-
γνητικές επαφές). 
Ασύρματο ιατρικό μπουτόν: Εκτός από το κουμπί βοήθειας που είναι ορατό, 
υπάρχει και ένας αισθητήρας δόνησης εντός της συσκευής. Αν αυτός ο αισθητή-
ρας δεν αντιληφθεί κίνηση εντός 12 ωρών τότε η συσκευή ενεργοποιεί ιατρικό 
συναγερμό απραξίας και καλεί σε βοήθεια. Ο χρήστης δεν πρέπει να αφήνει το 
μπουτόν στο σπίτι αν απουσιάσει απ’ αυτό, για περισσότερες από 12 ώρες, αλ-
λιώς θα σημειωθεί άσκοπος συναγερμός απραξίας. 
Αισθητήρες κλοπής: Όλοι οι αισθητήρες κλοπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως αισθητήρες απραξίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντες αι-
σθητήρες που βρίσκονται σε περιοχές συχνής χρήσης (πχ αυτοί της τουαλέτας ή 
του σαλονιού). Αν οι αισθητήρες δεν αντιληφθούν καμία ενέργεια (κίνηση) εντός 
του χρόνου απραξίας τότε το σύστημα θα ενεργοποιήσει ιατρικό συναγερμό και 
θα καλέσει σε βοήθεια. Ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουρ-
γία αν απουσιάσει από το σπίτι για περισσότερες από 12 ώρες, αλλιώς θα ση-
μειωθεί άσκοπος συναγερμός απραξίας. Ο χρόνος απραξίας μπορεί να ρυθμι-
στεί από 0 ως 72 ώρες. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο το ασύρματο ια-
τρικό μπουτόν, ο χρόνος απραξίας θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 0 ώρες. 

Διάγραμμα σύνδεσης μέσω θύρας RS-232 

 
 
Αν δεν έχετε διαθέσιμη σειριακή θύρα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε ένα μετατροπέα USB σε σειριακή θύρα, τον οποίο μπορείτε να προ-
μηθευτείτε από καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Διάγραμμα σύνδεσης μέσω internet 

 

Διάγραμμα σύνδεσης συσκευών Χ-10  

 
 

Διάγραμμα απολήξεων τερματικής πλακέτας 
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+12V DC: Αυτή η απόληξη παρέχει έξοδο +12V-15V DC/200mA για σύνδεση ε-
πιπλέον (ενσύρματων) συσκευών από το χρήστη. Οι απολήξεις αυτές δεν θα 
λειτουργούν αν υπάρξει διακοπή ρεύματος. 
Alarm out (έξοδος συναγερμού): Οι δύο αυτές απολήξεις είναι οι έξοδοι του ρε-
λέ συναγερμού. Μπορούν να επιλεγούν ως ξηρές επαφές ή ως έξοδοι +9V-
12V/GND (γείωση), ανάλογα με την επιλογή του Alarm out selector. 
Sensor input (είσοδος αισθητήρων): Υπάρχουν τρεις απολήξεις, το AUX1 (εν-
σύρματος αισθητήρας 1), AUX2 (ενσύρματος αισθητήρας 2) και Sensor In (είσο-
δος αισθητήρα – ενσύρματος αισθητήρας 3). Μπορούν να δεχτούν ενσύρματους 
αισθητήρες τύπου NO/NC.  
AUX out 2 (έξοδος AUX2): Η απόληξη αυτή αντιπροσωπεύει την κατάσταση του 
συστήματος. Στην κατάσταση λειτουργίας οπλισμού (οπλισμός και περιμετρικός 
οπλισμός) η έξοδος αυτή θα στείλει ρεύμα τάσης +5V (προστατευόμενο από 
αντίσταση 2 kohm) σε αυτή την απόληξη. Μπορεί να συνδεθεί σε αυτό μια λυ-
χνία LED η οποία θα υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας οπλισμού. 

