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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 
 

Η πτυχιακή εργασία που αναλάβαμε, είναι η τοποθέτηση ενός 
συστήματος ασφαλείας στον χώρο του εργαστηρίου, των μηχανών. 
Όμως, τι εννοούμε με την λέξη «σύστημα ασφαλείας - συναγερμό» , από 
τι αποτελείται , και ποιες είναι οι  ενέργειες που εκτελεί ώστε να έχουμε 
την καλύτερη δυνατή αποτροπή ενός διαρρήχτη; 

Μπορούμε να πούμε ότι ο συναγερμός είναι μια γενική - λαϊκή 
ορολογία που ορίζει ένα σύνολο συσκευών. Το σύστημα συναγερμού 
αποτελείται από επί μέρους μονάδες που καλούνται κεντρικές μονάδες, 
σειρήνες, πληκτρολόγια, ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικές επαφές, 
ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων κα. 

Άρα σύστημα συναγερμού καλείται το σύνολο ηλεκτρονικών 
συσκευών προστασίας από επίδοξους κακόβουλους εισβολείς 
(διαρρήκτες – κλέφτες κ.α.) 

Πώς μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον καλύτερο σύστημα 
συναγερμού, που να καλύπτει τις ανάγκες μας? 

Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούν να μας 
κατευθύνουν στην επιλογή του. Αυτοί είναι οι εξής : 

1) Αν υπάρχει καλωδίωση στο χώρο που θα εγκατασταθεί ή αν 
είναι εφικτή η καλωδίωση του χώρου, άρα θα προβούμε στην 
επιλογή ενός ενσύρματου συναγερμού,  

2) Αν δεν υπάρχει καλωδίωση, τότε η καλύτερη λύση είναι να 
επιλέξουμε ένα ασύρματο σύστημα συναγερμού. 

 
Για μία σωστή μελέτη και εγκατάσταση, πρώτα από όλα θα πρέπει 

να γίνει μία μελέτη της περιμετρικής κάλυψης, δηλαδή των ανοιγμάτων 
του χώρου. Πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, και άλλα σημεία που 
μπορεί να γίνει εύκολη η πρόσβαση. Εκείνα τα σημεία τα ασφαλίζουμε 
με μαγνητικές επαφές.  

Οι επαφές των πορτών και παραθύρων λειτουργούν με αισθητήρα 
και μαγνήτη. Ο αισθητήρας τοποθετείτε στη κάσα της πόρτας ή του 
παραθύρου, ενώ η μαγνητική επαφή τοποθετείτε πάνω στην πόρτα ή 
πάνω στο παράθυρο. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλωμα μεταξύ των δύο. 
Παρόλα αυτά, όταν αυτό το κύκλωμα «σπάσει» με το άνοιγμα μιας 
πόρτας ή ενός παραθύρου (ανοίγοντας κάποιο από αυτά), στέλνεται σήμα 
στο κεντρικό σύστημα του συναγερμού ότι κάποια είσοδος/ εισβολή έχει 
πραγματοποιηθεί.  
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι επαφών για πόρτες και παράθυρα. Οι 

επαφές επιφάνειας και οι χωνευτές. Οι επαφές επιφάνειας, όπως λέει και 
το όνομά τους, τοποθετούνται στην επιφάνεια της κάσας της πόρτας ή 
του παραθύρου ενώ οι μαγνητικές επαφές τοποθετούνται στην ίδια την 
επιφάνεια των παραθύρων ή των πορτών. Με τις χωνευτές επαφές, οι 
αισθητήρες αλλά και οι μαγνητικές επαφές τοποθετούνται εσωτερικά της 
πόρτας ή του παραθύρου. Ένας τρίτος τύπος επαφής είναι η επαφή της 
γκαραζόπορτας ή του ρολού. Η επαφή αυτή είναι παρόμοια με την 
επιφανειακή επαφή σε εμφάνιση και λειτουργία. Παρόλα αυτά ο 
αισθητήρας της συνήθως εγκαθίστανται πάνω στην γκαραζόπορτα ή στο 
δάπεδο αυτής. Ενώ η μαγνητική επαφή εγκαθίστανται πάνω στο ρολό ή 
την γκαραζόπορτα. 

