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ΓΕΝΙΚΑ 
Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια απο-

στολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης του χώ-
ρου, να ενεργοποιεί τις σειρήνες (εξωτερική και εσωτερική) και να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες, με 
κάποιο μέσο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή με άλλο ασύρματο τρόπο.  

 Η κεντρική μονάδα αποτελείται από μια 
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, η οποία τοποθε-
τείται μέσα σε μεταλλικό κουτί, διαστάσεων περί-
που 30cm x 30cm. Εκτός από την πλακέτα, μέσα 
στο κουτί υπάρχει ο μετασχηματιστής τροφοδοσί-
ας και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου, 
περίπου 7 A/h (εικόνα 1).  
 Τόσο για τον έλεγχο του συστήματος συνα-
γερμού (από τους χρήστες) όσο και για τον προ-
γραμματισμό της κεντρικής μονάδας, είναι απα-
ραίτητο ένα πληκτρολόγιο.  

Βασικό χαρακτηριστικό των κεντρικών μο-
νάδων συναγερμού, είναι ο αριθμός των ζωνών 
που διαθέτουν. Υπάρχουν κεντρικές μονάδες με 4, 
8, 12, 16, 24 ή 48 ζώνες. Σε ειδικές περιπτώσεις 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστές μονάδες 
επέκτασης ζωνών. 

Άλλα χαρακτηριστικά των κεντρικών μονάδων είναι : ο αριθμός των πληκτρολογίων που 
μπορούν να συνδεθούν και ο αριθμός των partition που μπορούν να δημιουργηθούν. 

Κάθε κεντρική μονάδα έχει ένα ειδικό κύκλωμα, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να 
στέλνει κωδικοποιημένα σήματα, μέσω τηλεφωνικών γραμμών, σε Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το 
κύκλωμα αυτό ονομάζεται κωδικοποιητής. 

 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η πλακέτα της κεντρικής μονάδας περιέχει όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της ηλε-
κτρονικά κυκλώματα. Κυρίαρχο εξάρτημα είναι ο μικροελεγκτής, ο οποίος επεξεργάζεται τα σή-
ματα από τους αισθητήρες και δέχεται εντολές από το πληκτρολόγιο, ενώ παράγει τα ανάλογα 
σήματα ελέγχου, προς τις σειρήνες και τον κωδικοποιητή. Ο κωδικοποιητής δεν αποτελεί ξεχω-
ριστό κύκλωμα αλλά υλοποιείται μέσα στον μικροελεγκτή. Ένα από τα βασικά τμήματα του κυ-
κλώματος συναγερμού είναι το τροφοδοτικό, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη συνεχή τάση, 
τόσο για την κεντρική πλακέτα, όσο και για τους αισθητήρες, που χρειάζονται τάση τροφοδοσίας.  

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η πλακέτα ενός μοντέλου κεντρικής μονάδας. Στο κέντρο της 
βρίσκεται ο μικροελεγκτής, πάνω σε ειδική βάση. Κάτω ακριβώς από τον μικροελεγκτή υπάρχει 
μια ειδική (λευκή) βάση, για την προσωρινή σύνδεση του πληκτρολογίου τεχνικού, το οποίο συν-
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Εικόνα 2 

δέεται (αν απαιτείται) όταν γίνεται service. Στην αριστερή πλευρά της πλακέτας βρίσκεται το 
τροφοδοτικό, το οποίο είναι τύπου switching (διακοπτικό).  

 
Στην κάτω πλευρά του τροφοδοτικού υπάρχει το ρελέ, το οποίο οπλίζει όταν ενεργοποιη-

θεί ο συναγερμός. Αυτό το ρελέ χρησιμοποιείται για τη διέγερση της εξωτερικής σειρήνας. Κάτω 
δεξιά βρίσκεται το ρελέ τηλεφωνικών κλήσεων. Συνήθως, πάνω στις πλακέτες υπάρχουν και δύο 
led, το ένα ανάβει όσο χρόνο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας και το άλλο όταν γίνεται προ-
γραμματισμός εξ’ αποστάσεως (download) ή κατά τη διάρκεια επικοινωνίας της κεντρικής μονά-
δας με το κέντρο λήψης σημάτων. Τέλος, στην κάτω πλευρά της πλακέτας, υπάρχει η κλεμοσει-
ρά για τη σύνδεση των καλωδίων. 

