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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Όια ηα ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε 
πξνζηαζία απέλαληη ζε θηλδύλνπο, όπσο ζσκαηηθή-ςπρνινγηθή βιάβε, 
δηάξξεμε θαη ιεζηεία θ.η.ι. ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζύζηεκα αζθαιείαο. Σν 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα αζθαιείαο είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ νη ιεηηνπξγίεο 
βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ώζηε λα πξνάγεη κεγάιν βαζκό 
εκπηζηνζύλεο ζηελ αζθάιεηα. Σα ζύγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο 
είλαη εύθνια ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο αιιά ηαπηόρξνλα θαη αξθεηά πνιύπινθα 
ζηε παξαβίαζε ηνπο. Σν θόζηνο ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα µε ην είδνο πξνζηαζίαο 
(Πεξηκεηξηθή ή Δζσηεξηθή)  πνπ ζα επηιέμεη θαλείο  γηα ηνλ ρώξν ηνπ ζύκθσλα 
κε απηόλ, θαζώο θαη από ηελ δηαζύλδεζε ησλ επηκέξνπο ζπζθεπώλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο (αζύξκαηε ή ελζύξκαηε). Δπηπιένλ θόζηνο αιιά θαη ζεκαληηθή 
αζθάιεηα επηπιένλ πξνζθέξεη ε 24σξε ηερληθή ππνζηήξημε θαη 
παξαθνινύζεζε από εηδηθό θέληξν. 

 

ηα επόκελα θεθάιαηα αλαιύεηαη ε ρξεζηκόηεηα ελόο ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, Θα δνύκε ηη νθέιε κπνξνύκε λα απνθνκίζνπκε γηα ηελ 
πξνζσπηθή καο αζθάιεηα εάλ επηιέμνπκε έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, ηα 
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. 

 

Δπίζεο ζα αλαιύζνπκε ηηο πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ελόο 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε κε ζθνπό ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνληαο ηελ αζθάιεηα πνπ πξέπεη ζηνλ 
ρξήζηε. Χζηόζν θαζηζηάηε αλαγθαία ε αλαθνξά ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ HD-384, 
γηα όηη αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.   

 
Έπεηηα, ζα αλαιύζνπκε ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ. Θα αλαιύζνπκε 

ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο γηα ηε Κ.Μ.Δ., όπσο θαη γηα ην πιεθηξνιόγην, ηελ 
ηερλνινγία (αηζζεηήξεο θαη κέζνδνη αλίρλεπζεο κηαο παξαβίαζεο) πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα απηά, αιιά θαη ην ηξόπν αλαγγειίαο ηεο 
παξαβίαζεο κε θαξνζεηξήλα θαη εηδνπνίεζε ερνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο κέζσ 
ηειεθσληθήο γξακκήο. 

 
Μεξηθά από απηά πνπ ζα αλαιύζνπκε ζα πάξνπλ κέξνο ζην ρώξν πνπ 

ζα αζθαιίζνπκε κε ζθνπό λα δώζνπκε έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν αζθαιείαο 
από κηα αλεπηζύκεηε παξαβίαζε. Ο ρώξνο πνπ θαινύκαζηε λα αζθαιίζνπκε,  
είλαη δεκόζηνο εθπαηδεπηηθόο ρώξνο θαη αλήθεη ζην ΑΣΔΗ Πεηξαηά. Διπίδνπκε 
λα ηνπ πξνζθέξνπκε ηελ αζθάιεηα πνπ ζα ηθαλνπνηεί ην ρώξν ώζηε λα 
πξνζηαηεύεη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

 
1.1  Αζθάιεηα πνπ καο παξέρεη ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 

Όζν  πεξλάλε  ηα  ρξόληα  θαη  ε  εγθιεκαηηθόηεηα  απμάλεηαη,  όιν  θαη  
πην  πνιύ άλζξσπνη αλεζπρνύλ  όηαλ  πξέπεη λα αθήζνπλ  ην ζπίηη ηνπο  
απξνζηάηεπην ηελ ζηηγκή πνπ πεγαίλνπλ ζηε δνπιεηά ή όηαλ θεύγνπλ γηα έλα 
ηαμίδη. Ζ αλεζπρία απηή είλαη αθόκα   πην   έληνλε   όηαλ θάπνηνο   κέλεη   ζε   
κηα “θαθηά” πεξηνρή όπνπ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο είλαη ζπρλέο. Γπζηπρώο, ην λα 
δεηο κέζα ζηνλ θόβν δελ είλαη αζπλήζηζην ζηηο κέξεο καο. Πιένλ ην λα 
θιεηδώλεη θάπνηνο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα δελ έρεη θαη ηόζν κεγάιε 
ζεκαζία. Δθηόο θαη αλ ην ζπίηη ζην νπνίν κέλεη είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε 
αλζεθηηθά πιηθά, δηαζέηεη ηεξάζηηεο θαη πνιύ δπλαηέο πόξηεο θαη έρεη ηδάκηα πνπ 
δε ζπάλε. Αθόκα όκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλαο έκπεηξνο δηαξξήθηεο 
κπνξεί λα ηα  παξαβηάζεη όια απηά. Σν κόλν ζεηηθό ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
είλαη, όηη ζα ηνπ πάξεη πεξηζζόηεξε ώξα γηα λα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζην θηίξην 
απηό. Αθόκα, απηό κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ παξαβίαζε θαζώο ν εηζβνιέαο ζα 
πξέπεη λα θάλεη πνιύ ζόξπβν. 

 

Οη εγθιεκαηίεο ζηηο κέξεο καο δίλνπλ επίζεο κεγάιε ζεκαζία ζην αλ 
έρεη εγθαηαζηαζεί θάπνην ζύζηεκα αζθαιείαο ζην θηίξην πνπ ζέινπλ λα 
παξαβηάζνπλ. Μπνξεί νη εγθιεκαηίεο λα μέξνπλ ηερληθέο γηα ηνλ πώο λα 
απελεξγνπνηήζνπλ θαη πώο λα πξνζπεξάζνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα , αιιά έλα 
ζπίηη κε έλα αμηόπηζην ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν ζπλδπάδεη αληρλεπηέο, 
ζπλαγεξκνύο θαη ζπζθεπέο βίληεν, είλαη έλα θαιό, αμηόπηζην ζύζηεκα ην νπνίν 
απνηειεί “θόβεηξν” γηα έλαλ εηζβνιέα. Ζ αιήζεηα είλαη όηη αθόκα θαη ηα 
θαιύηεξα ζπζηήκαηα αζθαιείαο από κόλα ηνπο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θαιά 
απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σα ζπίηηα πνπ πεξηέρνπλ αθξηβά θαη 
κεγάιεο αμίαο αληηθείκελα ρξεηάδνληαη επηπιένλ κέηξα αζθαιείαο γηα λα 
ζεσξνύληαη αζθαιή. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαιόο θσηηζκόο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ 
θηηξίνπ θαη ηεο απιήο απνζαξξύλεη ηνπο εηζβνιείο πνπ δελ ζέινπλ λα θαλνύλ 
θαη λα γίλνπλ αληηιεπηνί. 

 

Οη ζπλαγεξκνί είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη δηθαηνινγεκέλα δεκνθηιήο, 
αθνύ νη πεξηζζόηεξνη εηζβνιείο ην βάδνπλ ζηα πόδηα όηαλ ελεξγνπνηεζεί ν 
ζπλαγεξκόο θαη αξρίζεη λα ρηππάεη ε ζεηξήλα ηνπ. Σα θαιύηεξα ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκώλ πεξηέρνπλ κηα πνηθηιία “κέηξσλ” αζθαιείαο όπσο αληρλεπηέο ήρνπ 
θαη θίλεζεο, πνιιαπιά θέληξα ειέγρνπ θαη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο 
εηζάγεη έλαλ θσδηθό γηα λα απελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκόο. Οπνπδήπνηε θαη αλ 
κέλνπκε κπνξνύκε λα ζσξαθίζνπκε ην ζπίηη καο από κηα παξάλνκε είζνδν 
ελόο εηζβνιέα. Δγθαζηζηώληαο έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα αζθαιείαο, νπζηαζηηθά 
"αγνξάδνπκε" ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηνπ επίδνμνπ δηαξξήθηε, ώζηε λα επέκβνπλ 
νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 1: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

Όζν πην πνιύπινθν είλαη έλα ζύζηεκα αζθαιείαο, ηόζν πεξηζζόηεξν 

ρξόλν απαηηεί ε ελδερόκελε εμνπδεηέξσζή ηνπ. Άιιε άπνςε είλαη πσο ε 

εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά, 

θαη θαηεπζύλεη ηνλ επίδνμν δηαξξήθηε ζε δηπιαλό "ζηόρν", ν νπνίνο δελ δηαζέηεη 

ζύζηεκα αζθαιείαο .Ζ ζύγρξνλε κνξθή εγθιεκαηηθόηεηαο, εκθαλίδεη θαη κία 

άιιε κνξθή βίαο, ηελ είζνδν εγθιεκαηηώλ ζηηο νηθίεο θαη επαγγεικαηηθνύο 

ρώξνπο, όηαλ νη έλνηθνί ηνπο βξίζθνληαη κέζα ζε απηνύο, κε ζθνπό ηε ιεζηεία. 

Σν ζύζηεκα αζθαιείαο ινηπόλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην, ώζηε λα κπνξεί λα 

πξνζηαηεύζεη θαη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Όπσο αληηιακβαλόκαζηε ινηπόλ, ε 

εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, είλαη κηα αξθεηά ζνβαξή ππόζεζε, ε 

νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ζεβαζκό θαη ηε δένπζα ζνβαξόηεηα, ηόζν 

από απηόλ πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, όζν θαη από ηνλ ίδην ηνλ 

εγθαηαζηάηε ηνπ. 
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1.2  Ση καο δηαζθαιίδεη έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. 

 

Πνιινί παίξλνπλ ηελ απόθαζε λα ηνπνζεηήζνπλ έλα ζπλαγεξκό ζην 
ζπίηη ηνπο όηαλ θεύγνπλ  από ην ζπίηη  ηνπο γηα θάπνην δηάζηεκα (δηαθνπέο), 
όηαλ  αγνξάζνπλ ή ρηίζνπλ έλα θαηλνύξγην ζπίηη, ή όηαλ απιώο απνθαζίζνπλ 
λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα. Αλ ζειήζεηε θαη εζείο λα 
αγνξάζεηε έλα ηέηνην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αθηεξώζεηε αξθεηό ρξόλν θαη λα 
θαηαλνήζεηε πσο ιεηηνπξγεί ην αληίζηνηρν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πνπ ζα 
επηιέμεηε. 

 
Όηαλ ζα έξζεη ε ώξα λα απνθαζίζεηε εάλ ζα πξέπεη λα έρεηε 

εγθαηαζηήζεη έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ, πξέπεη λα δηεξεπλήζεηε ηηο 
δπλαηόηεηεο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ ζα έρεηε γηα θάζε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 
πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. Απηό, ζα ζαο βνεζήζεη ζην λα θάλεηε ηελ ζσζηή 
επηινγή ζπλαγεξκνύ.  

 

Αθόκα, ζα πξέπεη λα έρεηε ζην κπαιό ζαο, όηη ζηελ αγνξά ππάξρεη 
κεγάιε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζπλαγεξκώλ όπνπ ν θάζε ηύπνο έρεη 
δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά από ηα νθέιε πνπ κπνξνύκε λα 
απνθνκίζνπκε από ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ: 

1.   Αύμεζε αζθάιεηαο 
2.   Αίζζεζε απνπζίαο θηλδύλνπ 
3.   Πξνζηαζία 

 
 

Όηαλ έρεηε έλα ελεξγό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζην ρώξν ζαο, ππάξρνπλ 
πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα από ηα νπνία κπνξείηε λα πξνζηαηεύεζηε. Ο 
πεξηζζόηεξνο θόζκνο πηζηεύεη πσο νη ζπλαγεξκνί ππάξρνπλ κόλν γηα ηελ 
πξνζηαζία από κηα δηάξξεμε. Αζθαιώο θαη απηόο είλαη ν θπξηόηεξνο ζθνπόο 
ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκώλ αιιά ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ 
έρνπλ θαη άιιεο δπλαηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα  ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ  
κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηα ζαο από έλαλ εηζβνιέα πνπ 
κπνξεί λα ζέιεη λα βιάςεη εζάο ή ηελ νηθνγέλεηα ζαο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 2: ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Δθηόο  απηνύ,  ππάξρνπλ  ζπζηήκαηα  ζπλαγεξκνύ  ηα  νπνία  ζαο   
βνεζνύλ  λα παξακέλεηε αζθαιείο. Οη ζπλαγεξκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ 
πςειήο ηερλνινγίαο αηζζεηήξεο  νη νπνίνη κπνξνύλ  λα ζαο εηδνπνηήζνπλ  
έγθαηξα γηα ηελ  παξνπζία θαπλνύ από κηα θσηηά κέζα ζην ζπίηη ή γηα ηελ 
παξνπζία ηνμηθώλ αεξίσλ γηα παξάδεηγκα. Έλαο ηέηνηνο ζπλαγεξκόο εηδνπνηεί 
ηνλ ρξήζηε έγθπξα κε απνηέιεζκα αλ θάηη δελ πάεη θαιά (ιόγσ ππξθαγηάο ή 
δηαξξνήο αεξίσλ) ε αζθάιεηα ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην λα κελ 
θηλδπλεύεη θαζώο εηδνπνηνύληαη έγθαηξα από ηνλ ζπλαγεξκό. 

 

Έρνληαο εγθαηεζηεκέλν έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζην ρώξν καο 
κεηώλνπκε ηηο πηζαλόηεηεο λα πέζνπκε ζύκα απόπεηξαο κηαο δηάξξεμεο. Οη 
αξράξηνη δηαξξήθηεο παξαδέρνληαη όηη εάλ δνύλε έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 
εγθαηεζηεκέλν ζην ζπίηη πνπ ζέινπλ έλα δηαξξήμνπλ, απηνθόιιεηα κηαο 
εηαηξίαο πνπ ηνπνζεηεί ζπλαγεξκνύο θνιιεκέλα ζηα ηδάκηα ή παξαηεξήζνπλ 
θάπνηεο ζπζθεπέο ζπλαγεξκνύ ζην ζπίηη απηό, πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ ηελ 
δηάξξεμε απηνύ ηνπ ζπηηηνύ. Οη πεξηζζόηεξνη δηαξξήθηεο παξαδέρνληαη πσο 
δελ ζα ξηζθάξνπλ λα γίλνπλ αληηιεπηνί θαη ζα πξνηηκήζνπλ λα δηαξξήμνπλ 
θάπνην άιιν ζπίηη ην νπνίν δελ ζα δηαζέηεη θάπνην ζύζηεκα ζπλαγεξκό. Όπσο 
είδακε θαη πξηλ, έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ δελ κπνξεί λα θάλεη κόλν απηό. Σα 
ζπζηήκαηα ησλ ζπλαγεξκώλ κπνξνύλ λα απνηξέςνπλ θαη άιινπο ηύπνπο 
εγθιήκαηνο εθηόο από ηελ δηάξξεμε. Δάλ θάπνηνο έρεη ηελ πξόζεζε λα βιάςεη 
εκάο ή θάπνην πξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο καο (βηαζκόο, απαγσγή θηι), ζα είλαη 
πην δύζθνιν γηα απηό ην άηνκν λα εηζέιζεη ζην ζπίηη καο θαη λα θάλεη απηά ηα 
πξάγκαηα, απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζην ζπίηη ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν έλα ζύζηεκα 
ζπλαγεξκνύ. 
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Αθόκα θαη αλ απηό ην άηνκν δελ πηνεζεί από ηελ παξνπζία ηνπ 
ζπλαγεξκνύ θαη δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα ή θάπνηα παξαβίαζε, ην ζύζηεκα 
ζπλαγεξκνύ ζα ερήζεη θαη ζα θαιέζεη γηα βνήζεηα όπσο επίζεο ζα καο 
ελεκεξώζεη νύησο ώζηε λα έρνπκε ηνλ ρξόλν λα νξγαλσζνύκε θαη λα δνύκε 
πώο λα ακπλζνύκε ελαληίνλ ηνπ θαθνπνηνύ. Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ γιηηώζεη 
από ην λα πέζνπλ ζύκαηα δηάξξεμεο ή λα πέζνπλ ζύκαηα θάπνηαο επίζεζεο 
επεηδή είραλ εγθαηαζηήζεη έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζην ζπίηη ηνπο. Αθόκα 
πεξηζζόηεξνη απ‟ όζνπο θαληαδόκαζηε, εγθαζηζηώληαο έλα ζύζηεκα 
ζπλαγεξκνύ, έρνπλ “αλαγθάζεη” δηαξξήθηεο λα επηιέμνπλ άιιν ζπίηη ζην νπνίν 
δελ είλαη εγθαηεζηεκέλν θάπνην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ γηα λα θάλνπλ δηάξξεμε. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε πσο πνιινί απνθεύγνπλ λα πάξνπλ θαη 
λα εγθαηαζηήζνπλ θάπνην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζην ρώξν ηνπο επεηδή 
θνβνύληαη όηη ζα θνζηίδεη πάξα πνιύ. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη πσο απηά πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ όπσο ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία δελ 
κπνξνύλ λα θνζηνινγεζνύλ. 

 

1.3   Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ     

θαη δπλαηόηεηεο. 

1.3.1 Σα πιενλεθηήκαηα ελόο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

Ο ρώξνο καο είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο θαη έηζη ην λα ην δηαηεξήζνπκε αζθαιέο είλαη πάξα 
πνιύ ζεκαληηθό. Γπζηπρώο, ηα ζεκεξηλά ζπίηηα δελ έρνπλ γέθπξεο, ηάθξνπο, 
κπεληέληα ή ρνληξνύο ηνίρνπο από πέηξεο, όπσο ηα παιηά ρξόληα ηα θάζηξα, 
νύησο ώζηε λα είλαη δύζθνιν λα παξαβηαζηνύλ. Παξόια απηά, εκείο  κπνξνύκε 
λα ηα ζσξαθίζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζύγρξνλεο ζπζθεπέο αζθαιείαο  πνπ 
είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα αζθαιείαο είλαη 
απνηειεζκαηηθά θαη πξνζηηά ζηελ ηηκή. Σα ζπζηήκαηα απηά θξαηνύλ ηνπο 
δηαξξήθηεο θαη άιινπο εγθιεκαηίεο ζε απόζηαζε,   πξνζηαηεύνληαο   εκάο,  ηα  
ππάξρνληα  καο  θαη  θαη‟  επέθηαζε  ηηο νηθνγέλεηεο καο. 

 

Έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ είλαη κηα ζύγρξνλε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε 
νπνία πεξηέρεη αηζζεηήξεο θαη έλα ζύζηεκα ρακειήο ηάζεο ζπλδεκέλνο ζηελ 
κνλάδα ειέγρνπ. Όηαλ ηα ζήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνπνύλ γηα θάπνην ιόγν, 
δπλαηνί ήρνη ζπλαγεξκώλ πξνθαινύλ ηελ πξνζνρή καο θαη θνβίδνπλ ηνπο 
δηαξξήθηεο. Οη πην θνηλνί αηζζεηήξεο ελεξγνπνηνύληαη όηαλ κηα πόξηα ή έλα 
παξάζπξν ζπάζνπλ ή αλνίμνπλ. Σα ζπζηήκαηα ησλ ζπλαγεξκώλ  όκσο είλαη 
ζρεδηαζκέλα γηα λα ππεξεηνύλ θαη άιινπο ζθνπνύο εθηόο από κηα δηάξξεμε. 
Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ζπλαγεξκνύο γηα κηα θσηηά θαη θνπκπηά 
παληθνύ (panic button ) κε ηα νπνία κπνξνύκε ρεηξνθίλεηα λα ελεξγνπνηήζνπκε 
ηνλ ζπλαγεξκό. Σα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ πεξηιακβάλνπλ 
επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξία πνπ καο έρεη 
εγθαηαζηήζεη έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ λα αλαγλσξίζεη ηελ δώλε ηεο πεξηνρήο 
πνπ έρεη παξαβηαζηεί, ηελ ώξα θαη ην είδνο ηεο παξαβίαζεο.  
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Αθόκα, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθνύο ζπλαγεξκνύο 
γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο (άιινο ήρνο ερεί ζε κηα ππξθαγηά γηα παξάδεηγκα 
θαη άιινο ήρνο ζε κηα δηάξξεμε). Δπίζεο, κπνξνύλ λα θάλνπλ απηόκαηεο 
θιήζεηο ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ή ζηα ππξνζβεζηηθά ηκήκαηα όηαλ εθδεισζεί 
κηα ππξθαγηά ή κηα δηάξξεμε εμαζθαιίδνληαο ηελ γξήγνξε αληαπόθξηζε ησλ 
ππεξεζηώλ απηώλ ζηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. 

 

Άιιεο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ 
πεξηιακβάλνπλ απηόκαηεο θιήζεηο ζην ηειέθσλν ηνπ ηδηνθηήηε ή ζε θάπνην 
ελαιιαθηηθό ηειέθσλν εάλ ην ηειέθσλν ηνπ ηδηνθηήηε είλαη απαζρνιεκέλν ώζηε 
λα ηνλ ελεκεξώζνπλ γηα θάπνηα παξαβίαζε ή θάπνηα θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο. Άιια ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηα πξνγξακκαηίζνπκε ώζηε 
λα ελεκεξώλνπλ απηόκαηα γηα παξάδεηγκα ηελ εηαηξία ζέξκαλζεο όηη πξέπεη λα 
θάλεη ηνλ θαζηεξσκέλν έιεγρν ηεο όηη ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ καο 
ιεηηνπξγεί ζσζηά. Σέινο, κεξηθά ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ κπνξνύλ λα 
ζπλδεζνύλ κε δηάθνξα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο βίληεν δίλνληαο καο ηε 
δπλαηόηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ελόο γεγνλόηνο. 

 

Σα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο 
ζπλαγεξκνύ είλαη ε αθξίβεηα ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζσζηνύ ζπλαγεξκνύ πνπ 
πξέπεη λα ερήζεη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη ζσζηή αληαπόθξηζε από 
ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο αζθαιείαο. Γη απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα είκαζηε 
επηκειήο ζην λα ηεζηάξνπκε ην ζύζηεκα αζθαιείαο πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη 
ζπίηη καο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νύησο ώζηε εάλ γηα θάπνην ιόγν 
ρξεηάδεηαη επηζθεπή λα ην θαηαιαβαίλνπκε εγθαίξσο. 

 

1.3.2 Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα ελζύξκαηνπ-αζύξκαηνπ 

ζπλαγεξκνύ. 

 

Έλαο πνιύ ζπλεζηζκέλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο, εηδηθά 
γηα απηνύο πνπ απνθαζίδνπλ λα βάινπλ ζπλαγεξκό θαη δελ έρνπλ 
πξνεγθαηάζηαζε θαισδίσζεο, είλαη ε επηινγή ελζύξκαηνπ ή αζύξκαηνπ 
ζπλαγεξκνύ. Γεληθόο θαη νη δύν ηύπνη ζπλαγεξκνύ είλαη πιένλ δνθηκαζκέλνη. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ αζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ είλαη: 

 Γξήγνξνο ρξόλνο εγθαηάζηαζεο (Γελ απαηηεί θαιώδηα)  
 Δπθνιία ζε κειινληηθή επέθηαζε 
 Γπλαηόηεηα απνμήισζεο / κεηαθνξάο ηνπ ζπλαγεξκνύ ζε άιιν ρώξν. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ είλαη: 

 Τςειό θόζηνο εμαξηεκάησλ (ζε ζρέζε κε ηνλ ελζύξκαην) 
 Σαθηηθή αιιαγή ζηηο κπαηαξίεο ησλ όισλ ησλ αηζζεηήξσλ (αλά 1 κε 2 

ρξόληα) 
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 ηηγκηαία ελεκέξσζε αηζζεηήξσλ ζε θάπνηα κνληέια. (θάπνηα 
αζύξκαηα ζπζηήκαηα δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνπλ όηη 
θάπνην παξάζπξν είλαη κόληκα αλνηθηό ή θιεηζηό παξά κόλνλ λα 
ζηείινπλ έλα ζήκα ηελ ώξα πνπ αλνίγεη)   

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ελζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ είλαη 

 Υακειό θόζηνο αληρλεπηώλ (ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζύξκαηνπο) 
 Μηθξό κέγεζνο αληρλεπηώλ (ε καγλεηηθέο επαθέο είλαη πνιύ πην 

δηαθξηηηθέο) 
 Υακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

πξνεγθαηάζηαζε θαισδίσζεο. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ελζύξκαηνπ ζπλαγεξκνύ είλαη: 

 Μεγαιύηεξνο ρξόλνο εγθαηάζηαζεο. 
 Απαηηείηαη θαισδίσζε. 

Σν ζπκπέξαζκα: Καη ηα ελζύξκαηα θαη ηα αζύξκαηα ζπζηήκαηα είλαη 
αμηόπηζηα. Σν θόζηνο είλαη ζρεδόλ αληίζηνηρν θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κηαο θαη 
ην αζύξκαην ζύζηεκα έρεη αθξηβά εμαξηήκαηα αιιά δελ απαηηεί κεγάιν ρξόλν 
εγθαηάζηαζεο (ελδεηθηηθά 2 – 3 ώξεο). Από ηελ άιιε, ην ελζύξκαην ζύζηεκα 
έρεη ρακειό θόζηνο εμαξηεκάησλ αιιά ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξόλν εγθαηάζηαζεο 
(ελδεηθηηθά 5 – 8 ώξεο) 

 

1.3.3 Γπλαηόηεηεο ζπλαγεξκνύ. 

Δθκεηαιιεπόκελνη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπλαγεξκνύ, κπνξείηε λα: 

 Οπιίδεηε ην ζύζηεκα θαη λα παξακέλεηε ζηνλ ρώξν 
 Να νπιίδεηε κόλν έλα κέξνο ηνπ ζπλαγεξκνύ (πρ απνζήθε). 
 Να νπιίδεηε θαη λα αθνπιίδεηε ην ζύζηεκα κέζσ ηειεθώλνπ κε ηε 

ρξήζε θσδηθνύ. 
 Να νπιίδεηε θαη λα αθνπιίδεηε ην ζύζηεκα κε ηελ ρξήζε αζύξκαηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ. 
 Να ειέγρεηε ηνλ ειεθηξνινγηθό πίλαθα ηεο νηθίαο ή ηεο επηρείξεζεο 

ηειεθσληθά κέζσ ηνπ ζπλαγεξκνύ 
 Να αθνύηε ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ζαο ζε πεξίπησζε 

ζπλαγεξκνύ κέζσ κηθξνθώλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πιεθηξνιόγην. 

Οη ζπλαγεξκνί έρνπλ ελζσκαησκέλν ηειεθσληθό θσδηθνπνηεηή κε 
δπλαηόηεηα απνζηνιήο όισλ ησλ ζπκβάλησλ ζε θέληξν ιήςεο ζεκάησλ.  Σα 
βαζηθόηεξα από ηα ζήκαηα πνπ κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γηάξξεμε 
 Όπιηζε / Αθόπιηζε 
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 Αθόπιηζε ππό απεηιή 
 Γηαθνπή Ρεύκαηνο 
 Υακειή Μπαηαξία 
 Φσηηά 
 Υακειή Θεξκνθξαζία 
 Τςειή Θεξκνθξαζία 
 Τγξαζία 
 ήκα Παληθνύ 
 Tamper 

 

1.4  Γνκή ελόο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

Ο ζπλαγεξκόο απνηειείηαη από ηελ θεληξηθή κνλάδα (πίλαθαο 
ζπλαγεξκνύ), ην πιεθηξνιόγην, ηηο ζπζθεπέο νπηηθναθνπζηηθήο ζήκαλζεο 
(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζεηξήλα) θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ή εζσηεξηθνύο 
αηζζεηήξεο. Σέινο γηα λα είλαη αμηόπηζηνο έλαο ζπλαγεξκόο, πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ηνπο ηδηνθηήηεο ή αθόκα θαιύηεξα έλα 
εηδηθό θέληξν ιήςεο (ΚΛ-Κέληξν Λήςεο εκάησλ). 

Όια ηα εμαξηήκαηα ζπλδένληαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα είηε ελζύξκαηα ή 
αζύξκαηα. Ζ θεληξηθή κνλάδα ε νπνία ζεσξείηε θαη ε «θαξδηά» ηνπ 
ζπλαγεξκνύ, ηξνθνδνηείηαη κόληκα κε ξεύκα 220 V θαη έρεη κπαηαξία ε νπνία 
δηαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ξεύκαηνο. 

Σν θόζηνο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο είλαη ζρεηηθό κε ην αλ είλαη ελζύξκαηε 
ή αζύξκαηε θαη κε ην πόζεο δώλεο έρεη. Οη δώλεο ζην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ 
δηαρσξίδνπλ ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν ππάξρεη ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε 
πεξηνρέο (πρ παξάζπξα νξόθνπ, ξαληάξ νξόθνπ, θεληξηθή είζνδνο). 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 

Πιεθηξνιόγην:  

Αλάινγα κε ην κνληέιν ηνπ ζπλαγεξκνύ, κπνξεί λα εγθαηαζηαζνύλ έλα 
ή πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα. Τπάξρνπλ θαη θάπνηα πνην νηθνλνκηθά θέληξα ηα 
νπνία έρνπλ ελζσκαησκέλν ην πιεθηξνιόγην. 

