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Σειεθσληθό ύζηεκα Αλνηρηήο  

Αθξόαζεο Εθηάθηνπ Αλάγθεο 

Εγρεηξίδην ρξήζεο (INTD0900 Light) 
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Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο γηα λα κπνξέζεηε 

λα εθκεηαιιεπηείηε όια ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζπζθεπήο. 

 ει. 2        Firmware 

 ει. 3        Γεληθή Πεξηγξαθή - πκβαηόηεηα  

 ει. 4        πλδεζκνινγία 

 ει. 5        Πξνγξακκαηηζκόο αξηζκώλ έθηαθηεο αλάγθεο 

 ει. 6   Πξνγξακκαηηζκόο εζσηεξηθώλ αξηζκώλ θέληξνπ 

 ει. 7   Πεξηνδηθή Κιήζε “Service” 

 ει. 8-11   Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

 ει. 12      Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο 

 ει. 13      Δνθηκή εγθαηάζηαζεο & πκκόξθσζε EU  

 ει. 14-15 Πηζηνπνηήζεηο 
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Version history 

V5.3 07/2011  Πξνζηέζεθαλ  ιεηηνπξγίεο  #090 #091 #092 

V5.6 06/2012  Εξγνζηαζηαθέο αιιαγέο 

V5.7 06/2012  Πξνζηέζεθαλ  ιεηηνπξγίεο  #093 

V5.8 11/2012  Πξνζηέζεθαλ  ιεηηνπξγίεο  #094 

V6.0 06/2013  Εξγνζηαζηαθέο αιιαγέο 

V6.1 02/2014  Πξνζηέζεθαλ  ιεηηνπξγίεο  #095 Άιιαμε ε δηαδηθαζία απνκαθξπζκέλεο         

                   ιεηηνπξγηάο . 

V6.2 07/2018  Επεμεξγαζία ιεηηνπξγηώλ θαη δπλαηόηεηα πεξηνδηθνύ ειέγρνπ κέζσ ηνπ  

   Service Call number. 

V6.3 08/2018  Πξνζηέζεθαλ ηέζζεξεηο εζσηεξηθνί αξηζκνί ζε πεξίπησζε θιήζεο ελόο  

   αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο κε εζσηεξηθό θέληξν. 
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 Απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ EN81-28: 

Η ζπζθεπή RED PHONE κε θσδηθό INTD0900 Light είλαη ειεθηξνληθή δηάηαμε κε ηελ ν-

πνία κπνξνύκε λα θαιέζνπκε έσο θαη 4 (ηέζζεξεηο) πξνθαζνξηζκέλνπο αξηζκνύο ζε πε-

ξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Η ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα θαη επηηπγράλεη ηελ ακθίδξνκε επη-

θνηλσλία κεηαμύ ηνπ εγθισβηζκέλνπ επηβάηε θαη ηεο ππεξεζίαο δηάζσζεο.  

Σν RED PHONE δελ ρξεηάδεηαη άιιε πεγή ηξνθνδνζίαο θαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηξν-

θνδνηνύληαη από ηελ ηειεθσληθή γξακκή. 

 ! Πξνζνρή : Η ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο θαζώο θαη ε ξύζκηζε απηήο πξέπεη λα γίλεη   

από  εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

 Γεληθή Πεξηγξαθή : 

Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Επξσπατθήο νδεγίαο     

ΕΝ 81-28 γηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ζηνπο αλειθπζηήξεο. 

• Η ζπζθεπή RED PHONE πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ε κε θέληξν 

ιήςεσο ζεκάησλ ππεξεζίαο επέκβαζεο. 

• Να παξέρνληαη ζηελ ππεξεζία επέκβαζεο όιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο πξόζβαζεο ζην 

θηήξην. 

• Ο αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ηίζεηαη έθηνο ιεηηνπξγίαο όηαλ ε ζπζθεπή δελ είλαη ζπλδεδε-

κέλε κε ππεξεζία επέκβαζεο. 