 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Το πληκτρολόγιο είναι αναπόσπαστο τμήμα της κεντρικής μονάδας. Υπάρχουν δύο ειδών 
πληκτρολόγια: αυτά που έχουν οθόνη υγρών κρυστάλλων και αυτά που δεν έχουν (εικόνα 3). Τα 
πληκτρολόγια μέσω της οθόνης τους, δί-
νουν διάφορες πληροφορίες, όπως π.χ. 
αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή όχι, 
ποιες ζώνες είναι ανοιχτές κάθε στιγμή, 
από ποια ζώνη ενεργοποιήθηκε ο συνα-
γερμός. Μας ειδοποιούν επίσης, για πι-
θανές βλάβες κ.ά. Τα πληκτρολόγια που 

δεν διαθέτουν οθόνη, έχουν αντίστοιχα εν-

δεικτικά ή έχουν φωτιζόμενα πλήκτρα, τα 

οποία λειτουργούν ως ενδεικτικά. 
Κάθε πληκτρολόγιο περιέχει τον 

δικό του μικροελεγκτή. Πολλά πληκτρο- Εικόνα 3 
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λόγια έχουν μια επιπλέον ζώνη. Στη ζώνη αυτή συνδέεται, συνήθως, η μαγνητική επαφή της ει-
σόδου, επειδή τα πληκτρολόγια τοποθετούνται κοντά στην πόρτα εισόδου. Σε κάθε πληκτρολόγιο 
υπάρχει ένας μικρός βομβητής (buzzer), ο οποίος μας δίνει διάφορα ηχητικά σήματα, κυρίως κα-
τά τη διάρκεια του χρόνου εισόδου - εξόδου ή κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. Μπο-
ρούμε επίσης να ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο τον βομβητή, ώστε αυτός να ηχεί, όταν ανοίγει κά-
ποια ζώνη (chime). Το chime λειτουργεί όταν ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος. Αν π.χ. η ζώνη 
της πόρτας εισόδου ενός καταστήματος προγραμματίζεται να έχει chime, τότε κάθε φορά που 
ανοίγει, ηχεί ο βομβητής του πληκτρολογίου, ειδοποιώντας τον καταστηματάρχη για την παρου-
σία κάποιου πελάτη.  

Στο πληκτρολόγιο, εκτός από τα αριθμητικά πλήκτρα μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλ-
λα βοηθητικά, όπως τα πλήκτρα κινδύνου ( για φωτιά, ιατρική βοήθεια και ληστεία ). Τα πλή-
κτρα αυτά χρησιμοποιούνται όταν  ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος. Αν π.χ. πιεστεί το πλή-
κτρο για φωτιά, ενημερώνεται το κέντρο λήψης σημάτων, το οποίο ειδοποιεί άμεσα την πυρο-
σβεστική υπηρεσία, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος, ενώ παράλληλα μπορεί να ηχεί η εξω-
τερική σειρήνα, με χαρακτηριστικό διακεκομμένο ήχο, ειδοποιώντας τους γείτονες. Για να ενερ-
γοποιηθούν τα πλήκτρα αυτά, πρέπει να τα κρατήσουμε πατημένα τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. 
Σε ορισμένα πληκτρολόγια δεν υπάρχουν ξεχωριστά πλήκτρα κινδύνου, αλλά ο χρήστης πρέπει 
να πιέσει συγχρόνως και για περισσότερο από 3΄΄ , δύο πλήκτρα αριθμών π.χ. [1] & [3] για φω-
τιά, [4] & [6] για ιατρική βοήθεια και [7] & [9] για ληστεία. 

Οι κατασκευαστές έχουν προβλέψει την περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού, υπό α-
πειλή. Κάποιος από τους κωδικούς, μπορεί να προγραμματιστεί για αφόπλιση υπό απειλή. Συνή-
θως επιλέγουμε τον ανάποδο κωδικό, δηλαδή αν ο κωδικός είναι το 5 0 7 4, ο απειλούμενος 
πληκτρολογεί 4 7 0 5. Ο συναγερμός αφοπλίζεται, ειδοποιείται όμως το κέντρο λήψης σημάτων 
για αφόπλιση υπό απειλή, χωρίς να ηχήσουν οι σειρήνες. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Κάθε εγκατάσταση συστήματος συναγερμού ξεκι-
νά από τον εντοπισμό του σημείου στο οποίο θα τοποθε-
τηθεί το κουτί της κεντρικής μονάδας. Προσπαθούμε να 
εντοπίσουμε μια θέση η οποία να βρίσκεται σε κάποιο 
κεντρικό σημείο του χώρου, για να μην έχουμε μεγάλες 
διαδρομές καλωδίων. Κατά προτίμηση το κουτί της κε-
ντρικής μονάδας πρέπει να είναι αθέατο. Μπορούμε να το 
τοποθετήσουμε μέσα σε πατάρι ή σε εντοιχισμένο ερμά-
ριο, αρκεί να αερίζεται επαρκώς. Αν δεν υπάρχει κρυφός 
χώρος τοποθετούμε το κουτί, σε κάποιο εσωτερικό τοίχο, 
όσο γίνεται πιο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εί-
ναι δυνατή η πρόσβαση του τεχνικού, τόσο για την πραγ-
ματοποίηση της εγκατάστασης, όσο και για την αλλαγή 
της μπαταρίας, που θα απαιτείται περιοδικά.  