 

Γεληθόο, όιεο νη ελέξγεηεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπλαγεξκνύ (όπσο όπιηζε/ 
αθόπιηζε), ε ελεκέξσζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα ην αλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν 
ή αλ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα (πρ ρακειή κπαηαξία, δηαθνπή ξεύκαηνο) 
γίλεηαη άκεζα από ην πιεθηξνιόγην. ην πιεθηξνιόγην απεηθνλίδνληαη νη δώλεο 
ηνπ ζπλαγεξκνύ νη νπνίεο είλαη ελεξγνπνηεκέλεο ή ε δώλε ηνπ ζπλαγεξκνύ πνπ 
έρεη παξαβηαζηεί. 
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EIKONA 3: ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ 

Τπάξρνπλ πιεθηξνιόγηα νπνύ όιεο νη ελδείμεηο δίλνληαη κε ιακπάθηα ή 
πιεθηξνιόγηα ηα νπνία έρνπλ νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ. 

εηξήλεο: 

Οη ζεηξήλα ηνπ ζπλαγεξκνύ είλαη έλα από ηα πνην βαζηθά εμαξηήκαηα 
γηα ηελ απνηξνπή από θινπή. ηαηηζηηθά νη πηζαλόηεηεο θάπνηαο θαθόβνπιεο 
επίζεζεο κεηώλνληαη θαηά 80% όηαλ ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Γηα λα θαηαιάβεη 
θάπνηνο θαθόβνπινο όηη ππάξρεη ζπλαγεξκόο είλαη ινγηθό λα είλαη εκθαλή ε 
εμσηεξηθή ζεηξήλα. 

Ο ζπλδπαζκόο κηαο εμσηεξηθήο θαη κηαο εζσηεξηθήο ζεηξήλαο νη νπνίεο 
ελεξγνπνηνύληαη ζε πεξίπησζε εηζβνιήο, απνηεινύλ κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε 
γηα ηνλ εηζβνιέα θαη δελ επηηξέπνπλ λα παξακείλεη εύθνια ζην ρώξν. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4: ΔΗΡΖΝΑ 

Δηδηθόηεξα, ε εμσηεξηθή ζεηξήλα είλαη ην πην επάισην εμάξηεκα ηνπ 
ζπλαγεξκνύ αθνύ είλαη εθηεζεηκέλε ζε εμσηεξηθό ρώξν. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη 
λα πξνζπαζήζεη ν εηζβνιέαο λα ηελ παξαβηάδεη. Απηό ην ζέινπκε γηαηί έρεη έλα 
κηθξνδηαθόπηε (tamper) ν νπνίνο ειέγρεηαη από ηνλ ζπλαγεξκό επί 24σξνπ 
βάζεσο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παξαβηάζεη ηελ ζεηξήλα (είηε μειώλνληαο 
ηελ ή αλνίγνληαο ηελ) ζα θαιέζεη άκεζνο ζην ΚΛ ή ζηνλ ηδηνθηήηε. 
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Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εγθαηάζηαζεο, επηιέγνπκε θαη 
ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο / αληρλεπηέο γηα λα ζπλδεζνύλ ζηελ θεληξηθή 
κνλάδα. 

 

Αληρλεπηήο Κίλεζεο: 

Οη αληρλεπηέο θίλεζεο είλαη από ηνπο πιένλ θιαζζηθνύο αληρλεπηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπλαγεξκό. Γηαρσξίδνληαη ζε ππέξπζξνπο θαη 
κηθξνθπκαηηθνύο. Οη ππέξπζξνη αληρλεπηέο ιεηηνπξγνύλ αληρλεύνληαο δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο. Οη κηθξνθπκαηηθνί αληρλεπηέο αληρλεύνπλ θίλεζε θαη δηαθνξά 
ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5: ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ 

Ζ εκβέιεηα αλίρλεπζεο ζίγνπξα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Καηά βάζε ζηελ αγνξά θπθινθνξνύλ κνληέια κε κήθνο 
αλίρλεπζεο ηα 10 κε 15 κέηξα θαη πιάηνο ηηο 90 κε 120 κνίξεο. 

 

 

Μαγνηηική Δπαθή: 

Οη καγλεηηθέο επαθέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αζθαιίζνπλ πόξηεο ή 
παξάζπξα. Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό ζε κέγεζνο εμάξηεκα ην νπνίν απνηειείηε 
από 2 κέξε. Σν ζηαζεξό κέξνο ην νπνίν έρεη έλα έιαζκα, ηνπνζεηείηε ζην 
θνύθσκα ελώ έλα καγλεηηθό αληίθξηζκα ηνπνζεηείηε ζην θηλνύκελν κέξνο ηεο 
πόξηαο ή ηνπ παξαζύξνπ. 



- 13 - 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ 6: ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ 

Όηαλ ή πόξηα θιείλεη, ν καγλήηεο έξρεηαη ζε αληίθξηζκα κε ην ζηαζεξό 
κέξνο θαη θιείλεη ην έιαζκα. Με ηνλ ηξόπν απηό, γλσξίδνπκε όηη ηα παξάζπξα 
θαη νη πόξηεο είλαη θιεηζηά. 

 

Αληρλεπηέο Φσηηάο: 

Αληρλεπηέο Καπλνύ / Φσηηάο: Οη αληρλεπηέο θαπλνύ – θσηηάο αθνξνύλ 
έλα θεθάιαην από κόλνη ηνπο. Παξόια απηά, ππάξρνπλ ππξαληρλεπηέο νη νπνίνη 
κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ απεπζείαο πάλσ ζην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη δελ 
πζηεξνύλ ζε όηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 7: ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΦΧΣΗΑ 

Αληρλεπηέο ηέηνηνπ ηύπνπ είλαη νη ππξαληρλεπηέο θαπλνύ, ππξαληρλεπηέο 
ζεξκνθξαζίαο (ζεξκνδηαθνξηθνί), θαπλνύ & ζεξκνθξαζίαο, αληρλεπηέο κέγηζηνπ 
νξίνπ ζεξκνθξαζίαο (ηδαληθνί γηα ιεβεηνζηάζηα). 
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Αληρλεπηέο Θξαύζεο Ταινπηλάθσλ:  

Πξόθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή ε νπνία έρεη κηθξόθσλν θαη αληρλεύεη 
αθνπζηηθά ζπρλόηεηεο. Δλεξγνπνηείηαη όηαλ πξνθιεζεί ήρνο από ζξαύζε 
θξπζηάιινπ θαη έρεη εκβέιεηα πεξίπνπ 10 κέηξα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 8: ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΘΡΑΤΖ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ 

 

 

Αληρλεπηέο Θεξκνθξαζίαο: 

Οη αληρλεπηέο ζεξκνθξαζία δελ είλαη ηίπνηα άιιν από έλα ζεξκόκεηξν, 
ην νπνίν όκσο είλαη ςεθηαθό. Ρπζκίδεηαη γηα λα ελεξγνπνηείηαη ζηελ 
ζεξκνθξαζία πνπ επηζπκνύκαη. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 9: ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Πνιιή θιαζηθή εθαξκνγή ηέηνηνπ ζεξκνκέηξνπ ζπλαληάκε ζε 
θξενπσιεία, εηαηξίεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη βηνκεραλίεο παξαγσγήο εππαζώλ 
ηξνθίκσλ ηα νπνία ρξεηάδνληαη ςύμε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη ζεξκόκεηξσλ θαη κπνξνύλ λα αληρλεύνπλ 
ζεξκνθξαζίεο ρηιηάδσλ βαζκώλ θειζίνπ. Ζ πην θιαζζηθή εθαξκνγή γηα ηνλ 
ζπλαγεξκό αθνξά ζεξκνθξαζίεο από 50 έσο -150 βαζκνύο θειζίνπ. 
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Αληρλεπηέο Τγξαζίαο:  

Οη αληρλεπηέο πγξαζίαο κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ θάπνηα δηαξξνή 
λεξνύ. Σέηνηνη αληρλεπηέο ρξεζηκνπνηνύληαη δίπια ζε ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο, 
rack room, βηβιηνζήθεο, δσκάηηα αξρείσλ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 10: ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΤΓΡΑΗΑ 

 

 

Γέζκεο Δμσηεξηθνύ Υώξνπ: Οη δέζκεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ απνηεινύληαη 
από δύν εμαξηήκαηα (πνκπόο θαη δέθηεο) ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ κεηαμύ 
ηνπο νπηηθή επαθή (ε απόζηαζε αλάκεζα ηνπο κπνξεί λα θηάζεη από 2 κέρξη 
250 κέηξα). Όπσο θαη κε ηνπο αληρλεπηέο θίλεζεο, νη δέζκεο κπνξεί λα είλαη 
ππέξπζξεο ή κηθξνθπκαηηθέο. Μεηαμύ ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε δεκηνπξγείηαη 
έλα αόξαην πιέγκα πξνζηαηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ πεξίκεηξν ηνπ 
ζπηηηνύ ζηελ απιή ή ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο εμσηεξηθά. 
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2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΝΑΡΓΔΜΟΤ 

ΚΣIΡΗΧΝ 

 

2.1  Πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ 

Ζ ηνπνζέηεζε ελόο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ δελ είλαη θαζόινπ απιή 
ππόζεζε δηόηη πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ αξρηθά όια ηα πηζαλά ζεκεία εηζόδνπ 
ελόο δηαξξήθηε ζηνλ πξνζηαηεπόκελν ρώξν, ρσξίο λα κέλνπλ θελά αλνίγκαηα, 
θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνζάξξπλζε πξνζέγγηζήο ηνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
ηνπνζέηεζε θαη  ζύλδεζε όισλ ησλ κέζσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ ήδε έρνπκε 
αλαιύζεη ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, δει. ε εγθαηάζηαζε ελόο πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 
νη νπνίεο αλαιύνληαη παξαθάησ: 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 16:ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΚΔΤΧΝ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Δ ΠΗΣΗ. 

1. Λεπηνκεξήο κειέηε ηεο ζέζεο πνπ έρεη ην θηίξην ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρώξν θαη ηη είδνο θηίξην είλαη. Δάλ δειαδή βξίζθεηαη ζε πόιε ή ζε εμνρή 
(εδαθηθή θαηάζηαζε ηνπ γύξσ ρώξνπ), ζε δηακέξηζκα (αλάινγα κε ηνλ 
όξνθν), κνλνθαηνηθία (κε θήπν ή ρσξίο) θαηάζηεκα, εξγνζηάζην, 
απνζήθε, γξαθείν θ.ι.π. 
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2. Λεπηνκεξήο κειέηε ηνπ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ρώξνπ πνπ θαιύπηεη 
ην θηίζκα. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα γλσξίζνπκε θαιά όιε ηελ 
εζσηεξηθή δηαξξύζκηζε πνπ έρεη ην θηίξην θαη αλ έρεη θήπν, κε θξάθηε ν 
νπνίνο πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, ή έρεη ειεύζεξν νηθόπεδν γύξν ηνπ. 

 

 
3. Γηα λα γίλεη επθνιόηεξν ην έξγν ηνπ ηερληθνύ πνπ ζα ην εγθαηαζηήζεη θαη 

ζπγρξόλσο γηα λα είλαη δπλαηή ε ζσζηόηεξε επηινγή ησλ κέζσλ θαη 
ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα ζρεδηάζεη έλα πξόρεηξν 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ρώξνπ πνπ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία, επάλσ 
ζην νπνίν ζα ζεκεησζνύλ νη ζέζεηο ησλ αηζζεηήξσλ θαη νη ηύπνη πνπ 
πξέπεη λα επηιεγνύλ. 
 

4. Ο ηερληθόο λα δηαρσξίζεη ην ζύζηεκα ζε δπν βαζηθέο πεξηκεηξηθέο 
δώλεο θάιπςεο ηνπ ρώξνπ, ηελ εζσηεξηθή (εληόο ηνπ θηηξίνπ) θαη ηελ 
εμσηεξηθή (γύξσ από ην θηίξην). Οη δώλεο απηέο κπνξεί λα εξγάδνληαη 
ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ή αλεμάξηεηεο ε κηα από ηελ άιιε ή θαη 
ζπλδπαζκόο θαη ησλ δπν πεξηπηώζεσλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 
πεξίζηαζε θαη ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί όηη 
ε βαζηθή πεξηκεηξηθή δώλε ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, αλάινγα κε ηελ 
εζσηεξηθή ηνπ δηαξξύζκηζε, κπνξεί λα δηαρσξηζζεί ζε δπν ή 
πεξηζζόηεξνπο θιάδνπο ώζηε ηα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα 
είλαη ιίγα (εάλ είλαη δπλαηόλ λα είλαη έλα ζε θάζε θιάδν) θαη λα έρνπλ 
όζνπο πεξηζζόηεξνπο αγσγνύο γίλεηαη (ζηα θαιώδηα πνπ δηαηίζεληαη 
από ην εκπόξην ππάξρνπλ εώο 12 αγσγνί).    

 

 

5. Σνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζύλδεζεο ηεο Κ.Μ.Δ κε ηα αηζζεηήξηα 
εμαξηήκαηα ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ αόξαηα από ηνλ 
θάζε επηζθέπηε, πξνζηαηεπκέλα από θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ 
δεκηνπξγνύλ δηαθνζκεηηθέο αλαζηαηώζεηο ζηνλ ρώξν πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδίσλ ηζρύεη 
όηαλ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα ζε ρώξν πνπ ήδε έρεη 
θαηνηθεζεί, ελώ εάλ πξόθεηηαη γηα νηθνδνκή πξέπεη ηα θαιώδηα λα 
εληνηρηζζνύλ. 
 

6. Δπηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ ρξεηάδνληαη 
γηα λα έρνπκε πιήξε πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ θαη ζπγθεθξηκέλεο 
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο (εάλ θξηζεί ε βαζηθή επηινγή νηθνλνκηθώο 
αζύκθνξε ) νη νπνίεο δελ ζα απνδπλακώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 
7. Ζ επηινγή ησλ ζπζθεπώλ μεθηλά από ηα αηζζεηήξηα πνπ πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ, ζε όιν ηνλ ρώξν, ζηελ ζπλέρεηα από ηηο ζπζθεπέο 
ζεκάλζεσο πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηέινο ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα κεηαδώζνπλ 
ην κήλπκα δηάξξεμεο ζε θάπνηα απόζηαζε.  
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Από ηελ ζηηγκή πνπ νινθιεξώλεηαη απηή ε επηινγή ηόηε κπνξνύκε λα 
επηιέμνπκε ηελ θαηαιιειόηεξε Κ.Μ.Δ ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 
ειέγμεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο ιεηηνπξγηέο πνπ ζέινπκε. 
 

8. Δπεηδή νη ζύγρξνλεο Κ.Μ.Δ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδνπλ 
αηζζεηήξεο ππξθαγηάο – θσηηάο – αεξίσλ ζα πξέπεη λα πξνηείλεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ δπν αηζζεηήξσλ γηα πξόιεςε δπζάξεζησλ 
απνηειεζκάησλ ζε επαίζζεηνπο ρώξνπο όπσο ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ 
ζαινληνύ, εάλ ππάξρεη ηδάθη, ή ζε άιιν ζεκείν όπνπ δει. ππάξρεη 
πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο εζηηώλ παξόκνησλ πξνβιεκάησλ. Δθόζνλ 
όκσο ε εγθαηάζηαζε πξόθεηηαη λα γίλεη ζε εξγνζηάζην ή απνζήθε ή 
κεγάιν  δεκόζην θηίξην επηβάιιεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ 
θσηηάο – θαπλνύ – αεξίσλ. εκεηώζηε όηη νη αηζζεηήξεο ζπλδένληαη κε 
ηελ Κ.Μ.Δ κέζσ εηδηθνύ θπθιώκαηνο πξνζαξκνγήο θαη ζε ρσξηζηή 
δώλε από ηνπο ππόινηπνπο αηζζεηήξεο.  

 

 
9. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε επίζεο εάλ ν αγνξαζηήο επηζπκεί δηπιή 

θάιπςε ζε θάζε πξνζηαηεπόκελν ρώξν. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε θάζε 
άλνηγκα ηνπ ρώξνπ, από ην νπνίν κπνξεί λα εηζρσξήζεη ν δηαξξήθηεο, 
θαη αλάινγα κε ηα αληηθείκελα αμίαο πνπ ππάξρνπλ ζε απηόλ, λα 
ηνπνζεηεζνύλ δπν αηζζεηήξηα όκνηα ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. Σα 
αηζζεηήξηα απηά ζα ζπλδεζνύλ ζε δηαθνξεηηθή δώλε θαη ζα είλαη δπλαηή 
ε ελεξγνπνίεζή ηνπο ή απελεξγνπνίεζή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή. Σν πιενλέθηεκα απηνύ ηνπ ηξόπνπ 
εγθαηάζηαζεο είλαη όηη ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηαο ζπζθεπήο 
(εζθεκκέλεο ή όρη), εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε πξνζέιεπζε ηνπ 
ηερληθνύ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. Σν 
κεηνλέθηεκα είλαη όηη ππάξρεη αύμεζε ηνπ θόζηνπο εγθαηάζηαζεο. 
 

10. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο θάκεξαο γίλεηαη ζπλήζσο ζε πεξηπηώζεηο 
όπνπ πξέπεη λα ππάξρεη πςειό πνζνζηό αζθάιεηαο ζηνλ ρώξν 
πξνζηαζίαο όπσο αεξνδξόκηα, εξγνζηάζηα ή απνζήθεο ππξνκαρηθώλ, 
θύιαμε δεκνζίσλ πξνζώπσλ ( πξσζππνπξγνί, ππνπξγνί θ.α ). 
Αλάινγα δε κε ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
παξαθνινύζεζε ησλ MONITOR ηνπνζεηνύκε απιέο θάκεξεο ή κε 
ππέξπζξε ιήςε.  

 

 
11. Σέινο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πξνζζεηά αηζζεηήξηα πέξαλ ησλ 

όζσλ πεξηπηώζεσλ αλαθέξακε δηόηη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο ζα 
επηβαξπλζεί πνιύ ρσξίο ιόγν θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη 
πεξηπινθόηεξε θαη δπζθνιόηεξε. 
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2.2 Πξόηππν ΔΛΟΣ HD-384 γηα εγθαηαζηάζεηο 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινύληαη από δηάθνξα 
ειεθηξνινγηθά πιηθά ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε θαιώδηα θαη αγσγνύο. 

 

Απηό θπζηθά δε γίλεηαη ηπραία αιιά κε θαλόλεο θαη πξόηππα πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζνύληαη  από κειεηεηέο θαη ηερληθνύο, πξνθεηκέλνπ νη ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθό ηνπο 
απνδέθηε (ρξήζηε) αζθαιείο θαη ιεηηνπξγηθέο. Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ζηελ 
Διιάδα αθνινπζνύληαη νη θαλνληζκνί  Κ.Δ.Ζ.Δ (Καλνληζκνί Δζσηεξηθώλ 
Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ). 

 

Από ην 2004 δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ ΔΛΟΣ έλα λέν Πξόηππν ην HD-
384 γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην νπνίν κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο επηθπξώζεθε θαη δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα Σεο Κπβεξλήζεσο 
ζηηο 5 Μαξηίνπ 2004 θαζηζηώληαο ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ. Παξαθάησ 
αλαθέξεηαη ην ηκήκα ηνπ ΔΛΟΣ , ηξνθνδνηήζεηο γηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο.  

 
 
 
Κεθάιαην 56:Σξνθνδνηήζεηο γηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο 
 
5.6.1.Γεληθά 

 
5.6.1.1.1.  Γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πξέπεη λα 
επηιέγεηαη κηα πεγή πνπ ζα είλαη ηθαλή λα δηαηεξεί ηελ ηξνθνδόηεζε γηα 
επαξθή ρξόλν. 

 
5.6.1.1.2.  Γηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ απαηηείηαη λα ιεηηνπξγνύλ ζε  
ζπλζήθεο ππξθαγηάο, όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ, είηε από 
θαηαζθεπήο είηε κε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, 
αληνρή επαξθνύο δηάξθεηαο ζηε θσηηά. 

 
5.6.1.2.  Γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο από έκκεζε επαθή ζα 
πξέπεη λα πξνηηκώληαη ηα κέηξα ηα νπνία δελ πξνθαινύλ ηελ απηόκαηε 
δηαθνπή ηεο ηξνθνδόηεζεο κε ηελ εκθάληζε ελόο  πξώηνπ ζθάικαηνο. ην  
ζύζηεκα ζύλδεζεο ησλ  γεηώζεσλ  ΗΣ  πξέπεη  λα  πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο  
ζπλερνύο  επηηήξεζεο ηεο κόλσζεο, νη νπνίεο δίλνπλ νπηηθή θαη αθνπζηηθή 
έλδεημε θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξώηνπ ζθάικαηνο. 

 
5.6.1.3.  Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε 
λα δηεπθνιύλνληαη ε  πεξηνδηθή επηζεώξεζή  ηνπ,  ν έιεγρνο  (νη δνθηκέο) θαη 
ε ζπληήξεζή ηνπ. 
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5.6.2. Πεγέο 
 

ημειώζεις : 
1  Οη πεγέο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπζηεκ άησλ αζθαιείαο πξέπεη λα επηιέγνληαη 
θαη λα εγθαζίζηαληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Σκήκα 551 θαη επηπιένλ 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 562.1 κέρξη 562.6. 
2    Οη ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηώλ ηνπ ηύπνπ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηα απηνθίλεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθθηλεηή δελ ηθαλνπνηνύλ γεληθά ηηο 
απαηηήζεηο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 
 

5.6.2.1.  Οη πεγέο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη  σο κόληκνο εμνπιηζκόο θαη θαηά ηξόπν ώζηε ε ιεηηνπξγία 
ηνπο λα κε κπνξεί λα παξεκπνδηζηεί από κηα βιάβε ηεο θαλνληθήο πεγήο 
ηξνθνδόηεζεο. 

 
5.6.2.2.   Οη πεγέο ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη ζε θαηάιιειν ρώξν θαη λα είλαη πξνζηηέο κόλν ζε εηδηθεπκέλα 
ή ελεκεξσκέλα άηνκα. 

 
5.6.2.3.  Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο ησλ πεγώλ ηξνθνδόηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο  πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν θαη επαξθή εμαεξηζκό, ώζηε ηα 
θαπζαέξηα, νη θαπλνί ή νη αλαζπκηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο παξάγνληαη από 
απηέο, λα κε κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ ζε ρώξνπο πξνζηηνύο ζε άηνκα. 

 
5.6.2.4. Ηδηαίηεξεο αλεμάξηεηεο ηξνθνδνηήζεηο από ην ίδην δεκόζην δίθηπν 
δηαλνκήο ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο από  ην  νπνίν  γίλεηαη  θαη  ε  θαλνληθή  
ηξνθνδόηεζε  δελ  είλαη  δεθηέο  σο  πεγέο  ηξνθνδόηεζεο  ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο εθηόο εάλ ππάξρεη επαξθήο εμαζθάιηζε όηη νη ηξνθνδνηήζεηο από 
ηηο δύν πεγέο (ηελ   θαλνληθή   θαη   απηήλ   ηνπ   ζπζηήκαηνο   αζθαιείαο)   
είλαη   εμαηξεηηθά   απίζαλν   λα   δηαθνπνύλ ηαπηνρξόλσο. 

 
 
5.6.2.5.  ηελ  πεξίπησζε  πνπ  ππάξρεη  κηα  θαη  κόλε  πεγή  
πξννξηδόκελε  γηα  ηελ  ηξνθνδόηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, απηή 
δελ ζα  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα άιιε ρξήζε.  
Αλ  ππάξρνπλ  δηαζέζηκεο πεξηζζόηεξεο πεγέο, απηέο κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ εθεδξηθή ηξνθνδόηεζε άιισλ θαηαλαιώζεσλ, 
εθηόο ησλ  ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ππό ηνλ όξν όηη ζηελ πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο  ιεηηνπξγίαο κηαο  πεγήο, ε παξακέλνπζα δηαζέζηκε ηζρύο 
είλαη ηθαλή γηα ηελ  εθθίλεζε  θαη  ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο. Απηό γεληθά θαζηζηά αλαγθαία  ηελ απηόκαηε απόξξηςε 
νξηζκέλσλ θαηαλαιώζεσλ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

 

5.6.2.6. Σα άξζξα  562.2 έσο 562.5 δελ έρνπλ  εθαξκνγή, ζηηο απηόλνκεο 
ζπζθεπέο, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησκέλν αλεμάξηεην ζπζζσξεπηή 
ηξνθνδόηεζήο ηνπ.  
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5.6.3.  Κπθιώκαηα 
 
 

5.6.3.1. Σα θπθιώκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη 
αλεμάξηεηα από   θάζε άιιν θύθισκα. 
 

ημείφζη: Απηό ζεκαίλεη όηη έλα ειεθηξηθό ζθάικα ή νπνηαδήπνηε επέκβαζε 
ή ηξνπνπνίεζε ζην έλα θύθισκα δελ ζα επεξεάδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
άιινπ. Απηό κπνξεί λα απαηηεί ην δηαρσξηζκό ησλ θπθισκάησλ  κε ηε ρξήζε 
ππξάληνρσλ πιηθώλ ή δηαθνξεηηθέο νδεύζεηο ή ηνλ εγθηβσηηζκ ό  ζε 
πεξηβιήκ αηα. 
 

5.6.3.2.  Σα θπθιώκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δελ επηηξέπεηαη λα 
δηέξρνληαη κέζα από ρώξνπο  νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θηλδύλνπο ππξθαγηάο 
εθηόο εάλ είλαη ππξάληνρα. Σα θπθιώκαηα δελ  επηηξέπεηαη ζε θακηά 
πεξίπησζε λα δηέξρνληαη κέζα από ρώξνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 
θηλδύλνπο εθξήμεσλ. 

 
ημείφζη: Ζ δηέιεπζε ησλ θπθισκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κέζα 
από ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ θίλδπλνη ππξθαγηάο πξέπεη λα απνθεύγεηαη όπνπ 
απηό είλαη εθηθηό ζηελ πξάμε. 
 

5.6.3.3.  Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθόξηηζεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 
473.1   κπνξεί λα παξαιείπεηαη. 

 
5.6.3.4. Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ πξέπεη λα 
επηιέγνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη έηζη ώζηε κ ία ππεξέληαζε ζε έλα 
θύθισκα λα κε κπνξεί λα παξαβιάςεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ  άιισλ 
θπθισκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

 
5.6.3.5.  Οη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ρεηξηζκώλ πξέπεη λα είλαη εύθνια 
αλαγλσξίζηκεο  θαη λα είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ρώξνπο πξνζηηνύο κόλν από 
εηδηθεπκέλα ή ελεκεξσκέλα άηνκα. 

 
5.6.3.6.   Οη δηαηάμεηο ζήκαλζεο θηλδύλνπ πξέπεη λα κπνξνύλ λα 
αλαγλσξίδνληαη επθξηλώο. 

 
 
5.6.4.      πζθεπέο Καηαλάισζεο 
 

 
5.6.4.1. Ο ηύπνο ησλ ιακπηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ πξέπεη λα  είλαη ζπκβαηόο κε ην ρξόλν κεηαγσγήο 
έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ε πξνδηαγξαθόκελε ζηάζκε θσηηζκνύ. 

 
5.6.4.2. ηηο  ζπζθεπέο  πνπ  ηξνθνδνηνύληαη από  δύν  δηαθνξεηηθά 
θπθιώκαηα,( ην θύθισκα θαλνληθήο ηξνθνδόηεζεο θαη ην θύθισκα 
αζθαιείαο) πξέπεη λα  εμαζθαιίδεηαη όηη έλα ζθάικα ην νπνίν ιακβάλεη 
ρώξα ζην έλα θύθισκα δελ ζα παξαβιάπηεη νύηε ηελ πξνζηαζία έλαληη 
ειεθηξνπιεμίαο νύηε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ θπθιώκαηνο. ε απηέο 
ηηο ζπζθεπέο, αλ είλαη  αλαγθαίν, εθηεζεηκέλα αγώγηκα κέξε λα ζπλδένληαη 
ζηνπο αγσγνύο πξνζηαζίαο θαη ησλ δύν θπθισκάησλ.                               .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 
3. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 

 

3.1 Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

 

 Μηα κνλάδα ειέγρνπ ΚΜΔ, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζε ζεκεία ώζηε ν 
ρξήζηεο λα έρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε απηήλ θαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ θαη 
θαηά ηελ έμνδν ηνπ από ην θηήξην πνπ πξνζηαηεύεηαη. Ζ εγθαηάζηαζε 
ηεο κνλάδαο ειέγρνπ γίλεηαη ζπλήζσο ζηελ κπξνζηηλή πόξηα.   Αθόκα, 
αμίδεη   λα ζεκεηώζνπκε πσο ε κνλάδα ειέγρνπ είλαη ν εγθέθαινο όινπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Μηα  ή  πεξηζζόηεξεο  πξνεηδνπνηεηηθέο  ζπζθεπέο,   όπσο   ζπζθεπέο   
πνπ παξάγνπλ ήρνπο (ζεηξήλα) ή ζπζθεπέο όπσο πξνβνιείο, νη νπνίεο 
ζπλήζσο ηνπνζεηνύληαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ηνπ θηεξίνπ πνπ 
ζέινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε. 

 Μηα  ή  πεξηζζόηεξεο  ζπζθεπέο  αλίρλεπζεο  ή  αηζζεηήξεο  
αλίρλεπζεο.  Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ζηελ νπζία ην άιθα θαη ην σκέγα 
ζηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ. 

 
Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο 

ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπ, απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο όπνπ όηαλ 
ν ζπλαγεξκόο   εληνπίζεη   θάπνηα   παξάβαζε   απηόκαηα   θαιεί   είηε   ην   
γεηηνληθό αζηπλνκηθό ηκήκα είηε ηνλ ηδηνθηήηε αιιά θαη ζπζθεπέο όπσο 
κπαηαξίεο νη νπνίεο ελεξγνπνηνύληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο. Σέινο, ε κνλάδα ειέγρνπ ηνπνζεηείηε ζε έλα πξνζηαηεπηηθό θνπηί, ην 
νπνίν ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη κεηαιιηθό, θαη ηνπνζεηείηε ζην θέληξν ηεο 
πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε. 