 
 
Μερικοί τύποι μαγνητικών επαφών απεικονίζονται παρακάτω: 
 

Μαγνητικές επαφές επιφανείας: 
 

 
 

Μαγνητικές επαφές χωνευτές: 
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Μαγνητικές επαφές γκαραζόπορτας 
 

 
 
 
 

Μαγνητικές επαφές ασύρματες: 
 

 
 
 
 
Επιπρόσθετα  μπορούμε να εξοπλίσουμε τον χώρο με εσωτερικούς 

ανιχνευτές κίνησης, ώστε να έχουμε μία εσωτερική κάλυψη στους 
χώρους. Με την χρήση αυτών των ανιχνευτών έχει κάποιος την 
δυνατότητα να ασφαλίσει τον συγκεκριμένο χώρο όταν σε εκείνο το 
σημείο εντοπιστεί κίνηση. Για παράδειγμα στο σαλόνι και στο διάδρομο.  
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ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Οι ανιχνευτές κίνησης PIR (Passive Infrared Radiator) χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον στα συστήματα ασφαλείας, δίνοντας την δυνατότητα 
επιτήρησης μιας περιοχής, αφού αντιλαμβάνονται την εισβολή 
ανεπιθύμητων στοιχείων, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του κέντρου 
συναγερμού. Η επικράτηση της τεχνολογίας PIR στον τομέα των 
ανιχνευτών κίνησης οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος κατασκευής σε 
συνδυασμό με την ακρίβεια που παρέχουν, μειώνοντας τις πιθανότητες 
εσφαλμένης εκτίμησης γεγονότος, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για 
κάθε σύστημα ασφαλείας. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η υπέρυθρη ακτινοβολία καταλαμβάνει 
ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, το οποίο έχει μεγαλύτερα 
μήκη κύματος από το φάσμα του ορατού φωτός. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού, αλλά δύναται να ανιχνευθεί. 
Επίσης, είναι γνωστό ότι όλα τα αντικείμενα με θερμοκρασία μεγαλύτερη 
του απόλυτου μηδενός, καθώς και οι ζώντες οργανισμοί, παράγουν 
θερμική ενέργεια. Έτσι, ο ανθρώπινος οργανισμός, που είναι φορέας 
θερμικής ενέργειας, εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία με μήκος κύματος 
περίπου στα 9,4μm. Οι ακτίνες που προέρχονται από την θερμική 
ακτινοβολία διαδίδονται τόσο στον αέρα, όσο και μέσα από αρκετά 
στερεά σώματα. Η εκμετάλλευση του φαινομένου της εκπομπής 
υπέρυθρης ακτινοβολίας από τον ανθρώπινο οργανισμό βρήκε μεγάλη 
ανταπόκριση στην κατασκευή αισθητήρων κίνησης, που 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα συστήματα ασφαλείας. 

 

Αρχή λειτουργίας ανιχνευτών PIR - Γενικά 
Η αρχή λειτουργίας των ανιχνευτών PIR βασίζεται στην αρχή 
λειτουργίας του πυροηλεκτρικού φαινομένου. 
Κατά την κίνηση ενός ανθρώπου σε μία επιτηρούμενη περιοχή, ο 
ανιχνευτής αντιλαμβάνεται την εκπεμπόμενη από αυτόν υπέρυθρη 
ακτινοβολία σαν μια απότομη μεταβολή θερμοκρασίας στον 
περιβάλλοντα χώρο. Αυτή η μεταβολή θερμοκρασίας μετατρέπεται σε 
ηλεκτρικό σήμα και κατ’ επέκταση σε σήμα εισβολής προς το κέντρο 
συναγερμού. 
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Πυροηλεκτρικός ανιχνευτής 
Ο πυροηλεκτρικός ανιχνευτής είναι ένα πυροηλεκτρικό υλικό που 
αποτελείται από διατάξεις κρυστάλλων, ικανές να παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια, όταν η επιφάνεια τους εκτεθεί σε θερμότητα. Σε αντίθεση με τα 
θερμοηλεκτρικά στοιχεία που παράγουν μία σταθερή τάση όταν δύο 
επιφάνειες με διαφορετική, αλλά σταθερή θερμοκρασία, έρχονται σε 
επαφή μεταξύ τους, τα πυροηλεκτρικά στοιχεία παράγουν τάση, 
αντιλαμβάνομενα μεταβολή θερμοκρασίας. Έτσι, λόγω των 
συγκεκριμένων ιδιοτήτων, τα πυροηλεκτρικά υλικά είναι ιδανικοί 
ανιχνευτές ροής θερμότητας. Όταν ένας πυροηλεκτρικός κρύσταλλος 
εκτίθεται σε ροή θερμότητας (από μία πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας) η 
εσωτερική θερμοκρασία του ανεβαίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
αποτελεί και αυτός μία πηγή θερμότητας, εκλύοντάς την από την 
αντίθετη πλευρά (σχήμα 1). 

 

Παράλληλα, παρουσιάζει και πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, 
παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια ως αποτέλεσμα μηχανικής διέγερσης. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται είναι μετρήσιμη, ενώ το αντίστοιχο 
ηλεκτρικό κύκλωμα του πυροηλεκτρικού κρυστάλλου φαίνεται στο 
σχήμα 2. 
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Η έξοδος του πυροηλεκτρικού αισθητήρα μπορεί να απεικονιστεί με την 
μορφή ρεύματος που φορτοεκφορτώνει έναν πυκνωτή σε σύνδεση με την 
αντίσταση. Η ροή ρεύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ροή 
θερμότητας. 
Μια πιο εξελιγμένη διάταξη φαίνεται στο σχήμα 3, όπου δύο 
πυροηλεκτρικά στοιχεία αποτελούν τον πυροηλεκτρικό ανιχνευτή. 