Η κεντρική μονάδα πρέπει να τοποθετείται (προ-
φανώς) σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από υγρασία, 
από σκόνη και από πηγές θερμότητας. 

Εικόνα 4 
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Στο σημείο που βρίσκεται η κεντρική μονάδα πρέπει να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ πρίζα, αλλά η σύνδεση γίνεται σε κάποιο κουτί διακλάδωσης. Η 
καλύτερη λύση (για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) είναι η ύπαρξη ξεχωριστής γραμμής από 
τον ηλεκτρικό πίνακα, με ξεχωριστή ασφάλεια 10Α ή μεγαλύτερη, ανάλογα με το μέγεθος της 
κεντρικής μονάδας. 

Αν το σύστημα συναγερμού πρόκειται να συνδεθεί με κέντρο λήψης σημάτων, τότε πρέπει, 
στην κεντρική μονάδα να συνδεθεί και τηλεφωνική γραμμή. Στην περίπτωση αυτή, η τηλεφωνική 
γραμμή πρώτα οδηγείται στην πλακέτα την κεντρικής μονάδας και μετά μοιράζεται στις τηλεφω-
νικές συσκευές. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η συνδεσμολογία της κεντρικής μονάδας είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται με προ-
σοχή και υπευθυνότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η σειρά με την οποία γίνεται η συνδεσμολογία της κεντρικής μονάδας είναι : 

 Κάθε κεντρική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζωνών της, έχει και τον αντίστοιχο 
αριθμό κλεμών. Πάνω στην πλακέτα, για κάθε ζώνη υπάρχουν δύο κλέμες, η μία κλέμα χαρα-
κτηρίζεται με τον αριθμό της ζώνης 
(π.χ. 1, 2, 3 κλπ) και η άλλη με το 
γράμμα C (Common).  Επειδή ο 
χώρος πάνω στην πλακέτα είναι 
περιορισμένος, δύο γειτονικές κλέ-
μες ζωνών μοιράζονται, πάνω στην 
πλακέτα, την ίδια κλέμα C (εικόνα 
5). Έτσι, αντί οι δύο ζώνες να έ-
χουν τέσσερις κλέμες, έχουν μόνο 
τρεις.  

Συνδεσμολογία ζωνών 

Κάθε ανιχνευτής έχει μια NC επαφή, η οποία συνδέεται μέσω μιας αντίστασης EOL (End Of 
Line), σε κάποια ζώνη του κέντρου (εικόνα 5). Η αντίσταση EOL χρησιμοποιείται για την προστα-
σία της γραμμής που συνδέει τον αισθητήρα με την κεντρική μονάδα και πρέπει να συνδέεται 
στην πλευρά του αισθητήρα. Η ωμική της τιμή ορίζεται από τον κατασκευαστή της κεντρικής μο-
νάδας και συνήθως έχει τιμή από 1ΚΩ και άνω. 

 
Δεν αφήνουμε ποτέ ζώνες ανοιχτές. Στις ζώνες που δεν χρησιμοποιούνται συνδέουμε μια 

αντίσταση EOL (εικόνα 6).  
 Στους ανιχνευτές που χρειάζονται τροφοδοσία, συνδέουμε τάση 12V dc, την οποία παίρ-
νουμε από τις κλέμες + / - AUX (Auxiliary Power) της πλακέτας. Το ρεύμα που μας παρέχει η κε-
ντρική μονάδα σχετίζεται με τον αριθμό των ζωνών της. Μια κεντρική μονάδα με 8 ζώνες παρέχει 

EOL 
Εικόνα 6 

EOL EOL 

NC NC 

Εικόνα 5 
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ρεύμα, περίπου 400mA – 500mA. Αν υποθέσουμε ότι οι αισθητήρες κίνησης χρειάζονται ρεύμα 
50mA, τότε μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8 αισθητήρες (400mA / 50mA = 8). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η anti-tamper επαφή του ανιχνευτή, αυτή συνδέεται σε 

μια ξεχωριστή ζώνη, η οποία προγραμματίζεται ως εικοσιτετράωρη. Για λόγους οικονομίας, συν-
δέουμε τις anti-tamper επαφές των ανιχνευτών στην ίδια ζώνη. 

Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται η συνδεσμολογία ενός ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας. 
Οι συνδέσεις των υπολοίπων ανιχνευτών είναι παρόμοιες. 

Αν πρόκειται να συνδεθεί ανιχνευτής φωτιάς, αυτός συνδέεται στην ειδική ζώνη που έχει 
ορίσει ο κατασκευαστής. 

 

Τα πληκτρολόγια συνδέονται στην κεντρική μονάδα με τη βοήθεια τριών ή τεσσάρων α-
γωγών. Οι δύο από αυτούς είναι για την παροχή τάσης 12V dc, από την κεντρική μονάδα. Ο άλ-
λος αγωγός είναι για τη σειριακή μετάδοση δεδομένων (DATA) ή  (DATA – CLOCK) για την περί-
πτωση των δύο αγωγών (εικόνα 8). 

Σύνδεση πληκτρολογίου 

 

Η εσωτερική σειρήνα συνδέεται σε ξεχωριστές κλέμες της πλακέτας συναγερμού. Παράλ-
ληλα με την εσωτερική σειρήνα συνδέεται μια αντίσταση 1ΚΩ ½ W ή μεγαλύτερη (εικόνα 8). 

Σύνδεση εσωτερικής σειρήνας 

 

 Η εξωτερική σειρήνα συνδέεται με τη βοήθεια ενός ρελέ και τροφοδοτείται από τη μπατα-
ρία του κέντρου. Σε κάποιες πλακέτες υπάρχουν ειδικές κλέμες για τις εξωτερικές σειρήνες. 

Σύνδεση εξωτερικής σειρήνας 

 

Ο μετασχηματιστής αυτός είναι συνήθως 220V/17V – 2A και συνδέεται σε ξεχωριστές κλέ-
μες πάνω στην πλακέτα (εικόνα 8). 

Σύνδεση μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

 

Εικόνα 7 

EOL 

 + -  NC TM 
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LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
LED ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ       
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 
ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ       
ΓΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

Εικόνα 8 

 Για την παροχή ρεύματος χρησιμοποιούμε συνήθως καλώδιο 3 x 1mm2 ή μεγαλύτερης δια-
τομής. Συνδέουμε τη γείωση με το μεταλλικό κουτί, αλλά και στην πλακέτα της κεντρικής μονά-
δας. Αν υπάρχει ασφάλεια πριν το μετασχηματιστή, τότε συνδέεται σε αυτήν η φάση (Line) της 
παροχής. 

Σύνδεση παροχής ρεύματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 Αφού ολοκληρώσουμε τις παραπάνω συνδέσεις, κάνουμε ένα τελικό έλεγχο και μετά 
τροφοδοτούμε την κεντρική μονάδα  με ρεύμα, σηκώνοντας την αντίστοιχη ασφάλεια από τον 
ηλεκτρικό πίνακα.  

Παροχή ρεύματος στην κεντρική μονάδα 

 

Η μπαταρία αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζει τη λειτουργία της κεντρικής μονά-
δας, ακόμα κι όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Η αυτονομία που μας παρέχει μια μπαταρία 
7A/h, εξαρτάται από τα φορτία που τροφοδοτεί η κεντρική μονάδα, όπως είναι τα PIR, τα πλη-
κτρολόγια κλπ , που χρειάζονται τάση για τη λειτουργία τους.  

Σύνδεση μπαταρίας κεντρικής μονάδας 

Η μπαταρία τοποθετείται μέσα στο κουτί της κεντρικής μονάδας και απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή στην πολικότητα σύνδεσης (εικόνα 8).  

 

Η τηλεφωνική γραμμή συνδέεται κατευθείαν στην κεντρική μονάδα, χωρίς την παρεμβολή 
οποιασδήποτε συσκευής, στα σημεία TIP & RING ή LINE. Στη συνέχεια συνδέονται οι τηλεφωνικές 
συσκευές στα σημεία T & R ή SET. Αν υπάρχει κλέμα με γείωση συνδέουμε και στο σημείο αυτό 
τη γείωση του δικτύου (εικόνα 8).  