• Ειέγρεηε πεξηνδηθά ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 
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 πλδεζκνινγία : 

Η ζπζθεπή είλαη απηόλνκε θαη ηξνθνδνηείηαη κόλν από ηελ ηειεθσληθή γξακκή ,δελ 

ρξεηάδεηαη κπαηαξίεο ή άιινπ είδνπο ηξνθνδνζία γηα ηε βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

Όηαλ ππάξρεη γξακκή κε Internet ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηε γξακκή LINE ,  

θίιηξν ADSL. 

Όηαλ ππάξρεη γξακκή VOIP (Voice Over IP) ηόηε ε ζπζθεπή RED PHONE ζα πξέπεη 

λα πάξεη ζήκα  από ην modem θαη όρη απ’ επζείαο από ηελ γξακκή. 

Εάλ ε ζπζθεπή RED PHONE ζπλδεζεί κε εζσηεξηθό ηειεθσληθό θέληξν πξέπεη λα 

γίλεη πιήξεο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα θαιέζηε ην SERVICE ηεο εηαηξείαο ζην ηειέθσλν  

2102323345. 

Scematic1 

Σειεθσληθή γξακκή από ηνλ  

πάξνρν ή από ην GSM terminal. 

Κνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο.  

πλδέζηε κόλν Relay μεξήο επαθήο. 

Ιζνζηάζκηζε κεηαμύ κεγαθώλνπ 

θαη κηθξνθώλνπ. 

( Μόλν από ηερληθό ) 

Ρύζκηζε επαηζζεζίαο  

αλαγλώξηζεο ζήκαηνο. 

(Ρύζκηζε ζήκαηνο πόιεσο) 

Απνδνρή εηζεξρόκελεο θιήζε. 

Jumper On : Enabled  

Jumper Off : Disabled 
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 Πξνγξακκαηηζκόο αξηζκώλ έθηαθηεο αλάγθεο: 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπζθεπήο κε θσδηθό INTD0900 Light γίλεηαη  από ην ελζσκαησ-

κέλν πιεθηξνιόγην  

Γηα λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκόο ε ζύλδεζε κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή πξέπεη λα 

πθίζηαηαη. Ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ζπλδέζεηε ζηελ θιεκα LINE κηα κπαηαξία  9-12 

volt DC 

Παηώληαο ην πιήθηξν PR ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο PROGRAM πνπ βξίζθεηαη ζην πιε-

θηξνιόγην ην θίηξηλν LED αλάβεη θαη ε ζπζθεπή κπαίλεη ζε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνύ. 

Με θάζε παξαδεθηή εληνιή ε ζπζθεπή ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε κε 2 (δπν) ήρνπο 

κπηπ. 

Μεηά από θάζε ξύζκηζε ε ζπζθεπή παξακέλεη αλνηρηή θαη πεξηκέλεη θαηλνύξγηα εληνιή. 

Κιείζηκν ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό παηώληαο ην πιήθηξν PR.  

Πξνγξακκαηηζκόο & Απνζήθεπζε Σειεθσληθώλ Αξηζκώλ: 

Αθινπζώληαο ηνλ παξαπάλσ ηξόπν ηα λνύκεξα ηειεθσληθώλ αξηζκώλ πνπ έρνπκε ζρε-

καηίζεη ζα απνζεθεπηνύλ ζηελ εζσηεξηθή κλήκε (1,2,3 & 4) ηεο ζπζθεπήο.  

1 S1 2102323345S 

2 S2 199S 

3 S3 2102322472S 

4 S4 6900000000S 

ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ απνζή-

θεπζεο ησλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ παηήζηε ην πιήθηξν PR γηα λα θιείζεηε ηελ ζπζθεπή 

θαη επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή. 
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 Πξνγξακκαηηζκόο εζσηεξηθώλ αξηζκώλ θέληξνπ: 

Πεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία: 

Η ζπζθεπή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κηα επηινγή εζσηεξηθνύ αξηζκνύ γηα θάζε αξηζκό 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ θαιεί, ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό απαληάεη  

ηειεθσληθό θέληξν. 

Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο δύλαηαη λα θαζνξίζεη έλαλ επηπιένλ 4-ςήθην αξηζκό ν 

νπνίνο αληηζηνηρεί ζε θάπνην ηεξκαηηθό πίζσ από έλα ηειεθσληθό θέληξν. Ο ρξήζηεο έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη νπνηνδήπνηε κέγεζνο αξηζκνύ από 1 έσο 4 ςεθία. 

Κάζε αξηζκό έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνγξακκαηίζακε βάζεη ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο, 

κπνξεί λα δερηεί κόλν έλαλ αξηζκό εζσηεξηθνύ ηειεθώλνπ.   

Καηά ηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο ε ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί επηινγή ηνπ αξηζκνύ θαη αλα-

κέλεη γηα ηελ επηηπρή ζύλδεζε θαη αλαγλώξηζε νκηιία ζηε γξακκή. Καηά ηελ απάληεζε ηεο 

θιήζεο θαη αλαγλώξηζε νκηιίαο ή ηειεθσληθνύ θέληξνπ από ηελ ζπλδεδεκέλε γξακκή, ε 

ζπζθεπή θάλεη επηινγή ηνπ εζσηεξηθνύ αξηζκνύ, ύζηεξα από 5 δεπηεξόιεπηα, εάλ απηόο 

ππάξρεη απνζεθεπκέλνο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε κλήκεο. 

Πξνγξακκαηηζκόο θαη απνζήθεπζε εζσηεξηθώλ αξηζκώλ: 

Γηα ην πξνγξακκαηηζκό ησλ 4σλ αξηζκώλ αλνίγνπκε ηελ ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε πξν-

γξακκαηηζκνύ παηώληαο ην πιήθηξν PR. Όηαλ ε ζπζθεπή αλνίμεη ζρεκαηίδνπκε ζην πιε-

θηξνιόγην ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύ ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε θαη λα απνζεθεύζνπ-

κε ζηελ ζπζθεπή ηνπο αξηζκνύ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεη κλήκεο. 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα: Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο 3-ςήθηνπ εζσηεξηθνύ αξηζκνύ “256” θαηά 

ηελ θιήζε ηνπ αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ βξίζθεηε απνζεθεπκέλνο ζηελ 3 ζέζε  

κλήκεο, πιεθηξνινγνύκε “i3 256S”. Όπνπ I από ηελ ιέμε internal, 3 ν αξηζκόο ηεο κλήκεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηε απνζεθεπκέλνο ν αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο, 256 ν αξηζκόο εζσηεξη-

θνύ ηειεθώλνπ θαη ηέινο S από ηελ ιέμε Save, γηα ηελ νινθιήξσζε θαη απνζήθεπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

1 i1 1025S 

2 i2 9S 

3 i3 256S 

4 i4 8452S 

ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ  παηήζηε 

ην πιήθηξν PR γηα λα θιείζεηε ηελ ζπζθεπή θαη επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή. 
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Γηα λα μεθηλήζνπκε ηηο Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ 

ζπζθεπή παηώληαο ην πιήθηξν PR κε ην θίηξηλν LED αλακκέλν. 

Όηαλ ηειεηώζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζπζθεπήο θαη απηή εμαθνινπζεί λα είλαη  

αλνηρηή, παηήζηε ην πιήθηξν PR γηα λα θιείζεη θαη πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ γηα 2 (δπν) 

δεπηεξόιεπηα (sec). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη θσδηθνί πξνγξακκαηηζκνύ. 

Πξνζνρή! Οη ζθηαγξαθεκέλνη κε γθξη ρξώκα δελ είλαη ζπκβαηνί γηα ζπζθεπέο κε 

version πιαθέηαο κεγαιύηεξν από v 4.1 

 Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ : 

Η ζπζθεπή INTD0900 κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κηα πεξηνδηθή θιήζε  

θάζε 1 έσο 3 εκέξεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηειεθσληθό αξηζκό ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

ΕΝ 81-20. 

