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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αύξηση της εγκληµατικότητας, ως αποτέλεσµα διάφορων κοινωνικών 

φαινοµένων, ωθεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους  στην  εγκατάσταση  

συστηµάτων ασφαλείας σε οικίες, σε επαγγελµατικούς χώρους, σε αυτοκίνητα και 

οπουδήποτε αλλού το κρίνουν απαραίτητο. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας 

αποτελούν έναν από τους τοµείς εφαρµογής της Ηλεκτρονικής στον οποίο τα 

τελευταία χρόνια απασχολούνται αρκετοί επαγγελµατίες. 

Σηµαντικές παράµετροι που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία των 

ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας είναι ο ακριβής προσδιορισµός των αναγκών 

των πελατών, η προσεχτική µελέτη του προς επιτήρηση χώρου, η επιλογή των 

καταλληλότερων υλικών και η εγκατάστασή τους από εξειδικευµένους τεχνικούς. 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε σε µορφή εκπαιδευτικού οδηγού 

για εκπαιδευόµενους τεχνικούς εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας. 

Αρχικά παρουσιάζονται διάφορα αντιπροσωπευτικά υλικά που µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση αντικλεπτικών συστηµάτων συναγερµού και 

πυρανίχνευσης. Κατόπιν προτείνεται µια διαδικασία για τη σχεδίαση ολοκληρωµένων 

συστηµάτων ασφαλείας η οποία και εφαρµόζεται, ως παράδειγµα, στην περίπτωση 

µιας εξοχικής κατοικίας. Στο τέλος θίγονται, υπό µορφή ερωτήσεων, διάφορα κρίσιµα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και την τοποθέτηση 

των βασικότερων συσκευών των συστηµάτων ασφαλείας και προτείνονται µερικά 

αντιπροσωπευτικά θέµατα εργασιών για την επί χάρτου εξάσκηση των 

εκπαιδευόµενων. 

 

Λέξεις κλειδιά: συστήµατα ασφαλείας, συστήµατα συναγερµού, αντικλεπτικά 

συστήµατα, πυρανίχνευση, κάµερες ασφαλείας, έλεγχος πρόσβασης, εκπαίδευση 

τεχνικών ηλεκτρονικών. 
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ABSTRACT 

 

Electronic security systems are among the application areas of Electronics in 

which many electronics technicians career in recent years. Important parameters that 

affect the proper functioning of an electronic security system are the exact 

determination of the customers’ needs, the careful study of the area to be monitored, 

the selection of the appropriate devices and the right installation by professionals. 

This thesis was written in the form of an educational guide for students that 

need to learn the basics of the security systems devices and installations. It contains 

rich information about the most common devices that are used in security systems 

today, a step by step procedure for the design of an installation, a representative 

example and a lot of answered key questions of technical interest. 

 

Keywords: security systems, alarm systems, burglar systems, fire detection, security 

cameras, access control, training of electronics technicians. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Συνήθως µε τον όρο “ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας” αναφερόµαστε σε 

κάθε αυτόµατο σύστηµα προφύλαξης µιας ιδιοκτησίας, έναντι κυρίως της κλοπής και 

της πυρκαγιάς, που υλοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Σήµερα στο εµπόριο διατίθενται πλειάδα ηλεκτρονικών συσκευών που 

χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας, µε κόστος που ποικίλει 

ανάλογα µε τις προδιαγραφές τους και µε την ποιότητα κατασκευής τους. Είναι πολύ 

χρήσιµο για κάθε εγκαταστάτη ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας να έχει 

πάντοτε µια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των διαφορετικών λύσεων  και των 

υλικών που προσφέρονται από τους κατασκευαστές. Γι’ αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε να παρουσιαστούν, ύστερα από εκτεταµένη 

έρευνα της αγοράς, αντιπροσωπευτικά υλικά, από διάφορες κατηγορίες, που µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση συστηµάτων ασφαλείας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήµατα µιας διαδικασίας που 

προτείνεται να ακολουθείται κατά το σχεδιασµό συστηµάτων ασφαλείας. Στη 

συνέχεια η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται ως παράδειγµα για τη σχεδίαση ενός 

συστήµατος ασφαλείας για εγκατάσταση σε µια εξοχική κατοικία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση 

γνώσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία, τα βασικά χαρακτηριστικά και την 

τοποθέτηση διάφορων συσκευών που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις 

συστηµάτων ασφαλείας. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων παρατίθενται στο παράρτηµα 

ώστε ο αναγνώστης να µπορεί και µόνος του να ελέγχει την ορθότητα των 

απαντήσεων του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται κάποια θέµατα για ατοµικές ή οµαδικές 

εργασίες, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή, για την επί χάρτου εξάσκηση των 

εκπαιδευόµενων στη λήψη αποφάσεων για τη σχεδίαση συστηµάτων ασφαλείας που 

να εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εξοπλισµός συστηµάτων ασφαλείας 
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1.1 Τα κύρια µέρη ενός συστήµατος ασφαλείας 

Κάθε ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας αποτελείται από διάφορα µέρη που 

διακρίνονται µεταξύ τους από το ρόλο που επιτελούν. Τα κυριότερα από αυτά είναι:  

• η κεντρική µονάδα ελέγχου µε το πρωτεύον τροφοδοτικό ισχύος, 

• το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης, 

• οι ανιχνευτές συµβάντων κινδύνου, 

• οι συσκευές σήµανσης συναγερµού, 

• η καλωδίωση της εγκατάστασης 

και προαιρετικά 

• το τµήµα επικοινωνίας και αποµακρυσµένης διαχείρισης, 

• το σύστηµα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας, 

• το δευτερεύον τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και 

• άλλες επικουρικές συσκευές. 

