
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυροµεγάφωνο για σύνδεση σε τηλεφωνικά κέντρα 

2N
 ® Helios 

 

Συνοπτικές Οδηγίες Χειρισµού & Εγκατάστασης 
 

Έκδοση 2.2 
 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θυροµεγάφωνο  

για σύνδεση σε τηλεφωνικά κέντρα 

2N
 ® Helios 

 

Συνοπτικές Οδηγίες Χειρισµού & Εγκατάστασης 
 

Έκδοση 2.2 
_______________ 



 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  Γενικά  Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ:....................................................................................................................... 5 

2.  Συνοπτική  περιγραφή  λειτουργίας  & βασική  ορολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

3.  Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΊ ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ................................................................................................................................................ 7 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΊ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΉ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ .................................................................................................. 8 
ΠΌΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΙ Η ΚΛΉΣΗ / ΣΥΝΟΜΙΛΊΑ ............................................................................................................... 9 

4.  Χρήση  Αριθµητικού  Πληκτρολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΌΡΤΑΣ ΧΩΡΊΣ ΚΛΕΙ∆Ί (ACCESS CONTROL) ................................................................................................... 10 
ΚΛΑΣΣΙΚΉ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ............................................................................................................................. 10 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ DTMF ΤΌΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΊΑ ............................................................................................................. 11 
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΚΛΉΣΗΣ.................................................................................................................... 11 

5.  Εγκατάσταση  & Σύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ......................................................................................................................................................... 12 
ΑΝΑΓΡΑΦΉ ΟΝΟΜΆΤΩΝ ΣΤΑ ΜΠΟΥΤΌΝ ΚΛΉΣΗΣ. .......................................................................................................... 12 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - ΣΥΝ∆ΈΣΕΙΣ...................................................................................................................... 14 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΛΑΚΈΤΑΣ PCB .............................................................................................................. 14 
ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ ΕΠΑΦΏΝ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ ............................................................................................................................. 14 
ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΉΡΩΝ (JUMPERS)............................................................................................................ 16 
ΣΎΝ∆ΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΑΝΟΊΓΜΑΤΟΣ ΠΌΡΤΑΣ (1

Ο
 ΚΥΠΡΊ) - ΕΠΑΦΉ SW1. ..................................................................... 16 

6.  Εγκατάσταση πρόσθετης πλακέτας βοηθητικού διακόπτη 
SW2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΌΣΘΕΤΗΣ ΠΛΑΚΈΤΑΣ. ....................................................................................................................... 18 
∆ΙΑΜΌΡΦΩΣΗ .......................................................................................................................................................... 18 

7.  Εγκατάσταση  µονάδας  κάµερας  mod. 9135210E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  

Ο∆ΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΑΣ....................................................................................................................... 20 

8.  Σύνδεση Μονάδων επέκτασης - Αρίθµηση Πλήκτρων . . . . . . 22  

ΑΡΊΘΜΗΣΗ ΜΟΝΆ∆ΩΝ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΆ ΠΛΉΚΤΡΑ ΚΛΉΣΗΣ ..................................................................................... 22 
ΑΡΊΘΜΗΣΗ ΜΟΝΆ∆ΩΝ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΆ ΠΛΉΚΤΡΑ ΚΛΉΣΗΣ ..................................................................................... 22 

9.  Προγραµµατισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ .......................................................................................................................... 23 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΣΕ HELIOS, ΜΕ 3 ΠΛΉΚΤΡΑ ΚΛΉΣΗΣ ............................................................................. 24 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΣΕ HELIOS, ΜΕ 1 ΠΛΉΚΤΡΟ ΚΛΉΣΗΣ ............................................................................. 24 
ΚΩ∆ΙΚΟΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΦΏΝ SW1 & SW2 (ΚΥΠΡΊ)..................................................................................... 25 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΏΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ & ΚΩ∆ΙΚΏΝ ................................................................................................. 26 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΎ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΑΝ ΚΛΑΣΣΙΚΉ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ. ................................... 26 

10.  Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ........................................................................................................................................................... 30 

11.  Προχωρηµένες  λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31  

ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΚΛΉΣΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΏΝ ΑΡΙΘΜΏΝ.................................................................................................................... 31 
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΉ ΚΛΉΣΗ ΑΡΙΘΜΏΝ ΧΩΡΊΣ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ......................................................................................................... 31 
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΉ ΚΛΉΣΗ ΑΡΙΘΜΏΝ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ............................................................................................................. 32 
ΣΙΩΠΗΡΉ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΉ ΚΛΉΣΗ ΑΡΙΘΜΏΝ ........................................................................................................................ 33 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΈΝΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ................................................................................................................................... 33 
DTMF CONTROL ..................................................................................................................................................... 33 

12.  Τεχνικά  Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ ............................................................................................................................................. 34 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ...................................................................................................................................... 34 



 5

 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

• Συνδέεται σε αναλογική γραµµή οποιουδήποτε Τ/Φ κέντρου (ΡΑΒΧ). 

• Επαφές για ενεργοποίηση ηλεκτρικού µηχανισµού ανοίγµατος πόρτας 
(κυπρί).  

• Φωτιζόµενα πλήκτρα κλήσης µε LED υψηλής φωτεινότητας. 

• Μεγάλη επεκτασιµότητα – µέχρι 54 πλήκτρα και αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τηλεφωνική συσκευή ανοικτής 
συνοµιλίας, τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης, θυροµεγάφωνο και 
πληκτρολόγιο Access Control. 

• Μοντέρνος σχεδιασµός για εύκολη επίτοιχη τοποθέτηση. 

• Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή (ερµητικά στεγανοποιηµένο) – (IP 54). 

• Προγραµµατίζεται εύκολα από οποιαδήποτε άλλη τηλεφωνική συσκευή 
του τηλεφωνικού κέντρου. 

• Αναγνωρίζει τους τόνους των περισσότερων τηλεφωνικών κέντρων. 

• Τροφοδοτείται από την τάση της γραµµής – δεν απαιτεί πρόσθετη 
τροφοδοσία. 

• Εξαιρετική ποιότητα συνοµιλίας. 

• Πρόσθετες λειτουργίες για ειδικούς χειρισµούς. 

 
Προαιρετικά Πρόσθετα Εξαρτήµατα: 

 

• Αντιβανδαλιστική πρόσοψη µε ενσωµατωµένο κουτί εντοιχισµού. 

• Πρόσθετη πλακέτα για έλεγχο δεύτερης ξερής επαφής και µε λειτουργία 
χρονοκαθυστέρησης. 

• Πλακέτα µε έγχρωµη κάµερα για ευρυγώνια, υψηλής ποιότητας εικόνα. 
Τοποθετείται προαιρετικά µέσα στη βασική µονάδα. 

• Αυτόνοµο σύστηµα καρταναγνώστη. Τοποθετείται προαιρετικά µέσα στη 
βασική µονάδα 

• Οθόνη γραφικών, υγρών κρυστάλλων που µπορεί να απεικονίσει ονόµατα, 
λογότυπα και αριθµούς τηλεφώνων. 

Χαρακτηριστικά οθόνης : 

• Υγρών κρυστάλλων οθόνη γραφικών, µε αυτόµατη ρύθµιση φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισµού 
της. 

• ∆υνατότητα απεικόνισης µέχρι 1000 χαρακτήρων, συµπεριλαµβανοµένων ονοµάτων, λογοτύπων 
και αριθµών τηλεφώνων. 

• Ψηφιακή αναζήτηση. 

• Εισαγωγή δεδοµένων από υπολογιστή, µέσω θύρας USB. 
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2. Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας & βασική ορολογία 
 

Το θυροµεγάφωνο 2N
® 

- Helios συνδέεται εύκολα σε µια αναλογική εσωτερική 
γραµµή οποιουδήποτε τηλεφωνικού κέντρου ΡΑΒΧ και λύνει εύκολα και γρήγορα την 
ανάγκη επικοινωνίας µε την είσοδο του κτιρίου, χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού 
καλωδιακού δικτύου. Τα µπουτόν κλήσης προγραµµατίζονται να καλούν κάποιον 
προεπιλεγµένο αριθµό και το θυροµεγάφωνο είναι έτοιµο για χρήση. 

 
Ο επισκέπτης αρκεί να πιέσει το µπουτόν που επιθυµεί και αµέσως θα συνδεθεί µε 

τον αντίστοιχο χειριστή. Ο χειριστής απαντά από την τηλεφωνική του συσκευή και 
µπορεί να ανοίξει την πόρτα στον επισκέπτη, σχηµατίζοντας έναν απλό κωδικό στην 
τηλεφωνική συσκευή του. 
 

Το θυροµεγάφωνο µπορεί να διαθέτει και αριθµητικό πληκτρολόγιο – εκτός από τα 
µπουτόν κλήσης – ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να καλέσει οποιοδήποτε εσωτερικό 
νούµερο του κέντρου ΡΑΒΧ επιθυµεί, πληκτρολογώντας το. Το ίδιο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν πληκτρολόγιο Access Control, ώστε 
πληκτρολογώντας έναν κωδικό, να ανοίγει την πόρτα χωρίς κλειδί. 
 

Το θυροµεγάφωνο 2N
® 

- Helios αξιοποιεί όλες τις λειτουργίες των τηλεφωνικών 
κέντρων (οµαδική κλήση, µεταφορά κλήσης, απουσία κλπ.) και αποτελεί ένα ισχυρό 
εργαλείο στην υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών λύσεων. 

 

Ορολογία 

Απάντηση – Όταν καλέσουµε το θυροµεγάφωνο Helios και ανοίξει τη γραµµή 
αυτόµατα. 

Κλείσιµο της Γραµµής  – όταν ολοκληρωθεί η συνοµιλία, το θυροµεγάφωνο Helios θα 
κλείσει τη γραµµή, σαν να κατεβάζαµε το ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής 
στη θέση του. 

DTMF – (Dual Tone Multi-Frequency) είναι οι τόνοι συχνότητας. 

PSTN – (Public Switched Telephone Network) είναι το δίκτυο της τηλεφωνίας (π.χ. 
ΟΤΕ). 

Εξερχόµενη κλήση – Είναι η κλήση που πραγµατοποιεί το θυροµεγάφωνο  Helios 
όταν ο επισκέπτης πατήσει ένα µπουτόν. 

Εισερχόµενη κλήση – Είναι η κλήση που δέχεται το θυροµεγάφωνο Helios όταν το 
καλέσουµε από µια άλλη τηλεφωνική συσκευή. 

Κατάσταση προγραµµατισµού – Είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
θυροµεγάφωνο όταν έχει απαντήσει σε εισερχόµενη κλήση, έχουµε εισάγει τον 
κωδικό προγραµµατισµού και µπορούµε να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις του. 

Κωδικός Κλειδαριάς – Ένας αριθµητικός κωδικός που όταν τον σχηµατίσουµε στο 
πληκτρολόγιο του θυροµεγαφώνου Helios ενεργοποιεί αυτόµατα το κυπρί και 
ανοίγει την πόρτα (το θυροµεγάφωνο πρέπει να διαθέτει αριθµητικό 
πληκτρολόγιο). 