Η ζπγθεθξηκέλε θιήζε ραξαθηεξίδεηαη σο θιήζε  “Service” θαη ελεκεξώλεη έλα ηειεθσλη-

θό θέληξν ή κηα πιαηθόξκα δηαρείξηζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκό ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξώζνπκε 2 παξακέηξνπο ζηελ 

ζπζθεπή: 

 Πξνγξακκαηηζκόο ηειεθσληθνύ αξηζκνύ Service. 

Αθινπζώληαο ηα βήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ 4σλ αξηζκώλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

όπσο αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα, πξαγκαηνπνηνύκε απνζήθεπζε ηνπ 

αξηζκνύ Service κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν. Απηή ηελ θνξά απνζεθεύνπκε ηνλ  

επηζπκεηό αξηζκό ζηελ ζέζε 5. 

 

 

 Ρύζκηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εκεξώλ γηα ηελ θιήζε ηνπ “Service Call number”. 
Με ηνλ θσδηθό πξνγξακκαηηζκνύ “#097” κπνξνύκε λα επηιέμνπκε από 1 έσο θαη 3 
εκέξεο ζην πέξαο ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηε κηα θιήζε ζην ηειεθσληθό  
αξηζκό πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλνο ζηελ κλήκε 5.  

 

Καηά ηελ ζύλδεζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ε ζπζθεπή θάλεη απνζηνιή ηνπ ζεηξηαθνύ 
ηεο αξηζκνύ (εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. “0000”). 

Γηα αιιαγή ζεηξηαθνύ αξηζκνύ βι. “#088”  

 Πξνγξακκαηηζκόο πεξηνδηθήο θιήζεο “Service”  

5 S5 2102323345S 
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Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ  

Κσδηθόο  

Ρύζκηζεο 

Πεξηγξαθή Κσδηθνύ Εξγνζηαζηαθή  

ξύζκηζε 

#080 Ρύζκηζε έληαζεο κεγαθώλνπ. 

Με 1 (έλα) απμάλεη έληαζε. Με 2 (δπν) κεηώλεη έληαζε. Μεηά ηελ επηζπ-

κεηή ξύζκηζε, παηήζηε *  γηα απνζήθεπζε. 

 50%  

#081n Αξηζκόο θνπδνπληζκάησλ γηα απάληεζε  

όηαλ ην θαινύλ. 

n=έλαο αξηζκόο από ην 0 έσο ην 9.Ο αξηζκόο απηόο δε-

ιώλεη πόζεο θνξέο ζα θνπδνπλίζεη ε ζπζθεπή πξηλ απαληήζεη. 

Με ηνπνζέηεζε ηνπ αξηζκνύ 0 ε ζπζθεπή δελ απαληά.  

— 

#082 Ρύζκηζε ηνπ ISDN 

 (απελεξγνπνίεζε ηεο θαζπζηέξεζεο απόιπζεο).  

Η ζπζθεπή αλνίγεη θαη θαιεί απηόκαηα ηνλ θσδηθό  **71# γηα λα 

αθπξώζεη ηελ θαζπζηέξεζε απόιπζεο.  

Η ζπζθεπή ζηείιεη ζήκα (νθ) κεηά από 1 (έλα) δεπηεξόιεπην (sec). 

— 

#083 Ρύζκηζε ηνπ ISDN (απνδνρή ρξόλνπ flash). 

Η ζπζθεπή αλνίγεη θαη θαιεί απηόκαηα ηνλ θσδηθό  **25*20# γηα λα 

ξπζκίζεη ηελ απνδνρή ρξόλνπ flash κηθξόηεξν από 200 msec.  

Η ζπζθεπή ζηέιλεη ζήκα (νθ)  κεηά από 1 (έλα) δεπηεξόιεπην (sec). 

— 

#084x Επηινγή ηεξκαηηζκνύ θιήζεο θαηά ηε δηάξθεηα  

επηθνηλσλίαο. 

