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ΠΛΖΚΣΡΑ  ΥΔΗΡΗΜΟΤ 

ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ 

ηηο θιέκεο 12V & GND, παξέρεηαη ηάζε 12V/100mA γηα ηξνθνδνζία ελζύξκαησλ αληρλεπηώλ. 

 Γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ηνλ πίλαθα, βγάδνπκε ηελ ηξνθνδνζία 12V, θξαηάκε
παηεκέλε ηε # γηα 3sec θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ηνλ θωδηθό ρξήζηε θαη #.

 Δάλ μεράζνπκε ηνλ θωδηθό εγθαηαζηάηε, απελεξγνπνηνύκε ηνλ πίλαθα, ζηε ζπλέρεηα
ηνπ δίλνπκε ξεύκα 12V θαη γηα 1 ιεπηό έρνπκε πξόζβαζε ζηνλ πίλαθα κε ηνλ θωδηθό
000000. 

 Μεηά ην ηέινο όιωλ ηωλ πξνγξακκαηηζκώλ ζα πξέπεη λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ
πίλαθα.

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θάξηα SIM ηεο COSMOTE ζα πξέπεη απηή λα είλαη 4G.
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ΖΜΔΗΧΔΗ 

1. ηνλ πξνγξακκαηηζκό αξηζκό θνπδνπληζκάησλ ζε ηειεθσληθή θιήζε, πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ αξηζκό
θνπδνπληζκάησλ κεηά από ηνλ νπνίν ζα απαληήζεη ε κνλάδα όηαλ ηελ θαιέζνπκε ζηελ PSTN γξακκή.

2. ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζπρλόηεηαο ειέγρνπ αζύξκαησλ αληρλεπηώλ, πξνγξακκαηίδνπκε θάζε πόζεο ώξεο
ν πίλαθαο ζα αλαδεηεί ηνπο αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. πλίζηαηαη λα κελ είλαη ιηγόηεξεο από 24 ώξεο.

3. ηνλ πξνγξακκαηηζκό ήρνπ όπιηζεο αθόπιηζεο, πξνγξακκαηίδνπκε εάλ όηαλ νπιίδνπκε ή αθνπιίδνπκε
ηνλ πίλαθα κε ηειερεηξηζηήξην ζα ελεξγνπνηείηαη ε ζεηξήλα γηα 1sec.

4. ηνλ πξνγξακκαηηζκό αζύξκαησλ δσλώλ ζην πιεθηξνιόγην, πξνγξακκαηίδνπκε εάλ ζα έρνπκε ζπλερή
έιεγρν ησλ αζύξκαησλ δσλώλ πνπ είλαη αλνηρηέο ζην πιεθηξνιόγην.

5. ηνλ πξνγξακκαηηζκό tamper ησλ αζύξκαησλ δσλώλ, πξνγξακκαηίδνπκε εάλ ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλα
ηα tamper ησλ αζύξκαησλ αηζζεηήξσλ.

6. ην menu βίαηε όπιηζε, πξνγξακκαηίδνπκε εάλ ν ζπλαγεξκόο ζα νπιίδεη κε αλνηρηέο δώλεο (ελζύξκαηεο
ή αζύξκαηεο).

7. ηνλ πξνγξακκαηηζκό δηαθνπή ηειεθσληθήο γξακκήο, εάλ έρνπκε επηιέμεη ήρν ζεηξήλαο θαη δηαθνπεί ε
ηειεθσληθή γξακκή ηόηε γηα 1 ιεπηό ζα ελεξγνπνηεζεί ην buzzer ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη ακέζσο κεηά ζα
αξρίζεη λα ερεί ε ζεηξήλα.

8. ηνλ πξνγξακκαηηζκό θνξώλ trigger γηα ζπλαγεξκό, εάλ επηιέμνπκε 1 ηόηε θάζε θνξά πνπ ζα
ελεξγνπνηείηαη κία δώλε ζα έρνπκε ζπλαγεξκό, ελώ εάλ επηιέμνπκε 2 ζα έρνπκε ζπλαγεξκό κόλν ηελ
πξώηε θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα όζεο θνξέο θαη λα αλνίμεη ε δώλε δελ ζα δώζεη ζπλαγεξκό. Καη νη δύν
επηινγέο ηζρύνπλ γηα θάζε δώλε μερσξηζηά.

9. ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελεξγεηώλ ζε δηαθνπή ξεύκαηνο, εάλ επηιέμνπκε ηελ απνζηνιή SMS ηόηε ν
πίλαθαο ζα καο ζηείιεη ην κήλπκα “AC LOSS” θαη ζηελ επαλαθνξά ξεύκαηνο ζα καο ζηείιεη ην κήλπκα
“SYSTEM AC RECOVERY”. Ζ απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο ζα γίλεη κεηά από ηνλ ρξόλν πνπ ζα νξίζνπκε
ζην menu πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπήο 220V ζε ΚΛ (menu 4+9+2). Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη
ελεξγνπνηεζεί ε απνζηνιή δηαθνπήο ξεύκαηνο (menu 9+62).
Δάλ επηιέμνπκε ηελ ηειεθσληθή θιήζε ηόηε πξώηα ζα αθνύζνπκε ην κήλπκα ησλ 15sec πνπ έρνπκε
ερνγξαθήζεη θαη εάλ ζηε ζπλέρεηα παηήζνπκε ην 2 γηα ηηο δώλεο ζπλαγεξκνύ ηόηε ζα αθνύζνπκε ην
κήλπκα “ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ”. ηελ επαλαθνξά ξεύκαηνο δελ ππάξρεη ηειεθσληθή εηδνπνίεζε.