 

3.1.1 Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ 

Ο θεληξηθόο πίλαθαο ειέγρνπ δέρεηαη θαη επεμεξγάδεηαη ηα δηάθνξα 
εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο αληρλεπηέο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο 
δώλεο πνπ πεξηιακβάλεη απηόο, θαη ζηηο νπνίεο ηαμηλνκνύληαη νη δηάθνξνη ρώξνη 
ηνπ γηα πξνζηαζία νηθήκαηνο. Από ηνλ θεληξηθό πίλαθα δίλεηαη ε εληνιή 
ελεξγνπνίεζεο ησλ νξγάλσλ ζήκαλζεο ή εηδνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπλαγεξκνύ. Ζ ΚΜΔ ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ 
βξίζθεηαη ζην θύθισκα ηνπ όπνπ ζα ηνπο αλαθέξνπκε παξαθάησ. Ζ ΚΜΔ 
απνηειείηαη από έλα εμσηεξηθό θνπηί, έλα κεηαζρεκαηηζηή γηα ηελ ειεθηξηθή 
ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο µε 6 ή 12 Volt DC, µηα κπαηαξία πνπ απνηειεί 
ηελ εθεδξηθή ειεθηξηθή παξνρή ζε πεξίπησζε εζθεκκέλεο ή όρη δηαθνπήο ηνπ 
ξεύµαηνο. 
 



- 23 - 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ 17: ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ ε 
κηθξνειεθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξνϋπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ησλ επεμεξγαζηώλ ησλ κεγάισλ ζπζηεκάησλ ,ε δηάθνξα είλαη 
κεγάιε ζε πνιιά επίπεδα. Όκσο δελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ θαζώο ε 
εθαξκνγή ηνπο δηαθέξεη. 

 
Τπάξρεη κηα ζεηξά από εθαξκνγέο εηδηθνύ ζθνπνύ ελζσκαησκέλσλ 

κηθξνϋπνινγηζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο, ειέγρνπ απηνθηλήησλ, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθά όξγαλα 
θ.α. ε ηέηνηεο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξακε ε ρξήζε ηζρπξόηεξσλ επεμεξγαζηώλ 
από απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη δελ καο σθειεί. 

 
Γηα ην ιόγν απηό δηαηίζεληαη νη  κηθξνειεγθηέο πνπ ελζσκαηώλνπλ ζην 

ίδην νινθιεξσκέλν θύθισκα ηελ ΚΜΔ καδί κε πεξηθεξεηαθά όπσο (κλήκε, 
ρξνληζηέο, αθξνδέθηεο, DAC θαη ADC, ζεηξηαθέο θαη παξάιιειεο ζύξεο 
επηθνηλσλίαο) θ.α. Γηαιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν κηθξνειεγθηή κπνξεί λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ην πιήζνο ησλ εμσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ. Όια ηα 
κηθξνϋπνινγηζηηθά  ζπζηήκαηα θαζώο θαη νη ππνινγηζηέο απνηεινύληαη από ηα 
ηδία βαζηθά ηκήκαηα: ΚΜΔ, κνλάδεο 1/0, κλήκε, θαη ζύζηεκα ρξνληζκνύ 
(ξνιόη). Ζ ΚΜΔ δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξία ζπκθώλα κε ηηο νδεγίεο ελόο 
πξνγξάκκαηνο εληνιώλ. Γηαρεηξίδεηαη επίζεο έλα πιήζνο γξακκώλ έιεγρνπ 
όπνπ ειέγρεη ηα πεξηθεξεηαθά θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ έμσ θόζκν.  

Μεξηθά πεξηθεξεηαθά εηζόδνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέςνπλ αλαινγηθά 
ζήκαηα ζε δπαδηθά ςεθηά πνπ ζε έλα θύθισκα αληηζηνηρεί ζε 0-5 V ηάζε (πρ 
αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ). 
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 Άιιεο κνλάδεο εηζόδνπ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε δηαθνπηώλ 
κπνξνύλ λα παξάζρνπλ θαηεπζείαλ ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο όπσο έλα 
πιεθηξνιόγην. Σηο θαηαζηάζεηο απηέο ηηο δέρεηαη ε ΚΜΔ ζαλ είζνδν. 

 
ηηο ζπζθεπέο εμόδνπ ε ΚΜΔ απνζηέιιεη ςεθηαθά δεδνκέλα ηα νπνία νη 

ζπζθεπέο απηέο κπνξνύλ λα κεηαηξέςνπλ ζε άιιε κνξθή ζήκαηα γηα λα 
δώζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εηζόδσλ ζηνλ έμσ θόζκν.  
 

 

ΥΖΜΑ1: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΝΟ ΜΗΚΡΟΤΠΟΛΓΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ελόο κηθξνϋπνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο όπνπ έρνπκε ηηο εηζόδνπο ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ έμνδν δειαδή 

ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Οη είζνδνη ζην ζύζηεκα ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

έλαο δηαθόπηεο πνπ ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί κηα δηάηαμε, έλα 

πιεθηξνιόγην πνπ δέρεηαη εληνιή από ην ρξήζηε θαη έλα αηζζεηήξα 

ζεξκνθξαζίαο. Οη είζνδνη κέζα από ην πξόγξακκα ηνπ κηθξνϋπνινγηζηή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ κλήκε πνπ απνζεθεύεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δεδνκέλα, 

όπσο θαη ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νη αθκέο ηνπ ζήκαηνο απηνύ 

ππξνδνηνύλ θάζε ζηνηρεηώδε ελέξγεηα ζην εζσηεξηθό ηεο ΚΜΔ ή ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ. Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ δειαδή ηελ κλήκε 

ηνπ ξνινγηνύ θαη ηελ επεμεξγαζία θαζώο θαη ηα πξνγξάκκαηα απηνύ, είλαη ε 

επεμεξγαζία ησλ εηζόδσλ κεηαηξέπνληαο ηα ζε  εμόδνπο. Οη έμνδνη ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη κηα νζόλε LCD, κηα ζεηξήλα, ή έλαο απηόκαηνο ξπζκηζηήο 

ειεθηξηθνύ ζήκαηνο, εκθαλίδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο.  

 
 Έλα κηθξνϋπνινγηζηηθό ζύζηεκα πξννξίδεηαη θπξίσο γηα εθαξκνγέο 

ειέγρνπ, νη είζνδνη θαη έμνδνη ηνπ είλαη ζήκαηα από αηζζεηήξεο θαη 
ελεξγνπνηεηέο ή δηαθόπηεο .Πρ ζε έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ν ελζσκαησκέλνο 
κηθξνεπεμεξγαζηήο δέρεηαη είζνδν από αηζζεηήξεο ππέξπζξσλ αθηίλσλ,  
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ζνξύβνπ, θαπλνύ , πγξαζίαο θ.α. γηα λα αληρλεύζεη αλ εηζήξζε θάπνηνο ή αλ 
έρεη εθδεισζεί ππξθαγηά/πιεκκύξα ζηνλ πξνζηαηεπόκελν ρώξν. 

 Ζ θύξηα έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζεηξήλα, ν θάξνο θαη ε θιήζε 
ηειεθώλνπ. ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ ππάξρεη έλα ζηνηρεηώδεο 
πιεθηξνιόγην θαη κηα LCD νζόλε , ησλ νπνίσλ όκσο ε ρξήζε είλαη βνεζεηηθή. 

 

Έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ή όιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο κηαο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο (ΚΜΔ) ζε έλα εληαίν 
νινθιεξσκέλν θύθισκα (IC). Οη πξώηνη κηθξνεπεμεξγαζηέο εκθαλίζηεθαλ ζηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ειεθηξνληθέο 
αξηζκνκεραλέο. Ζ ελζσκάησζε ησλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ ζε άιιεο ζπζθεπέο, 
αθνινύζεζε ζρεηηθά γξήγνξα ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 
κηθξνεπεμεξγαζηώλ πνπ αθνινύζεζε ζπλδέεηαη κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 
από γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ. Έλαο ζύγρξνλνο 
κηθξνεπεμεξγαζηήο απνηειείηαη από ηηο αθόινπζεο κνλάδεο. 

 

 Μνλάδα απνθσδηθνπνίεζεο (Decoding Unit) 
 

 Αξηζκεηηθή θαη Λνγηθή Μνλάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): Ζ 
κνλάδα ζηελ νπνία εθηεινύληαη κία πξνο κία νη αξηζκεηηθέο ή ινγηθέο 
πξάμεηο, όπσο ππαγνξεύνληαη από ηηο εληνιέο πνπ έρνπλ δνζεί. 
 

 Καηαρσξεηέο (Registers): Μηθξά θειηά κλήκεο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
επεμεξγαζηή, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
ησλ δεδνκέλσλ, θαζώο απηά πθίζηαληαη επεμεξγαζία. Οη θαηαρσξεηέο 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, 
ηόζν σο πξνο ηελ νξγάλσζε όζν θαη σο πξνο ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπο. 
 

 Μνλάδα ειέγρνπ (Control Unit): Διέγρεη ηε ξνή δεδνκέλσλ από θαη 
πξνο ηελ ALU, ηνπο θαηαρσξεηέο, ηε κλήκε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 
κνλάδεο εηζόδνπ/εμόδνπ. 
 

 Μνλάδα πξνζθόκηζεο (Fetch Unit): Μεηαθέξεη ηηο εληνιέο από ηε 
κλήκε ζηνλ επεμεξγαζηή. 
 

 Μνλάδα πξνζηαζίαο (Protection Unit): Δμαζθαιίδεη ην απνδεθηό ηεο 
θάζε δηεξγαζίαο πνπ εθηειεί ν επεμεξγαζηήο, ώζηε λα κε 
ηξνπνπνηνύληαη δεδνκέλα πνπ δελ πξέπεη ή λα κελ εθηεινύληαη κε 
απνδεθηέο εληνιέο, όπσο π.ρ. δηαίξεζε αξηζκνύ κε ην κεδέλ. 

 
 
Ο κηθξνειεγθηήο είλαη έλαο ηύπνο επεμεξγαζηή, νπζηαζηηθά κηα 

παξαιιαγή κηθξνεπεμεξγαζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ειάρηζηα 
εμσηεξηθά εμαξηήκαηα, ιόγσ ησλ πνιιώλ ελζσκαησκέλσλ ππνζπζηεκάησλ 
πνπ δηαζέηεη. Υξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζε όια ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα 
(embedded systems) ειέγρνπ ρακεινύ θαη κεζαίνπ θόζηνπο, όπσο απηά πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηνκαηηζκνύο, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο θαη θάζε είδνπο απηνθηλνύκελα ηξνρνθόξα νρήκαηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1


- 26 - 
 

Γηαθνξέο από ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή  

ηνπο ζύγρξνλνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο γηα κε ελζσκαησκέλα 
ζπζηήκαηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρύ. Ζ επειημία αλάπηπμεο 
δηαθνξεηηθώλ εθαξκνγώλ είλαη κεγάιε, θαζώο ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηειηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηα εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ηα νπνία 
δηαζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα (κηθξνεπεμεξγαζηή), ε νπνία δελ είλαη 
εμεηδηθεπκέλε. Αληίζεηα, ζηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο γηα ελζσκαησκέλα 
ζπζηήκαηα (κηθξνειεγθηέο), νη νπνίνη έρνπλ κηθξόηεξεο ή θαη κεδακηλέο 
δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά, απηνύ ηνπ είδνπο, ε 
επειημία είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζώο θαη ε ππνινγηζηηθή ηζρύο. Οη κηθξνειεγθηέο 
δίλνπλ έκθαζε ζην κηθξό αξηζκό νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπζθεπήο, ην ρακειό θόζηνο θαη ηελ εμεηδίθεπζε.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 2: ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

 

Αλαιπηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνειεγθηώλ είλαη: 

 Απηνλνκία, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζύλζεησλ πεξηθεξεηαθώλ 
ππνζπζηεκάησλ όπσο κλήκεο θαη ζύξεο επηθνηλσλίαο. Έηζη πνιινί 
κηθξνειεγθηέο δελ ρξεηάδνληαη θαλέλα άιιν νινθιεξσκέλν θύθισκα γηα 
λα ιεηηνπξγήζνπλ. 
 

 Ζ ελζσκάησζε πεξηθεξεηαθώλ ζεκαίλεη επθνιόηεξε πινπνίεζε 
εθαξκνγώλ ιόγσ ησλ απινύζηεξσλ δηαζπλδέζεσλ. Δπίζεο, νδεγεί ζε 
ρακειόηεξε θαηαλάισζε ηζρύνο, κεγηζηνπνηώληαο ηε θνξεηόηεηα θαη 
ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία ελζσκαηώλεηαη ν 
κηθξνειεγθηήο. 
 

 Υακειό θόζηνο. 
 

 Μεγαιύηεξε αμηνπηζηία, θαη πάιη ιόγσ ησλ ιηγόηεξσλ δηαζπλδέζεσλ. 
 

 Μεησκέλεο εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ θαη κεησκέλε 
επαηζζεζία ζε αληίζηνηρεο παξεκβνιέο από άιιεο ειεθηξηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Σν πιενλέθηεκα απηό πξνθύπηεη από ην 
κηθξόηεξν αξηζκό θαη κήθνο εμσηεξηθώλ δηαζπλδέζεσλ θαζώο θαη ηηο 
ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο ιεηηνπξγίαο. 
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 Πεξηζζόηεξνη δηαζέζηκνη αθξνδέθηεο γηα ςεθηαθέο εηζόδνπο-εμόδνπο (γηα 
δεδνκέλν κέγεζνο νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο), ιόγσ ηεο κε 
δέζκεπζήο ηνπο γηα ηε ζύλδεζε εμσηεξηθώλ πεξηθεξεηαθώλ. 
 

 Μηθξό κέγεζνο ζπλνιηθνύ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 

 

Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή ησλ κηθξνειεγθηώλ δελ δηαθέξεη από απηή ησλ 
θνηλώλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ, αλ θαη είλαη ζηνπο πξώηνπο, απαληάηαη ζπρλά ε 
αξρηηεθηνληθή κλήκεο ηύπνπ Harvard, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο 
αξηεξίεο ζύλδεζεο ηεο κλήκεο πξνγξάκκαηνο θαη ηεο κλήκεο δεδνκέλσλ.  
AVRPIC. ηνπο θνηλνύο κηθξνεπεμεξγαζηέο ζπλεζίδεηαη ε εληαία δηάηαμε 
κλήκεο ηύπνπ θνλ Νόηκαλ.  

 

Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη εξγαιεία αλάπηπμεο. 

 

Ζ επηηπρία κηαο νηθνγέλεηαο κηθξνειεγθηώλ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό 
από ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ επρξεζηία ησλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο, 
όπσο κεηαθξαζηέο από γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ ζε γιώζζα θαηαλνεηή από 
ηνλ κηθξνειεγθηή (assembly), πξνγξακκαηηζηέο ηεο εζσηεξηθήο κλήκεο θαη 
εξγαιεία εθζθαικάησζεο  (debuggers). ηνπο κηθξνειεγθηέο ηα εξγαιεία απηά 
δελ απνηεινύληαη πνηέ κόλν ινγηζκηθό, θαζώο δελ ππάξρεη ηππνπνηεκέλνο 
ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε απηνύο. ηνλ ηνκέα ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο, 
δξαζηεξηνπνηνύληαη όρη κόλν νη ίδηνη νη θαηαζθεπαζηέο κηθξνειεγθηώλ αιιά θαη 
εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. 

 
Ζ πην δηαδεδνκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ κηθξνειεγθηώλ είλαη 

ε C, ε C++ θαη νη παξαιιαγέο ηνπο. ε ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνύ όπνπ απαηηείηαη 
ηαρύηεηα ε κηθξό κέγεζνο ρξεζηκνπνηνύκελεο κλήκεο, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε Assembly. Όκσο νη κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο ζε 
ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε επθνιία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο C έλαληη ηεο assembly, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ επάξθεηα κλήκεο ησλ ζύγρξνλσλ κηθξνειεγθηώλ, έρνπλ 
γεληθά εθηνπίζεη ηελ Assembly από ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο. 

 

3.1.2 Πιεθηξνιόγην 

Ζ εκθάληζε ησλ πιεθηξνινγίσλ αληηθαηέζηεζε ζηα ζύγρξνλα 
ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπο ζπκβαηηθνύο ειεθηξνκαγλεηηθνύο δηαθόπηεο ή 
αθόκα θαη ηα θιεηδηά. ηηο ζύγρξνλεο ΚΜΔ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε επηινγή 
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε–απελεξγνπνίεζε θαη επίζεο σο κέζν  πξνγξακκαηηζκνύ 
ηνπο.   
  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD
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EIKONA 18: ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ  

 

 
Σα πην θνηλά πιεθηξνιόγηα απνηεινύληαη από 16 πιήθηξα (10 

αξηζκεηηθά, 4 αιθαβεηηθά, ην * θαη ην #) κε ελζσκαησκέλν βνκβεηή γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγηά ηεο ΚΜΔ. Χζηόζν πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε 
ιεηηνπξγηά ηνπο ζηεξίδεηαη ζην κηθξνεπεμεξγαζηή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηνπ. 
Δπίζεο έρεη ελδεηθηηθά LED γηα ηνλ έιεγρν ησλ δσλώλ πνπ έρνπκε θαζνξίζεη 
ζην ρώξν, ηελ όπιηζε – αθόπιηζε ηεο ΚΜΔ ,ηε δηαθνπή ηάζεο ησλ 230 VAC, 
ηε ρακειή ηάζε  κπαηαξηάο , ηηο δώλεο BY_PASS, ηηο βιάβεο θαη DISPLAY γηα 
ελδείμεηο όπσο ηξόπνπ ιεηηνπξγηάο θάζε κηα δώλεο, ρξόλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
ησλ ιεηηνπξγηώλ, ηειεθώλσλ πνπ πξέπεη λα εηζαρζνύλ ηελ κλήκε ηνπ 
ηειεθσλεηή, έιεγρνπ θαιήο ιεηηνπξγηάο ηεο ΚΜΔ. Τπάξρεη δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο 4 ή 5 πιεθηξνινγίσλ παξάιιεια κεηαμύ ηνπο ζηηο ίδηεο ππνδνρέο 
ζπλδέζεσλ ηεο ΚΜΔ. 
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3.1.3 εηξήλα 

αλ βαζηθό κέζν απνκάθξπλζεο ηνπ εηζβνιέα ηνπνζεηνύκε 
"ζνξπβώδε" εμαξηήκαηα όπσο ζεηξήλεο θαη buzzers. Έλα ή πεξηζζόηεξα 
εμαξηήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ πιαθέηα θεληξηθνύ ειέγρνπ θαη ελεξγνπνηνύληαη 
θαηόπηλ εληνιήο ή απηόλνκα όηαλ αληηιεθζνύλ πξόβιεκα ζηελ ηξνθνδνζία ή 
ζηα θαιώδηα ζύλδεζεο. Δίλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεύνληαη από κεηαιιηθό 
αλνμείδσην πεξίβιεκα . Ζ ηζρύ πνπ έρνπλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 130dΒ θαη άλσ. 
Τπάξρνπλ δπν είδε  νη εμσηεξηθέο ζεηξήλεο θσλήο όπνπ απηέο νη ζεηξήλεο αληί 
λα ππάξρεη θόξλα ζην εζσηεξηθό ηνπο , ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν εγγξαθήο 
θσλήο ,έλα κεγάθσλν θαη ν θαηάιιεινο εληζρπηήο αθνπζηηθώλ ζπρλνηήησλ. Σα 
θπθιώκαηα δηέγεξζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζεηξήλαο παξακέλνπλ ίδηα. Οη 
εζσηεξηθέο ζεηξήλεο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην πξνζηαηεπόκελν ρώξν θαη ζθνπό 
έρνπλ ηελ άζθεζε παληθνύ. ε απηέο ηηο ζεηξήλεο δελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ηόζεο κεγάιεο ηζρύνο ζε db όπσο ζηελ εμσηεξηθή νπόηε ε 
ηζρύ ηνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 90 έσο 110dΒ. Δπίζεο ρσξίδνληαη ζε δύν 
θαηεγνξίεο: απιά θαη απηόλνκα. 

 
 

 

 

EIKONA 19: ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΗΡΖΝΑ        

 

Απιά buzzers/ζεηξήλεο 

Ζ πην απιή θαη θζελή κνξθή ζεηξήλαο/buzzer έρεη 2 θαιώδηα ζύλδεζεο 
θαη όηαλ ηξνθνδνηεζεί παξάγεη ηνλ ήρν ηεο. ην εζσηεξηθό ηεο απιήο 
ζεηξήλαο/buzzer βξίζθνληαη ην θύθισκα παξαγσγήο ήρνπ κηα απιή ελίζρπζε 
θαη έλα κεγάθσλν ή πηεδνειεθηξηθό ζηνηρείν. Κάπνηα πηεδνειεθηξηθά buzzers 
πεξηέρνπλ όιν ην θύθισκα εληόο ηνπ buzzer. Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπο δελ 
είλαη θξίζηκε, ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ κε 9-15V θαη ξεύκα ιεηηνπξγίαο 200-
700mA. 
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Απιή ζεηξήλα κε tamper θαη flash 

ε κηα απιή ζεηξήλα/buzzer κπνξεί αθόκε λα ππάξρεη ειαηεξησηόο 
δηαθόπηεο γηα αλίρλεπζε παξαβίαζεο ηνπ θνπηηνύ ηεο (tamper) ή θαη νπηηθέο 
ελδείμεηο ηύπνπ flash πνπ αλάβνπλ θαηά ην ζπλαγεξκό. 
 

ύλδεζε απιήο ζεηξήλαο 

Ζ απιή ζεηξήλα ζέιεη ηάζε γηα λα ερήζεη. πλδένπκε δηαξθώο ην V+ θαη 
δηαθόπηνπκε ην 0V ή ην αληίζεην. ηηο πεξηζζόηεξεο πιαθέηεο θεληξηθνύ 
ειέγρνπ ππάξρεη έμνδνο SIREN+ (BELL+) θαη SIREN- (BELL-). Διέγμηε αλ ε 
δπλαηόηεηα παξνρήο ξεύκαηνο ζηελ έμνδν SIREN (BELL) θαιύπηεη ην ξεύκα 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζεηξήλαο καδί κε ην flash (εάλ έρεη). Αλ ην ξεύκα ηεο εμόδνπ δελ 
αξθεί ζπλδέζηε έλα εμσηεξηθό ξειέ. Πξνζνρή: αλ αζθαιίζεηε ηα θαιώδηα κε 
απιέο αζθάιεηεο θαη θανύλ ε απιή ζεηξήλα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη. Ζ ζύλδεζε 
ηνπ tamper γίλεηαη ζε αλεμάξηεηε είζνδν "Siren/Bell Tamper" ή ζε ζεηξά κε ηα 
ππόινηπα tamper. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα θηινζνθία ηνπνζέηεζεο αληηζηάζεσλ 
ηέινπο γξακκήο (R-EOL) ή δηεπζπλζηνδόηεζεο 
. 
 

εηξήλεο κε απηνλνκία ελέξγεηαο 
Οη "απηόλνκεο" ζεηξήλεο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο θαη ηνπνζεηνύληαη 

ζρεδόλ ζε θάζε πεξίπησζε. Δλζσκαηώλνπλ επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, 
θύθισκα θόξηηζεο, ηξνθνδνηηθό θαη θύθισκα ινγηθνύ ειέγρνπ δηαθόξσλ 
θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο κε αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ. Έλα κπινθ δηάγξακκα 
ηέηνηαο ζεηξήλαο είλαη παξαθάησ: Δπηπιένλ ππάξρνπλ ελδεηθηηθά ιεηηνπξγίαο 
θαη ιακπάθη flash. Δθηόο από ηελ θαισδίσζε ηεο απηόλνκεο ζεηξήλαο 
ρξεηάδνληαη θαη θάπνηεο ξπζκίζεηο ζε jumpers, κεηαγσγνύο ή πνηελζηόκεηξα γηα 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο πνπ ηε 
ζπλνδεύεη. 
 

 
ύλδεζε ηξνθνδνζίαο-απηόλνκεο ζεηξήλαο 

Μηα απηόλνκε ζεηξήλα ιεηηνπξγεί από ηελ κπαηαξία ηεο. Ζ ζύλδεζε 
ηξνθνδνζίαο 12-15VDC είλαη γηα ηελ θόξηηζε ηεο εζσηεξηθήο κπαηαξίαο θαη γηα 
έιεγρν ηεο ηάζεο ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηή ε γξακκή έρεη πεξηνξηζκέλν 
ξεύκα θαηαλάισζεο (ζπλήζσο έσο 300mA) θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί παξάιιεια 
κε άιια ελεξγά πεξηθεξεηαθά πνπ ρξεηάδνληαη ηάζε (ι.ρ. ξαληάξ) εθόζνλ ην 
άζξνηζκα ησλ θαηαλαιώζεσλ είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο ζρεηηθήο παξνρήο 
AUX. Αλ ππεξβαίλνπκε ην όξην βάδνπκε εμσηεξηθό ξειέ γηα ηξνθνδόηεζε από 
θεληξηθόηεξν ζεκείν παξνρήο ηάζεο. 
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ύλδεζε tamper 
Τπάξρνπλ έλαο νη δύν ειαηεξησηνί δηαθόπηεο tamper γηα αλίρλεπζε 

αλνίγκαηνο ηνπ θνπηηνύ ή αθαίξεζεο όιεο ηεο ζεηξήλαο από ηνλ ηνίρν. Ζ 
ζύλδεζε ηνπ tamper γίλεηαη ζε αλεμάξηεηε είζνδν "Siren/Bell Tamper" ή ζε 
ζεηξά κε ηα ππόινηπα tamper. Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα θηινζνθία ηνπνζέηεζεο 
αληηζηάζεσλ ηέινπο γξακκήο (R-EOL) ή δηεπζπλζηνδόηεζεο. 
 
 

ύλδεζε νπηηθήο έλδεημεο ή/θαη flash 
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο απηόλνκεο ζεηξήλαο κπνξείηε λα ζπλδέζεηε 

ηηο νπηηθέο ελδείμεηο ζηελ θεληξηθή πιαθέηα ειέγρνπ ή ηνπηθά. Οη ελδείμεηο ζα 
αλάβνπλ δηαξθώο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή θαηά ηνλ ζπλαγεξκό. 
Μεξηθέο ζεηξήλεο αθήλνπλ ηελ νπηηθή έλδεημε σο "κλήκε ζπλαγεξκνύ" γηα λα ην 
δνύκε πξηλ κπνύκε πάιη ζην θπιαζζόκελν ρώξν. θεθηείηε όηη ππάξρεη έλδεημε 
κόλν θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ζα γλσξίδνπλ νη "επηζθέπηεο" πόηε αζθαιίδεζηε 
ελώ αλ αλάβεη δηαξθώο ζα μέξνπλ όηη έρεηε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ θαη πνπ 
βξίζθεηαη ε κία ζεηξήλα. Δλεξγείηε θαηά βνύιεζε. 
 
 

ύλδεζε εληνιήο ελεξγνπνίεζεο ζεηξήλαο 
Οη απηόλνκεο ζεηξήλεο κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ κε πνιινύο 

ηξόπνπο. Κάπνηνη θαηαζθεπαζηέο ηνπο ελζσκαηώλνπλ όινπο ελώ θάπνηνη 
πξνηηκνύλ κόλν έλαλ ή δύν. Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα 
βξείηε "πσο βαξάεη" ε δηθή ζαο ζεηξήλα. ε θάζε πεξίπησζε έρνπκε ζπλδέζεη 
ηελ ηξνθνδνζία (V+ θαη 0V) θαη ην tamper. 

 

 Υξεηάδεηαη κία κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ από ηηο 
παξαθάησ: 
 
α. Δλεξγνπνίεζε κε εληνιή + 
 

Ζ ζεηξήλα ζα ερήζεη όηαλ δώζνπκε +12V ζε έλα αθξνδέθηε πνπ 
νλνκάδεηαη S+ ή GO+ ή ΔΝ+ θιπ. Βξίζθνπκε πνηα έμνδνο ζηελ θεληξηθή 
πιαθέηα δίλεη +12V όηαλ έρνπκε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ θαη ζπλδένπκε εθεί ην 
αληίζηνηρν αθξνδέθηε ηεο ζεηξήλαο. Μεξηθέο θνξέο αξθεί ε ζύλδεζε ζην 
SIREN+ (BELL+)                                                     . 
 
β. Δλεξγνπνίεζε κε εληνιή – 

Ζ ζεηξήλα ζα ερήζεη όηαλ δώζνπκε 0V (GND) ζε έλα αθξνδέθηε πνπ 
νλνκάδεηαη S- ή GO- ή ΔΝ- θιπ. Βξίζθνπκε πνηα έμνδνο ζηελ θεληξηθή πιαθέηα 
δίλεη 0V (GND) όηαλ έρνπκε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ θαη ζπλδένπκε εθεί ην 
αληίζηνηρν αθξνδέθηε ηεο ζεηξήλαο.  