Με x= *  ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηεξκαηίδεη ηελ θιήζε, θαηά 

ηελ δηάξθεηα επηθνηλσλίαο (πξάζηλν ιακπάθη αλακκέλν) εάλ ην θνπκπί 
παηεζεί πάλσ από 3 δεπηεξόιεπηα. 

Με x=#  ε επηινγή απελεξγνπνηείηαη. 

Απελεξγνπνηεκέλε  

Λεηηνπξγία 

#  

#085x Επηινγή απνδνρήο εηζόδνπ θίιηξνπ. 

Με *  ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ είζνδν ηνπ 

θίιηξν θαη λα επεκβαίλεη ζε απηό όπνπ νξίδεη ν θαλνληζκόο.    

Με #  ε επηινγή απελεξγνπνηείηαη.  

— 

#086x Επηινγή απηόκαηεο απνζηνιήο ID ηαπηόηεηαο  

ζπζθεπήο RED PHONE. 

Με x=*   ελεξγνπνηείηαη ε απηόκαηε απνζηνιή  ID ηαπηόηεηα ηεο ζπ-

ζθεπήο όηαλ έξζεη ζε θαηάζηαζε νκηιίαο (speak).  

Με x=#  ε επηινγή απελεξγνπνηείηαη. 

Απελεξγνπνηεκέλε  

Λεηηνπξγία 

#  
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Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ  

Κσδηθόο  

Ρύζκηζεο 

Πεξηγξαθή Κσδηθνύ Εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε 

#087n Επηινγή Λεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

 n = 0, (Καλνληθή ιεηηνπξγία)  

 n = 1, (Μόλν θαηάιεςε) 

 n = 2, (Καηάιεςε - ρξήζε πιεθηξνινγίνπ) 

 

Κανονική λειτουργία: Η ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί θιήζε 
έθηαθηεο αλάγθεο κε ηνπο απνζεθεπκέλνπο αξηζκνύο από ηελ 
εζσηεξηθή ηεο κλήκε. 

Μάνο Κατάληψη: Η ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί θαηάιεςε ηεο 
γξακκήο θαη ΔΕΝ γίλεηαη επηινγή αξηζκώλ. 

Κατάληψη - χρήση πληκτρολογίου: Η ζπζθεπή πξαγκαην-
πνηεί θαηάιεςε ηεο γξακκήο θαη ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ γίλεηαη 
από ην κεηαιιηθό πιεθηξνιόγην. 

 

Καλνληθή  

ιεηηνπξγία 

0 

#088nnnn Αιιαγή ηεο ID ηαπηόηεηαο ζπζθεπήο  

RED PHONE. 

nnnn = 4 αξηζκνί νη νπνίνη αληηπξνζσπεύνπλ ηελ λέα ηαπηό-
ηεηα ζπζθεπήο ID. 

0000  

#089nnnn Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο 

ζπζθεπήο RED PHONE. 

nnnn = 4 αξηζκνί νη νπνίνη ζα αληηπξνζσπεύνπλ ην θσδηθό 
πξόζβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο. 

Όηαλ ν θσδηθόο είλαη 0000 δελ δεηείηαη γηα λα αξρίζνπκε λα 
θάλνπκε ξπζκίζεηο. 

Εάλ έρνπκε αιιάμεη θσδηθό πξόζβαζεο ηόηε ε εηζαγσγή ηνπ 
είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε εηζνδν ζηελ δηαδηθαζία πξνγξακαηη-
ζκνύ. 

ε πεξίπησζε ιάζνπο εηζαγσγήο θσδηθνύ πξόζβαζεο  
ε ζπζθεπή ζα θιείζεη. 

0000 

#090x Επηινγή ηνληθνύ ή παικηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Με x=*   επηινγή παικηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Με x= # επηινγή ηνληθνύ ζπζηήκαηνο.  

— 
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Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ  

Κσδηθόο  

Ρύζκηζεο 

Πεξηγξαθή Κσδηθνύ Εξγνζηαζηαθή ξύζκη-

ζε 

#091n Αξηζκόο δεπηεξνιέπησλ κεηαμύ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ςεθίνπ  

θαινύκελνπ αξηζκνύ. 