Τηλεφωνική Λειτουργία – Μπορούµε να ανοίξουµε τη γραµµή και να σχηµατίσουµε 
κατευθείαν το νούµερο που θέλουµε να καλέσει το θυροµεγάφωνο Helios (το 
θυροµεγάφωνο πρέπει να διαθέτει αριθµητικό πληκτρολόγιο). 
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3. Λειτουργία 
 
Χειρισµοί Επισκέπτη 
 

Όµοια µε τα παραδοσιακά θυροµεγάφωνα, το θυροµεγάφωνο Helios διαθέτει 
µπουτόν κλήσης, όπου µπορούν να αναγραφούν διαφορετικά ονόµατα. Ο επισκέπτης 
βρίσκει το µπουτόν που επιθυµεί (π.χ. “Γραµµατεία”) και το πιέζει. Το θυροµεγάφωνο 
Helios ενεργοποιείται, ανοίγει τη γραµµή και ο επισκέπτης ακούει τον τόνο του 
τηλεφωνικού κέντρου ΡΒΧ. 

Στη συνέχεια το θυροµεγάφωνο Helios «καλεί» τον αριθµό της Γραµµατείας που 
είναι αποθηκευµένος στη µνήµη του µπουτόν που πάτησε ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης 
ακούει την τηλεφωνική συσκευή της Γραµµατείας να κουδουνίζει από το µεγάφωνο του 
θυροµεγαφώνου. 

Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του τηλεφωνικού κέντρου, η Γραµµατεία µπορεί να 
αναγνωρίζει ότι η κλήση στην τηλεφωνική της συσκευή είναι από την πόρτα. Μόλις η 
Γραµµατεία απαντήσει στην κλήση, µπορεί να συνοµιλήσει µε τον επισκέπτη 
χρησιµοποιώντας το ακουστικό της τηλεφωνικής της συσκευής. Ο επισκέπτης µιλάει 
στο µικρόφωνο του θυροµεγαφώνου, από απόσταση που εξαρτάται από τον θόρυβο 
του περιβάλλοντος. 

Αν στο θυροµεγάφωνο Helios έχει συνδεθεί και ηλεκτρικό κυπρί, η Γραµµατεία 
µπορεί να ανοίξει την πόρτα σχηµατίζοντας έναν κατάλληλο κωδικό στην τηλεφωνική 
της συσκευή.  Πριν η Γραµµατεία κατεβάσει το ακουστικό της, πατάει στη συσκευή της 

το πλήκτρο δίεσης , ώστε το Helios να κλείσει τη γραµµή. 
Eπίσης, το θυροµεγάφωνο Helios θα κλείσει τη γραµµή, αν ανιχνεύσει τόνο Hang-

up, τόνο κατειλληµένου ή αν η συνοµιλία επισκέπτη – Γραµµατείας ξεπεράσει έναν 
προρυθµισµένο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός 
τόνος 10 sec πριν το κλείσιµο της γραµµής ώστε να προλάβει η Γραµµατεία να 
παρατείνει τη συνοµιλία αν το επιθυµεί. 
 
Παρατηρήσεις:  
 

• Αν ο επισκέπτης πατήσει ένα δεύτερο µπουτόν κατά τη διάρκεια της κλήσης, το 
θυροµεγάφωνο θα κλείσει τη γραµµή και λίγο µετά θα καλέσει το νέο νούµερο. 

• Αν ο επισκέπτης πατήσει το ίδιο µπουτόν για δεύτερη φορά, η αρχική κλήση µπορεί 
να ακυρωθεί ή να συνεχιστεί (ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του θυροµεγαφώνου). 

• Αν ο επισκέπτης πατήσει κάποιο µπουτόν που δεν έχει προγραµµατιστεί, στο 
θυροµεγάφωνο θα ακουστεί ένας τόνος απόρριψης και η γραµµή θα κλείσει. 
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Χειρισµοί του χειριστή της τηλεφωνικής συσκευής 
 

• Κλήση προς το θυροµεγάφωνο 2ENTRY
® 

- Helios 
 

Για να καλέσουµε το θυροµεγάφωνο από µιά τηλεφωνική συσκευή του κέντρου, αρκεί 
να πληκτρολογήσουµε το εσωτερικό που του αντιστοιχεί. Το θυροµεγάφωνο ανοίγει 
αυτόµατα τη γραµµή µετά από 2 κουδουνισµούς και στέλνει τον τόνο επιβεβαίωσης. 
Αφού ανοίξει η γραµµή, µπορούµε να µιλήσουµε προς την πόρτα, να ακούσουµε, να 
ανοίξουµε την πόρτα και να προγραµµατίσουµε το θυροµεγάφωνο. 
 

• Άνοιγµα πόρτας  (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΥΠΡΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ HELIOS) 

 

Το θυροµεγάφωνο Helios διαθέτει µία κύρια ξερή επαφή (SW1), στην οποία µπορεί 
να συνδεθεί ηλεκτρικός µηχανισµός για το άνοιγµα πόρτας (κυπρί). Η κύρια ξερή 
επαφή ενεργοποιείται από την τηλεφωνική συσκευή που απάντησε στην κλήση του 
επισκέπτη, χρησιµοποιώντας έναν κωδικό (σαν τον εργοστασιακά προρυθµισµένο 
κωδικό 00), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: 
 

    ή       
 

Ο χρόνος ενεργοποίησης της ξερής επαφής είναι προγραµµατιζόµενος. 
 

Παρατηρήσεις: 

 

• Εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες «Αυτόµατη διαδοχική κλήση πολλαπλών 
αριθµών µε επιβεβαίωση» ή «Σιωπηρή διαδοχική κλήση πολλαπλών αριθµών µε 
επιβεβαίωση» (σελ.31) και ο κωδικός ανοίγµατος της πόρτας ξεκινά µε τα ψηφία 
1-5, ο αστερίσκος πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται.  

• Όταν ενεργοποιούµε το αυτόµατο άνοιγµα πόρτας, τα πλήκτρα πρέπει να 
πατιούνται µε διαφορά µικρότερη των 5 δευτερολέπτων µεταξύ τους, αλλοιώς το 
θυροµεγάφωνο θα κλείσει τη γραµµή. 

   

• Ενεργοποίηση βοηθητικής 
 
επαφής SW2 (π.χ. για φωτισµό ή έλεγχο 2

ου
 κυπρί) 

 
Εφόσον στο θυροµεγάφωνο Helios συνδεθεί η πλακέτα της βοηθητικής επαφής 
(switch module 9135250) τότε και αυτή ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο (σελ.18).  
 
Η βοηθητική επαφή SW2, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ενεργοποίηση φωτισµού ή 
για το άνοιγµα µιας δεύτερης πόρτας, σε προκαθορισµένο χρόνο µετά την 
ενεργοποίηση της κύριας ξερής επαφής. Προγραµµατίζουµε την 
χρονοκαθυστέρηση από 1 – 25 sec και η βοηθητική επαφή SW2 θα ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα µετά την κύρια ξερή επαφή SW1, χωρίς να πρέπει να ξανασχηµατίσουµε 
τον κωδικό ενεργοποίησης.  
  

• Χρόνος ενεργοποίησης των επαφών. 
 
Το θυροµεγάφωνο Helios µας επιτρέπει να προγραµµατίσουµε το χρόνο 
ενεργοποίησης των επαφών SW1 & SW2.  
Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης µπορούµε να µιλάµε στον επισκέπτη δίνοντάς του 
οδηγίες (πχ «παρακαλώ σπρώξτε την πόρτα» κλπ.), αλλά και να τον ακούµε.  
 

• Παράταση Συνοµιλίας 
 
Το θυροµεγάφωνο Helios µας επιτρέπει να ορίσουµε µια µέγιστη διάρκεια 
συνοµιλίας.  
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∆έκα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση αυτής της διάρκειας, θα ακουστεί ένας 
µονός τόνος.  

 Για να παρατείνουµε τη συνοµιλία, αρκεί να πατήσουµε το πλήκτρο    της 
τηλεφωνικής µας συσκευής, απ’ την οποία έχουµε απαντήσει στο Helios. Ο 
χειρισµός αυτός µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλουµε.  

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επισκέπτης δεν έχει δυνατότητα να παρατείνει τη µέγιστη διάρκεια της συνοµιλίας. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: όλοι οι χειρισµοί που περιγράφτηκαν απαιτούν τηλεφωνική συσκευή µε 
τονική κλήση (tone-dialing). 

 

Πότε ολοκληρώνεται η κλήση / συνοµιλία 
 
Για να κλείσει η τηλεφωνική γραµµή του Helios, πρέπει να συµβεί ένα από τα 
παρακάτω: 
 

1. Το τηλεφωνικό κέντρο ΡΒΧ να στείλει τόνο κατειλληµένου (busy) ή κλειστής 
γραµµής (hang-up). 

2. Να µην απαντήσουµε στην κλήση από το θυροµεγάφωνο, εντός του 
προκαθορισµένου αριθµού κουδουνισµάτων. 

3. Ο χειριστής της τηλεφωνικής συσκευής να πατήσει το πλήκτρο   πριν κατεβάσει 
το ακουστικό της συσκευής. 

4. Να ξεπεραστεί ο µέγιστος χρόνος συνοµιλίας.  

5. Να περάσουν 30 sec µετά την ενεργοποίηση της επαφής για το άνοιγµα πόρτας. 

6. Ο επισκέπτης να πατήσει ένα δεύτερο µπουτόν κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. 

7. Ο επισκέπτης να πατήσει το πλήκτρο  στο θυροµεγάφωνο (εφόσον διαθέτει 
πληκτρολόγιο). 
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4. Χρήση Αριθµητικού Πληκτρολογίου 
 

Οι βασικές µονάδες του 2ENTRY
® 

- Helios, mod. 9135110ΚΕ, 9135130ΚΕ, 
9135160ΚΕ διαθέτουν και αριθµητικό πληκτρολόγιο, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 

 

• Access control - Άνοιγµα της πόρτας µε τη χρήση αριθµητικού κωδικού 
(χωρίς κλειδί) 

• Σαν κλασσική τηλεφωνική συσκευή - Κλήση οποιουδήποτε εσωτερικού ή 
εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού, πληκτρολογώντας τον 

• Εισαγωγή DTMF τόνων κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας.  

• Αντικατάσταση των πλήκτρων κλήσης. 
 
Αναλυτικά: 
Άνοιγµα πόρτας χωρίς κλειδί (Access Control) 
 

Το Helios µε αριθµητικό πληκτρολόγιο µας επιτρέπει να ενεργοποιήσουµε τον 
µηχανισµό για το αυτόµατο άνοιγµα της πόρτας (κυπρί) απευθείας από την πόρτα και 
να αντικαταστήσουµε τη χρήση κλειδιού. Έτσι, µας επιτρέπει: 

• Να ενεργοποιήσουµε όποια απ’τις 2 επαφές (SW1 & SW2) θέλουµε, µε διαφορετικό 
κωδικό. 

• Κωδικούς µέχρι 16 ψηφίων για κάθε επαφή.  

• Μέχρι 10 διαφορετικούς κωδικούς για κάθε επαφή. 

• Ενεργοποίηση του κυπρί µέχρι 9 δευτερόλεπτα. 

• Ακουστικό σήµα ένδειξης ότι το κυπρί έχει ενεργοποιηθεί. 
 