 

Αυτά συνδέονται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα με διαφορετική πόλωση,        
έτσι ώστε να απορρίπτουν ανεπιθύμητα ηλεκτρικά φορτία που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου, 
αναδεικνύοντας το ηλεκτρικό φορτίο που προέρχεται από την ροη 
θερμότητας. 
Έτσι, στην πράξη, όταν στην περιοχή επιτήρησης του ανιχνευτή 
εισβάλλει ένας στόχος, θα έχουμε πρώτα διέγερση του ενός στοιχείου και 
μετά του άλλου, με αντίστοιχη χρονική καθυστέρηση στην παραγωγή 
ηλεκτρικών φορτίων, την ώρα που οι ενδογενείς πηγές ανεπιθύμητων 
φορτίων λειτουργούν ταυτόχρονα και αλληλοαναιρούνται. Οι μεταβολές 
στην ροή ρεύματος δύναται να μετρηθούν από ένα FET Transistor που 
ενσωματώνεται στον αισθητήρα. Όπως βλέπετε και στο σχήμα 4, με 
κατάλληλη συνδεσμολογία και εξωτερική τροφοδοσία έχουμε τάση που 
παράγεται εξαιτίας της προσπίπτουσας θερμικής ακτινοβολίας. 
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Για να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω εφαρμογή σε ένα σύστημα 
ασφαλείας, θα πρέπει είναι δυνατή η συλλογή θερμικής ακτινοβολίας 
(ανίχνευση στόχου) σε μεγαλύτερη απόσταση από την φυσική θέση του 
πυροηλεκτρικού ανιχνευτή. Αυτός ο ρόλος αναλαμβάνεται από τον 
οπτικό συλλέκτη. 

Οπτικός συλλέκτης - Φακός Fresnel 
Ο οπτικός συλλέκτης, που στην ουσία περιβάλλει τον ανιχνευτή, 
συλλέγει την ακτινοβολούσα θερμότητα που εκπέμπει η ανθρώπινη 
παρουσία, εστιάζοντας στην επιφάνεια του ανιχνευτή. Ένας πολύ 
διαδεδομένος τύπος οπτικού συλλέκτη στους ανιχνευτές PIR είναι ο 
φακός Fresnel. 
Ο φακός είναι κατασκευασμένος από ένα διαπερατό υλικό από την 
υπέρυθρης ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 8 έως 14μm, περιοχή 
στην οποία εντάσσεται και το μήκος κύματος της εκπομπής υπέρυθρης 
ακτινοβολίας του ανθρώπινου σώματος. Όπως βλέπετε και στο σχήμα 5,  

 

η εξωτερική επιφάνεια του συλλέκτη είναι λεία, ενώ η εσωτερική 
εκτείνεται ανομοιόμορφα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εστιάζει την 
προσπίπτουσα εξωτερική ακτινοβολία, στο κέντρο του πυροηλεκτρικού 
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ανιχνευτή. H ύπαρξη του οπτικού συλλέκτη, καθώς και η ευαισθησία 
αυτού, θεωρείται μείζονος σημασίας για την ορθή λειτουργία του 
συστήματος. 
Σκοπός αυτού είναι ο διαχωρισμός της επιτηρούμενης περιοχής σε 
πολλές μικρές οπτικές ζώνες. Έτσι, όταν ένας στόχος (που παράγει 
θερμότητα) κινείται από τη μία ζώνη στην άλλη, αυτομάτως, παράγεται 
ένα κύμα θερμότητας στην επιφάνεια του ανιχνευτή. Οι φακοί Fresnel, 
που απευθύνονται σε ανιχνευτές PIR στην πλειοψηφία τους, είναι πιο 
ευαίσθητοι στην συλλογή φωτός κατά την οριζόντια κίνηση. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κατά την είσοδο του ανθρώπινου σώματος 
στην περιοχή επιτήρησης, το σύστημα φακού –ανιχνευτή καθίσταται πιο 
ευαίσθητο κατά την οριζόντια κίνηση (κάθετα στο διάγραμμα 
κάλυψης),σε αντίθεση με την κίνηση από ένα σημείο με προορισμό την 
θέση του ανιχνευτή. 