Μεξηθέο θνξέο αξθεί ε ζύλδεζε ζην SIREN- (BELL-). Δλαιιαθηηθά 
ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πξνγξακκαηηδόκελεο εμόδνπο (O1, OUT1, PGM, PO1, 
θιπ.) νη νπνίεο δίλνπλ έμνδν αλνηθηνύ ζπιιέθηε (OC) θαη ηαπηόρξνλα νξίδνπκε 
απηή ηελ έμνδν σο "έμνδν ζεηξήλαο". Οη πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη παξέρνπλ 
πεξηνξηζκέλν ξεύκα ην νπνίν αξθεί γηα απηή ηελ "εληνιή". μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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γ. Δλεξγνπνίεζε κε "θόςηκν" + 
 

Ζ ζεηξήλα έρεη ζπλδεζεί κε θαιώδην πνπ έρεη ηάζε +12V θαη παξακέλεη ζε 
αλακνλή (Stand By). Αλ ε ζύλδεζε απηή δηαθνπεί έρνπκε ζπλαγεξκό. Ζ 
δηαθνπή κπνξεί λα γίλεη κε ελέξγεηα ηεο θεληξηθήο πιαθέηαο ή αλ θνπεί ην 
θαιώδην ειέγρνπ. Ζ είζνδνο απηή ζηε ζεηξήλα νλνκάδεηαη STB+, SB+, θιπ. 
(βιέπε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή) .                                             .                                                       
 

 
δ. Δλεξγνπνίεζε κε "θόςηκν" – 

 
Ζ ζεηξήλα έρεη ζπλδεζεί κε θαιώδην πνπ έρεη ηάζε 0V (GND) θαη παξακέλεη ζε 
αλακνλή (Stand By). Αλ ε ζύλδεζε απηή δηαθνπεί έρνπκε ζπλαγεξκό. Ζ 
δηαθνπή κπνξεί λα γίλεη κε ελέξγεηα ηεο θεληξηθήο πιαθέηαο ή αλ θνπεί ην 
θαιώδην ειέγρνπ. Ζ είζνδνο απηή ζηε ζεηξήλα νλνκάδεηαη STB-, SB-, θιπ. 
(βιέπε νδεγίεο θαηαζθεπαζηή). ηελ θεληξηθή πιαθέηα ε ζύλδεζε ζα γίλεη ζε 
κία πξνγξακκαηηδόκελε έμνδν αλνηθηνύ ζπιιέθηε (O1, OUT1, PGM, PO1, θιπ.) 
κε θαηάιιειν νξηζκό γηα απελεξγνπνίεζε απηήο ηεο εμόδνπ όηαλ έρνπκε 
ζπλαγεξκό (δελ ζα δίλεη 0V). 

 

 

Απηόκαηε ελεξγνπνίεζε κε αθαίξεζε ή πηώζε ηάζεο ηξνθνδνζίαο 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηξνθνδνζίαο πέζεη θάησ έλα όξην (ι.ρ. 9V) ε 
ζεηξήλα ζεσξεί όηη ππάξρεη δνιηνθζνξά θαη κπαίλεη ζε θαηάζηαζε 
"εηδνπνίεζεο" απηνκάησο. 
 

 

Ρύζκηζε ρξόλνπ ερεηηθήο ζήκαλζεο ζεηξήλαο 

Ο ρξόλνο πνπ ζα δηαξθέζεη θάζε εηδνπνίεζε ή ζπλαγεξκόο ξπζκίδεηαη 
κέζσ jumpers, κεηαγσγώλ ή πνηελζηόκεηξσλ ζηελ πιαθέηα ηεο ζεηξήλαο. 
πλήζσο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ρξόλνη γηα ηηο "δνιηνθζνξέο" (tamper, δηαθνπή 
ηάζεο) θαη ην "ζπλαγεξκό". Ρπζκίζηε ηνπο ρξόλνπο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ 
ρώξνπ αζθάιηζεο κε κηθξόηεξνπο ρξόλνπο ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 
Θπκεζείηε όηη ν ζόξπβνο είλαη γηα άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ "επηζθέπηε θαη όρη 
γηα λα εηδνπνηεζνύκε εκείο αλ βξηζθόκαζηε καθξηά. 

 

Δπηπιένλ ζεηξήλα ή θάξνο 

Μπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε 2ε ζεηξήλα ή εμσηεξηθό θάξν κε ηελ 
ίδηα "εληνιή" εθόζνλ ειέγμνπκε ηα θπθιώκαηα ησλ επηπιένλ εμαξηεκάησλ κε 
ηπρόλ θαη αθπξώλνπλ ηελ εληνιή. Αλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη θαιύηεξα λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθή πξνγξακκαηηδόκελε έμνδν ή έλα ξειέ γηα 
απνκόλσζε θπθισκάησλ.                                     . 
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Έιεγρνο θαη αιιαγή κπαηαξηώλ 

 
Σαθηηθά αθνύκε λα ερνύλ ζεηξήλεο ζε δηαθνπή ξεύκαηνο. Απηό δελ είλαη 

ζσζηό θαη απιά ζεκαίλεη όηη έρεη ραιάζεη ε κπαηαξία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπλαγεξκνύ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ θεληξηθή πιαθέηα θαη από εθεί ηελ ζεηξήλα. Ζ 
ζεηξήλα ζεσξεί όηη "θόπεθε" ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ηεο θαη εηδνπνηεί γηα ηελ 
δνιηνθζνξά. Οη επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο θαιό είλαη λα ειέγρνληαη ή θαη λα 
αιιάδνληαη πξνιεπηηθά θάζε 3 ρξόληα. Δληζρπκέλν θξάκα από κόιπβδν, 
αζβέζηην θαη θαζζίηεξν παξέρεη εμαηξεηηθή απόδνζε θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο 
είηε ζε ρξήζε stand by είηε ζε θπθιηθή ρξήζε, αθόκα θαη κεηά από 
επαλαιακβαλόκελεο εθθνξηίζεηο. 

• Πεξηζζόηεξνη από 1000 θύθινη θόξηηζεο/εθθόξηηζεο κπνξνύλ λα 
δνζνύλ από ηηο κπαηαξίεο, εμαξηώκελν βέβαηα από ην κέζν όξν ηνπ βάζνπο 
ησλ εθθνξηίζεσλ. 

• ε ρξήζε stand by, ε ζεηξά κπαηαξηώλ από 22Ah θαη θάησ έρνπλ 
πξνβιεπόκελε δηάξθεηα δσήο 4 έσο 6 ρξόληα. Από 24Ah θαη πάλσ έρνπλ 
πξνβιεπόκελε δηάξθεηα δσήο 6 έσο 10 ρξόληα. 

Δπίζεο εθηόο από ηε ζεηξήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπαηαξία 1.3Αh 12V,  
ππάξρεη θαη ζηε ΚΜΔ κπαηαξία 7.2 Αh 12V γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλ δελ 

ππάξρεη ηξνθνδνζία από ην δίθηπν.  

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 20: ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΔΗΡΖΝΑ-ΚΜΔ. 
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3.1.4. Αηζζεηήξεο 

3.1.4.1 Αληρλεπηέο επαθήο (κεραληθνί δηαθόπηεο /καγλεηηθέο 

επαθέο) 

ήκεξα ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηύπνη δηαθνπηώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε κηαο παξαβίαζεο. Ζ ηερλνινγία ησλ 
δηαθνπηώλ απηώλ πεξηιακβάλεη: Μαγλεηηθνύο δηαθόπηεο, ηζνξξνπεκέλνπο 
καγλεηηθνύο δηαθόπηεο θαη κεραληθνύο δηαθόπηεο.  

 
1. Μαγλεηηθνί δηαθόπηεο 
 

Ο καγλεηηθόο δηαθόπηεο είλαη έλαο δηαθόπηεο καγλεηηθήο επαθήο ε 
νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ αλνίγκαηνο κηαο πόξηαο ή ελόο 
παξαζύξνπ. Ο δηαθόπηεο απηόο είλαη έλαο δηαθόπηεο δύν ζέζεσλ θαη 
ζρεδηάδεηαη ώζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη θαλνληθά. Ο δηαθόπηεο είλαη ζηελ 
θαλνληθή ηνπ ζέζε όηαλ ε πόξηα ή ην παξάζπξν είλαη θιεηζηό. Έλα 
καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγείηε, θαη ην καγλεηηθό πεδίν απηό θξαηάεη ηνλ 
δηαθόπηε ώζηε ν ζπλαγεξκόο λα είλαη αλελεξγόο. Όηαλ ε πόξηα ή ην 
παξάζπξν αλνίμνπλ, ε επαθή κεηαμύ ηνπ καγλεηηθνύ δηαθόπηε θαη ηνπ 
παξαζύξνπ ή ηεο πόξηαο “ζπάεη”, κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ν 
ζπλαγεξκόο. Οη καγλεηηθνί δηαθόπηεο ηνπνζεηνύληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ησλ 
πνξηώλ θαη ησλ παξαζύξσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό ηνπο 
αηζζεηήξεο θίλεζεο γηα λα αληρλεύεηαη όπνηα παξαβίαζε γίλεη. 

 
EIKONA 21: ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ 

 
2. Ηζνξξνπεκέλνη καγλεηηθνί δηαθόπηεο (balanced magnetic switch) 
 

Οη ηζνξξνπεκέλνη καγλεηηθνί δηαθόπηεο απνηεινύληαη από δύν κέξε 
όπσο νη καγλεηηθνί δηαθόπηεο όκσο ν έλαο καγλήηεο ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην 
ηεο πόξηαο ή ηνπ  παξαζύξνπ  ελώ  ν  άιινο  καγλήηεο  ηνπνζεηείηαη  πάλσ  
ζηελ  πόξηα  ή  ζην παξάζπξν. Ο καγλήηεο πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην 
πιαίζην είλαη γλσζηόο σο εζσηεξηθόο καγλήηεο ελώ ν καγλήηεο πνπ 
ηνπνζεηείηαη ζηελ πόξηα ή ζην παξάζπξν είλαη γλσζηόο σο εμσηεξηθόο 
καγλήηεο. 
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Όηαλ ε πόξηα ή ην παξάζπξν είλαη θιεηζηά ην καγλεηηθό πεδίν αλάκεζα 

ζηνπο δύν καγλήηεο ζα θάλεη ηνλ δηαθόπηε λα παξακείλεη ζηαζεξόο. Όηαλ ε 
πόξηα ή ην παξάζπξν αλνίμνπλ, ην καγλεηηθό πεδίν ησλ δύν καγλεηώλ “ζπάεη” 
κε απνηέιεζκα ν δηαθόπηεο λα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό. Οη ηζνξξνπεκέλνη 
καγλεηηθνί δηαθόπηεο παξέρνπλ πςειόηεξα επίπεδα αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε 
ηνπο απινύο καγλεηηθνύο δηαθόπηεο. Όπσο θαη νη καγλεηηθνί δηαθόπηεο, έηζη θαη 
νη ηζνξξνπεκέλνη καγλεηηθνί δηαθόπηεο ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηηο πόξηεο θαη 
ζηα παξάζπξα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο ζπζθεπέο 
αζθαιείαο όπσο ηνπο αληρλεπηέο θίλεζεο. 
  
 
3. Μεραληθνί δηαθόπηεο 
 

Οη κεραληθνί δηαθόπηεο είλαη δηαθόπηεο επαθώλ νη νπνίνη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αληρλεύνπλ ην άλνηγκα κηαο πόξηαο ή ελόο 
παξαζύξνπ. Οη κεραληθνί δηαθόπηεο είλαη ειαηήξηα ηα νπνία πηέδνληαη όηαλ ε 
πόξηα ή ην παξάζπξν αλνίμνπλ. Οη δηαθόπηεο ελεξγνπνηνύλ ηνλ ζπλαγεξκό 
όηαλ θάπνηα θπζηθή αλαηαξαρή αληρλεπηεί από ηνλ αηζζεηήξα. Οη κεραληθνί 
δηαθόπηεο, όπσο θαη νη καγλεηηθνί ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηηο πόξηεο θαη ζηα 
παξάζπξα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο ζπζθεπέο αζθαιείαο 
όπσο ηνπο αληρλεπηέο θίλεζεο. 

 

3.1.4.2 Ογθνκεηξηθνί αηζζεηήξεο 

 

Οη νγθνκεηξηθνί αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλίρλεπζε κηαο 
παξάλνκεο εηζβνιήο θαη θίλεζεο ζε έλαλ εζσηεξηθό ρώξν. Παξά ην γεγνλόο όηη 
θαη νη κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο ζεσξνύληαη σο νγθνκεηξηθνί αηζζεηήξεο, ζα 
αλαιπζνύλ παξαθάησ  πνπ  ζα  αλαιύζνπκε  ηνπο  εμσηεξηθνύο  αηζζεηήξεο  
θαζώο ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Οη βαζηθνί 
ηύπνη ησλ νγθνκεηξηθώλ αηζζεηήξσλ είλαη νη ππέξπζξνη θαη νη ππεξερεηηθνί 
αηζζεηήξεο. 

 

 
 

ΔΗΚΟΝΑ 22: ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ. 
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3.1.4.3 Τπεξερεηηθνί αηζζεηήξεο 

 

 

Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ππεξερεηηθώλ αηζζεηήξσλ. Οη παζεηηθνί θαη νη 
ελεξγεηηθνί. Ζ κνξθή πνπ έρνπλ νη ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο θαίλεηαη ζηελ 
Δηθόλα 6: Τπεξερεηηθνί αηζζεηήξεο. Έλαο παζεηηθόο ππεξερεηηθόο αηζζεηήξαο 
είλαη έλαο αηζζεηήξαο θίλεζεο ν νπνίνο “αθνύεη” ππεξερεηηθνύο ήρνπο. Ο 
παζεηηθόο ππεξερεηηθόο αηζζεηήξαο αληηδξάεη ζε ήρνπο πςειώλ ζπρλνηήησλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ήρνπο κηαο πξνζπάζεηαο παξάλνκεο εηζβνιήο. Οη 
αηζζεηήξεο απηνί “αθνύλε” ζπρλόηεηεο από 20 έσο 30 kHz. Σν θάζκα ησλ 
ζπρλνηήησλ απηώλ επηιέγεηαη επεηδή νη ήρνη πνπ παξάγνληαη όηαλ ρηππηέηαη 
έλα κέηαιιν, όηαλ αλάβεη έλα θακηλέην ή όηαλ ζπάεη έλα ηνύβιν θπκαίλνληαη ζε 
απηό ην θάζκα. Οη ήρνη απηνί “ηαμηδεύνπλ” ζηνλ αέξα κε ηελ κνξθή θπκάησλ. 
Όηαλ ν παζεηηθόο ππεξερεηηθόο αηζζεηήξαο “αθνύζεη” θάπνηα ζπρλόηεηα ήρνπ 
πνπ έρεη θαζνξηζηεί θαη ε ζπρλόηεηα απηή ζπκπίπηεη κε ηα θξηηήξηα θαη  κε  ηα  
ραξαθηεξηζηηθά  ήρσλ  πνπ  παξάγνληαη  θαηά  ηελ  πξνζπάζεηα  κηαο 
παξάλνκεο εηζβνιήο, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. 

 
 
 
 

 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 23:ΤΠΔΡΖΥΖΣΗΚΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ.
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Οη ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο ηνπνζεηνύληαη ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή 
ελόο δσκαηίνπ θαη  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζε  ζπλδπαζκό  κε  άιινπο  ηύπνπο  
αηζζεηήξσλ  όπσο  νη παζεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο, γηα λα απμήζνπλ ηηο 
πηζαλόηεηεο ηεο αλίρλεπζεο κηαο παξάλνκεο εηζβνιήο. Ο θίλδπλνο πνπ 
δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηώληαο απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό ησλ αηζζεηήξσλ είλαη όηη 
απμάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ εζθαικέλσλ ζπλαγεξκώλ. Απηό βέβαηα έρεη λα 
θάλεη θαη κε ην πεξηβάιινλ όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη αιιά θαη κε ην πόζν 
ζσζηά γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ ρώξνπ όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. 

 
 

Οη ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο δελ επεξεάδνληαη από ηελ δέζηε, νπόηε 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη, 
δελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα 
αλαθέξνπκε όηη απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ε  ελέξγεηα  ησλ  ππεξερεηηθώλ  αηζζεηήξσλ  
δελ  δηαπεξλάεη ηνπο ηνίρνπο  θαη  ηηο νξνθέο, είλαη πην εύθνιν λα πεξηνξίζνπκε 
ηελ δώλε αλίρλεπζεο ζηελ πεξηνρή ή ζην δσκάηην πνπ ζέινπκε. Απ‟ ηελ άιιε, 
έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ ππεξερεηηθώλ αηζζεηήξσλ είλαη, όηη ε ελέξγεηα 
ησλ ππεξερεηηθώλ αηζζεηήξσλ δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη δηάθνξα αληηθείκελα 
όπσο θνπηηά θαη έπηπια κε απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ρώξν πνπ 
ζέινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε λεθξέο δώλεο όπνπ ε αλίρλεπζε ελόο εηζβνιέα 
δελ είλαη δπλαηή. Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε “έιιεηςε”, έλαο πξόζζεηνο 
αληρλεπηήο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί, ν νπνίνο ζα θαιύπηεη ηηο λεθξέο δώλεο 
απηέο. 

 
 
Οη ελεξγεηηθνί ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο είλαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο 

θίλεζεο. Οη αηζζεηήξεο απηνί, πεξηζζόηεξν εθπέκπνπλ ππεξερεηηθή ελέξγεηα 
ζε ζρέζε κε ην πόζν “αθνύλ” όπσο θάλνπλ νη παζεηηθνί ππεξερεηηθνί 
αηζζεηήξεο. Οη ελεξγεηηθνί ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο αληηδξνύλ ζηελ αιιαγή ηεο 
αλαθιώκελεο ππεξερεηηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 
θαη εθπέκπνπλ. 

 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ αξρή κεηαηόπηζεο Doppler, ζηελ 

νπνία κηα αιιαγή ζηε ζπρλόηεηα αληρλεύεηαη ιόγσ ηεο θίλεζεο ελόο 
αληηθεηκέλνπ (εηζβνιέα). Απηό πξνθαιείηαη όηαλ αιιάδεη έλα θηλνύκελν 
αληηθείκελν (εηζβνιέαο) ηε ζπρλόηεηα ησλ θπκάησλ γύξσ από απηό. Γύν 
παξάκεηξνη πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα λα αληρλεπηεί επηηπρώο έλα γεγνλόο 
κεηαηόπηζεο Doppler είλαη: 

 

1. Πξέπεη λα ππάξμεη θίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ είηε πξνο είηε καθξηά 
από ην δέθηε. 
 

2. Ζ   θίλεζε   ηνπ   αληηθεηκέλνπ   πξέπεη   λα   πξνθαιέζεη   κηα   αιιαγή   
ζηελ ππεξερεηηθή ζπρλόηεηα ζην δέθηε ζρεηηθά κε ηε δηαβηβαδόκελε 
ζπρλόηεηα. 
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Οη ππεξερεηηθνί αηζζεηήξεο ιεηηνπξγνύλ από ηε ζπζθεπή απνζηνιήο 

ζεκάησλ πνπ εθπέκπεη έλα ππεξερεηηθό ζήκα ζηελ πεξηνρή πνπ 
πξνζηαηεύεηαη. Σα πγηή θύκαηα απεηθνλίδνληαη από ηα ζηεξεά αληηθείκελα 
(όπσο ην πάησκα, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηνπ ρώξνπ) θαη αληρλεύνληαη έπεηηα 
από ην δέθηε. Δπεηδή ηα ππεξερεηηθά θύκαηα δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ αέξα, νη 
ζθιεξέο επηθάλεηεο ηείλνπλ λα απεηθνλίζνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 
ππεξερεηηθήο ελέξγεηαο, ελώ νη καιαθέο επηθάλεηεο ηείλνπλ λα απνξξνθήζνπλ 
ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. Όηαλ νη επηθάλεηεο είλαη ζηαζεξέο, ε ζπρλόηεηα ησλ 
θπκάησλ πνπ αληρλεύεηαη από ην δέθηε ζα είλαη ίζε κε ηε δηαβηβαζζείζα 
ζπρλόηεηα. 
 

Παξόια απηά κηα αιιαγή ζηε ζπρλόηεηα ζα εκθαληζηεί σο απνηέιεζκα 
ηεο αξρήο Doppler, όηαλ έλα πξόζσπν ή έλα αληηθείκελν θηλείηαη πξνο ή 
καθξηά από ηνλ αληρλεπηή. Έλα ηέηνην γεγνλόο αξρίδεη έλα ζήκα  ζπλαγεξκώλ  
ζέηνληαο ηνλ ζπλαγεξκό ζε ιεηηνπξγία. Απηή ε ηερλνινγία ζεσξείηαη 
μεπεξαζκέλε από πνιινύο επαγγεικαηίεο ζπλαγεξκώλ, θαη δελ εγθαζίζηαηαη 
πιένλ ζπρλά. 
 

Μηα θιαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηζβνιείο γηα λα κελ γίλνπλ 
αληηιεπηνί από ηνπο ππεξερεηηθνύο αηζζεηήξεο, είλαη λα πξνρσξάλε κε αξγά 
βήκαηα θαηά πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα κε νξηδόληηα θαηεύζπλζε. Αλ γίλεη απηό, ν 
αηζζεηήξαο πηζαλώο δελ ζα κπνξέζεη λα αληρλεύζεη ηελ θίλεζε. Γηα λα κελ 
έρνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζνπκε ηνλ αηζζεηήξα έηζη 
ώζηε λα αληρλεύεηαη ε αξγή θίλεζε. Έλαο άιινο ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 
εηζβνιείο γηα λα παξαθάκςνπλ έλαλ ππεξερεηηθό αηζζεηήξα είλαη, λα 
ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθό θσο ώζηε λα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο δώλεο πξνζηαζίαο 
πνπ θαιύπηεη ν αηζζεηήξαο θαη απιώο λα πξνζπαζήζεη λα απνθύγεη ηηο δώλεο 
απηέο.  
 

 
 

ΔΗΚΟΝΑ 24: ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΖΣΗΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ 
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3.1.4.4 Τπέξπζξνη αηζζεηήξεο 

 
Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ππέξπζξσλ αηζζεηήξσλ, νη ελεξγεηηθνί θαη νη 

παζεηηθνί. Ζ κνξθή πνπ έρνπλ νη ππέξπζξνη αηζζεηήξεο θαίλεηαη ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα. Οη παζεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο δηαηξνύληαη ζε δώλεο 
ή ηνκείο όπνπ ν θαζέλαο νξηνζεηείηε ζε ζπγθεθξηκέλα όξηα. Οη παζεηηθνί 
ππέξπζξνη αηζζεηήξεο αληρλεύνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ε νπνία 
δεκηνπξγείηαη από πεγέο νη νπνίεο παξάγνπλ ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο απ‟ 
απηέο ηνπ νξαηνύ θσηόο. Οη αηζζεηήξεο απηνί κεηξάλε ηελ αιιαγή ηεο ζεξκηθήο 
αθηηλνβνιίαο. Οη παζεηηθνί ππέξπζξνη αληρλεπηέο δελ εθπέκπνπλ θαλέλα ζήκα. 
Αληηζέησο, ειέγρνπλ ηελ αθηηλνβνιία θάζε θίλεζεο πνπ γίλεηαη ζην δσκάηην 
όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 25: ΤΠΔΡΤΘΡΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ 

 
Οη παζεηηθνί ππέξπζξνη αληρλεπηέο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ εάλ κηα 

ππέξπζξε αθηίλα πνπ εθπέκπεη ν εηζβνιέαο είλαη παξνύζα. Απηό ην 
επηηπγράλεη καζαίλνληαο πξώηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έπεηηα 
αληρλεύνληαο κηα αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ παξνπζία 
ελόο αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ εηζβνιέα.  Υξεζηκνπνηώληαο  ηελ  αξρή  ηεο  
δηαθνξνπνίεζεο,  ε  νπνία  είλαη  έλαο έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ή ηεο απνπζίαο, 
νη παζεηηθνί ππέξπζξνη αληρλεπηέο ειέγρνπλ αλ έλαο εηζβνιέαο ή θάπνην 
αληηθείκελν βξίζθεηε ζην ζεκείν πνπ εμεηάδεηαη. Ζ αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο 
επηηπγράλεηαη δεκηνπξγώληαο κεκνλσκέλεο δώλεο αλίρλεπζεο όπνπ θάζε δώλε 
πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα. Μεηαμύ ησλ δσλώλ απηώλ 
ππάξρνπλ λεθξέο δώλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ αηζζεηήξα γηα 
ηε ζύγθξηζε. Έηζη, ν αληρλεπηήο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη αλ όλησο ππάξρεη 
έλαο εηζβνιέαο ζηελ πεξηνρή ή όρη. Ζ ππέξπζξε ελέξγεηα πνπ αληρλεύνπλ νη 
παζεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο κεηξηέηαη ζε “κηθξά - εθαηνκκπξηνζηόκεηξα” 
θαη γηα ην αλζξώπηλν ζώκα νη ηηκέο κηθξώλ θπκαίλεηαη από 7 κέρξη 14. Έηζη, 
όπσο είλαη ινγηθό νη παζεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο ξπζκίδνληαη έηζη, ώζηε λα 
αληρλεύνπλ απηήο ηεο ηάμεο ελέξγεηα. 
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Οη παζεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο, όπσο θαη νη ππεξερεηηθνί 
αηζζεηήξεο, ηνπνζεηνύληαη ζε ηνίρνπο ή ζηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ πνπ 
ζέινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε 
ππεξερεηηθνύο αηζζεηήξεο, καγλεηηθνύο δηαθόπηεο θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο 
ζπαζίκαηνο ηδακηνύ. Μηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηνλ 
εζθαικέλν ζπλαγεξκό, είλαη ε παξνπζία κηθξώλ δώσλ ή ηξσθηηθώλ ζην 
δσκάηην πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη αηζζεηήξεο. όκπεο, θνύξλνη θαη θαπηέο 
ζσιήλεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ θάπνηνλ εζθαικέλν ζπλαγεξκό εάλ 
βξίζθνληαη ζην πεδίν πνπ “βιέπνπλ” νη αηζζεηήξεο. Δπίζεο, αλ ε ζεξκνθξαζία 
ηνπ δσκαηίνπ είλαη γύξσ ζηνπο 80 κε 100 f βαζκνύο ζα θάλεη ηνπο παζεηηθνύο 
ππέξπζξνπο αηζζεηήξεο ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθνύο. 
 

Οη  παζεηηθνί  ππέξπζξνη  αηζζεηήξεο  κπνξνύλ  λα  μεγειαζηνύλ  εάλ  
ν  εηζβνιέαο θνξέζεη θάπνηα ζηνιή όπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζηνιή δύηε, ε 
νπνία ζα θξύβεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ηνπ εηζβνιέα. Με απηόλ ηνλ 
ηξόπν είλαη δπλαηόλ λα μεγειαζηεί ν αηζζεηήξαο θαη λα κελ αληηιεθζεί ηελ 
παξνπζία ηνπ εηζβνιέα. Δπίζεο αλ ν εηζβνιέαο γλσξίδεη ηηο λεθξέο δώλεο ησλ 
ππέξπζξσλ αηζζεηήξσλ κπνξεί εύθνια λα κελ γίλεη αληηιεπηόο. Σέινο ν 
εηζβνιέαο κπνξεί λα κελ γίλεη αληηιεπηόο εάλ πεξπαηάεη επζεία πξνο ηνλ 
αηζζεηήξα θαη όρη θάζεηα, θαζώο έηζη κεηώλεηαη ε δπλαηόηεηα  αλίρλεπζεο  
αθνύ  ππάξρεη  πεξίπησζε  ν  εηζβνιέαο  λα  κελ  “ζπάζεη” θάπνηα δώλε 
αλίρλεπζεο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 26: ΔΤΡΟ ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΝΔΚΡΔ 

ΕΧΝΔ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ, ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΠΧ ΠΟΗΚΗΛΔΗ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟ ΔΤΡΟ ΚΑΛΤΦΖ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΗ 

ΝΔΚΡΔ ΕΧΝΔ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 27: ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΤΠΔΡΤΘΡΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ Δ ΣΟΗΥΟ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΤΦΖ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΔΝΑΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

ΤΠΔΡΤΘΡΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΣΖΝ ΟΡΟΦΖ ΣΟΤ ΓΧΜΑΣΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΟΗΥΟ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ ΕΧΝΔ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝ ΚΟΤΡΣΗΝΑ
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ΔΗΚΟΝΑ 28: ΑΝΗΥΝΔΤΗΜΖ ΚΗΝΖΖ, ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ζ 
ΚΑΘΔΣΖ ΚΗΝΖΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΗ ΟΗ ΤΠΔΡΤΘΡΟΗ 

ΑΗΘΖΣΖΡΔ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΚΟΝΑ 29: ΕΧΝΔ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΟΤΜΔ 
ΣΟΤ ΤΠΔΡΤΘΡΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΕΧΝΔ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΟΤΜΔ. 
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Απ‟ ηελ άιιε, νη ελεξγεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο, δεκηνπξγνύλ κηα 
δώλε αλίρλεπζεο εθπέκπνληαο ππέξπζξε αθηηλνβνιία. Ο αηζζεηήξαο αληηδξάεη 
ζε κηα αιιαγή ηεο ελαξκόληζεο ηεο ζπρλόηεηαο ή ζε κηα δηαθνπή ηεο 
ιακβαλόκελεο ελέξγεηαο. Απηά ηα πεξηζηαηηθά ζπκβαίλνπλ όηαλ ν εηζβνιέαο 
πεξάζεη από ηελ πεξηνρή πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηνλ αηζζεηήξα κε 
απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. Οη ελεξγεηηθνί ππέξπζξνη 
αηζζεηήξεο απνηεινύληαη από έλαλ πνκπό θαη έλαλ δέθηε νη νπνίνη βξίζθνληαη 
κέζα ζηελ ίδηα κνλάδα. 
 