Για την ενεργοποίηση των επαφών (SW1,SW2) από το αριθµητικό πληκτρολόγιο 
ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί που θα χρησιµοποιούσαµε για το άνοιγµα πόρτας και από την 
τηλεφωνική συσκευή.  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: οι εργοστασιακοί κωδικοί (00 για την επαφή SW1 και 11  για την 
επαφή SW2) πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο από την τηλεφωνική συσκευή, µιας και 
είναι πολύ εύκολο να παραβιαστούν. 
 

Τρόπος Χρήσης: 
Πληκτρολογούµε τον κωδικό της επαφής που θέλουµε να ενεργοποιήσουµε και στη 

συνέχεια πατάµε το πλήκτρο . Αν ο κωδικός είναι σωστός, στο Helios ακούγεται 
ένας συνεχόµενος τόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου η επαφή SW - που αντιστοιχεί 
στον κωδικό που πληκτρολογήσαµε - παραµένει ενεργοποιηµένη. Αν ο κωδικός που 
πληκτρολογήσαµε δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις δύο επαφές, τότε το Helios 
στέλνει έναν τόνο απόρριψης.  

 
Κλασσική Τηλεφωνική Συσκευή 
 

Σε αυτή τη λειτουργία, από το Helios µε πληκτρολόγιο µπορούµε να καλέσουµε 

οποιοδήποτε νούµερο επιθυµούµε. Πατώντας το πλήκτρο  ανοίγουµε τη γραµµή. 
Σχηµατίζουµε το νούµερο που θέλουµε και αφού ολοκληρώσουµε τη συνοµιλία µας 

κλείνουµε τη γραµµή πατώντας το πλήκτρο . Τα πλήκτρα αυτά σηµειώνονται και ως 

και  αντίστοιχα.  
 
Το Helios προγραµµατίζεται ώστε να καλεί µε τόνους ή παλµούς (tone / pulse). 
Σηµειώνεται πως αν η συσκευή Helios µε πληκτρολόγιο είναι ελεύθερα προσβάσιµη (π.χ. στο 
δρόµο), σκόπιµο είναι να κλειδώνεται η τηλεφωνική γραµµή για εξωτερικές κλήσεις.  
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Εισαγωγή DTMF τόνων κατά τη συνοµιλία 
 

Με τη λειτουργία αυτή µπορούµε να εισάγουµε DTMF τόνους κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας ώστε να ενεργοποιήσουµε εφαρµογές όπως DISA, αυτόµατους 
τηλεφωνητές ή απαντητές, αφού έχουµε συνδεθεί. 
 
Αντικατάσταση των πλήκτρων κλήσης 
 

Το Helios µπορεί να δεχθεί µέχρι 54 πλήκτρα κλήσης. Μια τέτοια διαµόρφωση όµως 
καταλαµβάνει πολύ χώρο στην είσοδο του κτιρίου. Έτσι, η λειτουργία «αντικατάστασης 
των πλήκτρων κλήσης» µας επιτρέπει να προγραµµατίσουµε διψήφιους αριθµούς (από 
01 έως 54) οι οποίοι και να ανταποκρίνονται σαν πλήκτρα κλήσης.  
 
Ο επισκέπτης δηλαδή θα σχηµατίζει έναν διψήφιο αριθµό (πχ 07 ή 12 ή 53 κλπ) και 
αυτοµάτως θα συνδέεται µε το εσωτερικό νούµερο που είναι αποθηκευµένο στη µνήµη 
07 ή 12 ή 53 κλπ. Ουσιαστικά το Helios χρησιµοποιείται σα να είχε 54 πλήκτρα 
κλήσης, µόνο που καταλαµβάνει σηµαντικά λιγότερο χώρο. Συνήθως θα πρέπει να 
συνδυάζεται και µε µια πινακίδα που να αναγράφει την αντιστοιχία αριθµών και 
ονοµάτων (πχ 07-Ιωάννου, 12-Γραµµατεία, 53-Λογιστήριο κλπ.)  

 
Όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν (άνοιγµα πόρτας χωρίς κλειδί – κλασσική τηλεφωνική 
συσκευή – εισαγωγή DTMF τόνων – αντικατάσταση πλήκτρων κλήσης) ενεργοποιούνται ή 
απενεργοποιούνται µέσα από τον προγραµµατισµό του Helios, 
 

Συνήθεις ερωτήσεις, σχετικά µε τη χρήση του αριθµητικού πληκτρολογίου 

 

• Μπορεί µία από τις επαφές SW να είναι µόνιµα ενεργοποιηµένη (closed); 
ΟΧΙ – ο µέγιστος χρόνος ενεργοποίησης είναι 9 δευτερόλεπτα. Για τον έλεγχο µιας 
συσκευής που απαιτεί µόνιµη ενεργοποίηση θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
βοηθητικό ρελέ µε την επαφή SW1 του Helios για ενεργοποίηση και την επαφή 
SW2 του Helios για απενεργοποίηση.  

• Μπορούµε να ενεργοποιούµε την επαφή SW1 πρώτα και µετά από 
συγκεκριµένο χρόνο να ενεργοποιείται αυτόµατα η επαφή SW2;  
ΝΑΙ – προγραµµατίζοντας την εντολή 824, (καθυστέρηση ενεργοποίησης επαφής 
SW2).  

• Μπορούµε να ενεργοποιήσουµε διαδοχικά και τις 2 επαφές SW κατά τη 
διάρκεια της ίδιας συνοµιλίας;  
ΝΑΙ – εισάγοντας στην τηλεφωνική µας συσκευή διαδοχικά τους κωδικούς 
ενεργοποίησης πρώτα της µιας επαφής και µετά της άλλης.  

• Το πληκτρολόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το άνοιγµα πόρτας, την ίδια 
στιγµή που κάποιος επισκέπτης µιλάει;  

Τεχνικά ΝΑΙ – αλλά είναι καλύτερα να αποφεύγεται γιατί µπορεί να δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην επικοινωνία αν κατά σύµπτωση εισαχθούν λάθος κωδικοί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Είναι ευκολότερο να θυµόµαστε λέξεις παρά νούµερα – γι’αυτό και οι αριθµοί στο 
πληκτρολόγιο αντιστοιχούν και σε 3 ή 4 γράµµατα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αποφύγετε τους κωδικούς µε όµοια νούµερα (σαν 2222 ή 88888) γιατί οδηγούν σε 
φθορά της επιφάνειας των πλήκτρων, µε αποτέλεσµα να είναι εύκολος ο εντοπισµός 
του κωδικού. 
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5. Εγκατάσταση & Σύνδεση 
 
Τοποθέτηση 
 

• Το Helios τοποθετείται επίτοιχο, χωρίς να απαιτείται σκάψιµο στον τοίχο. 

• Όταν το Helios είναι τελείως εκτεθειµένο στη βροχή, χρησιµοποιήστε 
απαραιτήτως γείσο προστασίας. 

• Καλύψτε τα πλαϊνά ανοίγµατα µε τα καπάκια που περιλαµβάνονται στη 
συσκευασία. 

• Επίσης, σας συνιστούµε να ενεργοποιείτε τα LED φωτισµού. 

• Στεγανοποιήστε τις ενώσεις του γείσου και του τοίχου µε σιλικόνη ή τσιµέντο, ώστε 
να µειώσετε όσο γίνεται την είσοδο νερού στη συσκευή αλλά και να προστατεύσετε 
τα καλώδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αναγραφή ονοµάτων στα µπουτόν κλήσης. 

 

Πίσω από κάθε µπουτόν κλήσης υπάρχει µια βάση από υλικό που διευκολύνει τη 
διάχυση του φωτός. Για το λόγο αυτό, αλλά και για να µπορείτε να αλλάζετε τα ονόµατα 
εύκολα, σας συνιστούµε να µην γράφετε απευθείας πάνω στη βάση αυτή. Η καλύτερη 
πρόταση είναι να χρησιµοποιήσετε τις διαφανείς πλαστικές ετικέτες που περιλαµβάνει η 
συσκευασία του το Helios, ή άλλο αντίστοιχο υλικό. Μην χρησιµοποιείτε κοινό χαρτί 
γιατί η απόδοση του φωτισµού µειώνεται σηµαντικά.  
 
 

Helios µε 1   Helios µε 3   Helios µε 3 

µονό πλήκτρο κλήσης  µονά πλήκτρα κλήσης  διπλά πλήκτρα κλήσης 

 

 Name 01  
 Name 01  

 Name 04  

 Name 02  
Name 02 Name 02  

 Name 05  

 Name 03  
 

 

Name 03  

 

 Name 06  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

Η εγγύηση του Helios ∆ΕΝ καλύπτει βλάβες και δυσλειτουργίες που 
προκύπτουν από κακή τοποθέτηση της συσκευής ή/και ελλιπή προστασία 
της από τα καιρικά φαινόµενα. Επίσης, τονίζεται ότι το Helios ∆ΕΝ έχει 
σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από µόνο του σαν συσκευή προστασίας 
χώρων ασφαλείας. Για την αποτελεσµατική προστασία κατά κλοπής και 
διάρρηξης θα πρέπει να εγκαθίσταται πρόσθετο σύστηµα συναγερµού και 
να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα αντικλεπτικής προστασίας. 
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Εισαγωγή & αντικατάσταση ετικετών 

 
 
 
 
Αφαιρέστε την µεταλλική πρόσοψη του Helios, 
χρησιµοποιώντας το κλειδί (τύπου Αlen) που περιέχεται 
στη συσκευασία. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Χρησιµοποιώντας ένα µικρό κατσαβίδι, σπρώξτε και 
ανασηκώστε την πλαστική θήκη της ετικέτας για το 
όνοµα, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήµα (δεξιά).  
 
 
 

 
 
 
Αφαιρέστε το εσωτερικό πλαστικό της θήκης της ετικέτας, 
όπως στο αριστερό σχήµα. 
 
 
 
 

 
 
Τοποθετήστε την καινούργια ετικέτα στη θέση της και 
κουµπώστε το εσωτερικό πλαστικό, της θήκης της 
ετικέτας, στη θέση του (σχήµα δεξιά). 
 
 

 
 
 
 
 
Επανατοποθετήστε την µεταλλική 
πρόσοψη του Helios, βιδώνοντάς τη 
µε το κλειδί (alen) που περιέχεται 
στη συσκευασία. (αριστερό σχήµα) 
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Ηλεκτρική εγκατάσταση - Συνδέσεις 
 

Το Helios έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται σε οποιαδήποτε αναλογική τηλεφωνική 
γραµµή (συνήθως τηλεφωνικού κέντρου και σπανιότερα απευθείας στο δίκτυο). 
Λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολικότητα της γραµµής και σε πολλές διαφορετικές 
καταστάσεις γραµµής (δείτε πίνακα παραµέτρων στο τέλος των οδηγιών). Μπορεί να 
προγραµµατιστεί και να λειτουργεί τόσο σε τονικό όσο και σε παλµικό σύστηµα, 
ανάλογα µε το τηλεφωνικό κέντρο. 