 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ  ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  

Ένας άλλος τύπος οπτικού συλλέκτη που χρησιμοποιείται σε 
ανιχνευτές τύπου PIR είναι ο παραβολικός καθρέπτης. Ο φακός τύπου 
καθρέπτη παρουσιάζει μεγαλύτερη συλλεκτικότητα και υψηλότερο λόγο 
σήματος προς θόρυβο. Πέραν αυτών, είναι πιο ελαστικός όσον αφορά 
την σχεδίαση πεδίων ειδικότερου σχήματος (τύπου κουρτίνας), όπου η 
τεχνολογία Fresnel δεν μπορεί να αποδώσει. Επίσης, η τεχνολογία 
οπτικού συλλέκτη τύπου καθρέπτη μπορεί να διευρύνει την περιοχή 
κάλυψης ενός ανιχνευτή. Βασική λειτουργία του ηλεκτρονικού 
κυκλώματος είναι να λαμβάνει τα δεδομένα που στέλνει η βαθμίδα 
ανίχνευσης και έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία να τα μεταβιβάζει 
στην κεντρική μονάδα, δηλαδή το κέντρο συναγερμού. Στην πλέον 
διαδεδομένη μορφή του, το ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από 
διακριτά υλικά. 
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Είδη ανιχνευτών PIR - Συνδυαστική λειτουργία 

Πέραν των κλασικών ανιχνευτών τεχνολογίας PIR που διαθέτουν 

έναν φακό και έναν ανιχνευτή, διατίθενται στην αγορά ανιχνευτές 

κίνησης PIR, που διαθέτουν συνδυασμό περισσότερων στοιχείων (φακός 

- ανιχνευτής) ή και συνδυασμό τεχνολογιών (PIR-Microwave). Η επιλογή 

αυτών γίνεται βάσει των δεδομένων που προκύπτουν, εξαιτίας της 

επιτηρούμενης περιοχής και συνήθως ξεφεύγουν από το επίπεδο μιας 

απλής οικιακής εγκατάστασης. 

Έτσι, συναντάμε ανιχνευτές τεχνολογίας PIR που διαθέτουν δύο 

ανεξάρτητους πυροηλεκτρικούς ανιχνευτές, καθώς και περισσότερους 

του ενός φακούς που εστιάζουν προς την ίδια κατεύθυνση, σε 

διαφορετική όμως απόσταση. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανιχνευτών PIR αυτού του τύπου 

σε σχέση με τους συμβατικούς είναι πως εξασφαλίζουν υψηλή 

ευαισθησία καθόλη την επιτηρούμενη περιοχή, χωρίς κενούς τομείς. Ο 

συμβατικός ανιχνευτής PIR, διαθέτοντας έναν σύστημα φακού- 

ανιχνευτή, παρουσιάζει διαφορετική ευαισθησία, στα όρια (κυρίως) της 

επιτηρούμενης περιοχής.  

Επίσης σε κάποιες εφαρμογές (επαγγελματικών χώρων) 

χρησιμοποιούνται ανιχνευτές που συνδυάζουν τεχνολογία PIR 

ταυτόχρονα με τεχνολογία ΜW (Microwave). Στην ουσία, πρόκειται για 

δύο εντελώς διαφορετικούς ανιχνευτές που ενσωματώνονται στην ίδια 

συσκευή και λειτουργούν συμπληρωματικά (dual detectors). 

Η τεχνολογία Microwave βασίζεται στην συνεχή εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος (κατάλληλου μήκους) προς την 

επιτηρούμενη περιοχή και την ανάκλασή του προς τον αισθητήρα από 

τον εισερχόμενο στόχο. Η ταυτόχρονη λήψη και επεξεργασία σημάτων 
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που προέρχονται από τις δύο εντελώς διαφορετικές μεθόδους, στον ίδιο 

ανιχνευτή, αναιρεί τα πιθανά μειονεκτήματα των δύο (που οδηγούν σε 

ψευδείς συναγερμούς), διατηρώντας τα πλεονεκτήματα αυτών. 

Άλλη μία συνδυαστική λειτουργία συναντάμε σε ανιχνευτές τύπου PIR 

σε συνεργασία με αισθητήρα θερμοκρασίας. 

Ως γνωστόν, η θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου επηρεάζει 

άμεσα την ευαισθησία ενός ανιχνευτή PIR . 

Σε ψυχρό περιβάλλον, η ανίχνευση στην διαφορά θερμοκρασίας 

που υφίσταται στην επιτηρούμενη περιοχή με την είσοδο εισβολέα, 

καθίσταται αμεσότερη. 

Το αντίθετο συμβαίνει, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

χώρου πλησιάζει η ξεπερνάει την θερμοκρασία του ανθρώπινου 

σώματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αισθητήρας θερμοκρασίας 

αναλαμβάνει να ενημερώσει το υπόλοιπο ηλεκτρονικό κύκλωμα, 

αυξάνοντας την ευαισθησία του ανιχνευτή, μόνο για την περίπτωση 

αυτή. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH  
 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση τοποθετήθηκαν ανιχνευτές κίνησης της 
Bosch. 
 