Γηα 0 < n <= 3 : Η ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί παύζε, ρξνληθήο δηάξ-
θεηα ίζεο κε ηελ απνζεθεπκέλε ηηκή, κεηαμύ 1

νπ
 θαη 2

νπ
 ςεθίνπ θαηά 

ηελ επηινγή ηνπ θαινύκελνπ αξηζκνύ. 

 

< 1 > 

#092n Αξηζκόο θαιεζκάησλ θαινύκελνπ αξηζκνύ. 

Γηα 0 < n <= 5 : Η ζπζθεπή κεηξάεη ηνπο ηόλνπο θιήζεσο ζηνλ  
θαινύκελν αξηζκό θαη όηαλ απηόο μεπεξάζεη ηελ απνζεθεπκέλε 
ηηκή πξαγκαηνπνηεί ηελ επόκελε θιήζε ζύκθσλα κε ηη απνζεθεπ-
κέλεο ξπζκίζεηο.  

< 3 > 

#093x Επηινγή γηα ζύλδεζε θαη ιεηηνπξγία κε ζπζθεπή  

GSM INTD0909. 

Με x=* ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο.  

Με x=#  απελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο.  

Πξηλ πξνρσξήζεηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ξύζκηζε,  πεξηκέλεηε κέ-

ρξη λα αθνύζεηε ηα 2 κπίπ (νθ). 

!Πξνζνρή : ηζρύεη κόλν γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ αξηζκό  

ζεηξάο από S/N5326i θαη άλσ. 

Απελεξγνπνηεκέλε  

Λεηηνπξγία 

< # > 

#094x Επηβεβαίσζε απνδνρήο εμεξρόκελεο θιήζεο 

από ηνλ θνξέα δηάζσζεο. 

Με x= *  ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο.  

Με x=#  απελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο.  

Πξνζνρή : ν θνξέαο δηάζσζεο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη   *1*  
ζην ηέινο ηεο θιήζεο. Εάλ δελ γίλεη απηό εληνο 15 δεπηεξνιέπησλ 
ε ζπζθεπή RED PHONE ζα θαιέζεη ηνλ επόκελν αξηζκό. 

Έπεηηα από ηελ απνδνρή θιήζεο ππάξρνπλ επηπιένλ δπλαηόηε-
ηεο : 

*1#, Σεξκαηηζκόο θιήζεο 

*2*, Εξώηεζε ID ζπζθεπήο 

*3#, Ελεξγνπνίεζε Relay 

*4*, Ελεξγνπνίεζε Latch mode γηα ην Relay (Ελεξγνπνίεζε ηνπ 
Relay όζν ην πιήθηξν 4 είλαη παηεκέλν). 

! Πξνζνρή : ηζρύεη κόλν γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ θαηάιεμε 

(ia) ζηνλ αξηζκό ζεηξάο. 

— 
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Εηδηθέο Λεηηνπξγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ   

Κσδηθόο  

Ρύζκηζεο 

Πεξηγξαθή Κσδηθνύ Εξγνζηαζηαθή 

ξύζκηζε 

#095n Υξνλνθαζπζηέξεζε Κνπκπηνύ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο. 

Γηα 0 < n <= 5 : Σα δεπηεξόιεπηα ζπγθξάηεζεο ηνπ θνπκπηνύ 
έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπ-
ζθεπήο. 

< 3 > 

#096n Επηινγή ρξόλνπ Flash. 

Ο ρξόλνο Flash ζεκαηνδνηεί ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί 

θαηά ηελ απόιπζε κηαο ελεξγήο θιήζεο κε ηελ επόκελεο 

Γηα 0 < n <= 5 : Η ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί απόιπζε ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ίζεο κε ηελ απνζεθεπκέλε ηηκή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απεγθισβηζκνύ. 

 < 3 > 

#097n Ρύζκηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εκεξώλ γηα ηελ θιήζε 

ηνπ “Service Call number”. 