 
 

Περιγραφή ηλεκτρονικής πλακέτας PCB  
 
Οι παρακάτω επεξηγητικές σηµειώσεις 1-19, αναφέρονται στο σχέδιο της κεντρικής 
πλακέτας, στην σελ.15: 

 
1. Επαφές σύνδεσης. 
2. Σύνδεσµος αριστερού πλήκτρου. 
3. Σύνδεσµος οθόνης γραφικής απεικόνισης LCD. 
4. Μνήµη φωνητικών οδηγιών. 
5. Κεντρική µονάδα ελέγχου συσκευής. 
6. Σύνδεσµος βοηθητικού διακόπτη SW2. 
7. Σύνδεσµος φωτισµού πλήκτρων. 
8. Bραχυκυκλωτήρες πρόσθετων λειτουργιών. 
9. Σύνδεσµος µικροφώνου. 
10. Σύνδεσµος πληκτρολογίου. 
11. Σύνδεσµος µονάδας επέκτασης. 
12. Αριθµός σειράς συσκευής. 
13. Κεντρικός µικροεπεξεργαστής. 
14. Bραχυκυκλωτήρας ρύθµισης διαµόρφωσης. 
15. Σύνδεσµος δεξιού πλήκτρου. 
16. Βραχυκυκλωτήρες. 
17. Σύνδεσµος µονάδας κάµερας. 
18. Βραχυκυκλωτήρες ρύθµισης κάµερας. 
19. Σύνδεσµος µεγαφώνου και γείωση πρόσοψης. 

 

Επεξηγήσεις επαφών σύνδεσης 
 

GND  Γείωση 

 
SW1 

 
Επαφές σύνδεσης κυπρί (ξερή επαφή SW1). 

 
LIGHT 

 
Επαφές σύνδεσης τροφοδοσίας 12V (AC ή DC) για φωτισµό των 
πλήκτρων κλήσης αλλά και της κάµερας (Προσοχή! µόνο µε 12V DC). 

 
LINE 

 

Επαφές σύνδεσης αναλογικής τηλεφωνικής γραµµής. 
 

- 
VIDEO 

+ 

Έξοδος σήµατος video – Χρησιµοποιούνται µόνο αν η κάµερα έχει 
συνδεθεί. Άν χρησιµοποιήσουµε οµοαξονικό, συνδέουµε τον πυρήνα 

στο συν (+) και τη θωράκιση στο πλην (-). 
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Κεντρική ηλεκτρονική πλακέτα 
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Επεξηγήσεις βραχυκυκλωτήρων (jumpers) 
 

� Βραχυκυκλωτήρες (8): 
 

• Επαφές σύνδεσης led ένδειξης κλήσης  

• Απαγορεύει τον προγραµµατισµό, αν τοποθετηθεί ο βραχυκυκλωτήρας. 

• ∆εν χρησιµοποιείται. 

• Μείωση ευαισθησίας µικροφώνου (τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα, 

όταν το Helios τοποθετείται σε θορυβώδες περιβάλλον). 

 

� Βραχυκυκλωτήρες (18): ρυθµίσεις κάµερας και είδους καλωδίου. Ανατρέξτε στην 

σελίδα 21. 
 

Παράλληλη σύνδεση µε άλλες τηλεφωνικές συσκευές. 
 

Γενικά, ∆ΕΝ είναι σκόπιµο να συνδέετε το Helios παράλληλα µε άλλες τηλεφωνικές 
συσκευές καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει τη λειτουργία του. Φροντίστε να υπάρχει 
ξεχωριστή τηλεφωνική γραµµή (extension). 

 

Σύνδεση µηχανισµού ανοίγµατος πόρτας (1
ο
 κυπρί) - επαφή SW1. 

 
Το Helios διαθέτει διακόπτη µε τρανζίστορ τύπου V-MOS που µπορεί να χειριστεί τόσο 
εναλλασσόµενο (AC) όσο και συνεχές (DC) ρεύµα, ανεξάρτητα από πολικότητες.  
 
Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε ότι:  

• το τροφοδοτικό ή ο µετασχηµατιστής και το κυπρί είναι συµβατά µεταξύ τους,  

• δεν ξεπερνάτε τα όρια τάσης και ρεύµατος του Helios (δείτε τον πίνακα 
παραµέτρων στο τέλος των οδηγιών). 

 

Σύνδεση για κοινή 
τροφοδοσία κυπρί και 
φωτισµού πλήκτρων  

Τα πλήκτρα κλήσης του Helios 
φωτίζονται από LED υψηλής 
φωτεινότητας που προσφέρουν 
µεγάλη διάρκεια ζωής, 
οµοιόµορφο φωτισµό και χαµηλή 
κατανάλωση. Αν για το κυπρί 
χρησιµοποιείται πηγή 12 V (AC 
ή DC) τότε και τα LED µπορούν 
να τροφοδοτηθούν από την ίδια 
πηγή (πλαϊνό σχήµα). Προσέξτε 
µόνο τη συνολική ένταση του 
ρεύµατος, υπολογίζοντας ότι το 
κάθε µπουτόν κλήσης απαιτεί 
για το φωτισµό του 20mΑ, οπότε 
για πλήθος N µπουτόν κλήσης, 
απαιτούνται : 
I = 20 x N [mA] 

 

EI. lock 

Power 
Supply 
12V AC 
or DC 

Τηλεφωνική 
γραµµή 
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Σύνδεση για ξεχωριστή 
τροφοδοσία κυπρί και 
φωτισµού πλήκτρων 

 
 

Η σύνδεση αυτή (σχήµα δεξιά) 
είναι απαραίτητη όταν το κυπρί 
απαιτεί τροφοδοσία µεγαλύτερη 
από 12V, ή όταν η κατανάλωση 
των LED φωτισµού είναι µεγάλη 
και πρέπει να υπάρχει 
ξεχωριστή τροφοδοσία για τον 
φωτισµό. 

 

Προσοχή! Όταν είναι συνδεµένη 
κάµερα στο Helios, η 
τροφοδοσία του φωτισµού των 
πλήκτων πρέπει να είναι µόνο 
συνεχούς ρεύµατος (12V DC), 
διότι η κάµερα τροφοδοτείται 
µόνο µε συνεχές ρεύµα (σελ.21). 

 

 

 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 110V ή 220V 

Γενικά, τα περισσότερα κυπρί του εµπορίου λειτουργούν µε τάση 12V AC ή DC. Οι 
χρήστες προτιµούν τη σύνδεση σε AC, γιατί κατά τη λειτουργία του το κυπρί κάνει 
χαρακτηριστικό θόρυβο (τζιτζίκισµα) και ειδοποιεί τον επισκέπτη ότι η πόρτα είναι 
ανοιχτή. 

Σηµείωση: Ακόµη κι αν ο µετασχηµατιστής ή το τροφοδοτικό του κυπρί χαλάσει, το 
Helios συνεχίζει να λειτουργεί,  χωρίς όµως να µπορούµε  να ανοίξουµε την πόρτα. 

 

 
 
Γείωση 

 

Σκοπός της γείωσης είναι να προστατέψει το Helios από τον στατικό ηλεκτρισµό των 
επισκεπτών ώστε να µην γίνει κάποια ζηµιά στο ηλεκτρονικό του κύκλωµα.  
 
Σε κάποια τηλεφωνικά κέντρα, ο ένας αγωγός της τηλεφωνικής γραµµής είναι 
γειωµένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γείωση του Helios µπορεί να συνδεθεί µε τον 
αγωγό αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να επιτρέπεται από τον κατασκευαστή του 
τηλεφωνικού κέντρου. Αλλοιώς χρησιµοποιείστε ανεξάρτητη γείωση. 
 
 
 
 
 

__________________ 
 

EI. 
lock 

Supply 
Max 12V  
AC or DC 

Supply 
Max 48V  
AC or DC 

Τηλεφωνική 
γραµµή 
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6. Εγκατάσταση πρόσθετης πλακέτας βοηθητικού διακόπτη SW2 
       mod. 9135250E 
 
Περιγραφή 
 
Σκοπός αυτής της πλακέτας ( 9135250Ε ), είναι να επεκτείνει το θυροµεγάφωνο 
2ENTRY Helios µε άλλο ένα διακόπτη (ξερή επαφή), π.χ., για να ενεργοποιεί το 
κλείδωµα του 1ου κυπρί, να ανοίγει ένα δεύτερο κυπρί ή να ενεργοποιεί έναν 
µηχανισµό, όπως φωτισµό κλπ. Η πλακέτα διαθέτει επαφές normally open (NO) αλλά 
και normally closed (NC). 
Προσοχή!: 
∆ιαβάστε προσεκτικά τις τεχνικές παραµέτρους, στο τέλος αυτής της ενότητας, σχετικά 
µε τις επιτρεπόµενες τάσεις/ρεύµατα του διακόπτη.  
Σε καµµία περίπτωση µην συνδέετε απ’ ευθείας τάση δικτύου, AC 110-220V. 
 
Εγκατάσταση πρόσθετης πλακέτας. 
 

1. Αφαιρέστε την κάτω αριστερή βίδα από 
τη βασική πλακέτα του Helios 
 
2. Εισάγετε την πρόσθετη πλακέτα του 
βοηθητικού διακόπτη SW2, στην 
κατάλληλη υποδοχή (δίπλα στην τρύπα 
της βίδας που βγάλατε), προσέχοντας 
µεταξύ των 2 πλακετών να τοποθετήσετε 
ένα πλαστικό κυλινδρικό αποστάτη για 
µόνωση.  
 
3. Βιδώστε καλά την πρόσθετη πλακέτα, 
µε την βίδα που παρέχεται στην 
συσκευασία. 
. 
 

 
 
∆ιαµόρφωση 
 
Προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατάλληλα τους βραχυκυκλωτήρες (jumpers) ρυθµίζετε τη 
λειτουργία του πρόσθετου διακόπτη SW2 (κλειστή NC ή ανοικτή NO επαφή). 
 
Ο διακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί για 3 διαφορετικές λειτουργίες:  
 

• Ανοικτός NO /κλειστός NC για SW1, 

• Ανοικτός NO /κλειστός NC για SW2,  

• Και άνοιγµα ή κλείσιµο της τηλεφωνικής γραµµής (έναρξη ή τερµατισµός 
κλήσης). 

 
Στις εισόδους της βοηθητικής πλακέτας µπορείτε να συνδέσετε εξ’ ίσου, normally open 
(µεταξύ εισόδων C and NO) ή normally closed επαφές (µεταξύ εισόδων C and NC).  
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OFF SW2 SW1 

SW1 SW2 OΝ 

OFF ΟΜΙΛΙΑ ΟΜΙΛΙΑ 

 

 
 
Παράδειγµα 1 – Ενεργοποίηση διακόπτη µε χρήση κωδικού, για την επαφή SW2: 
 

Προσθέτοντας τους βραχυκυκλωτήρες (jumpers) όπως στo διπλανό 
σχήµα, η επαφή SW2 ενεργοποιείται µετά την εισαγωγή του κωδικού 
για την επαφή SW2 (παράµετρος 821) και απενεργοποιείται µετά τον 
προκαθορισµένο χρόνο για την επαφή SW2 (παράµετρος 823). Σε 
περίπτωση που ρυθµίσουµε την παράµετρο 824 µηδενική τιµή, η 
επαφή SW2 δεν συγχρονίζεται µε την επαφή SW1. 
 