 
 Οι ανιχνευτές κίνησης Blue Line 2ης γενιάς της Bosch PIR (ISC-BPR2) 
χρησιμοποιούν δύο φακούς Fresnel σχεδιασμένους να παράγουν εικόνες 
υψηλής εστίασης σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο, επιτρέποντας την άμεση 
αντίδραση σε περίπτωση εισβολής. Οι φακοί αυτοί παρέχουν ένα μοτίβο 
7 στρώσεων υψηλής πυκνότητας, ενώ ο επιλέξιμος φακός 
παρακολούθησης προς τα κάτω παρέχει τρεις επιπλέον περιοχές 
παρακολούθησης προς τα κάτω. Ο προαιρετικός εξοπλισμός που 
διατίθεται για εύκολη εγκατάσταση και ευέλικτης τοποθέτηση παρέχει 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα συστήματα εντοπισμού. 
 
 
 
 
 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του ανιχνευτή κίνησης είναι: 
  
1) Δυναμική αντιστάθμιση θερμοκρασίας 
Ο ανιχνευτής προσαρμόζει εύκολα την ευαισθησία του ώστε να μπορεί 
να αναγνωρίζει ανθρώπινους εισβολείς σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. 
 

2) Κάλυψη από τοίχο σε τοίχο 
Μια βελτιωμένη ζώνη παρακολούθησης προς τα κάτω και ένα εύρος 
κάλυψης 12 m x 12 m προσφέρουν κάλυψη από τοίχο σε τοίχο.  
 

3) Περίβλημα αυτόματης ασφάλισης 
Το συρόμενο περίβλημα αυτόματης ασφάλισης διαθέτει ένα 
ενσωματωμένο αλφάδι και προσαρμοσμένες κλεμοσειρές ακροδεκτών 
χωρίς κενό, για ευκολότερη εγκατάσταση. 
 

 

13 
 



 
 

 
4) Στεγανοποιημένα οπτικά και ηλεκτρονικά συστήματα 

Τα στεγανοποιημένα οπτικά και ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκονται 
τοποθετημένα στο μπροστινό περίβλημα και είναι στεγανοποιημένα με 
ένα προστατευτικό κάλυμμα, για την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς κατά 
την εγκατάσταση. Ο σφραγισμένος οπτικός θάλαμος αποτρέπει επίσης το 
ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο ανιχνευτής από ρεύματα αέρα και έντομα. 
 

5) Χαρακτηριστικά δοκιμής 
Ο εξωτερικά ορατός συναγερμός LED μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά 
την εγκατάσταση 
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Ανιχνευτής Θραύσης Κρυστάλλου 
  
Ακόμα ένα μέτρο αποτροπής ενός επίδοξου διαρρήχτη είναι ο 

ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων. Ο ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλου  
χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλυσης ήχου (SAT) με μικροεπεξεργαστή για 
την ακρόαση των συγκεκριμένων συχνοτήτων που παράγονται κατά τη 
θραύση του γυαλιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση 
θραύσης κρυστάλλου λείας επιφάνειας, σκληρυμένου γυαλιού, γυαλιού 
πολλαπλών στρώσεων (ασφαλείας) και οπλισμένου ("αρμέ") γυαλιού. Τα 
ηχητικά σήματα αναλύονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας ανάλυσης 
ήχου (SAT) με μικροεπεξεργαστή και πρέπει να παράγουν συγκεκριμένες 
σχέσεις συχνότητας, μοτίβου και χρονισμού για να προκαλέσουν 
συναγερμό. Η υψηλής τεχνολογίας επεξεργασία διασφαλίζει κορυφαία 
απόδοση σύλληψης χωρίς ψευδείς συναγερμούς.  

 
 

 
Θραύση κρυστάλλων 
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Περιμετρική Κάλυψη Χώρου 
 

Παραπάνω μελετήσαμε την εσωτερική προστασία ενός χώρου. Τι 
συμβαίνει όμως όταν θέλουμε να καλύψουμε τον περιμετρικό χώρο; 

Κάθε φορά που μελετάται η προστασία του εξωτερικού χώρου 
μιας εγκατάστασης και απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε 
συνδυασμό με διακριτικότητα, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό 
των εμπλεκόμενων είναι οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές δέσμης. Μέσα 
στον κυκεώνα των αλλαγών που παρατηρούνται στη βιομηχανία των 
συστημάτων ασφαλείας με τη συνεχή εμφάνιση νέων προτάσεων, είναι 
δύσκολο πολλές φορές να γίνει η σωστή επιλογή των κατάλληλων 
συστημάτων για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Το 
σύστημα συναγερμού που θα χρησιμοποιηθεί σε μια παρόμοια εφαρμογή 
οφείλει να είναι ευαίσθητο αρκετά ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τις 
ύποπτες κινήσεις αλλά παράλληλα θα πρέπει να φιλτράρει εκείνα τα 
περιστατικά που δεν αποτελούν κίνδυνο. 