Γηα 1<= n <= 3 : Η ζπζθεπή πξαγκαηνπνηεί θιήζε ζηνλ Service 
Call number, εάλ απηόο είλαη απνζεθεπκέλνο θάζε 1 κε 3 εκέξεο 
αλάινγα κε ηελ ξύζκηζε, ζύκθσλα κε ην πξόηππν. 

Γηα n = 0: Η δηαδηθαζία απελεξγνπνηείηαη θαη δελ πξαγκαηνπνηείηε 
ε πεξηνδηθή θιήζε. 

 < 0 > 

  

#098x Επηινγή απηόκαηεο απελεξγνπνίεζεο ηεο θιήζεο  

κεηά από 3 ιεπηά. 

Με x=*   ελεξγνπνηείηαη ε απηόκαηε απελεξγνπνίεζεο ηεο θιήζεο 

κεηά από 3 ιεπηά. 

Με x=#  ε επηινγή απελεξγνπνηείηαη. 

Ελεξγνπνηεκέλε 

Λεηηνπξγία 

< * >  

#08i Επαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ. 

Επαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο θαη  
ζβήλεη ηνπο 5 απνζεθεπκέλνπο αξηζκνύο. 
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 Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο : 

Απηόκαηε ζύλδεζε κε ηνλ δηαζώζηε κε ην πάηεκα ελόο κπνπηόλ : 

Παηάκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην κπνπηόλ κε ηελ έλδεημε ηειεθώλνπ γηα ρξόλν 4 

(ηέζζεξα) δεπηεξόιεπηα (sec). Ο θίηξηλνο ελδείθηεο LED ζα αλάςεη θαη ζα μεθηλήζεη  

ε απηόκαηε δηαδηθαζία θιήζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ αξηζκώλ. 

Η ζπζθεπή θαιεί απηόκαηα ηνλ αξηζκό αλάγθεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζηε ζέζε 1 

(Μ1). Αλ ν αξηζκόο είλαη θαηεηιεκκέλνο ή δελ απαληά ηόηε ε ζπζθεπή αξρίδεη ηελ επηινγή 

ηνπ επόκελνπ απνζεθεπκέλνπ αξηζκνύ. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 3 (ηξεηο) θνξέο δηαδνρηθά κε ηα λνύκεξα 

M1,M2,M3 θαη Μ4. Αλ θαη νη 12 (δώδεθα) πξνζπάζεηεο απνηύρνπλ ηόηε ε ζπζθεπή ζα ηεζεί 

εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε ηελ δηαδηθαζία. 

!Πξνζνρή : ην RED PHONE δελ δίλεη ζήκα εμσηεξηθήο θιήζεο (θνπδνπληζκόο) π.ρ.  

ζηνλ ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα, δειαδή δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε εηζεξρόκελε 

θιήζε από εγθισβηζκέλνπο. Γηα λα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα κηιήζεη 

απηόο πνπ θαιεί. 

!Πξνζνρή : σο ελαιιαθηηθόο εμνπιηζκόο ιήςεο, δελ κπνξεί λα είλαη ηεξκαηηθό κε 

ιεηηνπξγία απηόκαηνπ ηειεθσλεηή. 
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Έιεγρνη Πξόηππα Φνξέαο 

Εθπνκπή EN 55022/ΕΝ12015 Anco Lab 1/12/2003 

Αηξσζία EN 55024/ΕΝ12016  Anco Lab 1/12/2003 

ESD EN  61000-4-2 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Injecte Curent  EN  61000-4-6 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Μαγλεηηθό Πεδίν  EN  61000-4-8 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

πλερόκελνο εθπεκπόκελνο ζόξπβνο EN 61000-4-3 Anco Lab 1/12/2003 

Εθπνκπέο θπκάησλ  EN 61000-4-5 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Fast transient  EN 61000-4-4 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

 Δνθηκή πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο : 

Ο εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα θάλεη δνθηκή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. 

Οη δνθηκέο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ  
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. 

Η εμέηαζε θαη ε δνθηκή όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

αληίζηνηρα πξόηππα ηεο ζεηξάο ΕΝ 81. 