Παράδειγµα 2 – Ενεργοποίηση διακόπτη SW2, για απεριόριστο χρόνο: 
 

 Προσθέτοντας τους βραχυκυκλωτήρες (jumpers) όπως στo διπλανό 
σχήµα, η επαφή SW2 ενεργοποιείται µετά την εισαγωγή του κωδικού 
για την επαφή SW1 και παραµένει ενεργοποιηµένη έως ότου εισαχθεί 
ο κωδικός για την επαφή SW2 και έως την λήξη του 
προκαθορισµένου χρόνου ενεργοποίησης της επαφής SW2 
(παράµετρος 823). Προτείνεται να ρυθµίζεται το χρόνο αυτόν, όσο πιο                       

κοντά γίνεται στο 1 δευτερόλεπτο. 
 
 
Παράδειγµα 3 – Ενεργοποίηση διακόπτη SW2, για όλη την διάρκεια της κλήσης: 
 

 Προσθέτοντας τους βραχυκυκλωτήρες (jumpers) όπως στo διπλανό 
σχήµα, η επαφή SW2 ενεργοποιείται όταν γίνει κλήση και 
απενεργοποιείται όταν τερµατιστεί η κλήση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κλήσης, η επαφή SW2 παραµένει ενεργοποιηµένη. 
 
 

 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Switching element Memory relay 
Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση    60V AC, DC 
Μέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα     2A AC, DC 
Μέγιστο φορτίο     60VA / 30W 
 
 
 
 

NO 

C 

NC 
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7. Εγκατάσταση µονάδας κάµερας mod. 9135210E 
 

Η µονάδα κάµερας mod. 9135210E, µπορεί να ενσωµατωθεί σε κάθε βασική µονάδα 
του θυροµεγαφώνου Helios κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης ή αργότερα 
σαν προαιρετικό εξάρτηµα. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα κάµερας, 
σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε αντιβανδαλιστική πρόσοψη Helios.  

 
Πρόκειται για µια έγχρωµη κάµερα υψηλής ανάλυσης 
420 γραµµών, µε ασπρόµαυρη λειτουργία νυκτός (τα 
υπέρυθρα leds είναι κρυµµένα κάτω από τις θέσεις για 
τα ονόµατα), και διαθέτει έναν ευρυγώνιο pin-hole 
φακό (90º διαγώνια κάλυψη) και έναν κατακόρυφα 
κινούµενο µηχανισµό για χειροκίνητη ρύθµιση της 
γωνίας λήψης.  
 

Η κάµερα έχει µια σύνθετη έξοδο σε PAL σύστηµα και µπορεί να συνδεθεί σε 
οποιαδήποτε τηλεοπτική οθόνη (πχ.. Part No. 9134147E - 7" TFT LCD), ή σε έναν 
video server (Part No. 9134145E, MPEG4 LAN video server). Για τη σύνδεση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί εξ’ ίσου συνεστραµµένο UTP ή οµοαξονικό RG καλώδιο.  
Για να εγκαταστήσετε την κάµερα στο Helios ακολουθείστε τις ακόλουθες οδηγίες. 

 
Οδηγίες εγκατάστασης της κάµερας 
 
1. Αφαιρέστε το µεταλλικό κάλυµµα του 
θυροµεγαφώνου και µετά το διαφανές πλαστικό 
κάλυµµα της πλακέτας (φωτό 1α &1β ). 
 
2. Από το διαφανές πλαστικό κάλυµµα της 
πλακέτας, αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα της 
θέσης της κάµερας (φωτ.2α) και αντικαταστήστε 
το µε το διαφανές αντίστοιχο, από το κιτ της 
κάµερας(φωτ.2β). 
 
3. Αφαιρέστε το µεγάφωνο απ’την πλακέτα, 
µαζί µε την πλαστική βάση του µε τα 3 
ποδαράκια. Έτσι αποκτάτε εύκολη πρόσβαση 
στα jumpers ρύθµισης της κάµερας. 
 
4α. Βιδώστε στην πλάτη του Helios την διάφανη 
πλαστική βάση (2 κοµµάτια) της κάµερας 
(φωτ.4α) 
 
4β. Βιδώστε την κάµερα στην διαφανή πλαστική 
βάση της, µε τις 2 βίδες (φωτ.4β) 

 
 
 
 
 
 

4α 4β 

1α 1β 

2α 2β 
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5. Συνδέστε τη µονάδα 
κάµερας µε την βασική 
πλακέτα του Helios 
χρησιµοποιώντας το 
παρεχόµενο καλώδιο µε 
το φισάκι (σχήµα δεξιά). 
 
6. Επιλέξτε τη λειτουργία 
της κάµερας και τον τύπο 
του καλωδίου που 
χρησιµοποιείτε, 
ρυθµίζοντας κατάλληλα 
τους βραχυκυκλωτήρες 
(18) [σελ.14 & διπλανό 
σχήµα].  
 
Στη λειτουργία "Video ON during call“, έχουµε εικόνα όταν γίνεται κλήση από το 
Helios. Όταν η κλήση τερµατίζεται, η εικόνα παραµένει ενεργή για περίπου 7 
δευτερόλεπτα και µετά κλείνει.  
 
Στη λειτουργία «Permanently ON”, έχουµε διαρκώς εικόνα της εισόδου στο µόνιτόρ 
µας. 
 
Επιλέξτε τη λειτουργία "Permanently ON" (εικόνα µόνιµα), για εξωτερικές 
εγκαταστάσεις, για να αποφύγετε καταστροφή της κάµερας από την υγρασία. 
Αυτό διότι κατά την λειτουργία της η κάµερα ζεσταίνεται και εµποδίζει τη συγκέντρωση 
της υγρασίας. 
 
8. Συνδέστε ένα καλώδιο στις επαφές εξόδου video σήµατος, στη βασική πλακέτα του 

Helios.  
Συνδέοντας ή αποσυνδέοντας κατάλληλα τους βραχυκυκλωτήρες (jumpers) (18) 
ρυθµίζουµε την αντίσταση του video σήµατος ανάλογη για οµοαξονικό ή 
συνεστραµµένο καλώδιο. 
Άν χρησιµοποιήσετε καλώδιο UTP, 
συνδέστε τις 2 επαφές της εξόδου του video 
σήµατος σε ένα συνεστραµµένο ζεύγος του 
καλωδίου και όχι σε διαφορετικά (σχήµα 
δεξιά). Τηρείστε την πολικότητα. 
Αν χρησιµοποιήσετε οµοαξονικό συνδέστε 
τον πυρήνα στην επαφή (+) και την 
θωράκιση στην επαφή (-). 
 

9. Ρυθµίστε την κάµερα στην επιθυµητή οπτική γωνία. 
 

10. Ξαναβάλτε το µεγάφωνο στη θέση του  
 

11. Ξανακουµπώστε και βιδώστε πρώτα το διαφανές πλαστικό κάλυµµα της πλακέτας 
και µετά το µεταλλικό κάλυµµα του θυροµεγαφώνου (φωτ.1) 

 

Προσοχή!:  
Η camera λειτουργεί µόνο µε 12V D.C. και τροφοδοτείται από το κύκλωµα 
φωτισµού των πλήκτρων. 
                      

Βραχυκυκλωτήρες 18: Ρυθµίσεις κάµερας 
και είδους καλωδίου 
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8. Σύνδεση Μονάδων επέκτασης - Αρίθµηση Πλήκτρων  
 

Αρίθµηση µονάδων επέκτασης µε µονά πλήκτρα κλήσης 
 

            

     7   15   23 

  1   8   16   24 

  2   9   17   25 

  3   10   18   26 

     11   19   27 

    12   20   28 

    13   21   29 

 

Ίδια διάταξη 
αρίθµησης 
και στις 

µονάδες µε 
αριθµητικό 
πληκτρ/γιο 

   14   22   30 

            

κ
.ο

.κ
. 
µ
έχ

ρ
ι 
το

 Ν
ο

 5
4

 

 
Αρίθµηση µονάδων επέκτασης µε διπλά πλήκτρα κλήσης 
 

            

   7  15 23  31 39  47 

1  4 8  16 24  32 40  48 

2  5 9  17 25  33 41  49 

3  6 10  18 26  34 42  50 

   11  19 27  35 43  51 

  12  20 28  36 44  52 

  13  21 29  37 45  53 

 

Ίδια διάταξη 
αρίθµησης 
και στις 

µονάδες µε 
αριθµητικό 
πληκτρ/γιο  14  22 30  38 46  54 

            

 
Προσοχή: Οι αντιβανδαλιστικές µονάδες διατίθενται µόνο σαν µονάδες µε 3 πλήκτρα και 
µία µονάδα επέκτασης το πολύ. 
 
Αρίθµηση πλήκτρων κατά την εγκατάσταση του Infopanel: 

Η διάταξη αρίθµησης δεν αλλάζει όταν συνδεθεί το infopanel mod. 9135311E 
σαν µονάδα επέκτασης, ενώ παραλείπονται  8 αριθµοί, όταν συνδεθεί το infopanel 
mod. 9135310E. 

 



 23

9. Προγραµµατισµός 
 
 

Ο προγραµµατισµός του Helios γίνεται από απόσταση, καλώντας το από µία 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή του τηλεφωνικού κέντρου στο οποίο είναι συνδεδεµένο ή 
ακόµη και από εξωτερική γραµµή. Για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση 
προγραµµατισµού απαιτείται η χρήση master κωδικού (password). 
 
Όλες οι προγραµµατιζόµενες παράµετροι αποθηκεύονται σε µνήµη EEPROM που δεν 
σβήνει µε την αποσύνδεση του Helios από την τηλεφωνική γραµµή.  
 
Όλοι οι προειδοποιητικοί τόνοι αλλά και οι τόνοι επιβεβαίωσης λειτουργιών που 
περιγράφονται παρακάτω, µπορεί να αντικαθίστανται µε ηχογραφηµένες οδηγίες 
(εργοστασιακά προεπιλεγµένη λειτουργία). 

 

 

Μερικές συµβουλές ΠΡΙΝ ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό: 

 

• Κρατείστε σ’ ένα χαρτί σηµειώσεις για τις τιµές που θα δώσετε σε κάθε παράµετρο. 
Με αυτό τον τρόπο µειώνετε την πιθανότητα λάθους και έχετε µια καλή εικόνα των 
εντολών.  

• Βεβαιωθείτε ότι ο προγραµµατισµός είναι επιτρεπτός – αφαιρέστε το jumper 
προγραµµατισµού στην ηλεκτρονική πλακέτα. 

• Στη φόρµα προγραµµατισµού θα βρείτε µε έντονο χρώµα τις εντολές που 
χρησιµοποιούνται συχνότερα. 

• Συγκριτικά µε την προηγούµενη έκδοση Entrycom οι εντολές µοιάζουν αρκετά, µε 
τις περισσότερες να έχουν γίνει τριψήφιες αντί για διψήφιες. 

 

 
Ξεκινώντας τον προγραµµατισµό 
 

1. Αφού συνδέσουµε το Helios σε µια αναλογική 
εσωτερική γραµµή του τηλεφωνικού κέντρου, 
αφαιρούµε το βραχυκυκλωτήρα προγραµµατισµού { 2

ο 

jumper από πάνω προς τα κάτω, των 
βραχυκυκλωτήρων (8) Βλέπε σελ. 16 & διπλανό σχήµα}. 

 
2. Ξεκινάµε καλώντας το Helios από µια οποιαδήποτε 

άλλη τηλεφωνική συσκευή. Το Helios απαντά στην 
κλήση µας ανοίγοντας τη γραµµή, οπότε έχουµε 
ακουστική επικοινωνία µε το χώρο του Helios. 