Ένα σύστημα εξωτερικής προστασίας είναι ο ανιχνευτής κουρτίνας  
χώρου με αισθητήρα PIR, αισθητήρα μικροκυμάτων και λειτουργία Anti 
Mask. Είναι αδιάβροχος ώστε να αντέχει στην υγρασία και στην βροχή. 
Τοποθετείται εξωτερικά, πάνω από τις μπαλκονόπορτες και προσφέρει 
κάλυψη σε όποιον πάει να τις διαβεί.  

 Συνδυάζει τεχνολογία PIR (υπέρυθρων) και μικροκυμάτων. 
 

 
 

 

 

Ένας άλλος τρόπος εξωτερικής ασφαλείας είναι οι εξωτερικοί 
ανιχνευτές δέσμης Beams. Υπάρχουν δυο, τριών, τεσσάρων ή έξι 
συγχρονισμένων ακτινών για υψηλή ασφάλεια και αποφυγή ψεύτικων 
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συναγερμών από πτώση φύλων ή διέλευση μικρών ζώων. Έχουν 
εμβέλεια 60m/110m/160m αναλόγως το μοντέλο που θα επιλέξουμε. Με 
την λειτουργία αυτή η συσκευή σε περιπτώσεις πυκνής ομίχλης ή χιονιού 
απορρίπτει ψεύτικους συναγερμούς. Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό 
της συσκευής είναι ο έλεγχος ισχύος της ακτίνας. Χρησιμεύει για την 
αποφυγή προβλημάτων που προέρχονται από αντανακλάσεις σε λευκές 
επιφάνειες ή από επηρεασμό άλλων κοντινών δεσμών. 

  
 
 
 
Βέβαια το πιο συνηθισμένο σύστημα ασφαλείας είναι o εξωτερικός 

ανιχνευτής κίνησης. Περιλαμβάνει παθητική υπέρυθρη τεχνολογία και 
διπλή μικροκυματική τεχνολογία.. Έχει ψηφιακή αυτόματη προσαρμογή 
παλμών, αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και αδιάβροχο 
σχεδιασμό (IP65), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.  Τοποθετείτε σε ύψος 1,8m~2,4m. Δυνατότητα 
ρύθμισης ευαισθησίας. Έχει εμβέλεια 15 μέτρων. Δεν ανιχνεύει ζώα έως 
30 κιλά. 
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Μία  καινούργια τεχνολογία συστήματος εξωτερικής ασφαλείας 

είναι το ψηφιακό σύστημα περιμετρικής προστασίας. Το σύστημα αυτό 
ανιχνεύει εξωτερικές δονήσεις στην περίφραξη οι οποίες δημιουργούνται 
όταν κάποιος προσπαθεί να εισχωρήσει στον φυλασσόμενο χώρο 
σκαρφαλώνοντας, κόβοντας ή ανασηκώνοντας την περίφραξη που 
υπάρχει. Τοποθετούνται πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες με 
μικροεπεξεργαστή ανά 2.5 μέτρα ανάμεσα στους 2 στύλους της 
περίφραξης. Χρησιμοποιώντας διαφορική ανάλυση του επιπέδου 
δόνησης γειτονικών υποσυστημάτων ανίχνευσης το σύστημα αυτό 
παρέχει μεγάλη ακρίβεια και αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών.  

Ηχητική ειδοποίηση - Σειρήνα 
 
Για την ειδοποίηση του συστήματος ασφαλείας όταν 

ενεργοποιηθεί χρειάζεται η τοποθέτηση σειρήνας.  
 
 Η σειρήνα διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται και οι δυο σε ένα σύστημα συναγερμού. Η εξωτερική 
σειρήνα, με ήχο στα 110 db ακούγεται σε 200 περίπου μέτρα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει κύκλωμα αυτοπροστασίας 
(tamper) ώστε να μην μπορεί να ανοιχθεί ούτε να απομακρυνθεί από τον 
τοίχο ακόμα και αν ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος. Επίσης  πολλές 
σειρήνες διαθέτουν προστασία από αφρό και δίνουν αμέσως alarm σε 
περίπτωση παραβίασης τους. Η εσωτερική  θα 
μας ειδοποιήσει ακόμα και αν η εξωτερική 
σειρήνα έχει παραβιαστεί. Είναι υψίσυχνη και 
ενοχλητική στα αυτιά του ανθρώπου ώστε να 
αποτρέπει την παραμονή στο χώρο από τους 
εισβολείς. Οι εξωτερικές σειρήνες διαθέτουν 
μπαταρία, ώστε σε περίπτωση δολιοφθοράς, αν 
αποκοπούν από την κεντρική τροφοδοσία του 
συστήματος να ηχήσουν αυτόνομα.  

Οι μπαταρίες τους ελέγχονται για καλή 
λειτουργία κάθε δυο χρόνια περίπου μαζί με την 
μπαταρία του κέντρου. 
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Κεντρική Πλακέτα Συναγερμού 
 
Οι παραπάνω συσκευές που περιγράψαμε ,δεν θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν εάν δεν είναι συνδεδεμένοι πάνω στην κεντρική πλακέτα 
του συναγερμού. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η καρδία του συστήματος 
ασφαλείας εφόσον είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των περιμετρικών 
συσκευών , τον έλεγχο των εξωτερικών και εσωτερικών σειρήνων και 
ακόμα την σωστή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας. 