Συνδέσεις τηλεφωνικής γραμμής και τηλεφωνικών συσκευών 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Ο προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας συναγερμού μπορεί να γίνει είτε από το πλη-

κτρολόγιο, είτε με τη βοήθεια ενός απομακρυσμένου υπολογιστή, μέσω modem, είτε τοπικά με 
τη βοήθεια ειδικής συσκευής (interface) και laptop. Ο προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο 
γίνεται με δεκαεξαδικό ή δεκαδικό κώδικα, ενώ τις εντολές μας τις παρέχει ο κατασκευαστής. Ο 
προγραμματισμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. 
Οι λειτουργίες που καθορίζονται με τον προγραμματισμό είναι αρκετές, οι βασικότερες εκ των 
οποίων είναι οι εξής: 
 ο κωδικός τεχνικού. 
 η διάρκεια του χρόνου εισόδου - εξόδου 
 το είδος της κάθε ζώνης ( με καθυστέρηση, άμεση κλπ) 
 ο χρόνος λειτουργίας της σειρήνας, σε  περίπτωση συναγερμού 
 οι λειτουργίες του κωδικοποιητή (αν χρησιμοποιείται) 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων της κεντρικής μονάδας και του προγραμματισμού, 
πρέπει να ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία όλων των ανιχνευτών.  Η διαδικασία αυτή είναι γνω-
στή ως walk test. 
 Αφού κλείσουμε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα, στα οποία έχουμε τοποθετήσει μαγνητι-

κές επαφές, αρχίζουμε να τα ανοίγουμε ένα – ένα, παρατηρώντας στο πληκτρολόγιο εάν 
ανοίγει η αντίστοιχη ζώνη. Αν βρισκόμαστε μακριά από το πληκτρολόγιο μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε το chime, ώστε να έχουμε ηχητικό σήμα. 

 Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τους ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας και ελέγχουμε την περι-
οχή κάλυψής τους. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τους διαφορετικού είδους 
ανιχνευτές, αν υπάρχουν. 

 Ελέγχουμε την όπλιση και την αφόπλιση της κεντρικής μονάδας, χρησιμοποιώντας τους ερ-
γοστασιακούς κωδικούς χρήστη. 

 Ελέγχουμε τους χρόνους εισόδου και εξόδου. 
 Ελέγχουμε τη λειτουργία των σειρήνων και του anti-tamper διακόπτη της εξωτερικής σει-

ρήνας. 
 Ελέγχουμε τη λειτουργία του κωδικοποιητή. 

 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

Οι κεντρικές μονάδες τελευταίας τεχνολογίας, χρησιμοποιούν ένα «διάδρομο» (bus), πά-
νω στον οποίο συνδέονται παράλληλα όλα τα τμήματα του συστήματος συναγερμού, όπως η κε-
ντρική μονάδα, οι ανιχνευτές, τα πληκτρολόγια κλπ (εικόνα 9). 

Αυτός ο διάδρομος αποτελείται από τρείς ή τέσσερις αγωγούς, οι δύο εκ των οποίων χρη-
σιμοποιούνται για την τροφοδοσία των διαφόρων τμημάτων και ο άλλος ένας (ή δύο) για τη σει-
ριακή μεταφορά των ψηφιακών δεδομένων (όπως και στην σύνδεση των πληκτρολογίων). Στην 
πράξη, ως αγωγό bus χρησιμοποιούμε καλώδιο UTP cat5e ή cat6. 

Τα αισθητήρια, τα πληκτρολόγια και ο λοιπός εξοπλισμός είναι ειδικού τύπου, κάθε ένα 
από αυτά έχει ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (IP), ο οποίος αναγνωρίζεται αυτόματα από την 
κεντρική μονάδα, μόλις γίνει η σύνδεσή του με τον δίαυλο (plug & play). Για το συμβατικό εξο-
πλισμό υπάρχουν ειδικές μονάδες προσαρμογής. 



 
 
 

 
                                                                                            Νίκος Μπαλλίνης 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Πάνω στον δίαυλο μπορούν να συνδεθούν πλέον των 95 συσκευών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 
 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Εικόνα 9 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MC-08AC ΤΗΣ SIGMA 

 

 
   

Εικόνα 10 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ADEMCO VISTA-48D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ESPRIT 748 ΤΗΣ PARADOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 12 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ POWERWARE-16 

 
 

Εικόνα 13 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ APOLLO ΤΗΣ SIGMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NX-8-EUR ΤΗΣ CADDEX 
 
 

 
 Εικόνα 15 