3. Από την τηλεφωνική συσκευή πληκτρολογούµε  1 2 3 4 5   και το Helios 
µας στέλνει έναν τόνο επιβεβαίωσης. Από τη στιγµή αυτή, η κατάσταση 
προγραµµατισµού είναι ενεργοποιηµένη και µπορούµε να αλλάξουµε τις 
παραµέτρους και τις εντολές του Helios. 

 
 
 
 
 

Βραχυκυκλωτήρες (8) 
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Προγραµµατισµός πλήκτρων σε Helios, µε 3 πλήκτρα κλήσης 
 

1. Πατάµε (για το 1
ο
 επάνω πλήκτρο):  

  

011 (1
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         012 (2
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         013 (3
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         014 (4
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         015 (5
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         016 (6
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

 
Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  

 

2. Πατάµε (για το 2
ο
 µεσαίο πλήκτρο):   

 

021 (1
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         022 (2
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         023 (3
η
 µνήµη)  εσωτερικό    κ.ο.κ 

 
Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  

 
3. Πατάµε (για το 3

ο
 κάτω πλήκτρο):   

031 (1
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         032 (2
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         033 (3
η
 µνήµη)  εσωτερικό   κ.ο.κ. 

 
Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  
 
 

Προγραµµατισµός πλήκτρων σε Helios, µε 1 πλήκτρο κλήσης 
 

4. Πατάµε (για το µοναδικό πλήκτρο):   
 

021 (1
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         022 (2
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

         023 (3
η
 µνήµη)  εσωτερικό  

 
Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  
 
 
 

Λάθος κατά τον προγραµµατισµό 

• Αν πληκτρολογήσουµε λάθος τριψήφιο αριθµό παραµέτρου (µνήµης πλήκτρου), ή 
µη αποδεκτή τιµή (αριθµό εσωτερικού), το Helios µας στέλνει τόνο σφάλµατος.  

• Για να διορθώσουµε το λάθος πρέπει να ξαναπληκτρολογήσουµε τόσο τον τριψήφιο 
αριθµό της παραµέτρου, όσο και την τιµή της.  

• Αν κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού µιας παραµέτρου καθυστερήσουµε 
πάνω από 5 sec το Helios θα βγεί αυτόµατα από την κατάσταση 
προγραµµατισµού. Μεταξύ των διαδοχικών παραµέτρων έχουµε 30 sec.  

 

• Για να διαγράψουµε τη µνήµη σε ένα πλήκτρο κλήσης, πληκτρολογούµε τον αριθµό 

της µνήµης του συγκεκριµένου πλήκτρου και µετά 2 φορές  .  (Παράδειγµα: Για να 

διαγράψουµε την 1
η
 µνήµη του 3

ου
 πλήκτρου κλήσης πατάµε: 031   ). 
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Κωδικοί ενεργοποίησης των επαφών SW1 & SW2 (κυπρί). 
 
Κωδικός ενεργοποίησης επαφής SW 1:  
 

Πατάµε:  811  κωδικός (έως 16 ψηφία)  
 
 

Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  
 

Κωδικός ενεργοποίησης επαφής SW 2: 
 

Πατάµε:  821  κωδικός (έως 16 ψηφία)          
 
 

Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  

 
Η καθεµία από τις 2 επαφές SW (διακόπτες) µπορεί να δεχτεί µέχρι 10 διαφορετικούς 
κωδικούς ενεργοποίησης. Οι κωδικοί αυτοί µπορούν να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα.  
 

� Με την παράµετρο 811 προσθέτουµε κωδικούς ενεργοποίησης στην επαφή 

SW1 .(πχ.: 811  κωδικός µέχρι 16 ψηφία ) , ενώ  

� Mε την παράµετρο 812 αφαιρούµε κωδικούς από την επαφή SW1.(πχ.: 812  

κωδικός που θέλουµε να σβήσουµε ) 
� Mε την παράµετρο 821 προσθέτουµε κωδικούς ενεργοποίησης στην επαφή 

SW2  .(πχ.: 821  κωδικός µέχρι 16 ψηφία ) και  

� µε την παράµετρο 822 αφαιρούµε κωδικούς από την επαφή SW2.(πχ.: 822  

κωδικός που θέλουµε να σβήσουµε ) 
 
Συνεπώς, αν θέλουµε να προγραµµατίσουµε 6 κωδικούς για την επαφή SW1, θα 
πρέπει να προγραµµατίσουµε 6 φορές την παράµετρο 811.  
Από κατασκευής του, το Helios έχει τον κωδικό ενεργοποίησης 00 για την επαφή SW1 
και τον κωδικό 11 για την βοηθητική επαφή SW2.  
 

� Με την παράµετρο 997 σβήνουµε τους κωδικούς ενεργοποίησης των επαφών 
SW1 & SW2, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοστασιακών κωδικών 00 & 11. 

(πχ.: 997  master κωδικός ) 

 

Επιλογή κωδικών ενεργοποίησης 

 
Οι κωδικοί ενεργοποίησης των επαφών SW1 και SW2 δεν έχουν γενικά περιορισµούς 
µεγέθους, χαρακτήρων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν µερικοί βασικοί κανόνες 
που πρέπει να ακολουθούνται: 

 
Βεβαιωθείτε ότι κανένας κωδικός δεν ξεκινάει µε τα ίδια ψηφία µε έναν άλλο κωδικό. 
 

• Αν το Helios δεν αποδέχεται κάποιον κωδικό, τότε ή η µνήµη της συγκεκριµένης 
επαφής είναι γεµάτη (υπάρχουν ήδη 10 κωδικοί) ή ο κωδικός υπάρχει ήδη 
προγραµµατισµένος και πρέπει να διαλέξουµε κάποιον άλλο. 

• Οι κωδικοί ενεργοποίησης δεν πρέπει να είναι ίδιοι µε κωδικούς άλλων λειτουργιών 
(όπως βραδυνής / πρωινής λειτουργίας) γιατί το Helios δεν θα καταλαβαίνει τί 
εντολή του δίνουµε κάθε φορά. 

 
_ 
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων & κωδικών 
 

 

Με τις παρακάτω 3 εντολές, µπορούµε εύκολα και γρήγορα να καθαρίσουµε το Helios 
από όλους τους προγραµµατισµούς και να επαναφέρουµε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις 
των παραµέτρων. 
 
Παράµετρος 997 –  σβήνει όλους τους κωδικούς ενεργοποίησης και των 2 επαφών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοστασιακών κωδικών 00 και 11. (πχ. Μπαίνουµε σε 

προγραµµατισµό πατώντας  master κωδικός  και µετά 997  master κωδικός  ) 
 
Παράµετρος 998 – σβήνει όλες τις µνήµες όλων των µπουτόν κλήσης καθώς και τους 
κωδικούς βραδυνής / πρωϊνής λειτουργίας.  (πχ. Μπαίνουµε σε προγραµµατισµό 

πατώντας  master κωδικός  και µετά 998  master κωδικός  ) 
 
Παράµετρος 999 – σβήνει όλες τις µνήµες και τους κωδικούς και επαναφέρει τις 

αρχικές (εργοστασιακές) ρυθµίσεις. (πχ. Μπαίνουµε σε προγραµµατισµό πατώντας  

master κωδικός  και µετά 999  master κωδικός  ). 
 
Προστασία από λανθασµένο χειρισµό 

 

Κάθε λανθασµένη τιµή που δίνετε κατά τον προγραµµατισµό, µπορεί να 
επαναπρογραµµατιστεί µε νέα εντολή (αµέσως ή αργότερα). 

Άν πληκτρολογήσατε λάθος, αναιρέστε πατώντας  και ξαναεισάγετε ολόκληρο τον 
αριθµό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παράµετροι 997, 998 και 999 απαιτούν κάποιον χρόνο για να σβήσουν 
όλες τις µνήµες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του Helios. 
 

Οι µνήµες των µπουτόν κλήσης µπορούν να σβήνουν και επιλεκτικά, δίνοντας την εξής 

εντολή προγραµµατισµού:      - µε την εντολή αυτή σβήνουµε τη µνήµη1 
από το µπουτόν 01, κ.ο.κ. 

 
Ενεργοποίηση αριθµητικού πληκτρολογίου για χρήση σαν κλασσική τηλεφωνική 
συσκευή. 
 

� Πατάµε:       923  1   (1=ON, 0=OFF) 
          

Α κ ο ύ µ ε  τ ο  δ ι π λ ό  τ ό ν ο  ε π ι β ε β α ί ω σ η ς  
 

Με το που ενεργοποιείται το αριθµητικό πληκτρολόγιο, µπορούµε να καλέσουµε ένα 
εσωτερικό, πληκτρολογώντας το, στο keypad 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: οι εργοστασιακοί κωδικοί (00 για την επαφή sw1 και 11  για την 
επαφή sw2) µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από την τηλεφωνική συσκευή, µιας και 
είναι πολύ εύκολο να παραβιαστούν. 
 
 
 
Έξοδος από τον Προγραµµατισµό 

5. Αφού τελειώσουµε, πατάµε  ή  για να βγούµε από τον προγραµµατισµό 
και να κλείσουµε τη γραµµή.



 27

Πίνακας Προγραµµατισµού & µορφή εντολών 
  

Παράµετρος Ονοµασία Τιµές Αρχική τιµή Σηµειώσεις 

011-546 
Όλες οι µνήµες 
των µπουτόν 
κλήσης 

Μέχρι 
16 

ψηφία 
Κενό 

X X X 
 

 ΤΙΜΗ
 

 
 µνήµη No.1 - 6 
 µπουτόν No. 01 - 54 

 

017 
έως 
547 

Εισαγωγή ειδικών 
χαρακτήρων  
 

, 
 

 και κενό 

µορφή εντολής:         X X 7 
 

 X X XX 
 

     
µπουτόν Νο 01 – 54 

1 = 
 

  2 =  3 = κενό 
µνήµη No. 1 – 6 
θέση ειδικού χαρακτήρα 01 - 16 
 

018 
έως 
548 

Πλήθος 
επαναλήψεων 
διαδοχικών 
κλήσεων  

0-9 0 = καµία  

X X 8 
 

 X 
 

 

επαναλήψεις  0 - 9 
µπουτόν No. 01 - 54 

019 
έως 
549 

Κωδικοί λειτουργίας 
άφιξης - 
αναχώρησης 

Μέχρι 
16 

ψηφία 
κενό 

X X 9 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 

 
µέχρι 16 
ψηφία 

µπουτόν No. 01 - 54 

559 
Κωδικοί πρωϊνής & 
βραδυνής 
λειτουργίας 

Μέχρι 
16 

ψηφία 
κενό 

Ίδια µε τις εντολές 019 – 549, 
αλλά για όλα τα µπουτόν 
ταυτόχρονα. 

811 
 

Κωδικοί 
ενεργοποίησης 
της επαφής  
switch 1 

00 

821 

Κωδικοί 
ενεργοποίησης 
της επαφής  
switch 2 

Μέχρι 
16 

ψηφία 

11 

• µέχρι 10 κωδικοί 
ενεργοποίησης 

• για διαγραφή κωδικών 
δείτε τις εντολές 812, 822 

• οι κωδικοί 00 & 11 δεν 
µπορούν να εισαχθούν 
απ’ το keypad. 