Ο πνκπόο ρξεζηκνπνηεί έλα ιέηδεξ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 
πξνζηαηεπηηθή δώλε. Σν ιέηδεξ εθπέκπεηαη ζε έλα εηδηθό θάηνπηξν ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ην θάζκα ηεο πξνζηαηεπηηθήο δώλεο. Ζ 
ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη από ηνλ πνκπό αληαλαθιάηαη πίζσ ζηνλ δέθηε ν 
νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ίδην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν πνκπόο. Ζ 
ελέξγεηα απηή, κεηαηξέπεηαη ζε έλα ειεθηξηθό ζήκα θαη όηαλ ην ζήκα απηό θάλεη 
πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ρξόλν λα επηζηξέςεη από ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν 
πνπ έρνπκε ξπζκίζεη εκείο, ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. 
 

Ζ πεξηνρή θάιπςεο ελόο ηέηνηνπ αηζζεηήξα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ 
θαηόπηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Σν εύξνο θάιπςεο κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 15 
έσο 25 πόδηα ζε πιάηνο θαη 17 έσο 30 πόδηα ζε κήθνο. Σν εύξνο ηνπ ιέηδεξ 
κπνξεί λα θπκαλζεί από 37 έσο 180 κνίξεο. Έλα ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ελεξγεηηθνύο ππέξπζξνπο αληρλεπηέο έρεη κεγάιεο πηζαλόηεηεο λα αληρλεύζεη 
έλαλ εηζβνιέα. Ζ ηαρύηεηα, ε ζέζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εηζβνιέα δελ 
επεξεάδνπλ ηελ αλίρλεπζε όπσο κπνξεί λα γίλεη ζηνπο παζεηηθνύο 
ππέξπζξνπο αηζζεηήξεο. 
 
 

ηνπο ελεξγεηηθνύο ππέξπζξνπο αηζζεηήξεο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ 
εζθαικέλνη ζπλαγεξκνί   ή   λα   κελ   γίλεη   ζσζηή   αλίρλεπζε   ιόγσ   ηεο   
ζθόλεο   ή   άιισλ κηθξνζθνπηθώλ ζσκαηηδίσλ ηα νπνία θνιιάλε πάλσ ζην 
θάηνπηξν. Δπίζεο, ηα θελά ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηόπηξνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ αλαμηόπηζηεο αληρλεύζεηο. Γη‟ απηό ην ιόγν ε επηθάλεηα ηνπ 
θαηόπηξνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερόκελε. Σέινο, ε γσλία από  ηνλ  αηζζεηήξα  
κέρξη  ην  ηέινο  ησλ  γσληώλ  ηνπ  θαηόπηξνπ  δελ  πξέπεη  λα μεπεξλάεη ηηο 45 
κνίξεο. Έλα ππξαθησκέλν θσο ην νπνίν ζα θσηίδεη θαηεπζείαλ πάλσ ζηνλ 
αηζζεηήξα, ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό. Γεληθά, νπνηνδήπνηε θσο έληαζεο 
πάλσ από 100 watt ην νπνίν λα θσηίδεη θαηεπζείαλ πάλσ ζηνλ αηζζεηήξα 
ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό. 
 
 

Οη ελεξγεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα “ληθεζνύλ” από 
έλαλ εηζβνιέα, εάλ ν εηζβνιέαο κπνξέζεη θαη απνθύγεη ηελ πνξεία ηεο δέζκεο 
ηνπ ιέηδεξ. Πην έκπεηξνη εηζβνιείο κπνξνύλ λα “δνπλ” κε εηδηθά κεραλήκαηα ηελ 
αθηίλα δξάζεο ησλ αληρλεπηώλ απηώλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο 
απνθεύγνληαο λα γίλνπλ αληηιεπηνί ηνπο αληρλεπηέο απηνύο. 
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Σέινο νη εμσηεξηθνί ελεξγεηηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο δεκηνπξγνύλ έλα 

θάζκα πνιιαπιώλ αθηηλώλ. Οη εμσηεξηθνί αηζζεηήξεο είλαη επηξξεπείο ζηνπο 
εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο από δηάθνξα δώα θαη θπηά, ηα νπνία όηαλ 
κεγαιώζνπλ θαη ηα θπζήμεη ν αέξαο, κε ηελ θίλεζε πνπ θάλνπλ ελεξγνπνηνύλ 
εζθαικέλα ηνλ ζπλαγεξκό. Απ‟ ηελ ζηηγκή πνπ νη αηζζεηήξεο απηνί είλαη 
εμσηεξηθνί, θαηξηθά θαηλόκελα όπσο νκίριε, θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο θαη 
δπλαηνί άλεκνη νη νπνίνη ζεθώλνπλ πνιύ ζθόλε θαη άκκν,  επεξεάδνπλ  ηελ  
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αηζζεηήξσλ θαη κεηώλνπλ  ηελ έληαζε ηεο ππέξπζξεο 
ελέξγεηαο πνπ αθηηλνβνιείηαη κεηαμύ ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε. 
 
 
 

Οη εμσηεξηθνί ππέξπζξνη αηζζεηήξεο κπνξεί λα “ληθεζνύλ” από έλαλ 
εηζβνιέα, εάλ απηόο ζθάςεη έλα ηνύλει θαη πεξάζεη θάησ από ηελ πεξηνρή 
αλίρλεπζεο. 
 
 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ 30: ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΤΠΔΡΤΘΡΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ 
ΓΟΤΜΔ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΤΠΔΡΤΘΡΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΔ. 
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3.1.4.5 Αληρλεπηέο θαπλνύ ηνληζκνύ 

Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνύ ρώξνπ κπνξνύλ επίζεο λα 
εμνπιηζηνύλ θαη κε αληρλεπηέο θαπλνύ νη νπνίνη βνεζνύλ ζηελ έγθπξε 
δηάγλσζε εθδήισζεο κηαο ππξθαγηάο ζηνλ ρώξν πνπ ζέινπκε λα 
πξνζηαηεύζνπκε. Ζ κνξθή ηέηνησλ αληρλεπηώλ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 
εηθόλα. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 31: ΑΝΗΥΝΔΤΣΔ ΚΑΠΝΟΤ 

 

 

Οπηικός ανιτνεσηής καπνού. 1: Οπηική θάλαμο, 2: Κάλσυη, 3: Τπόθεζη 

τύηεσζη, 4: Φφηοδίοδος (ανιτνεσηή), 5: LED σπερύθρφν
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Μέζα ζε έλα βαζηθό αληρλεπηή θαπλνύ ηνληζκνύ. Σν καύξν, ζηξνγγπιό 
δνκή ζηε δεμηά είλαη ν ζάιακνο ηνληζκνύ. Σν ιεπθό, ζηξνγγπιό δνκή ζηελ 
πάλσ αξηζηεξά είλαη ην πηεδνειεθηξηθό βνκβεηή πνπ παξάγεη ηνλ ήρν ηνπ 
μππλεηεξηνύ. Έλα νπηηθό αληρλεπηή είλαη έλαο αηζζεηήξαο θσηόο. Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο αληρλεπηήο θαπλνύ, πνπ πεξηιακβάλεη κηα πεγή θσηόο 
(ιάκπα ππξαθηώζεσο ή ππέξπζξν LED), έλα θαθό γηα λα επζπγξακκίδσ ην 
θσο ζε κηα αθηίλα, θαη κηα θσηνδίνδν ή  θσηνειεθηξηθό αηζζεηήξα ζε κηα γσλία  
δέζκεο, όπσο έλα ειαθξύ αληρλεπηή. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαπλνύ, ην 
θσο πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ αληρλεπηή ζε κηα επζεία γξακκή. Όηαλ ν θαπλόο 
κπαίλεη ζην νπηηθό ζάιακν ζε όιε ηελ πνξεία ηεο θσηεηλήο δέζκεο, θάπνην 
θσο είλαη δηάζπαξην από ηα ζσκαηίδηα θαπλνύ, θαηεπζύλνληάο ηελ πξνο ηνλ 
αηζζεηήξα θαη έηζη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ. 

                                                                
           Δπίζεο, εκθαλίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο, όπσο έλα γπκλαζηήξην ή 
έλα ακθηζέαηξν, είλαη ζπζθεπέο πνπ αληρλεύνπλ ηελ πξνβιεπόκελε δέζκε. Ζ 
επίηνηρε κνλάδα ζηέιλεη κηα δέζκε, ε νπνία έρεη ιάβεη είηε κε ρσξηζηή δηάηαμε 
παξαθνινύζεζεο ή αληαλαθιάηαη πίζσ κέζσ ελόο θαζξέθηε. Όηαλ ε δέζκε 
γίλεηαη ιηγόηεξν νξαηή ζην "κάηη" ηνπ αηζζεηήξα, ζηέιλεη έλα ζήκα ζπλαγεξκνύ 
γηα ην ζπλαγεξκό ππξθαγηάο πίλαθα ειέγρνπ.  
 
           ύκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Ππξνπξνζηαζίαο, "ν θσηνειεθηξηθόο 
αληρλεπηήο θαπλνύ είλαη γεληθά λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο ππξθαγηέο 
πνπ μεθηλνύλ κε κηα καθξά πεξίνδν λα ζηγνθαίεη (νλνκάδεηαη ππνβόζθνπζεο 
ππξθαγηέο)." Δπίζεο, κειέηεο από ην Texas  θαη ην NFPA επηθαιείηαη ε Πόιε 
ηνπ Πάιν Άιην ηεο Καιηθόξληαο θαηάζηαζε, "Οπηηθνί ζπλαγεξκνί αληηδξνύλ πην 
αξγά ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο ππξθαγηέο από ηνπο ζπλαγεξκνύο ηνληζκνύ, 
αιιά ην εξγαζηήξην θαη νη δνθηκέο έρνπλ δείμεη όηη νη θσηνειεθηξηθνί αληρλεπηέο  
θαπλνύ παξέρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ 
ππξθαγηώλ.  

 
Αλ θαη νη αηζζεηήξεο νπηηθώλ ζπλαγεξκώλ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ αλίρλεπζε θσηηάο πνπ ζηγνθαίεη θαη δελ παξέρνπλ 
επαξθή πξνζηαζία από ηηο ππξθαγηέο πνπ θιέγνληαη. Δκπεηξνγλώκνλεο από 
ηελ Δζληθή Τπεξεζία Ππξνπξνζηαζίαο ζπληζηνύλε λα εγθαηαζηάηαη ην ην 
ζπλδπαζκό αληρλεύησλ είηε γηα ζεξκόηεηα ή θαη ηα δύν ηνπ ηνληζκνύ θαη 
θσηνειεθηξηθνύ / νπηηθνύ ηύπνπ. Δπίζεο, θάπνηνη ζπλαγεξκνί ζπλδπαζκνύ 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αληρλεπηή κνλνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα. Ο ηύπνο θαη ε 
επαηζζεζία ησλ θσηνδηόδσλ ή ηνπ νπηηθνύ αηζζεηήξα, θαη ην είδνο ηνπ 
ζαιάκνπ θαπλνύ δηαθέξνπλ κεηαμύ ησλ θαηαζθεπαζηώλ. 
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3.1.4.6 Φσηνειεθηξηθέο δέζκεο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, αμηνπνηνύληαη ζε 
πνιύ κεγάιε θιίµαθα αληρλεπηέο, πνπ εθπέµπνπλ δέζµεο ππέξπζξνπ θσηόο ζ 
έλαλ απνκαθξπζκέλν δέθηε δεκηνπξγώληαο έλαλ ειεθηξνληθό θξάθηε. 
Παξαζηαηηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπο µπνξεί λα παξνµνηαζζεί µε εθείλε ελόο 
ηελησµέλνπ ζπάγθνπ. Όηαλ ε δέζµε δηαθνπεί, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ν 
ζπλαγεξµόο. Οη αληρλεπηέο θσην-ειεθηξηθώλ δεζµώλ ζπλίζηαληαη από δύν 
επηµέξνπο µέξε: Έλαλ πνµπό θαη έλα δέθηε. Ο πνµπόο ρξεζηµνπνηεί µία δίνδν 
εθπνµπήο ππέξπζξνπ θσηόο θαη µεηαδίδεη µηα ζπλερόµελε ππέξπζξε αθηίλα 
θσηόο ζην δέθηε. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 32:ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ 
 

Ο δέθηεο δηαζέηεη µηα θσηνειεθηξηθή θπςέιε (ζπλήζσο θσηνηξαλδίζηνξ 
ή θσηνδίνδν) πνπ ειέγρεη ηελ παξνπζία ηεο δέζµεο θσηόο. πλήζσο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη όηη δελ δέρεηαη  ηνπιάρηζηνλ  ην  90%  ηνπ  
εθπεµπόµελνπ  ζήµαηνο  θαη  γηα  ρξνληθό  δηάζηεµα µεγαιύηεξν ησλ 75 
milliseconds ( ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαζρίζεη θάπνηνο ηε δέζµε) 
ηόηε δίλεη ζήµα ζπλαγεξµνύ. 
 
 

ηα ζύγρξνλα ζπζηήµαηα έρνπλ πξνβιεθζεί δηάθνξεο ξπζµίζεηο, πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο. Ση πεξηζζόηεξεο θνξέο, νη ζπγθεθξηµέλνη 
αληρλεπηέο ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία εηζόδσλ, πξνζάιαµσλ, 
πεξηµέηξσλ ή αθόµα θαη ηελ θάιπςε ελόο ηνίρνπ µε ηδηαίηεξα απμεµέλν µήθνο. 
Ζ απόζηαζε µεηαμύ δέθηε θαη πνµπνύ, ώζηε ην ζύζηεµα αλίρλεπζεο λα 
παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε µπνξεί λα είλαη µέρξη θάπνηεο εθαηνληάδεο 
µέηξα. Οη αληρλεπηέο απηνί, δελ επεξεάδνληαη από ηπρόλ εθπνµπέο 
ζεξµόηεηαο, από ιαµπηήξεο θζνξηζµνύ ή από δηάθνξεο ειεθηξνληθέο 
παξεµβνιέο. ∆ηαζέηνπλ πνιύ θαιά πνζνζηά αλίρλεπζεο, µε ηαπηόρξνλα, µηθξό 
δείθηε εµθάληζεο ιαλζαζµέλσλ ζπλαγεξµώλ. Δπίζεο, ε πνξεία ησλ δεζµώλ 
µπνξεί λα µεηαβιεζεί µε ηε ρξήζε θαζξεπηώλ, θάλνληαο αθόµα δπζθνιόηεξε 
ηελ πξνζέγγηζε ζηνλ πξνζηαηεπόµελν ρώξν. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε 
όηη ε ρξήζε θαζξεθηώλ εμαζζελίδεη ηελ έληαζε ηεο δέζµεο θαη µεηώλεη ηελ 
εµβέιεηα δξάζεο ηεο. 
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Σελ αληρλεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήµαηνο µπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ 
παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε µεηάδνζε ηεο θσηεηλήο δέζµεο, όπσο 
νµίριε, θαπλόο ή ζθόλε. Δπίζεο, θάζε αληηθείµελν ή δών πνπ παξεµβαίλεη 
ζηελ πνξεία ηεο δέζµεο µπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην ζπλαγεξµό θαη λα 
παξαπιαλήζεη ηνπο ππεύζπλνπο αζθαιείαο ηνπ ρώξνπ. 
 

3.1.4.7 Αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ 

 
Οη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εζσηεξηθή ή γηα ηελ πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ελόο 
θηεξίνπ. Οη αηζζεηήξεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ ρξεζηκνπνηνύλ κηθξόθσλα ώζηε 
λα κπνξνύλ λα “αθνύλ” ήρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπάζηκν ελόο ηδακηνύ.  
 
Οη αηζζεηήξεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 
 

1. Αθνπζηηθνί αηζζεηήξεο 
2. Αηζζεηήξεο δόλεζεο 

       3. Αηζζεηήξεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δύν παξαπάλσ 
 
 
 
 

 
ΔΗΚΟΝΑ 33: ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΠΑΗΜΑΣΟ ΣΕΑΜΗΟΤ 

 
Οη αθνπζηηθνί αηζζεηήξεο είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα “αθνύλ” θαη λα 

αληρλεύνπλ ήρνπο πςειώλ ζπρλνηήησλ πνπ παξάγνληαη όηαλ ζπάζεη έλα ηδάκη. 
Όηαλ ην γπαιί από ην ηδάκη ζπάζεη παξάγεηαη ν ήρνο ηνπ ζπαζίκαηνο ζε κηα 
επξεία δώλε ζπρλνηήησλ. 
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Ο ήρνο απηόο κπνξεί λα είλαη α) ππνερεηηθόο κε ηηκέο ηεο ηάμεο θάησ 
από 20 kHz, β) ήρνο κέζα ζηα όξηα ηεο αθνπζηηθήο δώλεο ηνπ αλζξώπηλνπ 
απηηνύ κε ηηκέο ηεο ηάμεο κεηαμύ 20 Hz σο 20 kHz θαη γ) ππεξερεηηθόο κε 
ηηκέο πάλσ από 20kHz . Αλ ν ήρνο πνπ παξάγεηαη είλαη ππνερεηηθόο ή 
ππεξερεηηθόο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηόο από ην αλζξώπηλν απηί. Οη 
αθνπζηηθνί αληρλεπηέο ζπαζηκάησλ ηδακηνύ ηνπνζεηνύληαη αλάκεζα ζηα 
γπάιηλα πιαθάθηα θάζε ηδακηνύ θαη κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ήρνπο ζε 
ζπρλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπάζηκν ηνπ ηδακηνύ. Ζ κνξθή ησλ 
αθνπζηηθώλ αηζζεηήξσλ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.  
 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 34: ΑΚΟΤΣΗΚΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ 
 

Οη αηζζεηήξεο δόλεζεο όπσο γηα παξάδεηγκα νη ζεηζκηθνί αηζζεηήξεο 
ζπαζίκαηνο ηδακηνύ είλαη δηαθνξεηηθνί, δεδνκέλνπ όηη εγθαζίζηαληαη ζην 
πιαθάθη γπαιηνύ θαη όρη αλάκεζα ζηα γπάιηλα πιαθάθηα ηνπ θάζε ηδακηνύ. 
Όηαλ ζπάζεη ην ηδάκη παξάγνληαη ήρνη ζπγθεθξηκέλσλ ζπρλνηήησλ νη νπνίνη 
ηαμηδεύνπλ κέζσ ηνπ γπαιηνύ θαη  ζπρλά  κέζσ  ηνπ  πιαηζίνπ  παξαζύξσλ,  
ησλ  πεξηβαιιόλησλ  ηνίρσλ  θαη  ηεο νξνθήο. Σππηθά, νη εληνλόηεξεο 
ζπρλόηεηεο πνπ παξάγνληαη είλαη κεηαμύ 3kHz  θαη 5 kHz, αλάινγα κε ηνλ ηύπν 
ηδακηνύ θαη ηελ παξνπζία ελόο πιαζηηθνύ ελδηάκεζνπ ζηξώκαηνο. Οη 
αηζζεηήξεο δόλεζεο «αηζζάλνληαη» απηέο ηηο ζπρλόηεηεο θινληζκνύ θαη  
παξάγνπλ  ζηε  ζπλέρεηα  κηα  ζεηξά  ζπλαγεξκώλ.  Ζ  κνξθή  πνπ  έρνπλ  
νη αηζζεηήξεο δόλεζεο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 35: ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΓΟΝΖΖ 
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Οη αηζζεηήξεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δύν παξαπάλσ 

(δειαδή αλίρλεπζε ήρνπ θαη δόλεζεο) ζπλδπάδνπλ ηνπο αθνπζηηθνύο 
αηζζεηήξεο κε ηνπο αηζζεηήξεο δόλεζεο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο κεηώλεη ηηο 
πηζαλόηεηεο γηα δεκηνπξγία θάπνηνπ εζθαικέλνπ ζπλαγεξκνύ. Οη δύν 
αηζζεηήξεο απηνί, είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ ίδηα κνλάδα θαη ζπλδένληαη 
ειεθηξνληθά κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο ζπλάξηεζεο AND. Όηαλ ν έλαο 
αηζζεηήξαο, είηε ν αθνπζηηθόο αηζζεηήξαο είηε ν αηζζεηήξαο δόλεζεο, 
αηζζαλζεί θάπνην ζπάζηκν, ζηέιλεη έλα ζήκα ζηελ πύιε AND. Αλ θαη νη δύν 
αηζζεηήξεο ζηείινπλ ζήκα ζηελ πύιε AND γηα θάπνηα αλίρλεπζε ζπαζίκαηνο, 
ηόηε απηόκαηα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. 
 

Γηα λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα από εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο νη 
αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηα 
ζεκεία πνπ πξνηείλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη κόλν. Σέηνηα ζεκεία είλαη 
ζπλήζσο ην παξάζπξν, ην πιαίζην ηνπ  παξαζύξνπ,  ν  ηνίρνο  ή  ε  νξνθή.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
ΔΗΚΟΝΑ 36: ΑΗΘΖΣΖΡΑ  ΠΑΗΜΑΣΟ ΣΕΑΜΗΟΤ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ 

Δ ΣΟΗΥΟ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΔΝΑΝ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ 
ΠΑΗΜΑΣΟ ΣΕΑΜΗΟΤ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΟ ΣΟΝ ΣΟΗΥΟ. 

 
 

Οη αηζζεηήξεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ηδάκη πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 
πεξίπνπ δύν ίληζεο από ην “ρείινο” ηνπ πιαηζίνπ ηνπ παξαζύξνπ. Σέινο, γηα 
θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαιό ζα ήηαλ νη αηζζεηήξεο ζπαζίκαηνο ηδακηνύ λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε καγλεηηθνύο δηαθόπηεο, ηζνξξνπεκέλνπο 
καγλεηηθνύο δηαθόπηεο ή επαθέο. 
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3.1.4.8 Μηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο 

 
Οη κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο είλαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο θίλεζεο νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ κηθξνθύκαηα γηα λα αληρλεύζνπλ έλαλ εηζβνιέα. Ζ 
ιεηηνπξγία ησλ κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ βαζίδεηαη ζην λα εθπέκπνληαη 
κηθξνθύκαηα από κηα ζπζθεπή απνζηνιήο ζεκάησλ θαη  λα αληρλεύνληαη ηα 
κηθξνθύκαηα απηά, ζε έλαλ δέθηε, είηε κέζσ ηεο αληαλάθιαζεο είηε ηεο κείσζεο 
ηεο έληαζεο αθηηλώλ. 
 

Ο πνκπόο θαη ν δέθηεο ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο κέζα ζε κηα εληαία δώλε 
αλίρλεπζεο γηα ηηο εζσηεξηθέο εθαξκνγέο, θαη ζε ρσξηζηέο δώλεο γηα ηηο 
ππαίζξηεο εθαξκνγέο. Με ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή κηθξνθπκάησλ 
ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο, ν αληρλεπηήο ιεηηνπξγεί σο ελεξγή 
νγθνκεηξηθή ζπζθεπή πνπ απνθξίλεηαη ζε: 

• Μηα αιιαγή ζπρλόηεηαο κεηαηόπηζεο Doppler. 

• Μηα κεηαηόπηζε θάζεο ζπρλόηεηαο. 

• Μηα θίλεζε πνπ πξνθαιεί ηε κείσζε ηεο ιακβαλόκελεο ελέξγεηαο. 
 
Ζ θίλεζε ελόο αλζξώπνπ πξνθαιεί κηα κεηαηόπηζε ζπρλόηεηαο από 20 
Hz έσο 120 Hz νπόηε νη πεξηζζόηεξνη κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο 
ζπληνλίδνληαη έηζη, ώζηε λα κεηξάλε ηε κεηαηόπηζε Doppler ζε απηέο ηηο 
ζπρλόηεηεο.  
 
 

 
 
 

 

 
ΔΗΚΟΝΑ 37: ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ 
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Τπάξρνπλ δύν ηύπνη κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ. Οη monostatic 

κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο έρνπλ ηνλ πνκπό θαη ηνλ δέθηε ζηελ ίδηα κνλάδα. Ζ 
θεξαία είλαη ελζσκαησκέλε πάλσ ζηελ κηθξνθπκαηηθή κνλάδα θαη είλαη επέιηθηε 
ώζηε λα κπνξεί λα ζπληνλίδεηαη θαη λα δηακνξθώλεηαη έηζη, ώζηε λα θαιύπηεη 
κε επηηπρία κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή κηα δώλε. Ζ δώλε θάιπςεο ησλ 
monostatic κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ κπνξεί λα είλαη ιεπηή θαη καθξηά ή 
θνληή θαη νβάι όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 38:ΕΧΝΖ ΚΑΛΤΦΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 
(ΛΔΠΣΖ ΚΑΗ ΜΑΚΡΗΑ) 

 
 

 

 
 

ΔΗΚΟΝΑ 39: ΕΧΝΖ ΚΑΛΤΦΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 
(ΚΟΝΣΖ ΚΑΗ  ΟΒΑΛ) 
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Οη bistatic κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο έρνπλ μερσξηζηέο κνλάδεο γηα ηνλ 
πνκπό θαη ηνλ δέθηε. Μηα δώλε αλίρλεπζεο δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηηο δύν 
κνλάδεο απηέο. Ζ θεξαία είλαη αξθεηά επέιηθηε ώζηε λα κπνξεί λα αιιάμεη ην 
ύςνο θαη ην κήθνο ηεο δώλεο αλίρλεπζεο αιιά θαη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί 
δηαθνξεηηθέο δώλεο αλίρλεπζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 40: ΕΧΝΖ ΚΑΛΤΦΖ BISTATIC ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ 
ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΣΖΝ ΕΧΝΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟΤ 

BISTATIC ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΔ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 41: ΓΗΑΦΟΡΔ ΕΧΝΔ ΚΑΛΤΦΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΧΝ 
ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΕΧΝΔ ΚΑΛΤΦΖ 
ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΟΤΜΔ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΟΤ 

ΑΗΘΖΣΖΡΔ 
 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο ή λα γίλεη ιαλζαζκέλε αλίρλεπζε ζηνπο 
κηθξνθπκαηηθνύο αηζζεηήξεο. Δάλ νη αηζζεηήξεο ηνπνζεηεζνύλ θνληά ζε 
ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πςειήο ζπρλόηεηαο κπάληεο, ηόηε ε αλίρλεπζε 
ησλ κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί. Οη κηθξνθπκαηηθνί 
αηζζεηήξεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θνληά ζε κεγάιεο ειεθηξηθέο 
γελλήηξηεο ή θνληά ζε ξαδηνθσληθνύο αλακεηαδόηεο. Δπίζεο, ιάκπεο θζνξίνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνην πξόβιεκα ζηνπο κηθξνθπκαηηθνύο αηζζεηήξεο 
θαζώο ε ηνληθή θίλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ιάκπεο απηέο κπνξεί λα 
αληρλεπηεί ζαλ θάπνηα “ύπνπηε” θίλεζε από ηνπο κηθξνθπκαηηθνύο αηζζεηήξεο, 
κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηεζεί εζθαικέλα ν ζπλαγεξκόο. 
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Σέινο νπνηνδήπνηε κεηαιιηθό αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεάζεη ή λα εκπνδίζεη  ην  ζήκα  ησλ  κηθξνθπκαηηθώλ  αηζζεηήξσλ,  
πξέπεη  λα  απνκαθξπλζεί καθξηά από ηε δώλε αλίρλεπζεο. Σα πςειήο 
ζπρλόηεηαο θύκαηα πνπ παξάγνληαη από ηνπο κηθξνθπκαηηθνύο αηζζεηήξεο 
κπνξνύλ λα δηαπεξάζνπλ ηνπο ηνίρνπο, ηα έπηπια, ηα ηδάκηα θαη ηηο πόξηεο κε 
απνηέιεζκα αλ δελ ξπζκηζηνύλ ζσζηά λα πξνθαινύληαη πνιύ εζθαικέλνη 
ζπλαγεξκνί. Αθόκα, θαιό ζα ήηαλ όηαλ εγθαζηζηνύκε έλα ζύζηεκα 
κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ λα θάλνπκε δηάθνξεο δνθηκέο ώζηε λα 
εληνπίζνπκε ηηο λεθξέο δώλεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη λα ηηο θαιύςνπκε θαη 
απηέο ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ εηζβνιέα θαηά ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ γηα κηα παξάλνκε εηζβνιή. 

 
Οη κηθξνθπκαηηθνί αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα “ληθεζνύλ” από ηνλ εηζβνιέα 

εάλ απηόο γλσξίδεη   ηηο   λεθξέο   δώλεο   πνπ   δεκηνπξγνύληαη   θαζώο   θαη   
αλ  κπνξέζεη   λα αλαγλσξίζεη ηηο πεξηνρέο κε ηελ ρακειόηεξε αλίρλεπζε. Απηά 
κπνξεί λα ηα κάζεη αλ αλά δηαζηήκαηα θάλεη δνθηκαζηηθέο βόιηεο γύξσ από ηελ 
πεξηνρή πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηνπο κηθξνθπκαηηθνύο αηζζεηήξεο. 

 

3.1.4.9 Αηζζεηήξεο δόλεζεο 

 
Οη αηζζεηήξεο δόλεζεο ηνπνζεηνύληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζηηο νξνθέο, ζην 

πάησκα θαη ζηνπο θξάθηεο. Οη αηζζεηήξεο απηνί, είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα 
αληρλεύνπλ δνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από δπλαηά ρηππήκαηα, από ηξππάληα, 
από πξηνλίζκαηα, από ρηππήκαηα κε ζθπξί θαη από νπνηαδήπνηε άιιε θπζηθή 
πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηνπ ρώξνπ πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεύζνπκε. Οη 
αηζζεηήξεο δόλεζεο έρνπλ ζπζθεπέο νη νπνίεο αληρλεύνπλ ρακειήο 
ζπρλόηεηαο ελέξγεηα θαη ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζε νπνηαδήπνηε  θπζηθή  
πξνζπάζεηα  παξαβίαζεο  ηνπ  πξνζηαηεπόκελνπ  ρώξνπ. Τπάξρνπλ δύν 
ηύπνη ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο αηζζεηήξεο δόλεζεο. Οη 
πηεδνειεθηξηθέο θαη νη κεραληθέο, νη νπνίεο θαη νη δύν κεηαηξέπνπλ ηηο 
“ζεηζκηθέο” δνλήζεηο ζε ειεθηξηθό ζήκα. 
 

Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηεξίδεηαη ζε κηα αζηαζή κεραληθή 
δηακόξθσζε πνπ  απνηειεί  κέξνο  ελόο  ειεθηξηθνύ  θπθιώκαηνο.  Έηζη,  όηαλ  
κηα  θίλεζε  ή  κηα δόλεζε εκθαληζηνύλ, ε αζηαζήο κεραληθή δηακόξθσζε ηνπ 
θπθιώκαηνο πνπ είπακε πξηλ θηλείηαη θαη ζηακαηάεη ηελ ηξέρνπζα ξνή ηνπ 
θπθιώκαηνο ηνπ ζπλαγεξκνύ, κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη έλαο ζπλαγεξκόο. 
Ζ ηερλνινγία θάζε ηέηνηαο ζπζθεπήο πνηθίιεη θαη θαζεκία κπνξεί λα είλαη 
επαίζζεηε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα δόλεζεο. Αθόκα, ην κέζν πνπ δηαβηβάδεη ηε 
δόλεζε πξέπεη λα επηιερηεί ζσζηά γηα θάζε αηζζεηήξα δεδνκέλνπ όηη νη 
αηζζεηήξεο είλαη θαιύηεξα ζρεδηαζκέλνη γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δνκώλ θαη 
δηακνξθώζεσλ. Οη πην εμεηδηθεπκέλνη αηζζεηήξεο δόλεζεο ή αδξάλεηαο 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα ειεθηξηθά ζηνηρεία αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ κεραληθά 
θπθιώκαηα, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα ζπληνληζηνύλ έηζη, ώζηε λα είλαη 
εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζηε νπνηαδήπνηε δόλεζε. Απηνί νη αηζζεηήξεο είλαη 
πεξηζζόηεξν αλζεθηηθνί θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε από ηνπο 
απινύο αηζζεηήξεο δόλεζεο. 
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Οη αηζζεηήξεο δόλεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πεξίπνπ 8 κε 10 
πόδηα καθξηά από ηνλ ηνίρν ή ηελ νξνθή όπνπ ππνςηαδόκαζηε όηη κπνξεί λα 
ππάξμεη θάπνηα παξάλνκε εηζβνιή. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ δόλεζεο 
πξέπεη λα γίλεηαη από άηνκα πνπ έρνπλ γλώζεηο θαη πνπ μέξνπλ πνπ πξέπεη λα 
ηνπο ηνπνζεηήζνπλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, εάλ γίλεη ιαλζαζκέλε 
εγθαηάζηαζε, είλαη ζίγνπξν πσο ζα παξνπζηαζηνύλ πνιύ εζθαικέλνη 
ζπλαγεξκνί. Οη αηζζεηήξεο δόλεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε  
ζπλδπαζκό  κε  νγθνκεηξηθνύο  αηζζεηήξεο  όπσο  παζεηηθνύο  ππέξπζξνπο 
αηζζεηήξεο ή ππεξερεηηθνύο αηζζεηήξεο γηα παξάδεηγκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ΔΗΚΟΝΑ 42: ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΓΟΝΖΖ ΣΟΗΥΟΤ 
 
 

Μεξηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλνπο 
ζπλαγεξκνύο ή ιάζνο αληρλεύζεηο. Ο θύξηνο ιόγνο ησλ εζθαικέλσλ 
ζπλαγεξκώλ είλαη ε ιάζνο ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ δόλεζεο. Ζ ιάζνο 
ηνπνζέηεζε αιιά θαη αλ νη αηζζεηήξεο εθεί πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ δελ είλαη 
ζηαζεξνί, πξνθαινύλ πνιιέο ιάζνο αληρλεύζεηο. Δπίζεο, ε ηνπνζέηεζε ησλ 
αηζζεηήξσλ ζε κάιιηλα, πθαζκάηηλα ή βαξηά θαιύκκαηα ηνίρνπ κεηώλεη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. Σέινο αλ θάπνηνο αηζζεηήξαο δόλεζεο ηνπνζεηεζεί 
ζε έλαλ πεζκέλν ή όρη ζηαζεξό ηνίρν, όηαλ γηα παξάδεηγκα πεξλάεη έλα 
αεξνπιάλν από πάλσ θαη ν ηνίρνο ζα ηξέκεη, ηόηε ζα ελεξγνπνηείηαη ν 
ζπλαγεξκόο. 
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Οη  αηζζεηήξεο  δόλεζεο  κπνξνύλ  λα  “ληθεζνύλ”  απνθεύγνληαο  ν  
εηζβνιέαο  λα πεξάζεη δηακέζνπ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηνπο 
αηζζεηήξεο δόλεζεο. Μηα άιιε κέζνδνο παξαβίαζεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί, 
είλαη ν εηζβνιέαο λα πξνθαιεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εζθαικέλνπο 
ζπλαγεξκνύο νύησο ώζηε όηαλ απνθαζίζεη λα εηζέιζεη ζηνλ πξνζηαηεπόκελν 
ρώξν θαη ερήζεη ν ζπλαγεξκόο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ απηνύ λα αγλνήζεη ηνλ 
ζπλαγεξκό ιόγσ ησλ πνιιώλ εζθαικέλσλ ζπλαγεξκώλ ηελ πξνεγνύκελε 
πεξίνδν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 43: ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΓΟΝΖΖ ΣΟΗΥΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ 
ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΓΟΝΖΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ ΣΟΝ ΣΟΗΥΟ 
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3.1.4.10 Αηζζεηήξεο δόλεζεο ζε θξάθηε 

 
 
 

Οη αηζζεηήξεο δόλεζεο ζε θξάθηε ηνπνζεηνύληαη ζηελ πεξίκεηξν ηνπ 
θξάθηε ελόο θηεξίνπ κε ζθνπό λα αληρλεύνληαη νη πξνζπάζεηεο παξάλνκεο 
εηζβνιήο από ηνλ θξάθηε. Οη αηζζεηήξεο “αηζζάλνληαη” ηηο πξνζπάζεηεο 
θνςίκαηνο ή ζθαξθαιώκαηνο ηνπ θξάθηε. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη αηζζεηήξσλ 
δόλεζεο ζε θξάθηε. Οη ειεθηξνκεραληθνί αηζζεηήξεο θαη νη πηεδνειεθηξηθνί 
αηζζεηήξεο. 

 
 
Οη ειεθηξνκεραληθνί αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνύλ κεραληθνύο δηαθόπηεο 

αδξάλεηαο ή δηαθόπηεο πδξαξγύξνπ (mercury switch) γηα λα αληρλεύνπλ ηε 
δόλεζε. 

 
 

Οη κεραληθνί δηαθόπηεο αδξάλεηαο απνηεινύληαη από επαίζζεηε ζηελ 
δόλεζε κάδα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δύν ή ηξεηο ειεθηξηθέο επαθέο ώζηε λα 
δεκηνπξγείηαη έλα θιεηζηό θύθισκα. Έηζη, όηαλ γίλεη κηα πξνζπάζεηα 
παξαβίαζεο, ε δόλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ θίλεζε, παξελνριεί έλα ή 
πεξηζζόηεξα ζεκεία ηεο ειεθηξηθήο επαθήο, κε απνηέιεζκα ην θύθισκα λα 
αλνίγεη θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. 
 

 
Οη δηαθόπηεο πδξαξγύξνπ είλαη έλα κπνπθαιάθη ην νπνίν πεξηέρεη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ πδξάξγπξν (όπσο ην ζεξκόκεηξν γηα παξάδεηγκα) θαη κηα 
ειεθηξηθή επαθή, ε νπνία ηνπνζεηείηαη πνιύ θνληά αιιά ρσξίο λα αθνπκπάεη 
ηνλ πδξάξγπξν. Όηαλ γίλεη κηα  πξνζπάζεηα  παξάλνκεο  εηζβνιήο,  ν  
πδξάξγπξνο  κεηαθηλείηε  θαη  έξρεηαη  ζε επαθή κε ηελ ειεθηξηθή επαθή, κε 
απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. 
 

 
 
Οη πηεδνειεθηξηθνί αηζζεηήξεο κεηαηξέπνπλ ηηο κεραληθέο θξνπζηηθέο 

δπλάκεηο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα θαη ιεηηνπξγνύλ όπσο νη πηεδνειεθηξηθνί 
αηζζεηήξεο ηνίρνπ πνπ είδακε πην πξηλ, ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηαδηθαζία 
θηιηξαξίζκαηνο, ώζηε λα ειέγρεη ην ζήκα πξηλ ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζπλαγεξκό. 
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ΔΗΚΟΝΑ 44: ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΓΟΝΖΖ Δ ΦΡΑΚΣΖ 
 

 
Όπσο θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αηζζεηήξεο έηζη θαη ζηνπο αηζζεηήξεο 

δόλεζεο ζε θξάθηε  ππάξρνπλ  θάπνηεο  θαηαζηάζεηο  πνπ  κπνξνύλ  λα  
δεκηνπξγήζνπλ εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο ή λα κεηώλνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλίρλεπζεο. Ζ ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε θαη 
εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ απηώλ παίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζσζηή 
ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ. Δπίζεο, θξάθηεο νη νπνίνη δελ είλαη ζηαζεξνί 
θαη ιπγίδνπλ εύθνια πξνθαινύλ πνιινύο εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο. Αθόκα, 
όηαλ ζάκλνη, θιαδηά δέληξσλ θαη δώα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ θξάθηε, 
πξνθαινύλ εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο κε απνηέιεζκα αλ ν θξάθηεο είλαη ζε 
κηα πεξηνρή όπνπ ππάξρνπλ πνιιά δώα, ε ηνπνζέηεζε αηζζεηήξσλ δόλεζεο 
ζηνλ θξάθηε λα κελ είλαη θαη ε θαιύηεξε ηδέα. 
 

Σέινο, κεγάια νρήκαηα ή κεγάια θηβώηηα δελ πξέπεη λα 
ηνπνζεηνύληαη θνληά ζε έλαλ θξάθηε ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
αηζζεηήξεο δόλεζεο, θαζώο έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ 
γέθπξα θαη λα πεξάζεη πάλσ από ηνλ πξνζηαηεπόκελν θξάθηε ρσξίο λα γίλεη 
αληηιεπηόο από ηνπο αηζζεηήξεο δόλεζεο. Δπίζεο, έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα 
παξαθάκςεη ηνλ πξνζηαηεπόκελν θξάθηε ζθάβνληαο έλα ηνύλει ώζηε λα 
πεξάζεη αλελόριεηνο θάησ από ηνλ θξάθηε. 
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3.1.4.11  Καιώδην νπηηθήο ίλαο 

Οη νπηηθέο ίλεο, είλαη πνιύ ιεπηά λήκαηα από πιαζηηθό ή γπαιί, όπνπ 

από κέζα ηνπο, κεηαδίδνληαη ςεθηαθά δεδνκέλα, ππό κνξθή θσηόο.  

Έλα θαιώδην νπηηθώλ ηλώλ, πεξηέρεη κέζα ηνπ 10άδεο ή θαη 100άδεο πνιύ 

ιεπηέο ηέηνηεο νπηηθέο ίλεο, ζε δηάκεηξν, κηθξόηεξε θαη από κία ηξίρα! Οη 

ηαρύηεηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ νπηηθώλ ηλώλ, αθνύ ηα 

δεδνκέλα ηαμηδεύνπλ ππό κνξθή θσηόο, είλαη ηεξάζηηα (όζν ε ηαρύηεηα ηνπ 

θσηόο).  

ην έλα άθξν ηεο νπηηθήο ίλαο, ππάξρεη ν πνκπόο θαη ζην άιιν, ν 
δέθηεο. Ο πνκπόο, κεηαηξέπεη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ελόο ππνινγηζηή, ζε 
ςεθηαθά θύκαηα θσηόο. Ο δέθηεο, απνθσδηθνπνηεί ηα ςεθηαθά θύκαηα θσηόο, 
ζε ςεθηαθά δεδνκέλα. Σα ςεθηαθά θύκαηα θσηόο, ηαμηδεύνπλ κε ηελ ηαρύηεηα 
ηνπ θσηόο κέζα από ηελ νπηηθή ίλα, κε δηαδνρηθέο αλαθιάζεηο ζηα ηνηρώκαηα 
ηεο νπηηθήο ίλαο. Οη αλαθιάζεηο απηέο, γίλνληαη ζηα ηνηρώκαηα, ζε γσλία 
κηθξόηεξε ησλ 42 κνηξώλ, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνύλ ηα ηνηρώκαηα ζαλ 
θαζξέθηεο. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη νιηθή αλάθιαζε θαη είλαη ε αηηία πνπ 
ηα θύκαηα θσηόο κέλνπλε κέζα ζηελ νπηηθή ίλα, ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπο 
κέρξη ην άιιν άθξν, ρσξίο λα βγαίλνπλ-ράλνληαη έμσ από ηελ ίλα. ε απηό 
ζπλεηζθέξεη θαη ε δνκή ηεο. Σν εζσηεξηθό κέξνο ηεο νπηηθήο ίλαο, νλνκάδεηαη 
ππξήλαο θαη κέζσ απηνύ, ηαμηδεύνπλ ηα θύκαηα θσηόο. Ο ππξήλαο, είλαη 
πεξηηπιηγκέλνο από κία άιιε ζηξώζε πιαζηηθνύ - γπαιηνύ πνπ νλνκάδεηαη 
πεξίβιεκα.θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ  
 

 

 
ΔΗΚΟΝΑ 45: ΥΖΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ 

 

 

          Σν πεξίβιεκα από ηηο νπηηθέο ίλεο, είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν, ώζηε λα 

θξαηάεη ηα θύκαηα θσηόο, κε νιηθέο αλαθιάζεηο, κέζα ζηνλ ππξήλα θαη λα 

ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ηνπο κέζσ απηνύ (ηνπ ππξήλα). Σν πεξίβιεκα ην 

πεηπραίλεη απηό, ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν, ζε ζρέζε κε ην πιηθό ηνπ ππξήλα. 
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 Τπάξρνπλ νη νπηηθέο ίλεο απινύ ηύπνπ θαη νη πνιιαπινύ ηύπνπ. ηηο 

νπηηθέο ίλεο απινύ ηύπνπ (single-mode), ηα θύκαηα θσηόο ηαμηδεύνπλ ζε 

επζεία γξακκή θαη κπνξνύκε λα ζηείινπκε δεδνκέλα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.  

Οη νπηηθέο ίλεο πνιιαπινύ ηύπνπ (multi-mode), είλαη πην "ρνληξέο" από 

ηηο απινύ ηύπνπ, αιιά κπνξνύλ λα ζηείινπλ παξάιιεια, ζε μερσξηζηό 

κνλνπάηη, πνιιά θύκαηα θσηόο. Σν θάζε θύκα θσηόο, εηζέξρεηαη ζηελ νπηηθή 

ίλα ππό ειαθξώο δηαθνξεηηθή γσλία ζε ζρέζε κε ηα άιια, θαη αθνινπζεί ην δηθό 

ηνπ κνλνπάηη κέζα ηεο, κέζσ ησλ δηαδνρηθώλ αλαθιάζεσλ ζην 

πεξίβιεκα.θθθθθθθθθ 

 

Τπάξρνπλ δύν ηερληθέο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ νπηηθνύ θαισδίνπ ζηελ 
πεξηκεηξηθή αζθάιεηα. Ζ κηα ηερληθή είλαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίνπ νπηηθήο ίλαο 
ζε έλαλ ηνίρν θαη ε άιιε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε έλαλ θξάθηε. Δθηόο από ην 
ξεύκα γηα ηελ κεηάδνζε θαη ηελ αλίρλεπζε, νη νπηηθνί αηζζεηήξεο 
ρξεζηκνπνηνύλ σο πεγή θσηόο ην θσο από έλα LED. Έλα θαιώδην νπηηθώλ 
ηλώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεύζεη ηνπο εηζβνιείο κεηξώληαο 
ηε δηαθνξά ζην πνζό θσηόο πνπ ζηέιλεηαη κέζσ ηνπ ππξήλα ησλ ηλώλ. 
Δάλ ην θαιώδην πεηξαρηεί, ην θσο πνπ κεηαθέξεηαη κε ηελ νπηηθή ίλα ζα 
δηαξξεύζεη έμσ θαη έηζη ν δέθηεο ζα αληρλεύεη κηα δηαθνξά ζην πνζό θσηόο 
πνπ ιακβάλεη, κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκόο.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 46: ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΦΡΑΚΣΖ



- 62 - 
 

 

Μεξηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλνπο 
ζπλαγεξκνύο ή ιάζνο αληρλεύζεηο όηαλ ην θαιώδην ηεο νπηηθήο ίλαο είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ηνίρν. Ζ ιάζνο εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε ηνίρνπο πνπ δελ είλαη 
ζηαζεξνί, αθνύ νη ηνίρνη απηνί είλαη επάισηνη ζηηο δνλήζεηο, κε απνηέιεζκα λα 
ελεξγνπνηείηαη ζπρλά, εζθαικέλα ν ζπλαγεξκόο. 

 
Όηαλ ην θαιώδην ηεο νπηηθήο ίλαο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλαλ θξάθηε 

ηα παξαθάησ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο ή 
ιαλζαζκέλεο αληρλεύζεηο. Οη ξαδηνθσληθέο ζπρλόηεηεο, νη ειεθηξνκαγλεηηθέο 
παξεκβνιέο θαη νη αθξαίεο αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία κπνξνύλ λα 
πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νπηηθνύ θαισδίνπ ζε 
θξάθηε. Δπίζεο, ε θαθή πνηόηεηα ηνπ θξάθηε είλαη ε βαζηθόηεξε αηηία γηα ηελ 
δεκηνπξγία εζθαικέλσλ ζπλαγεξκώλ. Σέινο, ην θαιώδην ηεο νπηηθήο ίλαο δελ 
πξέπεη λα ηεληώλεηαη, θαζώο όηαλ αιιάδεη ν θαηξόο ην θαιώδην ζπζηέιιεηαη θαη 
δηαζηέιιεηε θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα δεκηά ζην θαιώδην θαη λα 
κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
 

 

 

 

 

 

             
 

ΔΗΚΟΝΑ 47: ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΦΡΑΚΣΖ 
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ΔΗΚΟΝΑ 48: ΟΠΣΗΚΖ 
ΗΝΑ Δ ΣΟΗΥΟ 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 49: ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ Δ ΦΡΑΚΣΖ 



- 64 - 
 

 

3.1.4.12 Αηζζεηήξεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

 
Οη αηζζεηήξεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ παξάγνπλ έλα ειεθηξνζηαηηθό πεδίν 

αλάκεζα ζε κηα ζεηξά από θαιώδηα αγσγνύο θαη ην έδαθνο. Οη αηζζεηήξεο 
απηνί είλαη ζρεδηαζκέλνη λα αληρλεύνπλ δηαζηξεβιώζεηο ή αιιαγέο ζην 
ειεθηξηθό πεδίν. Οη δηαζηξεβιώζεηο ή νη αιιαγέο ζπλήζσο πξνθαινύληαη από 
θάπνηνλ πνπ πξνζπαζεί λα πιεζηάζεη ηνλ θξάθηε. Σα ζηνηρεία ηνπ ειεθηξηθνύ 
πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ, κηα γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ε νπνία 
δηεγείξεη έλα θαιώδην ηνπ πεδίνπ. Σν θαιώδην απηό, απνηειείηαη από δύν ή 
πεξηζζόηεξα θαιώδηα αηζζεηήξεο, θαη δεκηνπξγεί έλα ειεθηξνζηαηηθό πεδίν ην 
νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληρλεύεη αιιαγέο ζην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο ησλ 
θαισδίσλ αηζζεηήξσλ απηώλ. Οη αιιαγέο ζην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο 
δεκηνπξγνύληαη όηαλ έλαο εηζβνιέαο εηζέιζεη ζην ειεθηξηθό πεδίν πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί. 
 

Σα θαιώδηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπνζεηνύληαη ζπλήζσο πάλσ ζε 
έλαλ θξάθηε. Σα θαιώδηα απηά ηνπνζεηνύληαη λα είλαη παξάιιεια κεηαμύ 
ηνπο θαη παξάιιεια πξνο ην έδαθνο, θάηη πνπ εμαζθαιίδεη κηα “νκνηόκνξθε 
επαηζζεζία” θαηά κήθνο ηνπ θξάθηε. Δζθαικέλνη ζπλαγεξκνί ή ιαλζαζκέλεο 
αληρλεύζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ιόγσ δηάθνξσλ θαηξηθώλ θαηλόκελσλ 
όπσο βξνρή, ρηόλη θαη αζηξαπέο. Δπίζεο, ε ύπαξμε δώσλ ή ππθλήο 
βιάζηεζεο γύξσ από ηνλ θξάθηε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνιινύο 
εζθαικέλνπο ζπλαγεξκνύο. Σέινο, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαιό ζα ήηαλ λα 
απνθύγνπκε  λα  αθήλνπκε  κεγάια  θελά  αλάκεζα  ζηα  θαιώδηα  αθνύ  
ππάξρεη πεξίπησζε  λα  ππάξμεη  θίλεζε  αλάκεζα  ζηα  θαιώδηα  απηά  θαη  
λα  κελ  γίλεη αλίρλεπζε. Ζ παξαβίαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί αλ γίλεη 
ζθάβνληαο έλα ηνύλει θάησ από ηνλ θξάθηε ή πεξλώληαο κε θάπνην ηξόπν 
πάλσ από ηνλ θξάθηε.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΚΟΝΑ 50: ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ 
ΓΟΤΜΔ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ 
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ΔΗΚΟΝΑ 51: ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΜΔ 3 ΚΑΗ 4 ΚΑΛΧΓΗΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΓΟΤΜΔ ΔΝΑΝ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΜΔ ΣΡΗΑ 

ΚΑΛΧΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑΝ ΜΔ ΣΔΔΡΑ. 
 

 

 

3.1.5 Απηόκαηνο ηειεθσλεηήο 

Οη απηόκαηνη ηειεθσλεηέο είλαη ζπζθεπέο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 
κηθξνϋπνινγηζηή πνπ έρνπλ θαη όηαλ εθδεισζεί ζπλαγεξκόο δηεγείξνληαη από 
ηε Κ.Μ.Δ. ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παίξλνπλ θάπνηα ηειέθσλα, πνπ είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλα ζηε κλήκε ηνπο θαη εηδνπνηνύλ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ή 
ηνπο ηδηνθηήηεο γηα ηελ απόπεηξα δηάξξεμεο, κεηαδίδνληαο ην κήλπκα πνπ είλαη 
ερνγξαθεκέλν ζηε κλήκε ηνπο. Δπίζεο ε δπλαηόηεηα ηνπο είλαη λα κπνξνύλ λα 
ηειεθσλήζνπλ πάλσ από κηα θνξά ζε όινπο ηνπο πξνγξακκαηηδόκελνπο 
απνδέθηεο. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ηειεθσλεηώλ, είηε πιαθέηα πνπ ηνπνζεηείηαη 
ζε βάζε κέζα ζηελ Κ.Μ.Δ. ή ρσξηζηή ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ 
Κ.Μ.Δ θαη ζπλδέεηαη καδί ηεο κέζσ θαισδίνπ. Έλαο θαιόο απηόκαηνο 
ηειεθσλεηήο δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηε 
κλήκε ηνπ ησλ ηειεθώλσλ ηεο αξεζθείαο καο, ρσξεηηθόηεηα ηειεθώλσλ είλαη 
πεξίπνπ πέληε δσδεθαςήθησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ, δύν μέρσξα θαλάιηα 
(θινπήο ή ππξθαγηάο) θαη νινθιεξσκέλν γηα ηε καγλεηνθώλεζε ησλ 
κελπκάησλ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη ερεηηθή ελεκέξσζε γηα απώιεηα ησλ 
ηειεθώλσλ από ηε κλήκε ηνπ. 
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 Γηα κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ βαζκνύ αζθαιείαο ζηνλ πξνζηαηεπόκελν 
ρώξν από παξαβίαζε είλαη δπλαηόλ κέζσ γξακκήο ΟΣΔ, ε όπνηα ζα βξίζθεηαη 
ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, λα ζπλδεζεί ζε πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθό ηκήκα.  

 
Ζ  πξναλαθεξόκελε ζύλδεζε κπνξεί λα θαιύπηεη θαη ηελ πεξίπησζε 

ιεζηείαο , όηαλ ε Κ.Μ.Δ βξίζθεηαη αθόκε θαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (stand-
by), ε όπνηα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή θαη κέζσ ηεο γξακκήο δίλεη άκεζε έλδεημε 
ιεζηείαο ζην πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθό ηκήκα, αξθεί λα ελεξγνπνηεζεί έλαο 
αηζζεηήξαο. 

 
 
 
 
 

 

 

EIKONA 52: ΠΛΑΚΔΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ 
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Κσδηθνπνηεηέο 

Οη θσδηθνπνηεηέο είλαη ζπζθεπέο ζπλδεκέλεο κε θάπνην ζηαζκό ιήςεο 
ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ, ζηνλ νπνίν θαη κεηαδίδνπλ, κέζσ ηειεθσληθήο 
γξακκήο, εθηόο από ην ζήκα ζπλαγεξκνύ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο όπσο, 
όπιηζε, αθόπιηζε, δηαθνπή ηξνθνδνζίαο, βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε, πηώζε ηεο 
ηάζεο ηεο κπαηαξίαο θ.ιπ. 

 
 
 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 53: ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΖ 

Ο πιένλ αζθαιήο ηξόπνο κεηάδνζεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε 
απεπζείαο ζύλδεζε ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ ρώξνπ κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, 
κέζσ εμσζνύκελεο γξακκήο, ε νπνία δίλεη ζπλαγεξκό αθόκε θαη όηαλ απηή 
παξαβηαζζεί, ζε αληίζεζε κε ηηο δπν πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, πνπ όηαλ 
θνπεί ε ηειεθσληθή γξακκή, απηνί αρξεζηεύνληαη. Οη ζπζθεπέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ιέγνληαη θσδηθνπνηεηέο επζείαο 
γξακκήο.θθθθθθθθθθθθθθ.
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3.2 Καισδίσζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ 

Σα θαιώδηα είλαη ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξέπεη λα ηα επηιέμεηε 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πιαθέηαο θεληξηθνύ ειέγρνπ 
νπόηε αλ ηε ζρεδηάδεηε εζείο ζα ιάβεηε ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαισδίνπ 
ζε κεγάιν κήθνο (αληίζηαζε, απηεπαγσγή, ρσξεηηθόηεηα) θαη ηελ πξνζηαζία 
από θνληηλέο πήγεο ζνξύβνπ (κνηέξ, DECT, WiFi, δηάθνξεο εθπνκπέο). ηα 
ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαιώδηα κε νπιηζκό 
πξνζηαζίαο (πξνζηαηεπηηθό ζπξκάηηλν πιέγκα ή θύιιν αινπκηλίνπ) γηα λα 
εκπνδίζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ RF ζπρλνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο  ή ζηα 
θαιώδηα ζύλδεζεο ησλ αηζζεηήξσλ κε ηελ ΚΜΔ εθηόο από ηνπ 
ηξνθνδνηνύκελνπο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο επηινγήο είλαη όηη δελ 
παξάγνληαη ςεύηηθεο παξαβηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ από ηελ 
επίδξαζε ησλ ζπρλνηήησλ RF. Χζηόζν πνιινί θαηαζθεπαζηέο πξνηείλνπλ 
ηειεθσληθό θαιώδην (ζπλεζηξακκέλν δεύγνο) ή θαιώδην δηθηύνπ Ζ/Τ (UTP) 
ελώ ε θιαζζηθή κέζνδνο είλαη ζσξαθηζκέλν θαιώδην κε 4-10 πνιύθισλνπο 
αγσγνύο. Τπνινγίζηε όηη αλ ηξνθνδνηήζεηε ελεξγό αηζζεηήξην ή ζεηξήλα ζα 
πεξλά ξεύκα 0.5-1Α από ηηο γξακκέο ηξνθνδνζίαο/θόξηηζεο. Μεγαιύηεξεο 
απνζηάζεηο ζέινπλ κεγαιύηεξν θαιώδην. Υξεζηκνπνηήζηε ην θαηάιιειν 
θαιώδην γηα θάζε αηζζεηήξην, δειαδή αλ θαιύπηεζηε κε 4 αγσγνύο κε 
ρξεζηκνπνηείηαη θαιώδην 10 αγσγώλ.  
 
 

 

EIKONA 54: ΔΗΓΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

 

 
ΔΗΚΟΝΑ 55: ΜΟΡΦΖ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
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Ζ θαισδίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

αλεμάξηεηε ειεθηξηθή γξακκή, αλ θπζηθά έρεη ιεθζεί πξόλνηα γηα ην ζθνπό 
απηό από ηνλ ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε. ηελ πεξίπησζε πξόζζεηεο 
ηνπνζέηεζεο (εμσηεξηθή) - είλαη πξνθαλέο θαη απηνλόεην πσο - ε ζεηξήλα αιιά 
θαη ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηά 
από ηνλ νπνηνδήπνηε επηζθέπηε ηνπ ρώξνπ πξνζηαζίαο ηνπο γη' απηό ε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ελδείθλπηαη λα γίλεηαη "ζε θξπθά ζεκεία" ηνπ ρώξνπ.  