 πκκόξθσζε EU : 

Η νδεγία 99/5/EC πεξηγξάθεη όηη < Καηά ηελ θξίζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ε ζπκκόξθσζε ηεο 
ζπζθεπήο κε ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3(1)(a) θαη (b) 
κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο 73/23/EEC 
θαη 89/336/EEC. >. 

Οη ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο νη νπνίεο δελ θάλνπλ ρξήζε θάζκαηνο ξάδην - ηειεπηθνηλσ-
λίαο  θαη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζε νπνηνδήπνηε από ηα παξαξηήκαηα II, IV or V θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ρεηηθά κε ηα πξόηππα αξκνληθώλ : 

Γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα (νδεγία 89/336/EEC) 

Γηα ηελ αζθάιεηα  (Directive73/23/EC) ΑΝΚΟ ΑΕ  20/12/2003 

EN 60950 § 2.1.4,2.2.3,6.1,6.2,6.2.1,6.2.1.1,6.3.1,6.3.2 

Γηα ηελ απνδνηηθόηεηα Αξ. Πηζηνπνηεηηθνύ 2667 17/10/2003 ΟΣΕ ΑΕ  

TBR21, TBR38 KAI ETS300-001. 

Γηα ην EN 81-28 4,5,6 &7 ΕΒΕΣΑΜ LF/A-C-1155/09. 
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Εθπνκπή EN 55022/ΕΝ12015 
Αηξσζία EN 55024/ΕΝ12016  
ESD EN  61000-4-2 
Injecte Curent  EN  61000-4-6 
Μαγλεηηθό Πεδίν  EN  61000-4-8 
πλερόκελνο εθπεκπόκελνο ζόξπβνο EN 61000-4-3 
Fast transient  EN 61000-4-4 
Εθπνκπέο θπκάησλ  EN 61000-4-5 

 

DECLARATION OF 

CONFORMITY  

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Manufacturer’s Name 

Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

E. PELEKIS and Co 

E. ΠΕΛΕΚΗ θαη ΙΑ OE 
Manufacturer’s Address Δηεύζπλζε Καηαζθεπαζηή Hr. Karvouni 27- AHARNAI 

Υξ. Καξβνύλε 27 – ΑΥΑΡΝΑΙ 

Declares that the product: Emergency Lift Telephone  

Δηλώνει, ότι το προϊόν: Τηλέυωνο ανάγκης για Ανελκσστήρα 

  Product Name:            “RED PHONE” 

  Ολνκαζία:                       “RED PHONE” 

 SERIALNumber(s):  FROM                    TO 

 Product types / Κσδηθνί  Πξντόληνο: INTD0900/ ATED0900 

Conforms with the essential requirements of the emc directive 89/336/EC and the Radio & Telecommunications  Terminal Equipment directive 

1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directives as follows: 

πκκνξθώλεηαη κε ηηο νπζηώδεηο απαηηήζεηο ηεο  θνηλνηηθήο νδεγίαο emc 89/336/EK θαη ηεο νδεγίαο Ραδην-
εμνπιηζκνύ & Σειεπηθνηλσληαθνύ Σεξκαηηθνύ Εμνπιηζκνύ 1999/5/ΕK    (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002) και ικανοποι-
εί όλα τα πρότσπα  ποσ ευαρμόζονται για το προϊόν όπως αστά αναυέρονται παρακάτω: 

     

  

 

 

 

 

EN81-28 TBR21 , TBR-38 ETS300-001 

article 3.1a / άξζξν 3.1α: PERFORMED/ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΕ 

article 3.1b / άξζξν 3.1β: PERFORMED/ ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΕ 

  

Date and location/Σόπνο, Ηκεξνκελία 

ATHENS 2/11/2004 

 

Signature /Τπνγξαθή 
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Σερληθή Τπνζηήξημε  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό  

δηαλνκέα ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ Pelekis Electronics .  

Pelekis Electronics Contact Info : 

Tel. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : info@pelekis.tech 

Website : www.pelekis.eu 

 