812 
 

∆ιαγραφή κωδικών 
ενεργοποίησης sw1 

 
∆ιαγραφή των κωδικών 
ενεργοποίησης της επαφής 1 

822 
∆ιαγραφή κωδικών 
ενεργοποίησης sw2 

Ισχύων 
κωδικός  

 
∆ιαγραφή των κωδικών 
ενεργοποίησης της επαφής 2 

813 
 

Χρόνος 
ενεργοποίησης 
της επαφής sw1 

0-9  5  
0=επαφή sw1 απενεργοποιηµένη 
0= 0sec, 9= 9sec 

823 
 

Χρόνος 
ενεργοποίησης 
της επαφής sw2 

0-9  5  
0=επαφή sw2 απενεργοποιηµένη 
0= 0sec, 9= 9sec 

824 
Χρονοκαθυστέρηση 
µεταξύ sw1 & sw2 

0–25  0 
0=η επαφή sw2 δεν συγχρονίζεται 
µε την επαφή sw1 
0= 0sec, 9= 9sec 

901 
 

Τύπος κλήσης 0-1 0 = tone 1=pulse  

902 
 

Χρόνος παύσης 
κουδουνισµάτων 
µετά το σήκωµα 
του ακουστικού. 

5-99 8 = 0.8 s 
∆ιακύµανση µεταξύ 0.5sec -
9.9sec 
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Παράµετρος Ονοµασία Τιµές Αρχική τιµή Σηµειώσεις 

903 DTMF level 0-12 6 Κάθε µονάδα (βήµα) = 1 dB 

904 

Τύπος αυτόµατης 
επανάκλησης, 
διαδοχικών 
αριθµών  
(βλέπε ενοτητα.10, 
σελ.30) 

0-4 

0 = 
απενεργο
ποιηµένα 
όλα τα 
πλήκτρα 

1 = Απάντηση µε 
επιβεβαίωση 
2 = επιβεβαίωση χωρίς 
απάντηση 
3 = Απάντηση χωρίς 
επιβεβαίωση, αφού ανοιχτεί 

και η πόρτα. (∗) 
4= Απάντηση χωρίς 

επιβεβαίωση, πάντα. (∗) 

906 
Ήχος στη κλήση, 
για αναγνώριση του 
Helios 

0-12 0 = Off 
Ο καλούµενος αναγνωρίζει 
καλύτερα ότι η κλήση 
προέρχεται από το Helios 

911 

Αριθµός 
κουδουνισµάτων 
πριν απαντήσει σε 
κλήση το Helios 

1-99 2 

Προσοχή!!! Η κλήση δεν θα 
µπορεί να απαντηθεί αν 
εισαχθεί υψηλότερη τιµή από 
την αντίστοιχη του 
τηλεφωνικού κέντρου.  

912 
 

Μέγιστη διάρκεια 
κλήσης 

1-99 12 = 120s Eύρος: 10sec - 990sec 

913 
Χρόνος εναλλαγής 
κλήσης διαδοχικών 
αριθµών (Login timeout) 

1-99 3 3 = 30 seconds 

915 
Hang-up time 
between calls 

5-99 15 = 1.5s  

921 
 

Πληκτρολόγιο σαν 
Access Control 

0-1 1  

922 
 

Πληκτρολόγιο για 
Αντικατάσταση των 
πλήκτρων κλήσης 

0-1 0  

923 
 

Πληκτρολόγιο  
σαν Κλασ.Τηλεφ/κή 
Συσκευή 

0-1 0  

924 
 

Εισαγωγή τόνων 
κατά την κλήση 

0-1 0  

0 = απενεργοποιηµένο 
1 = ενεργοποιηµένο 
 
για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις 
λειτουργίες αυτές ανατρέξτε στο 
κυρίως κείµενο. 

931 
Ευαισθησία 
µικροφώνου 

0-3 2 0 = µέγιστη ευαισθησία 

932 
Automatic 
response speed 

0-3 2 3 = Maximum response speed 

933 
Ένταση 
εισερχόµενου ήχου 

0-15 7 15 = Maximum reception volume 

934 
Ένταση εξερχόµενου 
ήχου 

0-15 7 15 = Maximum transmission volume 

935 Ένταση µηνύµατος 0-15 7 15 = Maximum message volume 

936 Ένταση τόνων 0-12 12 12 = Maximum tone volume 

937 
Ένταση ήχων 
DTMF (πλάγιου 
τόνου) 

0-3 3 3 = Maximum DTMF volume 

938 
Ένταση µεγαφώνου 
 

0-15 7 15 = Maximum loudspeaker volume 
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Παράµετρος Ονοµασία Τιµές Αρχική τιµή Σηµειώσεις 

941 
Ελάχιστος χρόνος 
διάρκειας συνεχούς 
τόνου 

1 – 99  20 = 2 s 
If the tone is longer, the door 
communicator hangs up. 

942 
Ελάχιστος χρόνος 
διάρκειας τόνου 
απασχοληµένου 

0-255  8 = 0.08 s 

943 
Μέγιστος χρόνος 
διάρκειας τόνου 
απασχοληµένου 

0-255  70 = 0.7 s 

944 
Maximum tone-
space difference 

0-255  10 = 0.1 s 

945 
Minimum count of 
busy tone periods 

2-9 4 

These parameters control the 
busy tone detection. These 
parameters are used for call 
termination and automatic 
dialing. 

951 
Minimum ringing 
tone time 

1-200 10 = 0,1 s 

952 
Minimum long 
space time  

5-100 10 = 1 s 

953 
Maximum long 
space time 

10-100 60 = 6 s 

The longest ringing period 
space must be in the interval 
of parameters 952 and 953. 

954 
Count of ringing 
periods 

1 - 99 10 
If the preset count of periods is 
exceeded, the call is terminated. 

 
If the preset count of periods is exceeded and automatic dialing is enabled, another attempt 
follows. In the event of automatic dialing without confirmation, the ringing tone is recognized 
and ends before the preset count of periods is exhausted, the call is regarded as successful. 

961 
 

Maximum timeout 
for pressing the next 
digit 

1-9 5 [s] 
During password entering, 
etc. 

963 
Τερµατισµός κλήσης 
πιέζοντας το ίδιο 
πλήκτρο 

0 = no 
1 = yes 

1  

964 

Possibility to dial 
the next number by 
pressing another 
button 

0 = no 
1 = yes 

1  

965 
Τερµατισµός 
κλήσης πατώντας 
# (DTMF) 

0 = no 
1 = yes 

1  

971 
Αριθµός 
επαναλήψεων 
µηνύµατος 

0 - 9 3 
Υπάρχει ένα διάστηµα 3 δευτ. 
ανάµεσα σε 2 µηνύµατα. 

974 
Communicator 
identification number 

16 
digits 

- 
The number enables 
communicator identification 

976 
Language selection 
for a message about 
a call termination 

0-8 1 

977 
Language selection 
for a message of 
calling 

0-8 1 

0 =        1= English 
2= Czech        3= Slovak 
4= German     5= Russian 
6= Polish        7= Slovenian 
8= Portuguese 

991 
 

Master κωδικός 5 digits 12345 12345 by default 
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Παράµετρος Ονοµασία Τιµές Αρχική τιµή Σηµειώσεις 

997 

∆ιαγραφή κωδικών 
ενεργοποίησης 
επαφών SW1 
&SW2 

 
∆ιαγράφει επίσης, τους 
κωδικούς 00 και 11. 

998 
 

Καθαρισµός όλων 
των µνηµών 

 
Καθαρίζει όλες τις µνήµες 
από το 01 έως το 55. 

999 
 

∆ιαγραφή όλων 
των µνηµών και 
κωδικών (Πλήρης 
επαναφορά 
εργοστασιακών 
ρυθµίσεων) 

 
 
Master 
κωδικός  
 
 
  

Προσοχή! Επαναφέρει 
επίσης τον master κωδικό 
στην εργοστασιακή ρύθµιση: 
12345. 

 

 

(∗) Σηµείωση: Οι τύποι 3 & 4 της αυτόµατης επανάκλησης διαδοχικών αριθµών, 
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το πως διαχειρίζονται πολύ σύντοµες 
κλήσεις (λίγων δευτερολέπτων). Ο τύπος κλήσης 4 θεωρεί µια κλήση ως 
επιτυχή σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ ο τύπος 3 µόνο όταν και η πόρτα 
ανοιχτεί (αλλοιώς θεωρεί τις κλήσεις ανεπιτυχείς και συνεχίζει την εκτροπή 
τους στον επόµενο αριθµό). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Συντήρηση 
 
Καθαρισµός 
 
Εφόσον χρησιµοποιείται τακτικά, το θυροµεγάφωνο 2ENTRY

® 
- Helios και ειδικότερα 

τα µπουτόν κλήσης και το αριθµητικό πληκτρολόγιο λερώνονται. Για να τα καθαρίσετε 
χρησιµοποιήστε απλώς ένα µαλακό πανί και νερό. Σας συνιστούµε να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα 
σκληρά απορρυπαντικά και τα χηµικά κατά των αλάτων. 
 
Επίσης σας συνιστούµε να καθαρίζετε το θυροµεγάφωνο Helios, ηµέρες χωρίς 
υγρασία ώστε να στεγνώνει ταχύτερα.  
 
Χρησιµοποιείτε πάντα το θυροµεγάφωνο Helios για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε 
και µόνο για αυτή. Ο κατασκευαστής διατηρεί κάθε δικαίωµα αλλαγής των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του Helios µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του.  
 

• Το θυροµεγάφωνο 2ENTRY
® 

- Helios δεν περιλαµβάνει µέρη ή υλικά επιβλαβή για 
το περιβάλλον. Όταν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, ο χρήστης πρέπει να το 
αντικαθιστά τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος για την ανακύκλωση 
υλικών και µηχανηµάτων. 
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11. Προχωρηµένες λειτουργίες 
 
Αυτόµατη κλήση διαδοχικών αριθµών 
Όταν ο επισκέπτης πατήσει κάποιο µπουτόν του θυροµεγαφώνου 2ENTRY

® 
- Helios η 

γραµµή µπορεί να είναι κατειλληµένη ή ο καλούµενος να απουσιάζει. Το Helios 
αναγνωρίζει αυτές τις περιπτώσεις και τις διαχειρίζεται ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό του (θέση λειτουργίας). 
 
Το θυροµεγάφωνο Helios έχει 3 διαφορετικές θέσεις λειτουργίας στις οποίες µπορούµε 
να προγραµµατίσουµε µέχρι 6 διαφορετικά νούµερα για κάθε µπουτόν κλήσης και να 
ορίσουµε τον αριθµό επαναλήψεων της κλήσης αν αυτή δεν απαντηθεί. Φυσικά, η 
διαδοχική κλήση αριθµών µπορεί και να απενεργοποιηθεί αν το επιθυµούµε.   
 
∆ιαδοχική κλήση αριθµών χωρίς επιβεβαίωση. 
 

Η λειτουργία σε «διαδοχική κλήση αριθµών χωρίς επιβεβαίωση» χρησιµοποιείται όταν 
θέλουµε ο επισκέπτης να συνδέεται µε ένα 2

ο
 ή 3

ο
 νούµερο αν η 1

η
 γραµµή είναι 

κατειλληµένη, ή ο καλούµενος απουσιάζει. Στο κάθε µπουτόν υπάρχουν 6 µνήµες τις 
οποίες και προγραµµατίζουµε ξεχωριστά.  
 