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

1. Δάλ έρνπκε ζύλδεζε κε ην ΚΛ θαη ζέινπκε λα ελεκεξώλεηαη ν ζηαζκόο πόηε νπιίδεηαη θαη πόηε
αθνπιίδεηαη ην ζύζηεκα ηόηε θξαηάκε παηεκέλν ην * γηα 3sec, παηάκε 012345 + # 4 + # + 8 + # + 1 + #.

2. Δάλ ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ πξνζηαζία ησλ αζύξκαησλ αληρλεπηώλ από δνιηνθζνξά, ηόηε
θξαηάκε παηεκέλν ην * γηα 3sec, παηάκε 012345 + # 4 + # + 9 + # + 4 + # + 1 + #.

ΖΜΔΗΧΔΗ & ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ MENU 4 
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0 + # ΚΑΜΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

1 + # ΜΟΝΟ SMS 

2 + # ΜΟΝΟ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΚΛΖΖ

3 + # SMS + ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΚΛΖΖ 

4 + # ΜΟΝΟ ΚΛ

5 + # SMS + ΚΛ 

6 + # ΚΛ + ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΚΛΖΖ

7 + # ΚΛ + SMS + ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΚΛΖΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
DEFAULT 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

06 
ΓΛΩΑ SMS 
1. ΚΗΝΔΕΗΚΑ
2. ΑΓΓΛΗΚΑ

2 

07 CHIME (ΗΥΤΔΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΕΩΝΔ ΜΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ) 
1. ΖΥΟ ΚΟΤΓΟΤΝΗΟΤ (DING-DONG)
2. ΚΑΛΩΖΡΘΑΣΔ
3. ΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΟΤ MENU 7+2
4. ΖΥΟ ΚΟΤΓΟΤΝΗΟΤ (DI-DI)

1 

08 HANDSHAKE TONE     01-10 6 

09 DTMF SIGNAL   01-10 0 

10 ΦΩΣΔΗΝΟΣΖΣΑ ΟΘΟΝΖ   01-10 0 

11 ΥΡΟΝΟ ALARM ΣΖ ΜΝΖΜΖ   01-255 ΛΔΠΣΑ 0 

50 ΕΩΝΔ TAMPER ΠΗΝΑΚΑ 7 

51 ΕΩΝΔ ΜΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 7 

52 ΕΩΝΖ ΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ 7 

53 ΕΩΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ 7 

54 ΕΩΝΖ 24ΩΡΖ 7 

55 ΕΩΝΖ ΠΑΝΗΚΟΤ 7 

9. ΡΤΘΜΗΔΗ  ΓΗΑ  ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟΤ

* 012345 # 9 #+ + + + 
3sec 

+

Γηα ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο δελ ππάξρνπλ ερεηηθέο νδεγίεο, αιιά θαηαρσξνύκε ζηελ αληίζηνηρε 
δηεύζπλζε 50-79 ηελ εληνιή πνπ επηζπκνύκε ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 
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ΘΤΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
DEFAULT 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

56 ΕΩΝΖ ΦΩΣΗΑ 7 

57 ΕΩΝΖ TAMPER 7 

58 ΥΑΜΖΛΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 5 

59 ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 5 

60 ΑΠΩΛΔΗΑ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 5 

61 ΥΑΜΖΛΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 5 

62 ΓΗΑΚΟΠΖ 220V 5 

63 ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ 220V 5 

64 ΕΩΝΖ BYPASS 5 

65 ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ 5 

66 24ΩΡΟ TEST 5 

67 ΑΝΟΗΓΜΑ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΕΩΝΖ 0 

68 
ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΕΩΝΖ 0 

69 ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 0 

70 ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 0 

71 ΑΚΤΡΩΖ BYPASS 0 

72 ΑΚΤΡΩΖ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 0 

73 ΑΦΟΠΛΗΖ 0 

74 ΒΡΑΓΗΝΖ ΟΠΛΗΖ 0 

75 ΟΛΗΚΖ ΟΠΛΗΖ 0 

76 ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 0 

77 ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΟΠΛΗΖ 5 

78 ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ 4 

79 ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 4 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

1. Δάλ ζέινπκε όηαλ δώζεη ζπλαγεξκό κία πεξηκεηξηθή δώλε λα ζηείιεη SMS θαη λα καο θάλεη θαη
ηειεθσληθή θιήζε ηόηε θξαηάκε παηεκέλν ην * γηα 3sec, παηάκε 012345 + # 9 + # + 52 + 3 + #.

2. Δάλ ζέινπκε ηα SMS λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ηόηε θξαηάκε παηεκέλν ην * γηα 3sec, παηάκε 012345
+ # 9 + # + 06 + 2 + #.

3. Δάλ ζέινπκε όηαλ έρνπκε δηαθνπή ξεύκαηνο λα ζηαιεί ζήκα ζην ΚΛ αιιά θαη λα έρνπκε SMS θαη
ηειεθσληθή θιήζε ζην θηλεηό καο ηόηε θξαηάκε παηεκέλν ην * γηα 3sec, παηάκε 012345 + # 9 + # + 62 +
7 + #.

 1 
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