 
 
 
 
 

 

 ΥΖΜΑ 2: ΠΑΡΑΣΑΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΠΛΖΡΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΣΟ 
ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ. 
 

 
4.1 Μειέηε εγθαηάζηαζεο 

Ο ρώξνο πνπ ζα πξνζηαηεύζνπκε είλαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ 
ειεθηξηθώλ κεηξήζεσλ ζην ΑΣΔΗ Πεηξαηά όπσο απηό απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην  
παξαθάησ όπνπ έρνπκε ηελ θάηνςε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 
πόιε. Οη ηξείο ηνπ πιεπξέο είλαη κεζνηνηρία κε άιιν εξγαζηήξην  θαη κε ην 
δηάδξνκν ηνπ πξώηνπ νξόθνπ όπνπ θαη βξίζθεηαη θαη ην εξγαζηήξην. Αξρηθά 
θαηαγξάθνπκε ππό κνξθή ζρεδίνπ ην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζσζηά νη αηζζεηήξεο πνπ ρξεηάδνληαη. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη 
λα αλαιύζνπκε ζηνλ ππεύζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ ζα εγθαηαζηήζνπκε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ππεύζπλνπ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 56: Ο ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ηελ επόκελε ζειίδα απεηθνλίδεηαη ε θάηνςε ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ 
αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. 
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1. Παξαηεξώληαο ην ζρέδην θαη ιακβάλνληαο ππόςε όζα αλαθέξακε ζην 
θεθάιαην 2 γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη αξρηθά λα δηαρσξίζνπκε ηηο 
δώλεο (εζσηεξηθά-εμσηεξηθά) θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξεζεί ην ζεκείν πνπ 
ζα ηνπνζεηεζεί ε Κ.Μ.Δ.. 
  

2. Σν επόκελν βήκα είλαη ν ηξόπνο ηνπνζεηήζεηο ησλ θαισδίσλ κέζα ζε 
απηό αθνύ έρνπκε θαηαιήμεη ζηε ηνπνζέηεζε ελζύξκαηνπ ζπζηήκαηνο 
ζπλαγεξκνύ. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην δελ είλαη ππό 
θαηαζθεπή ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ ρσξηζηέο ζσιήλεο γηα ηε θαισδίσζε 
ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ηνπνζεηήζνπκε εμσηεξηθά απηνθόιιεηα θαλάιηα , 
όζν ην δπλαηόηεξν από θξπθέο δηαδξνκέο ώζηε λα κε ραινύλ ηελ 
αηζζεηηθή δηαθόζκεζε ηνπ ρώξνπ αιιά θαη λα κελ ελνρινύλ ζην ρώξν. 
 

 
3. Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ησλ αηζζεηήξσλ ζην ρώξν πνπ ζα 

πξνζηαηέςνπκε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζεκεία πνπ είλαη πηζαλά λα 
δηαξξερηνύλ θαη αλάινγα κε ην πώο λα εληνπίδνπκε επθνιόηεξα ην ρώξν 
ζηνλ νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα δηάξξεμεο εκθαλίδνληαο ηα ζην 
πιεθηξνιόγην. 
 

4. Από ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ησλ 
θαισδηώζεσλ θαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ αηζζεηήξσλ ηόηε 
ζρεδηάδνπκε ην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην  
ώζηε λα καο βνεζήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε καο αιιά θαη ζε πηζαλέο 
πξνζζήθεο ζην κέιινλ ή πηζαλέο βιάβεο. 
 

 
5. Ζ θαισδίσζε ησλ αηζζεηήξσλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε απηά λα 

πεξλνύλ θνληά από θάζε αηζζεηήξα όζν απηό είλαη εθηθηό κε 
απνηέιεζκα ε ζύλδεζε κε ηνλ αηζζεηήξα λα γίλεηαη πνιύ θνληά ε θαη 
θαηεπζείαλ ζηνπο αγσγνύο κε ηα ρξώκαηα πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα θάζε 
αηζζεηήξα. 

 

 

4.2 Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο 

ζην ρώξν 

1. Υώρος εργαζηηρίοσ: Παξαηεξνύκε όηη ν ρώξνο δηαζέηεη έμη δίθπιια 
παξάζπξα πνπ βιέπνπλ ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη δελ έρνπλ κπαιθόλη. Δπίζεο 
ππάξρνπλ ηξεηο εζσηεξηθέο πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζηα γξαθεία ηνπ εξγαζηεξίνπ 
θαζώο θαη κηα πόξηα πνπ είλαη ε είζνδνο ηνπ εξγαζηεξίνπ από ην δηάδξνκν. 

 Ο ηύπνο ηνλ παξαζύξσλ είλαη ζπξόκελα θαη δελ έρνπλ παληδνύξη νύηε 
πξνζηαηεπηηθό θάγθειν. Άξα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε θάζε δίθπιιν 
ζπξόκελν παξάζπξν δπν καγλεηηθέο επαθέο, άξα ην ζύλνιν ησλ καγλεηηθώλ 
επαθώλ γηα ηα παξάζπξα ζα είλαη δώδεθα. 
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 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ καγλεηηθώλ επαθώλ ζα γίλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ 
πιαηζίνπ ηνπ παξαζύξνπ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ δπν εθαηνζηώλ ώζηε λα 
έρνπκε έγθπξε αλίρλεπζε ηεο παξαβίαζεο. ε πεξίπησζε ζπαζίκαηνο ησλ 
ηδακηώλ κε απνηέιεζκα νη καγλεηηθέο επαθέο λα κε κπνξνύλ λα 
ελεξγνπνηεζνύλ γηα ηε πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ, ζα ηνπνζεηήζνπκε θαη ηξία 
ξαληάξ θαζώο ν ρώξνο απηόο έρεη ηε ζεκαληηθόηεξε ζεκαζία γηα ην 
εξγαζηήξην. Δπίζεο ηξόπνο παξέκβαζεο είλαη θαη ε θεληξηθή είζνδνο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί κηα καγλεηηθή επαθή θαη ζηε ζπλέρεηα ην 
δεύηεξν αηζζεηήξην γηα ηε δηπιή αζθάιεηα ζα είλαη νη ππέξπζξνη αηζζεηήξεο 
ιεγόκελνη θαη ξαληάξ ηνπ ρώξνπ. Άξα ζην ρώξν απηό έρνπκε ηνπνζεηήζεη δπν 
αηζζεηήξηα γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε.  

Χζηόζν ζα κπνξνύζακε λα ηνπνζεηήζνπκε κόλν ηνπο ππέξπζξνπο 
αηζζεηήξεο ώζηε λα παξαθνινπζνύλ ηα παξάζπξα παξαιείπνληαο ηηο 
καγλεηηθέο επαθέο, αιιά δε ζα κπνξνύζακε λα ηα ελεξγνπνηήζνπκε ζηε 
πεξίπησζε πνπ ζα βξηζθόκαζηαλ κέζα ζην ρώξν. 

Γίπια από ηελ είζνδν ζα ηνπνζεηήζνπκε ην πιεθηξνιόγην όπνπ ζα 
έρνπκε άκεζε πξόζβαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν καο ζην εξγαζηήξην. Δπίζεο 
είρακε ηε δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηήζνπκε θαη αληρλεπηέο ζξαύζεο παινπηλάθσλ 
αιιά δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

 

2.  Γραθείο 1: ην ρώξν απηό έρνπκε δπν δίθπιια ζπξόκελα παξάζπξα 
πνπ ζα ηνπο ηνπνζεηήζνπκε ηέζζεξηο καγλεηηθέο επαθέο, επίζεο ππάξρεη κηα 
πόξηα πνπ είλαη ε είζνδνο ηνπ γξαθείνπ θαη πξνζηαηεύεηαη από ηνλ εζσηεξηθό 
ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ αλαθέξακε. 

 

3. Γραθείο 2: Ο ρώξνο απηόο έρεη αθξηβώο ηα ηδία ραξαθηεξίζηεθα κε ην 
πξώην γξαθείν θαη σο πξνο ηα παξάζπξα αιιά θαη ζηελ είζνδν ηνπ. Θα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εδώ ηέζζεξηο καγλεηηθέο επαθέο. ην ρώξν απηό ζα 
ηνπνζεηήζνπκε ηελ Κ.Μ.Δ. αιιά θαη ην ηειεθσλεηή πνπ ζε πεξίπησζε 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνύ, κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ ζα 
ζπλδέζνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη θιήζε ζηνπο αξκνδίνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

4. Γραθείο   3:  Σν γξαθείν απηό δελ θηλδπλεύεη από δηάξξεμε θαζώο νη 
πιεπξέο πνπ έρνπλ πξόζβαζε από ην δηαξξήθηε είλαη ηνίρνο, εθηόο από ηελ 
είζνδν ηνπ όπνπ θαη απηή είλαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 
αζθαιίδεηαη από απηόλ.  
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε θαη κηα εμσηεξηθή ζεηξήλα έμσ 
από ην εξγαζηήξην, ζην δηάδξνκν ηεο ζρνιήο κε απνηέιεζκα όηαλ ερήζεη λα 
επηθέξεη ςπρνινγηθή πίεζε ζηνλ δηαξξήθηε θαη παξάιιεια λα αθνπζηεί όζν πην 
καθξηά γίλεηαη. 

 

 

 

ΣΤΠΟ ΚΑΛΧΓΗΟΤ: 

Παξαθάησ καο δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηύπνο ηνπ θαισδίνπ 
πνπ ζα εγθαηαζηήζνπκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. 

 

Δθαξκνγέο:  Κνηλά θαιώδηα αζθαιείαο 
 
 
Καηαζθεπή:  Αγσγόο  :        Υαιθόο απιόο ή επηθαζζηηεξσκέλνο, εύθακπηνο 
 
                     Μόλσζε:        Μαιαθό PVC ( ηύπνο «ΣΗ 1/2» θαηά HD 21.1) 
 
                     Μαλδύαο :      Μαιαθό PVC (ηύπνο «ΣΜ » θαηά HD 21.1 ) 
 
 
 
 
 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 57: ΣΤΠΟ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 
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Υξσκαηηζκόο;    Μαλδύαο :   Άζπξνο 

                            Μόλσζε :     Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη 4×0.22 : καύξν, κπιε,         

θίηξηλν θόθθηλν. 6×0.22 άζπξν, γθξη, 

πνξηνθαιί, θόθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 58: ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά:                   Θσξάθηζε:   θύιιν αινπκηλίνπ 

                                            Δπηθάιπςε:   πιαζηηθή ηαηλία 

                                                Γηάθνξα: γπκλόο  επηθαζζηηεξσκέλνο        

αγσγόο, θνξδόλη  απνθινίσζεο καλδύα. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:         Ολνκαζηηθή ηάζε:     450/750 V 

                                                Σάζε δνθηκήο:          2 kV (50 Hz, 15 min) 

                                                Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -15 έσο 70 ν C 

 

                                



 

- 75 - 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΟΤΝ 

 

ΜΑΓ

Ν. 

ΔΠ. 

ΑΗΘ. 

ΡΑΝΣΑΡ 
ΔΗΡ. ΠΛΖΚΣΡ. ΚΜΔ 

ΣΖΛΔ

Φ. 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΥΧΡΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
13 3  1    

ΓΡΑΦΔΗΟ 1 

 
4       

ΓΡΑΦΔΗΟ 2 

 
4    1 1  

ΓΡΑΦΔΗΟ 3 

 
       

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΓΗΑΓΡΟΜΟ 
  1     

ΤΝΟΛΟ 21 3 1 1 1 1  

ΔΞ.ΚΑΝΑΛΗΑ 

ΟΓΔΤΖ 

ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

25m 35m 5m 8m 1m 1m 75m 

ΚΑΛΧΓΗΧΖ 

 
25m 75m 12m 15m  1m 128m 
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4.3 ύλδεζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Αθνύ έρνπκε νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ ζπλαγεξκνύ κε γλώκνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην θόζηνο 
ηνπο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο γηα θάιπςε ησλ ρώξσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη πξέπεη 
ηώξα λα αζρνιεζνύκε θαη κε ην ηξόπν ζύλδεζε ηνπο θαη κε ηε Κ.Μ.Δ. 

4.3.1 Κ.Μ.Δ. 

Ζ Κ.Μ.Δ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ν NX-4, έλαο εμειηγκέλνο 
πηλάθαο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία ζηελ αζθάιεηα. 
Δίλαη έλα επέιηθην ζύζηεκα ην νπνίν ζπλδπάδεη επθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε θαη 
ηελ ρξήζε. Με επεθηαζηκόηεηα έσο θαη 8 δώλεο ελζύξκαηεο/αζύξκαηεο ηδαληθό 
γηα πνιιέο ρξήζεηο. Ο πηλάθαο απηόο δηπιαζηάδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην kit 
NX-200.Ο modular ηύπνο ηνπ θνπηηνύ επηηξέπεη ζηηο επεθηαηηθέο θάξηεο λα 
εκθπηεπηνύλ θαη λα ζηεξηρηνύλ εύθνια εληόο ηνπ πηλάθα. Ζ NX-320 „έμππλν 
ηξνθνδνηηθό‟, ε  NX-508Δ θάξηα εμόδσλ θαη ε   NX-540E θάξηα ρεηξηζκνύ ηνπ 
NX-4 από θηλεηό, είλαη κεξηθέο από ηηο θάξηεο πνπ πξνζδίδνπλ πεξηζζόηεξεο 
ιεηηνπξγίεο ζηνλ πίλαθα. Ζ ζπκβαηόηεηα ηνπ πίλαθα κε ηηο ηερλνινγίεο 
απηόκαηνπ ζπηηηνύ θαη Υ-10 ηνπ επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν απνκαθξπζκέλσλ 
από απηόλ ζπζθεπέο (π.ρ. έιεγρνο ζεξκνζίθσλα, θεληξηθήο ζέξκαλζεο, 
θσηηζκνύ). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 59: Κ.Μ.Δ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα είλαη : 

 

1. 4 πξνγξακκαηηδόκελεο δώλεο 

2. Γπλαηόηεηα δηπιαζηαζκνύ δσλώλ ζε 8 δώλεο 

3. Γπλαηόηεηα αζύξκαηεο επέθηαζεο 

4. Μέρξη 8 πιεθηξνιόγηα 

5.  30 δηαζέζηκνη ηύπνη δσλώλ 

6.  8 θσδηθνί ρξήζηε θαη θσδηθό απεηιήο 

7.  2 πξνγξακκαηηδόκελεο βνεζεηηθέο έμνδνη κε επηινγή από 54 ζπκβάληα 

8. Δπηινγή εμαίξεζεο δσλώλ 

9. Λεηηνπξγία walk test 

10.  Αλαγθαζηηθόο θαη γξήγνξνο νπιηζκόο 

11. Απηόκαηνο νπιηζκόο θαη αθνπιηζκόο 

12. Μλήκε 512 ζπκβάλησλ κε εκεξνιόγην θαη ώξα 

13. Driver ε έμνδνο 12 VDC γηα ηε ζεηξήλα 

14. Παξάθακςε ηειεθσληθνύ απαληεηή ή fax 

15. ρεδηαζκόο module πιαθέηαο 

16. Σξία πιήθηξα αλάγθεο ζηα πιεθηξνιόγηα 

17. Απηόκαηε απνκόλσζε θαη νκαδηθή απνκόλσζε δσλώλ 

18. Μέγηζηε επηηξεπόκελε αληίζηαζε βξόγρνπ 300Χ  

19. Έιεγρνο ηξνθνδνζίαο AC θαη δπλακηθό έιεγρν κπαηαξίαο 

20. Πιεθηξνιόγηα θαη επεθηάζεηο κε 3 αγσγνύο 

21. Ζιεθηξνληθή πξνζηαζία βξαρπθπθιώκαηνο 

22. πκβαηόο κε ηελ ηερλνινγία Home Automation, Υ-10 

23. πκβαηόο κε ην GPRS module NX7002 θαζώο θαη κε θάξηα Ethernet 

24. πλεξγάδεηαη κε ηειεθσλεηή 
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ΔΗΚΟΝΑ 60: ΠΛΑΚΔΣΑ ΣΖ Κ.Μ.Δ. 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα είλαη : 

 

1.Σξνθνδνζία 16.6 VAC από Μ/Σα 16.6V/30Watt 

2.Μέγηζηε αληίζηαζε βξόγρνπ 300Χ 

3.Σάζε ιεηηνπξγίαο 16.5 VAC 40 VA 

4.Σάζε εμόδνπ 1Amp (2A/NX320+1A/NX-4) 

5.Διάρηζηε θαηαλάισζε πίλαθα 77mA 

6.Γηαζηάζεηο: Π 23.5, Τ 21.2, Β 9.2 cm 
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Σν ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνλ έρνπκε δηαρσξίζεη ζε 4 δώλεο: 

 
1. ηε δώλε 1 έρνπκε ζπλδέζεη ηε καγλεηηθή επαθή ηεο θεληξηθήο 

πόξηαο ηνπ ρώξνπ εξγαζηεξίνπ ώζηε ν ρξήζηεο λα ελεξγνπνηεί / 
απελεξγνπνηεί όπνηε ζειήζεη ηνλ θύξην παξάγνληα παξαβίαζεο. 
 

2. ηε δώλε 2 έρνπκε ζπλδέζεη ηηο καγλεηηθέο επαθέο όισλ ησλ 
παξαζύξσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζηα 
γξαθεία 1-2. Όπνπ ηα παξάζπξα είλαη θίλδπλνο παξαβίαζεο κεηά ηελ 
θεληξηθή είζνδν. 

 
 

3. ηε δώλε 3 ζπλδένπκε ηα ξαληάξ ηνπ ρώξνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο όηαλ δελ βξηζθόκαζηε 
κέζα ζην εξγαζηήξην. 
 

4. ηε δώλε 4 έρνπκε ζπλδέζεη ηελ εμσηεξηθή ζεηξήλα πνπ ζε 
πεξίπησζε απνμήισζεο από ηνλ παξαβάηε ν ζπλαγεξκόο ηίζεηαη ζε 
ιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη απελεξγνπνίεζε ηνπ κέζνπ 
αλαγγειίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ. 

 

 

Σν πιεθηξνιόγην ζπλδέεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ πίλαθα όπσο ε 
εμσηεξηθή ζεηξήλα θαη ν ηειεθσλεηήο. 

 

4.3.2 Πιεθηξνιόγην 

Σν πιεθηξνιόγην Networx είλαη ν έιεγρνο γηα ην ζύζηεκα αζθαιείαο 
ζαο. Σν πιεθηξνιόγην επηηξέπεη ζηνπο  ρξήζηεο λα ελεξγνπνηνύλ ην ζύζηεκα 
είηε ζε «δηακνλή» ή «έλνπιε» ιεηηνπξγία. ηε ιεηηνπξγία  «δηακνλή», κόλν νη 
αηζζεηήξεο πεξηκέηξνπ(δειαδή, πόξηεο θαη παξάζπξα νη επαθέο) είλαη 
ελεξγνπνηεκέλε, ελώ νη εζσηεξηθνί αηζζεηήξεο θίλεζεο απελεξγνπνηνύληαη. 
Απηό επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία κέζα ζην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζε πνπ 
πξνζηαηεύνληαη. Όηαλ θαλείο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη, ην ζύζηεκα 
ζα πξέπεη λα είλαη «έλνπιε». ε απηή ηελ θαηάζηαζε, όινη νη αηζζεηήξεο είλαη 
ελεξγνπνηεκέλνη θαη ην ζύζηεκα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηε κέγηζηε 
πξνζηαζία.  

 
Δπίζεο έρνπλ κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν 

πνπ καο επηηξέπεη αλ θύγεη θαη ηελ εθ λένπ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ρσξίο λα 
ελεξγνπνηήζνπκε ην ζπλαγεξκό όηαλ ην ζύζηεκα είλαη νπιηζκέλν εμαξηήκαηα 
αζθαιείαο νξγαλώλνληαη ζε δώλεο.  
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ΔΗΚΟΝΑ 61: ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 

 Οη αξηζκνί ησλ δσλώλ θσηίδνληαη ζην πιεθηξνιόγην γηα λα δείρλεη 
ηελ θαηάζηαζε από κηα ζπγθεθξηκέλε δώλε-Off - Εώλε είλαη αζθαιήο. Όηαλ 
αλαβνζβήλεη έλαο αηζζεηήξαο ζηε δώλε έρεη παξαβηαζηεί (δειαδή, πόξηα ή 
παξάζπξν έρεη αλνίμεη ή έλαο αηζζεηήξαο θίλεζεο έρεη εληνπίζεη έλαλ εηζβνιέα) 
Με ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ γηα δύν δεπηεξόιεπηα ηα πιήθηξα κπνξνύλ λα 
πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθό ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
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Πέληε πξνγξακκαηηζκέλα πιήθηξα αθήο ζαο επηηξέπνπλ λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο πην θνηλέο ιεηηνπξγίεο κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ, 
εηζάγεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό ζην πιεθηξνιόγην. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ ερεηηθό ηόλν όηαλ πηέδνληαη ηα επηκέξνπο πιήθηξα 
θαη θσηηδόκελα πιήθηξα γηα λα εμαζθαιίζεη αιάλζαζηε ιεηηνπξγία αθόκα θαη ζε 
έλα ζθνηεηλό δσκάηην.  ην πιεθηξνιόγην ζπλδέζακε ηξεηο αγσγνύο όπνπ κε ην 
θόθθηλν (+) θαη ην καύξν (-) γηα ηε ηξνθνδνζία ηνπ, θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 
πηλάθα ζηελ επαθή DATA ηνπ πιεθηξνινγίνπ κε άζπξν αγσγό.  

 

4.3.3 Δμσηεξηθή εηξήλα 

Ζ ζεηξήλα πνπ εγθαηαζηήζακε είλαη απηή πνπ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ, 
όπνπ είλαη απηόλνκε κε πνιύ ηζρπξό ερείν ηεο ηάμεο ησλ 120 db θαη θιάο ,κε 
απηνδηέγεξζε θαη ρξνληθό δηαθνπήο ζπλαγεξκνύ. 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 62: ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΗΡΖΝΑ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεηξήλα έρεη ηηο ηδηόηεηεο λα δηαζέηεη δηπιό θαπάθη κε 
εμσηεξηθό πιαζηηθό πάρνπο 3 mm κε πξνζηαζία UV εζσηεξηθό κεηαιιηθό 0.8 
mm θαη ηξηπιή πξνζηαζία ζην tamper (θαπάθη, βίδα θαη πιάηε).Δπίζεο 
δηεγείξεηαη κε ζεηηθή ε αξλεηηθή εληνιή θαη δηαζέηεη μερσξηζηή εληνιή γηα ην 
θιαο, κε ρξόλν πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ πηλάθα ζπλαγεξκνύ ή ζηα 3 ιεπηά 
από ηελ ζεηξήλα. Χζηόζν δηαζέηεη θαη απηνπξνζηαζία ζε δηαθνπή ηεο 
ηξνθνδνζίαο κε δηέγεξζε ηνπ ήρνπ θαη θιαο κέρξη λα επαλέιζεη ε ηξνθνδνζία 
ηεο ή γηα ρξνληθό δηάζηεκα 5 ιεπηώλ. Δπίζεο πξνζηαηεύεηαη από ηελ 
απνθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο όηαλ ε ηάζε ηεο πέζεη ζηα 8 V. 
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Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεηξήλαο είλαη: 

1. Σάζε ιεηηνπξγηάο: 13.8-14.2 VDC 

2. Καηαλάισζε ζε εξεκία: 8 mA 

3. Καηαλάισζε ζε ζπλαγεξκό: 1600 mA/13.8 VDC 

4. Μέγηζηε ηζρύο θόξηηζεο: 250 mA 

5. Φιαο: ιάκπα 12 VDC 5 W 

6. Γηάξθεηα ζπλαγεξκνύ: Αθνινπζεί ηνλ ρξόλν ηνπ θέληξνπ ζπλαγεξκνύ, 
ρξνληθό ησλ 3 ιεπηώλ 

7. πρλόηεηα ερείνπ: 1300-2400 Hz 

8. Μπαηαξία: 12V-1.3 Ah επαλαθνξηηδόκελε 

9. Γηαζηάζεηο: 270(Τ)*193(Π)*100(Β) mm 

10. Βάξνο: 1,85 Kg ρσξίο κπαηαξία 

11. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -30ν  C – 60ν  C 

 

ηε ζεηξήλα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπλδέζακε ζηηο επαθέο ηεο παξαθάησ 
εηθόλαο ηα εμήο: θόθθηλν ηελ ηάζε πεξίπνπ (+14 V), καύξν ζην (GND), άζπξν 
ζην GO- ηελ αξλεηηθή εληνιή δηέγεξζεο ηεο ζεηξήλαο, πξάζηλν θαη θίηξηλν out-
in αληίζηνηρα ζην tamper. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 63: ΤΝΓΔΖ ΔΗΡΖΝΑ ΜΔ ΣΖΝ Κ.Μ.Δ. 
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4.3.4 Τπέξπζξνη αληρλεπηέο  

Οη ππέξπζξνη αληρλεπηέο (ξαληάξ) πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ηύπνπ 
RX-40QZ, ζρεδηαζκέλν κε πςειή πξνζηαζία ζην ςεπδή ζπλαγεξκό κε αλνρή 
ζην λα εληνπίδνπλ ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηηο θνπξηίλεο θαη ηα κηθξά 
δώα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη λα ρξεζηκνπνηνύλ νπηηθή ηερλνινγία Quad 
Optex κε πςειόηεξεο δώλεο αλίρλεπζεο θαη δηαηξείηαη ζε άλσ θαη θάησ 
πεξηνρέο. Έηζη αληρλεύεη ηηο αιιαγέο IR ελέξγεηαο θαη ζηνπο δύν ηνκείο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηα δεπγάξηα γηα ηελ εμαηξεηηθά αθξηβή αλίρλεπζε, πξνζθέξνληαο πνιύ 
πςειή αμηνπηζηία ζε ερζξηθέο πεξηνρέο.  

 

Ζ νπηηθή ηερλνινγία Quad Εώλε Logic παξέρεη πνιιαπιέο δώλεο 
αλίρλεπζεο θαηά δηαζηήκαηα θαζ 'όιε ηε πεξηνρή αλίρλεπζεο. Έλα ζήκα 
ζπλαγεξκνύ δεκηνπξγείηαη από ην  ζσξεπηηθό πνζό IR ελέξγεηαο. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 64: ΤΠΔΡΤΘΡΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
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ΔΗΚΟΝΑ 65: ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

 

 

Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη 4 έσο 8 δώλεο γηα έλαλ άλζξσπν 
κεγέζνπο αληηθεηκέλνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη απόηνκε θαη θαη 'αλώηαην όξην γηα 
ηα ζήκαηα κε ζηαζεξή αλίρλεπζε. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ spot θαη γεληθόηεξα νη 
αιιαγέο, δειαδή από ηα ηξσθηηθά ή θνπξηίλεο θ.ιπ., κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
κόλν κηα ή δύν δώλεο θαη ηαπηόρξνλα λα δεκηνπξγεί έλα κηθξόηεξν ζήκα 
αλίρλεπζεο. Σα ζήκαηα απηά αλαιύζεθαλ από ην "ECO" Chip θαη 
επεμεξγάζηεθαλ γηα ηελ αθξηβή αλίρλεπζε θαη ην θηιηξάξηζκα από ςεπδείο 
ζπλαγεξκνύο. 

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 66: ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΡΑΝΣΑΡ.  

 

 



 

- 85 - 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ 67: ΠΛΑΚΔΝΣΑ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ 

 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξαληάξ είλαη: 

 

1. Αληρλεπηήο ππεξύζξσλ 
2. Κάιπςε 12m*12m,85 κνίξεο 
3. Αλίρλεπζε δσλώλ 78 
4. Ύςνο ηνπνζέηεζεο από 1.5-2.4m 
5. Δπαηζζεζία 2 βαζκνύο θειζίνπ γηα 0.6m/sec 
6. Αλίρλεπζε ηαρύηεηαο από 0.3-1.5 m/sec 
7. Έλδεημε ζπλαγεξκνύ κε ελαιιαζζόκελν on/off 
8. Πεξίνδνο ζπλαγεξκνύ πεξίπνπ 2.5 sec 
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9. Έμνδνοζπλαγεξκνύ είλαη n.c. ,28 VDC,0.2Amax 
10. Παικνκέηξεζε ζηα 20 sec από 2-4 
11. Πεξίνδνο πξνζέξκαλζεο πεξίπνπ 30 sec 
12. Σξνθνδνηηθό 9.5-16VDC 
13. Καηαλάισζε ξεύκαηνο 8 mA(normal), 11mA (max) γηα 12 VDC 
14. Βάξνο 70 g 
15. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 C - +50 C 
16. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 95% max 
17. RF παξεκβνιέο δελ έρεη ζπλαγεξκό ζηα 20 V/m 

 

 

 

Ζ ζύλδεζε ηνπ ξαληάξ γίλεηαη κε 4 αγσγνύο ζπλήζσο θόθθηλν (+), 
άζπξν(-) γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πνπ είλαη 12 VDC θαη ζηηο επαθέο alarm 
output  θίηξηλν (C), πξάζηλν (N), όπνπ απηά είλαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ 
αλίρλεπζε. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 68: ΤΝΓΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ. 
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4.3.5 Μαγλεηηθέο επαθέο:  

Οη καγλεηηθέο επαθέο ησλ παξαζύξσλ ζπλδένληαη ζε ζεηξά κεηαμύ 
ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε απόζηαζε ηνπ ζηαζεξνύ θαη 
θηλεηνύ ηνπο κέξνπο ζε κηθξόηεξε ηεο κηαο ίληζαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 28 VDC, 0.5 A, 10 W. Ζ ζύλδεζε ηνπο γίλεηαη κε 2 
αγσγνύο ρξώκαηνο πξάζηλνπ θαη κπιε. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 69: ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ. 
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4.3.6 Απηόκαηνο ηειεθσλεηήο: 

Ο απηόκαηνο ηειεθσλεηήο πνπ ηνπνζεηήζακε είλαη ελόο θαλαιηνύ κε 
δπλαηόηεηα θιήζεηο έσο 9 δηαθνξεηηθώλ ηειεθώλσλ κε 16 ςεθία αλά λνύκεξν. 
Δπίζεο επηρεηξεί 2 θιήζεηο αλά λνύκεξν. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αθύξσζεο ηεο 
επηινγήο ησλ ηειεθώλσλ, ην ερνγξαθεκέλν κήλπκα πνπ αλαθνηλώλεη ν 
ηειεθσλεηήο κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 30‟‟, έρεη ελζσκαησκέλν κεγάθσλν γηα 
ηελ ερνγξάθεζε ηνπ κελύκαηνο , tamper θαη ζύζηεκα απηνειέγρνπ. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 70: ΠΛΑΚΔΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 

Ζ ζύλδεζε ηνπ ηειεθσλεηή γίλεηαη κε 2 αγσγνύο πνπ επηθνηλσλνύλ κε 
ηελ Κ.Μ.Δ. θαη κε 2 αγσγνύο πνπ καο θέξλνπλ ηελ πξόζβαζε γηα ηε θιήζε 
κέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΠΗΛΟΓΟ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ν νπνίνο απνηειείηαη 
από µηα θεληξηθή είζνδν θαη ηξεηο εζσηεξηθέο πόξηεο, ζεσξήζακε ζεκαληηθό 
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, ηνπο ηξεηο αηζζεηήξεο θαη ηηο καγλεηηθέο επαθέο 
ζηα παξάζπξα. Έλα πιεθηξνιόγην γηα ηελ αζθαιή είζνδν/έμνδν θαη ηελ 
έλδεημε ηνπ ρώξνπ παξαβίαζεο, καγλεηηθή επαθή ζηε θύξηα είζνδν θαη 
εμσηεξηθή ζεηξήλα κε θσηεηλή έλδεημε. Βέβαηα µε ηελ ρξήζε απηώλ, παξέρεηαη 
έλα βαζηθό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

 
Γηα ηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηαο ζα κπνξνύζαλ κειινληηθά λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ επηπξόζζεηνη αηζζεηήξεο ζηνλ ρώξν όπσο πεξηζζόηεξεο 
δέζκεο ππεξύζξσλ θαη αηζζεηήξεο θαπλνύ άιια θαη ζξαύζεο θξπζηάιισλ. Ζ 
δηνξαηηθή κειέηε θαη ε ζσζηή πινπνίεζή ηεο, είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ 
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο. 

 
Έλα αθξηβό ζύζηεκα, πνπ δελ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν, είλαη πηζαλό 

ηελ θξίζηκε ζηηγκή λα απνθαιύςεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ, επηηξέπνληαο 
ηελ παξαβίαζε ηνπ ρώξνπ, πνπ ππνηίζεηαη όηη πξνζηαηεύεη. Καζνξηζηηθό ξόιν 
παίδεη ε ζσζηή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηα αδύλαηα 
ζεκεία πνπ δίλνπλ ηελ πηζαλή παξαβίαζε γηα λα πξνζηαηεπηνύλ θαηάιιεια. 
Κάζε εθαξκνγή έρεη ηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηππνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο ελόο 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 
ρώξνπ. 

 
Καζώο ζηελ επνρή µαο, ε αζθάιεηα απνηειεί έλα θνηλσληθό αγαζό, 

όινη νη εκπιεθόκελνη ζην ρώξν νθείινπλ λα δείμνπλ ηδηαίηεξε κέξηκλα, ώζηε 
λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. 

 
Δπρόκαζηε ε εθαξκνγή µαο λα θαλεί ρξήζηκε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνζθέξεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ νξγάλσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ Κ.Μ.Δ. : 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 71: ΥΔΓΗΟ ΤΝΓΔΖ ΣΖ Κ.Μ.Δ. ΜΔ ΣΟΤ ΑΗΘΖΣΖΡΔ 
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Δπεμήγεζε Σεξκαηηθώλ Πίλαθα NX-8EUR 

Σεξκαηηθό Πεξηγξαθή 

R1 Σειεθσληθή ζπζθεπή (Ring). 

R Σειεθσληθή γξακκή από ΟΣΔ (Ring). 

T Σειεθσληθή γξακκή από ΟΣΔ (Tip). 

T1 Σειεθσληθή ζπζθεπή (Tip). 

EARTH Γείσζε. 

AC Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο AC. πλδέζηε ηα 16.5V 25, 40 ε 50 VA 
κεηαζρεκαηηζηή. 

 
 

BELL + & 
BELL - 

Αλ ρξεζηκνπνηεζεί έμνδνο ζεηξήλαο, ην κεγάθσλν ζα πξέπεη λα είλαη 
15 watt ζηα 8 ε 16 Ω, ε 30/40 watt ζηα 4, 8, ε 16 Ω.  Αλ επηιεγεί ηάζε 
εμόδνπ ζηε ζέζε 37 (αξρηθόο πξνγξακκαηηζκόο), ε κέγηζηε ηάζε θαη 
ξεύκα ηεο εμόδνπ ζα είλαη 12VDC, 1 Amp. ΖΜΔΗΩΖ: Μπνξεί λα 
απαηηείηαη ε παξάιιειε ζύλδεζε κηαο αληίζηαζεο .3KΩ ζηα άθξα 
απηά αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζεηξήλα 12 VDC. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί 
αληίζηαζε, κπνξεί λα παξαηεξεζεί δηαξξνή ξεύκαηνο ζηε ζεηξήλα, ε 
νπνία ζα παξάγεη ρακειό ήρν. 

 
 

DATA 

πλδένπκε ζηνλ αθξνδέθηε data ηηο θαηαιήμεηο ησλ θαισδίσλ data ησλ 
πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ επεθηάζεσλ. Σα 
κηθξόηεξα ζπληζηάκελα κεγέζε θαισδίσλ γηα απνζηάζεηο 75, 150, 
300 θαη 600m είλαη 0.12, 0.33, 0.83 θαη 
1.3mm αληίζηνηρα. Απηά ηα λνύκεξα αθνξνύλ 1 πιεθηξνιόγην ζην 
ηέινο ηεο θαισδίσζεο θαη κε κέγηζηε πηώζε ηάζεσο 2V.Όηαλ 
ζπλδένπκε πεξηζζόηεξα από 1 πιεθηξνιόγηα, ηόηε ζα πξέπεη λα 
ππνινγηζηεί αγσγόο κεγαιύηεξεο δηαηνκήο. Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο 
αξηζκόο ζπζθεπώλ (πιεθηξνιόγηα + επεθηάζεηο) είλαη 32. 

 
COM 

πλδέζηε ην αληίζηνηρν ηεξκαηηθό Common (θνηλό / αξλεηηθό) ησλ 
πιεθηξνινγίσλ θαη επεθηάζεσλ. 

 
POS 

πλδέζηε ην αληίζηνηρν ηεξκαηηθό Positive (ζεηηθό) ησλ πιεθηξνινγίσλ 
ε επεθηάζεσλ. Σν ηεξκαηηθό απηό καδί κε ην ηεξκαηηθό AUX PWR + 
παξέρνπλ ζπλνιηθό ξεύκα 1 amp. 

SMOKE+ Σξνθνδνζία γηα Ππξαλίρλεπζε 12VDC, 1,5 Amp κέγηζην 

COM 
πλδέζηε ην αξλεηηθό ηεο ηξνθνδνζίαο ζπζθεπώλ όπσο αληρλεπηέο 
θίλεζεο, δέζκεο ε ππξαληρλεπηέο. 

 
AUX PWR+ 

πλδέζηε  ην  ζεηηθό  ηεο  ηξνθνδνζίαο  ζπζθεπώλ  όπσο  αληρλεπηέο  
θίλεζεο,  δέζκεο  ε  ππξαληρλεπηέο.  Σν ηεξκαηηθό απηό καδί κε ην 
ηεξκαηηθό POS παξέρνπλ ζπλνιηθό ξεύκα 1 amp. 

COM 
Αξλεηηθά ηεξκαηηθά Common (-) γηα ηηο δώλεο. (Βιέπε δηάγξακκα γηα 
παξαδείγκαηα) 

 
ZONE 8 

Σεξκαηηθό γηα ηε δώλε 8. Ζ δώλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ 
δώλε ππξαλίρλεπζεο κε ππξαληρλεπηή 2 θαισδίσλ θαη κε ηε ρξήζε 
EOL αληίζηαζεο 680Ω. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 
ελεξγνπνηεζεί ζηε ζέζε 37 ηνκέαο 6 ην 1 γηα ελεξγνπνίεζε ηεο δώλεο 
απηήο σο 2 wire smoke zone. 

 
ZONE 7 – 1 

Σεξκαηηθά δσλώλ 1 ~ 7. πλδέζηε ην έλα άθξν ηνπ βξόγρνπ δώλεο. 
Δλώζηε ην άιιν άθξν ζην ηεξκαηηθό COM. 
Άλνηγκα ε βξαρπθύθισκα ηεο δώλεο ζα δώζεη ζπλαγεξκό 
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AUX OUT 4 - 
AUX OUT 1 

πλδέζηε ην αξλεηηθό άθξν ζπζθεπώλ ρακειήο θαηαλάισζεο όπσο 
[relay, LED(κε αληίζηαζε 1K resistor ζε ζεηξά κε ην LED), θιπ]. 
πλδέζηε ην ζεηηθό ησλ ζπζθεπώλ απηώλ ζην ηεξκαηηθό AUX PWR +.  
Μέγηζην ξεύκα γηα όιεο ηηο εμόδνπο 250 mAmps γηα αξλεηηθή έμνδν, 
250 κAmps γηα ζεηηθή έμνδν. 

 
 
Επεξήγηση τεχνικών όρων NX-8EUR 

 

 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΗΝΑΚΑ NX-8EUR 
 
 
Δίζνδνο ζην πξνγξακκαηηζκό:                   [*] [8] – [9713] – [0] [#] 
 

Γηα  λα  πεξάζεηε  ζε  ιεηηνπξγία  πξνγξακκαηηζκνύ  πιεθηξνινγήζηε  
[Ä]-[8].  Θα  αξρίζνπλ  λα  αλαβνζβήλνπλ  ηα  πέληε ελδεηθηηθά (Stay, Chime, 
Exit, Bypass & Cancel). ηε ζπλέρεηα, δώζηε ηνλ θσδηθό εγθαηαζηάηε (Από ην 
εξγνζηάζην έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζε [9]-[7]-[1]-[3]). Αλ ν θσδηθόο είλαη έγθπξνο, 
ζα αλαβνζβήλεη ην ελδεηθηηθό "service" θαη ηα πέληε παξαπάλσ ελδεηθηηθά ζα 
παξακείλνπλ αλακκέλα. Σώξα είζαζηε ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
πξέπεη λα επηιέμεηε ηε κνλάδα πνπ ζα πξνγξακκαηίζεηε. 
Δπηινγή ηεο κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνύ: 

Δθόζνλ όιεο νη κνλάδεο θαη επεθηάζεηο πνπ ζπλδένληαη ζην ΝΥ-8EUR 
πξνγξακκαηίδνληαη από ην πιεθηξνιόγην, ζα πξέπεη λα νξίζεηε πνηα κνλάδα 
ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε. Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ην πίλαθα NX-8EUR 
πιεθηξνινγήζηε [0]-[#]. 

Σν [0] είλαη ε δηεύζπλζε ηνπ πίλαθα θαη ην [#] είλαη ν θσδηθόο 
εηζόδνπ. Οη δηεπζύλζεηο ησλ άιισλ κνλάδσλ επέθηαζεο αλαθέξνληαη ζηηο 
αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπο θαη ζηα ηειεπηαία θύιια ηνπ εγρεηξηδίνπ 
 
Πξνγξακκαηηζκόο κηαο ζέζεο: 
 

Μόιηο βάιεηε ηνλ αξηζκό ηεο κνλάδαο πνπ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε 
ζα αλάςεη ην ελδεηθηηθό "Armed", πνπ ζεκαίλεη όηη πεξηκέλεη λα 
πιεθηξνινγήζεηε κηα ζέζε πξνγξακκαηηζκνύ. Μπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε πιεθηξνινγώληαο ηνλ αξηζκό ηεο θαη θαηόπηλ [#]. Δθόζνλ 
πιεθηξνινγήζεηε κηα έγθπξε ζέζε ην ελδεηθηηθό "Armed" ζα ζβήζεη,  ην  
ελδεηθηηθό  "Ready"  ζα  αλάςεη,  θαη  ηα δεδνκέλα ζην  πξώην  ηκήκα  απηήο  
ηεο  ζέζεο ζα  εκθαληζηνύλ  ζηα ελδεηθηηθά δσλώλ. Καζώο βάδεηε ηα λέα 
δεδνκέλα, ην ελδεηθηηθό "Ready" αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη δείρλνληαο ηελ 
αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ. Σν αλαβόζβεκα ζηακαηάεη κόιηο απνζεθεπηνύλ ηα 
λέα ζηνηρεία παηώληαο [Ä].  Μόιηο πηέζεηε [Ä]  ην πιεθηξνιόγην πξνρσξάεη 
ζην επόκελν ηκήκα ηεο ζέζεο θαη δείρλεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα θηάζεηε ζην ηειεπηαίν ηκήκα. 
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 Με ην πιήθηξν [#] θεύγεηε από απηή ηε ζέζε θαη ην ελδεηθηηθό "Armed" 
αλάβεη θαη πάιη πεξηκέλνληαο ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ζέζεο γηα 
πξνγξακκαηηζκό. Αλ ε επηζπκεηή ζέζε είλαη ε ακέζσο επόκελε ζηε ζεηξά, 
πηέζηε ην πιήθηξν ηεο αζηπλνκίαο (δεμηά από ην πιήθηξν κε ην ζηαπξό). Αλ 
ζέιεηε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ζέζε, πηέζηε ην πιήθηξν ππξθαγηάο 
(αξηζηεξά από ην ζηαπξό). Αλ ζέιεηε ηελ ίδηα ζέζε, πηέζηε ην πιήθηξν κε ην 
ζηαπξό. Γηα λα δείηε ηα ζηνηρεία κηαο ζέζεο, επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία παηώληαο [Ä] ρσξίο λα πιεθηξνινγήζεηε θαλέλαλ αξηζκό. Κάζε 
θνξά πνπ παηηέηαη ην πιήθηξν [Ä], εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επόκελνπ 
ηκήκαηνο ηεο ζέζεο. 

 
 
Έμνδνο από κηα ζέζε: 
 

Αθνύ πξνγξακκαηίζεηε θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα κηαο ζέζεο, παηώληαο 
[Ä] θεύγεηε από απηή ηε ζέζε, ην ελδεηθηηθό "Ready" ζβήλεη θαη ην ελδεηθηηθό 
"Armed" αλάβεη. Δπηπιένλ κπνξείηε λα βγείηε αλ πάζα ζηηγκή από κηα ζέζε 
παηώληαο ην πιήθηξν [#]. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, κπνξείηε ηώξα λα 
πξνγξακκαηίζεηε κηα άιιε ζέζε. Αλ πιεθηξνινγήζεηε άθπξν ζηνηρείν ζε 
θάπνην ζεκείν, ζα αθνύζεηε ηξεηο ήρνπο από ην πιεθηξνιόγην. 
 

Έμνδνο από ην πξνγξακκαηηζκό:               [Exit] – [Exit] 
 

Όηαλ θάλεηε όιεο ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο, πηέζηε [Exit] γηα λα θύγεηε 
από απηό ην επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ πίλαθα. Ζ ζπζθεπή ζα επηζηξέςεη ζην 
ηκήκα "Δπηινγή ηεο κνλάδαο πξνγξακκαηηζκνύ". Αλ ζέιεηε λα 
πξνγξακκαηίζεηε θάπνηα άιιε κνλάδα κπνξείηε λα επαλαιάβεηε παξόκνηα 
δηαδηθαζία, εηδάιισο παηήζηε πάιη ην πιήθηξν [Exit] γηα έμνδν από ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό. 
 

Γεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνύ 

Σα δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη δύν εηδώλ. Αξηζκεηηθά, κε αμίεο 
0-15 ή 0-255 αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο ζέζεο, ή επηινγή θαη αθύξσζε 
ιεηηνπξγηώλ (on/off). 

 
 
Αξηζκεηηθά Γεδνκέλα: 

 
Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πξνγξακκαηίδνληαη εηζάγνληαο έλαλ αξηζκό 

από 0-255 κέζσ ηνπ αξηζκεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ. ηε δηαδηθαζία  απηή  
ρξεζηκνπνηνύληαη  ηα  ελδεηθηηθά  ησλ  δσλώλ  1-8  θαη  νη  αξηζκνί  πνπ  
αληηζηνηρνύλ  ζηα  ελδεηθηηθά πξνζηίζεληαη  γηα  λα  πξνζδηνξίζνπλ  ηα  
δεδνκέλα  πξνγξακκαηηζκνύ  κηαο  ζέζεο  ε  ηκήκαηνο  απηήο.  Οη  αξηζκνί  
πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ελδεηθηηθά είλαη: 
 
Έλδεημε δώλεο 1 = 1 Έλδεημε δώλεο 5 = 16 
Έλδεημε δώλεο 2 = 2 Έλδεημε δώλεο 6 = 32 
Έλδεημε δώλεο 3 = 4 Έλδεημε δώλεο 7 = 64 
Έλδεημε δώλεο 4 = 8 Έλδεημε δώλεο 8 = 128 
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Μόιηο βάιεηε ηα δεδνκέλα, πηέζηε [Ä]  γηα λα απνζεθεπηνύλ θαη λα 

πξνρσξήζεηε ζην επόκελν  ηκήκα ηεο ζέζεο. Αθνύ πξνγξακκαηίζεηε θαη ην 
ηειεπηαίν ηκήκα κηαο ζέζεο, παηώληαο [Ä]  θεύγεηε από απηή ηε ζέζε, ην 
ελδεηθηηθό "Ready" ζβήλεη θαη αλάβεη ην ελδεηθηηθό "Armed". Όπσο θαη 
πξνεγνπκέλσο, κπνξείηε ηώξα λα πξνγξακκαηίζεηε κηα άιιε ζέζε. 

 
 
 
 
Δπηινγή/αθύξσζε ιεηηνπξγηώλ: 
 

Δκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε (on ή off) νθηώ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξνγξακκαηηζκνύ θαη ην επηιεγκέλν  ηκήκα.  
Πηέδνληαο  ην  πιήθηξν  πνπ  αληηζηνηρεί  ζην  ελδεηθηηθό  (1  έσο  8)  
ελεξγνπνηείηε  ή  αθπξώλεηε  ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. Μπνξνύλ λα 
επηιερζνύλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο από έλα ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε θαη 
ηηο νθηώ ιεηηνπξγίεο ελόο ηκήκαηνο, πηέζηε [1][2][3][4] [5][6][7][8] γηα λα 
αλάςνπλ ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά. Αθνύ θάλεηε ηε ξύζκηζε πνπ ζέιεηε, 
πηέζηε [Ä].  Με απηό ηνλ ηξόπν απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα θαη πξνρσξάηε 
ζην επόκελν ηκήκα ηεο ζέζεο. Αλ είζηε ζην ηειεπηαίν ηκήκα, κε [Ä] θεύγεηε 
από ηε ζέζε απηή θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ επόκελε (ζα αλάςεη ην 
ελδεηθηηθό "Armed"). 

 
 
 

 
 
Δπηζηξνθή ζηα Αξρηθά Γεδνκέλα: [9] [1] [0] – [#] 
 

Γηα λα επαλαθέξεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ πεξάζηε ζε 
ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ όπσο έρνπκε πεξηγξάςεη θαη κεηά 
πιεθηξνινγήζηε  [9][1][0][#]. Σν πιεθηξνιόγην ζα ερήζεη ηξεηο θνξέο. Απηό 
ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 6 δεπηεξόιεπηα. 
 
 
 
 
Αλίρλεπζε κνλάδσλ επέθηαζεο θαη πιεθηξνινγίσλ: 
 

Γηα ιόγνπο απηνειέγρνπ, ν NX-8 έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αληρλεύεη θαη λα 
απνζεθεύεη απηόκαηα όια ηα πιεθηξνιόγηα, επεθηάζεηο δσλώλ, αζύξκαηνπο 
δέθηεο ή άιιεο κνλάδεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζε απηόλ. Έηζη νη δηάθνξεο 
κνλάδεο είλαη ππό ηελ επηηήξεζε ηνπ πίλαθα. Γηα λα θαηαγξαθνύλ νη 
ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο, πεξάζηε ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ .Όηαλ βγείηε, 
ην ελδεηθηηθό “service” ζα αλάςεη γηα ιίγν θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη γηα έλα 
δεπηεξόιεπην. Όιεο νη ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο ζα θαηαγξαθνύλ απηόκαηα. 
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ΘΔΖ ΑΡΥΗΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
 

ΥΡΟΝΟΗ ΔΗΟ∆ΟΤ / ΔΞΟ∆ΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

24 (30) 
(60) 
(30) 
(60) 

ΥΡΟΝΟΗ ΔΗΟΓΟΤ & ΔΞΟΓΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 
(4 ΣΜΖΜΑΣΑ) 

     

1Ο ΣΜΖΜΑ= 1Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΟΓΟΤ: ΓΤΝΑΣΔ ΣΗΜΔ ΑΠΟ 10 ΔΩ 255 
ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ 

2Ο ΣΜΖΜΑ= 1Ο ΥΡΟΝΟ ΔΞΟΓΟΤ: ΓΤΝΑΣΔ ΣΗΜΔ ΑΠΟ 10 ΔΩ 255 
ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ 

3Ο ΣΜΖΜΑ= 2Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΟΓΟΤ: ΓΤΝΑΣΔ ΣΗΜΔ ΑΠΟ 10 ΔΩ 255 
ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ 

4Ο ΣΜΖΜΑ= 2Ο ΥΡΟΝΟ ΔΞΟΓΟΤ: ΓΤΝΑΣΔ ΣΗΜΔ ΑΠΟ 10 ΔΩ 255 
ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ 

5ν ΚΔΝΟ 

6ν ΚΔΝΟ 

 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΕΩΝΩΝ  1 ~ 8 

 

 
 
 

25 (3) 
(5) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΤΠΟΤ ΕΩΝΩΝ 
ΓΗΑ ΕΩΝΔ (1 ~ 8) 
 
ΖΜΔΗΩΖ: 
ΟΗ ΠΡΟΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΗ 30 ΣΤΠΟΗ 
ΕΩΝΩΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΒΛΔΠΔ 
ΘΔΔΗ 
111= ΣΤΠΟ ΕΩΝΖ 1, 

113= ΣΤΠΟ ΕΩΝΖ 2, 
115= ΣΤΠΟ ΕΩΝΖ 3, θιπ… 

         
8 ΣΜΖΜΑΣΑ, ΟΠΟΤ: 1Ο ΣΜΖΜΑ= ΕΩΝΖ 1, 2Ο ΣΜΖΜΑ= ΕΩΝΖ 2, 3Ο ΣΜΖΜΑ= ΕΩΝΖ 3 
θιπ… 
ΓΩΣΔ ΣΟΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΘΔ 
ΕΩΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΗΝΑΚΑ.: 
1= ΕΩΝΖ ΖΜΔΡΑ 16= ΑΜΔΖ ΜΔ GROUP BYPASS 
2= 24ΩΡΖ ΖΥΖΡΖ 17= ΕΩΝΖ ΚΛΔΗΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 
3= ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ (1Ο ΥΡΟΝΟ).ΜΔ CHIME 18= ΕΩΝΖ ΔΗ./ ΔΞΟΓ. 1 ΜΔ 
ΓΤΝΑΜ.ΟΠΛΗΜΟ 

4= ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ (ΥΩΡΗ ΑΤΣΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΖ)  19= ΕΩΝΖ ΔΗ./ ΔΞΟΓ. 2 ΜΔ 
ΓΤΝΑΜ.ΟΠΛΗΜΟ 

5= ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ (ΜΔ ΑΤΣΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΖ) 20= ΕΩΝΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 1 ΥΩΡΗ 
CHIME 
6= ΑΜΔΖ. ΜΔ CHIME 21= ΕΩΝΖ TECHNICAL ALARM (ΖΥΖΡΖ) 
7= 24ΩΡΖ ΗΩΠΖΛΖ 22= ΕΩΝΖ TECHNICAL ALARM (ΗΩΠΖΛΖ) 
8= ΦΩΣΗΑ 23= ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΜΔΖ ΕΩΝΖ 
9= ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ (2Ο ΥΡΟΝΟ) 24= ΑΜΔΖ ΕΩΝΖ ΥΩΡΗ CHIME 

10= 24ΩΡΖ ΖΥΖΡΖ (ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ) 25= ΕΩΝΖ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΜΔ CHIME 
11= ΚΛΔΗΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 26= 24σξε ΖΥΖΡΖ ΣΟΠΗΚΖ ΕΩΝΖ 

12= ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ ΕΩΝΩΝ 27= ΑΜΔΖ ΕΩΝΖ ΜΔ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 
ΟΠΛΗΜΟ 
13= ΑΜΔΖ ΜΔ ENTRY GUARD 28= ΑΜΔΖ ΕΩΝΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
14= ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 1 ΜΔ GROUP BYPASS 29= ΑΜΔΖ ΕΩΝΖ ΜΔ EOL 
ΑΝΣΗΣΑΖ 

15= ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΜΔ GROUP BYPASS 30= 24σξε ΕΩΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 
ΖΥΖΡΖ 

26 (1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΕΩΝΩΝ 1 ~ 8 Δ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΑ 8 ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΩΝ 

ΔΠΗΛΔΞΣΔ ΣΑ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΑΝΖΚΔΗ Ζ ΚΑΘΔ ΕΩΝΖ ΑΝ ΔΠΗΛΔΞΔΣΔ ΓΤΟ Ζ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ζ ΕΩΝΖ 
ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΖ 

1Ο ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 1 

2 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 2 

3 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 3 

4 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 4 

5 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 5 

6 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 6 

7 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 7 

8 ΣΜΖΜΑ: 
ΕΩΝΖ 8 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 

1= 1Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
2= 2Ο ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
3 ~8= 
3Ο ~ 8Ο 

ΤΠΟΤΣΖΜΑ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε, κειέηε θαη ε εγθαηάζηαζε 
ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζε αλώηαην εθπαηδεπηηθό δεκόζην ρώξν. Αξρηθά 
αλαιύζακε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζηηο κέξεο καο θαζώο 
κέζα από κηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ην παξνπζηάζακε. ηε ζπλέρεηα 
κειεηήζακε ην ηξόπν πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη κηα εγθαηάζηαζε ζε έλα 
ρώξν αλαιύνληαο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο κεζόδνπο, ώζηε λα ην  θαζηζηά 
ζσζηό ζηε ρξήζε ηνπ. Παξνπζηάζακε θαη αλαιύζακε ιεπηνκεξώο ηα κέξε 
ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο γλσξίδνληαο ηα, κε ζθνπό ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε 
ηνπο γηα ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή. Ζ παξνπζίαζε όισλ απηώλ είλαη ν νδεγόο 
γηα ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ εγθαηαζηήζακε 
ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν, ώζηε λα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλώλ 
αλεπηζύκεησλ εηζβνιώλ θαη ζα ελεκεξώλεη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Σν 
ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Δπίζεο 
πεξηιακβάλεη ηξεηο αηζζεηήξεο σο εηζόδνπο.  Μαγλεηηθνύο δηαθόπηεο ζηα 
παξάζπξα θαη ζηε θεληξηθή είζνδν. Ο κηθξνειεγθηήο ηεο Κ.Μ.Δ. δέρεηαη ζηνπο 
αθξνδέθηεο, εηζόδνπο από ηα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ παξάγνπλ νη αληρλεπηέο, 
ελώ όηαλ αληηιεθζνύλ θάπνηα θίλεζε ή παξαβίαζε, δίλεη ζήκα εμόδνπ ζε έλαλ 
αθξνδέθηε πνπ ππνδειώλεη πνηόο αηζζεηήξαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο δει. ζην 
πιεθηξνιόγην, θαη ζε µία έμνδν ζηελ νπνία ζπλδέεηαη µηα ζεηξήλα ήρνπ κε 
ελζσκαησκέλε θσηεηλή έλδεημε. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
 
 
 

Βηβιία 
 

• Ζιεθηξνληθά πζηήκαηα Αζθαιείαο, εθδόζεηο ΗΩΝ 
 

 
• Security Manager - πεξηνδηθό Διιεληθή Έθδνζε 
 

 
• εκεηώζεηο κηθξνεπεμεξγαζηώλ από ην παλεπηζηήκην Μερ. Ζ/Τ θαη                  

πιεξνθνξηθήο. 
 
• Δγρεηξίδηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο πνπ εγθαηαζηήζακε. 
 
• Διιεληθό πξόηππν γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΔΛΟΣ HD384. 
    

 
 

Ηζηνζειίδεο 
 

• www.microchip.gr 
 

 
• www.wikipedia.org 
 

 
• www.hlektronika.gr 
 
• www.electronicsworld.gr 
 

 
• www.exipnasistimata.gr 

 
• www.coolmeb.gr 

 
 

 
 

  
 
Δπίζεο θαη πξνζσπηθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο πηπρηαθήο. 
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