 
Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα 

συναγερμού της Bosch. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι : 
   

Οκτώ προγραμματιζόμενοι κωδικοί χρήστη και οκτώ 
απομακρυσμένοι  
ράδιο-κωδικοί χρήστη 
Οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν μέχρι και οκτώ κωδικούς 
χρήστη και οκτώ ράδιο-κωδικούς χρήστη. Μόνον ο κάτοχος του κύριου 
κωδικού μπορεί να προσθέσει ή να αλλάξει άλλους κωδικούς χρήστη στο 
σύστημα. 
 
Δύο περιοχές ελέγχου  

Ο πίνακας ελέγχου διαιρείται σε δύο περιοχές. Οι χρήστες 
μπορούν να χειριστούν και τις δύο περιοχές μέσα από ένα κεντρικό 
πληκτρολόγιο (codepad) ή από περισσότερα του ενός 
διευθυνσιοδοτούμενα πληκτρολόγια ξεχωριστών περιοχών. 
 
Τρεις τρόποι οπλισμού 

Οι χρήστες μπορούν να οπλίσουν το σύστημα με τη βοήθεια ενός 
από τους παρακάτω τρεις τρόπους οπλισμού:  
               
     Α) Τρόπος AWAY: Οπλίζει ολόκληρο το σύστημα 
              
     Β) Τρόπος STAY 1: Οπλίζει όλες τις ζώνες εκτός από αυτές που 
προγραμματίζονται από τον τεχνικό εγκατάστασης για αυτόματη 
απομόνωση. 
       
     Γ) Τρόπος STAY 2: Οπλίζει όλες τις ζώνες εκτός από αυτές που 
προγραμματίζονται από τον κάτοχο του Κύριου Κωδικού για αυτόματη 
απομόνωση. 
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 Δ) Απομακρυσμένος οπλισμός 
Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τον οπλισμό του συστήματος 

από οποιαδήποτε απομακρυσμένη τοποθεσία μέσω τηλεφώνου. Για 
εμφανείς λόγους ασφάλειας, το 
σύστημα δεν μπορεί να αφοπλιστεί με τη χρήση της μεθόδου αυτής. Για 
τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού απαιτείται τονικό τηλέφωνο 
(touch-tone). Προκειμένου το χαρακτηριστικό αυτό να λειτουργήσει, 
πρέπει να είναι προγραμματισμένο στην εγκατάσταση. 
     
     Ε) Συναγερμός ημέρας 

Με το συναγερμό ημέρας, παρακολουθείται μια ομάδα ζωνών όταν 
το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Για παράδειγμα, η μπροστινή πόρτα ενός 
καταστήματος είναι εξοπλισμένη με χαλάκι πίεσης ή ηλεκτρονική δέσμη 
που ενεργοποιείται από τους πελάτες καθώς αυτοί εισέρχονται στο 
κατάστημα ή εξέρχονται από αυτό. Το πληκτρολόγιο παράγει ήχους 
"μπιπ" κάθε φορά που ενεργοποιείται το χαλάκι πίεσης ή η δέσμη. 
 
 
 

Συναγερμός κωδικού υπό απειλή 
Ο συναγερμός κωδικού υπό απειλή μέσω του πληκτρολογίου 

μπορεί να λειτουργήσει ως αθόρυβος συναγερμός σε περίπτωση απειλής 
βίας από κάποιον διαρρήκτη και είναι χρήσιμος στην περίπτωση που το 
σύστημα αναφέρει σε σταθμό παρακολούθησης ή σε φορητή συσκευή 
τηλεειδοποίησης. 
 

Συναγερμός παραβίασης πληκτρολογίου 
Η προστασία από παραβίαση του πληκτρολογίου περιορίζει τον 

αριθμό των αποπειρών εισαγωγής λάθος κωδικού χρήστη από κάποιον 
τρίτο. Μόλις κάποιος υπερβεί το όριο αυτό, το σύστημα ξεκινά ένα 
συναγερμό και στέλνει αναφορά αδύνατης πρόσβασης σε κέντρο 
παρακολούθησης ή φορητή συσκευή τηλεειδοποίησης. 
 