Στη λειτουργία αυτή, το θυροµεγάφωνο 2ENTRY
® 

- Helios αναγνωρίζει τον τόνο 
κλήσης (κουδουνισµό) και αν ο τόνος κουδουνισµού τερµατίσει πριν από έναν 
προκαθορισµένο αριθµό κουδουνισµάτων, τότε η σύνδεση θεωρείται επιτυχής. 
Προφανές είναι ότι η λειτουργία αυτή είναι πολύ βολική και αρκεί όταν πρόκειται για 
είσοδο σε κτίριο, αλλά δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη αφού µπορεί να επηρεαστεί από 
τον θόρυβο της γραµµής. Επίσης, στη λειτουργία αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα για 
ηχογραφηµένο µήνυµα. 

 

• Συµπεριφορά του 2ENTRY
® 

- Helios στη λειτουργία αυτή: 
 

Κατάσταση γραµµής Ενέργεια θυροµεγαφώνου Helios 

Τόνος κατειλληµένου 
Κλείνει τη γραµµή µετά από 2 περίπου sec. και 
καλεί το επόµενο νούµερο της µνήµης του 
µπουτόν. 

Σιγή χωρίς να έχει προηγηθεί 
κουδουνισµός. 

Περιµένει µέχρι τον προκαθορισµένο χρόνο  (log-
in time), µετά κλείνει τη γραµµή και καλεί το 
επόµενο νούµερο της µνήµης του µπουτόν. 

Συνεχής τόνος 

Κλείνει τη γραµµή µετά από 2 περίπου sec. και 
καλεί το επόµενο νούµερο της µνήµης του 
µπουτόν. 

Κουδουνισµός που τερµατίζει 
πριν τον προκαθορισµένο αριθµό 
κουδουνισµών.  

Η σύνδεση θεωρείται επιτυχής και συνεχίζεται 
µέχρι τον µέγιστο χρόνο συνοµιλίας που έχουµε 
προγραµµατίσει.  

Κουδουνισµός που διαρκεί µέχρι 
τον προκαθορισµένο αριθµό 
κουδουνισµών. 

Κλείνει τη γραµµή και καλεί το επόµενο νούµερο 
της µνήµης του µπουτόν. 

 έως ,  
Θεωρούνται σαν προσπάθεια καταχώρησης 
κάποιου κωδικού (password). 

 
Επέκταση του χρόνου οµιλίας. 

 
Εντολή για κλείσιµο της γραµµής. 
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∆ιαδοχική κλήση αριθµών µε επιβεβαίωση 
 

Η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν απαιτείται µεγάλη αξιοπιστία και σιγουριά σύνδεσης 
– για παράδειγµα όταν το θυροµεγάφωνο Helios χρησιµοποιείται σαν τηλέφωνο 
εκτάκτου ανάγκης.  

 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο καλούµενος – που απαντάει στην κλήση – θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευµένος και να επιβεβαιώνει τη σύνδεση µε κάποιον χειρισµό. Οι 
τόνοι DTMF είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος επιβεβαίωσης της σύνδεσης: ο καλούµενος 

µόλις απαντήσει στην κλήση, θα πρέπει να πιέσει το πλήκτρο   στην τηλεφωνική του 
συσκευή αλλοιώς το Helios θεωρεί ότι η κλήση δεν ήταν επιτυχής και δοκιµάζει να 
καλέσει τα επόµενα νούµερα που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη του µπουτόν. Το ίδιο 
θα συµβεί και αν η κλήση δεν απαντηθεί καθόλου ή αν η γραµµή είναι κατειλληµένη. 

  

• Συµπεριφορά του 2ENTRY
® 

- Helios στη λειτουργία αυτή: 
 

Κατάσταση γραµµής Ενέργεια θυροµεγαφώνου Helios 

Τόνος κατειλληµένου 
Κλείνει τη γραµµή µετά από 2 περίπου sec. και 
καλεί το επόµενο νούµερο της µνήµης του 
µπουτόν. 

Σιγή χωρίς να έχει προηγηθεί 
κουδουνισµός. 

Περιµένει µέχρι τον προκαθορισµένο χρόνο  (log-
in time), µετά κλείνει τη γραµµή και καλεί το 
επόµενο νούµερο της µνήµης του µπουτόν. 

Κουδουνισµός 
Περιµένει τον προκαθορισµένο αριθµό 
κουδουνισµών και µετά καλεί το επόµενο 
νούµερο της µνήµης του µπουτόν. 

Συνεχής τόνος 

Κλείνει τη γραµµή µετά από 2 περίπου sec. και 
καλεί το επόµενο νούµερο της µνήµης του 
µπουτόν. 

Ο καλούµενος πατάει τα πλήκτρα 

DTMF  ή  στην 
τηλεφωνική του συσκευή 

Κλείνει τη γραµµή αµέσως και καλεί το επόµενο 
νούµερο της µνήµης του µπουτόν. 

Ο καλούµενος πατάει το πλήκτρο 

DTMF  στην τηλεφωνική του 
συσκευή 

Επιβεβαιώνει τη σύνδεση (ακούγεται διπλός 
τόνος) και η συνοµιλία συνεχίζεται κανονικά 
µέχρι τον προκαθορισµένο χρόνο. 

 
     Είναι τόνοι ελέγχου. 

 

Σηµείωση: Η ποιότητα του τηλεφωνικού δικτύου (θόρυβος κλπ.) δεν επιτρέπει πάντα 
την απόλυτη αναγνώριση όλων των παραπάνω περιπτώσεων. Έτσι µπορεί να 
παρουσιαστούν καθυστερήσεις στις ενέργειες του Helios που όµως δεν θα αλλοιώνουν 
τη βασική λειτουργία του. 

  
 
 
 
 
 

__________________________ 
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Σιωπηρή διαδοχική κλήση αριθµών 
 

Η λειτουργία αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη (διαδοχική κλήση αριθµών µε 
επιβεβαίωση) µε τη διαφορά ότι το µεγάφωνο του Helios ενεργοποιείται µόνο όταν ο 

καλούµενος έχει επιβεβαιώσει τη σύνδεση πατώντας το πλήκτρο  στη συσκευή του. 
Ο επισκέπτης ∆ΕΝ ακούει τον τόνο του ΡΑΒΧ ούτε ακούει το Helios να σχηµατίζει τον 
καλούµενο αριθµό.  
 
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη όταν γίνεται εκτροπή του Helios σε κάποιο κινητό 
τηλέφωνο και δεν θέλουµε οι επισκέπτες να αντιλαµβάνονται ότι αυτός που απαντάει (ο 
καλούµενος) δεν βρίσκεται µέσα στο σπίτι ή το γραφείο.  

 

Ηχογραφηµένα Μηνύµατα  

Για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καλούµενος δεν θέλει να απαντάει στις κλήσεις από 
την πόρτα, το Helios έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε µια κλήση παίζοντας ένα 
ηχογραφηµένο µήνυµα. Η λειτουργία αυτή είναι ακόµη σε δοκιµαστική χρήση και 
περιλαµβάνει µόνο ένα µήνυµα: «Wait please, connection is being established». Σε 
µελλοντικές εκδόσεις του Helios θα είναι διαθέσιµα περισσότερα µηνύµατα. 

 

DTMF control 

Όταν το θυροµεγάφωνο Helios είναι προγραµµατισµένο για λειτουργία σε «διαδοχική 
κλήση αριθµών µε επιβεβαίωση» ή «σιωπηρή διαδοχική κλήση αριθµών» τότε από την 
τηλεφωνική συσκευή του καλούµενου δέχεται τους παρακάτω τόνους ελέγχου (πάντα 
σε τονικό DTMF) : 

 

DTMF τόνος  ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  

 
Ο καλούµενος επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής. Η 
συνοµιλία συνεχίζεται µέχρι την εξάντληση του µέγιστου χρόνου 
οµιλίας ή µέχρι ο καλούµενος να δώσει έναν από τους παρακάτω 
τόνους.  

 
Αποσιώπηση (muting) του ηχογραφηµένου µηνύµατος.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! όση ώρα ακούγεται το ηχογραφηµένο µήνυµα δεν 
είναι δυνατή η συνοµιλία µε τον επισκέπτη. 

 Το ηχογραφηµένο µήνυµα ξανακούγεται (re-play).  

 ή  
Επέκταση του µέγιστου χρόνου συνοµιλίας κατά 30sec. Μπορεί 
να χρησιµοποιείται επαναλαµβανόµενα. 

 ή  Τερµατισµός της κλήσης από τον καλούµενο.  

έως ,  Εντολή για άνοιγµα πόρτας (κυπρί). 

 Σηµειώσεις: 

• Οι εντολές του ανωτέρω πίνακα ισχύουν µόνο όταν το Helios είναι 
προγραµµατισµένο για λειτουργία σε «διαδοχική κλήση αριθµών µε επιβεβαίωση» ή 
«σιωπηρή διαδοχική κλήση αριθµών»! 

• Οι εντολές δεν θα γίνουν δεκτές από το Helios αν ο καλούµενος πιέζει τα πλήκτρα 
κατά τη διάρκεια του ηχογραφηµένου µηνύµατος ή αν η ποιότητα της γραµµής είναι 
πολύ κακή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καλούµενος πρέπει να ξαναδοκιµάζει τις 
εντολές.  
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12. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τηλεφωνική γραµµή 
 

Χαρακτηριστικό τιµή συνθήκες 

Minimum required off-hook line current  15 mA Off-hook 

Minimum required on-hook line voltage  20V Hang-up 

DC voltage drop (off-hook) 
< 8 V 

< 16 V 
I = 25 mA 
I = 50 mA 

Lead current when hang-up < 25 µA U = 60 V 

Off-hook AC impedance  
220 Ω + 820 Ω 
paral.  115 nF 20 to 60 mA 

Return loss  > 10 dB 20 to 60 mA 

Bandwidth 300 to 3500 Hz 20 to 60 mA 

Ringing impedance  
> 2 kΩ 

C = 1 µF 25 to 50 Hz 

Ringing detector sensitivity  10 to 20 V 25 to 50 Hz 

Time of response to ringing Variable  

Pulse dialing 40 / 60 ms 20 to 60 mA 

DTMF level 
-6 and -8 dB  

± 2 dB 
20 to 60 mA 

DTMF detector sensitivity Min. -40 dB 20 to 60 mA 

Dial tone detector sensitivity Min. -40 dB 350 - 500 Hz 

Busy tone detection speed Variable 350 - 500 Hz 

Continuous tone detection speed Variable 350 - 500 Hz 

Ringing tone detection speed Variable 350 - 500 Hz 

Overvoltage protection – common mode 1000 V 8 / 20 µs 

Overvoltage protection – between A, B 
conductors 

1000 V 8 / 20 µs 

 

Χαρακτηριστικά συσκευής 
 

Switch – max. voltage 48 V AC, DC 

Switch – min,. voltage 9 V AC, DC 

Switch – max. current 2 A  AC, DC 

Backlight – rated voltage 12 V 

Backlight – max. voltage 24 V 

Backlight – current consumption up to 1 A 

Operational temperature range -20 to + 60 ºC 

Coverage IP 53 

Dimensions (1 module)  210 x 100 x 29mm (h x w x d) 

Weight up to 500 g 

 

 