 
Προτάσεις εγκατάστασης 
Αισθητήρες κίνησης PIR  

Οι ποιοτικοί αισθητήρες κίνησης PIR, όπως αυτοί που συνοδεύουν το σύστημα 
Secure1, προσπαθούν να ανιχνεύσουν ένα συνδυασμό κίνησης και υπέρυθρου 
σήματος από ένα μεγάλο, ζωντανό ον. Μια απλή κίνηση που θα αντιληφθούν 
δεν θα προκαλέσει συναγερμό. Απαιτείται και η αντίστοιχη υπέρυθρη ακτινοβο-
λία, δηλαδή απλά η θερμοκρασία που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα. Οι αισθη-
τήρες κίνησης του Secure1 είναι σχεδιασμένοι να μην ανιχνεύουν κίνηση ζώων ως 
60cm περίπου και βάρους κάτω των 18 κιλών. Δεν δουλεύουν σωστά (ή και κα-
θόλου), ωστόσο, όταν η περιοχή που πρέπει να καλύψουν χωρίζεται από τοίχο 
ή τζάμι. Σε γενικές γραμμές, οι αισθητήρες κίνησης δουλεύουν σε ένα τόξο άνω 
των 100 μοιρών. Έτσι, αν τοποθετηθούν σε μια γωνία 90 μοιρών, μπορούν ν’ 
αντιληφθούν τα πάντα σε μια μέγιστη απόσταση 12 μέτρων.  
Οι κυριότερες προτεραιότητες είναι οι περιοχές που περιλαμβάνουν πολύτιμα 
αντικείμενα, το γκαράζ, διάδρομοι κλπ. Οι αισθητήρες κίνησης Secure1 περιλαμ-
βάνουν αυτοκόλλητα Velcro, έτσι μπορείτε να τα κολλήσετε στον τοίχο χωρίς να 
ανοίξετε τρύπες (προσοχή: η επιφάνεια όπου θα κολληθούν οι αισθητήρες θα 
πρέπει να είναι στεγνή, λεία και καθαρή). 

Μαγνητικές επαφές (παγίδες) για πόρτες/παράθυρα 

Αποτελούνται από δύο κομμάτια: τον πομπό που πρέπει να τοποθετηθεί στην 
βάση της πόρτας ή του παραθύρου και το μαγνήτη που πρέπει να τοποθετηθεί 
στην πόρτα ή το παράθυρο. Το πλεονέκτημα των παγίδων είναι ότι μπορούν να 
οπλιστούν ξεχωριστά. Έτσι, αν έχετε καλύψει όλες σας τις πόρτες και όλα τα 
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παράθυρα με παγίδες, μπορείτε να έχετε περιμετρική κάλυψη του σπιτιού, πχ 
το βράδυ, έχοντας την άνεση να κυκλοφορείτε εντός του σπιτιού. 

Θέση κεντρικής μονάδας 

Προτείνεται να εγκαθίσταται σε ένα σημείο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό, αλ-
λά ταυτόχρονα είναι προσβάσιμο, έτσι ώστε να ακούτε τις οδηγίες ή τα προ-
βλήματα που αναφέρονται από την κεντρική μονάδα αλλά και να μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ακρόασης μέσω τηλεφώνου οποιουδήποτε γε-
γονότος συμβεί στο χώρο σας. Τοποθετείστε την σε σημείο που να υπάρχει πρό-
σβαση σε ηλεκτρική και τηλεφωνική πρίζα. Προτείνεται, ωστόσο, να μην είναι 
πολύ κοντά σε ασύρματα τηλέφωνα ή οθόνες υπολογιστών. 

Ενδεικτικό πλάνο εγκατάστασης αισθητήρων 

Στο σχήμα μπορείτε να δείτε ένα 
παράδειγμα προτεινόμενης εγκα-
τάστασης σ’ ένα σπίτι. Η απόφαση 
για το αν θα τοποθετήσετε ή όχι 
κάποιους αισθητήρες θα πρέπει να 
βασιστεί καθαρά στον προϋπολο-
γισμό σας για τη συνολική εγκατά-

σταση.  
Στο παράδειγμά μας, οι πρώτοι 
τρεις αισθητήρες κίνησης θα τοπο-
θετούνταν ως εξής: 
1. Κουζίνα 
2. Χώρος υποδοχής 
3. Σαλόνι 
Εναλλακτικά, μπορείτε να μην το-
ποθετήσετε αισθητήρα κίνησης στο 
χώρο υποδοχής και να τοποθετή-
σετε μόνο παγίδα στην πόρτα. Οι 
αμέσως επόμενοι αισθητήρες κίνη-
σης θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
χώρους με πολύτιμα αντικείμενα. 
Αν χρησιμοποιήσετε παγίδες, θα 
πρέπει να δώσετε προτεραιότητα 
σε πόρτες και παράθυρα που δεν 
είναι εύκολα ορατά απ’ τους γείτο-
νες ή από το δρόμο. Αν το επιτρέ-
πει ο προϋπολογισμός σας, καλό 
θα ήταν να ασφαλίσετε όλες τις 
πόρτες και παράθυρα του σπιτιού 
με παγίδες. 

Συσκευές που εμφανίζονται στο σχήμα 

 
Αισθητήρες κίνησης PIR 

 
Μαγνητικές επαφές (παγίδες) 

 
Ανιχνευτές καπνού 