Ενσωματωμένη οθόνη βλάβης τηλεφωνικής γραμμής 
Όταν το σύστημα εντοπίσει ότι η τηλεφωνική γραμμή έχει 

αποσυνδεθεί από τον πίνακα ελέγχου, καταγράφεται ένα σφάλμα 
τηλεφωνικής γραμμής. Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί να 
ενεργοποιείται εάν η τηλεφωνική γραμμή κοπεί ενόσω ο πίνακας ελέγχου 
είναι οπλισμένος. 
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Αποκλεισμός ζώνης 

Η πρώτη ζώνη που στέλνει συνθήκη συναγερμού κλειδώνεται και 

μια σειρήνα ηχεί για έναν καθορισμένο χρόνο. Όλες οι υπόλοιπες ζώνες 

που στέλνουν συνθήκες συναγερμού υφίστανται επαναφορά μόλις οι 

σειρήνες υποστούν επαναφορά, αλλά συνεχίζουν να αναφέρουν εάν 

λάβει χώρα άλλη συνθήκη συναγερμού. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται 

η εξουδετέρωση των συναγερμών σε όλες τις ζώνες από τον εισβολέα, ο 

οποίος διαφορετικά θα μπορούσε να περιμένει να σιγήσουν οι σειρήνες 

και κατόπιν να μπει στο φυλασσόμενο χώρο. 

 

Δυναμικός έλεγχος μπαταρίας 

Το σύστημα εκτελεί αυτόματα μια δοκιμή μπαταρίας κάθε 4 ώρες 

και επίσης κάθε φορά που οπλίζετε το σύστημα. Όταν το σύστημα 

εντοπίσει μια χαμηλή ισχύ της εφεδρικής μπαταρίας, καταγράφει ένα 

σφάλμα χαμηλής μπαταρίας. 

 

Ανάκληση μνήμης συμβάντων  

Τα συμβάντα αποθηκεύονται σε μη πτητική μνήμη. Με την 

ανάκληση μνήμης συμβάντων, αναπαράγονται τα τελευταία 40 συμβάντα 

του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναγερμών, καθώς 

και οπλισμών και αφοπλισμών του συστήματος. Εάν ο πίνακας ελέγχου 

είναι διαμορφωμένος σε διαμερίσματα, η ανάκληση μνήμης συμβάντων 

αναπαράγει τα τελευταία 10 συμβάντα του συστήματος. 

 

Προγραμματιζόμενη διάρκεια ριπής κωδωνισμών 

Οι διάρκειες κωδωνισμού του τηλεφώνου ενδέχεται να είναι 

μεγαλύτερες ή μικρότερες από το επιθυμητό, ανάλογα με την τεχνολογία 

που εφαρμόζεται σε ένα σύστημα. Η χρονική αυτή απόκλιση ενδέχεται 

να εξαναγκάσει τον πίνακα ελέγχου να απαντήσει εισερχόμενες κλήσεις 
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που θα έπρεπε να απαντηθούν από αυτόματο τηλεφωνητή, φαξ ή κάποιον 

υπάλληλο. Οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν τον πίνακα ελέγχου 

για τη σωστή διάρκεια ριπής κωδωνισμού - μπορείτε να ρυθμίσετε τη 

διάρκεια κωδωνισμού με βήματα των 5 ms μέχρι συνολικού χρόνου 75 

ms ή με βήματα των 80 ms μέχρι συνολικού χρόνου 1200 ms. 

 

Δείκτες διακοπής εναλλασσόμενου ρεύματος και προβλήματος 

στο σύστημα. 

Σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο σφάλμα, η ένδειξη FAULT ή 

MAINS αναβοσβήνει και το πληκτρολόγιο παράγει ήχους "μπιπ" μία 

φορά κάθε λεπτό. 

 

Δυνατότητα επιλογής της τιμής της αντίστασης τερματισμού 

γραμμής (EOL) 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν διάφορες τιμές αντίστασης EOL 

όταν προγραμματίζουν τον πίνακα ελέγχου. Η επιλεγμένη τιμή αρμόζεται 

σε όλες τις ζώνες αμέσως. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τον 

πίνακα ελέγχου σε ένα υπάρχον σύστημα χωρίς να αλλάξουν τις 

αντιστάσεις EOL. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στον εργαστηριακό χώρο τοποθετήθηκε ένα σύστημα συναγερμού 

της Bosch. Έπειτα από αυτοψία και προσεκτική μελέτη του χώρου, 

αποτυπώθηκε η κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου και των σημείων 

που τοποθετήθηκαν τα περιφερειακά του συστήματος ασφαλείας. 

Ξεκινώντας την περιγραφή της κάτοψης μπορούμε να δούμε το 

πληκτρολόγιο μπαίνοντας στην κύρια είσοδο. Το σημείο εκείνο μας 

βοηθάει ώστε να μειώσουμε τον χρόνο εισόδου και να αποτρέψουμε τον 

πιθανό διαρρήκτη να διεισδύσει στον χώρο. Παρατηρούμε επίσης στον 

χώρο του εργαστήριου τους ανιχνευτές κίνησης. Αυτοί οι ανιχνευτές 

λειτουργούν με ανίχνευση διαφοράς θερμοκρασίας στον περιβάλλοντα 

χώρο που είναι τοποθετημένοι. Ακολουθεί η κάτοψη του χώρου του 

εργαστηρίου. 
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