Στην κεντρική µονάδα ελέγχου ή αλλιώς πίνακα συναγερµού, όπως συχνά 

αναφέρεται, συνδέονται τα βασικότερα µέρη κάθε ηλεκτρονικού συστήµατος 

ασφαλείας. Η κεντρική µονάδα ενεργοποιείται, απενεργοποιείται ή τίθεται σε 

ορισµένο τρόπο λειτουργίας από τους χρήστες του συστήµατος χρησιµοποιώντας τις 

συσκευές ελέγχου πρόσβασης και προγραµµατίζεται ώστε να διαχειρίζεται 

κατάλληλα τα συµβάντα κινδύνου που θα ανιχνευτούν από τα αισθητήρια του 

συστήµατος. Όταν προκύψει κάποια έκτακτη κατάσταση, η κεντρική µονάδα 

προβαίνει πάντοτε στη σήµανση συναγερµού µε ηχητικό και φωτεινό σήµα και 

προαιρετικά στην τηλεειδοποίηση του ιδιοκτήτη ή και κάποιας υπηρεσίας ασφαλείας. 

Αν κριθεί απαραίτητο, το σύστηµα ασφαλείας µπορεί να εξοπλιστεί και µε συσκευές 

οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας. Κατάλληλη διάταξη τροφοδοσίας θα 

πρέπει να παρέχει αδιάλειπτα την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα µέρη του 

συστήµατος. Συµπληρωµατικά και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύστηµα µπορεί να 

εγκατασταθούν και άλλες συσκευές όπως θυροτηλεοράσεις και προβολείς. 
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1.2  Αντιπροσωπευτικά υλικά των συστηµάτων ασφαλείας  

Όπως προαναφέρθηκε, ένα σύστηµα ασφαλείας χωρίζεται σε υποσυστήµατα, 

καθένα από τα οποία διεκπεραιώνει συγκεκριµένες λειτουργίες. Κάθε υποσύστηµα 

υλοποιείται χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά τα οποία µε τη σειρά τους 

κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το ρόλο τους. Στη συνέχεια παρατίθενται, 

ανά υποσύστηµα, ένας κατάλογος µε τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται σε 

σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας, µαζί µε πληροφορίες για τα τεχνικά  

χαρακτηριστικά, για τη χρησιµότητα και για το κόστος καθενός από αυτά. 

 

1.2.1 Κεντρική µονάδα ελέγχου - πρωτεύον τροφοδοτικό 

Κατά την επιλογή της κεντρικής µονάδας ελέγχου ενός συστήµατος 

ασφαλείας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλήθος των ζωνών που εκείνη 

υποστηρίζει
[1], στη δυνατότητα παράκαµψης (bypass), υπό προϋποθέσεις, κάποιων 

ζωνών, στην ευκολία προγραµµατισµού της και στον αριθµό των εξόδων της που θα 

πρέπει να είναι αρκετές ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές απαιτήσεις ελέγχου 

άλλων συσκευών. Άλλα κρίσιµα χαρακτηριστικά της κεντρικής µονάδας, που όµως 

επηρεάζουν αρκετά το κόστος της, είναι η ύπαρξη τηλεφωνητή και η δυνατότητα 

αποµακρυσµένου ελέγχου της. 

Η κεντρική µονάδα εγκαθίσταται εντός µεταλλικού κιβωτίου µαζί µε το 

πρωτεύον τροφοδοτικό του συστήµατος ασφαλείας. Το τροφοδοτικό αυτό πρέπει 

διαρκώς να παρέχει την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τόσο της 

κεντρικής µονάδας όσο και των περιφερειακών συσκευών που τροφοδοτούνται από 

αυτή (π.χ. πληκτρολόγια, ανιχνευτές κ.λπ.). Για την ολοκλήρωση της τροφοδοτικής 

διάταξης χρειάζεται, εκτός από την πλακέτα της κεντρικής µονάδας,  ένας 

µετασχηµατιστής ρεύµατος και ένας συσσωρευτής. Η ισχύς του µετασχηµατιστή (σε 

VA) και η χωρητικότητα της µπαταρίας (σε Ah) καθορίζονται από το ηλεκτρικό 

φορτίο της εγκατάστασης. 

 
                                                             

1 Οι ανιχνευτές του συστήµατος οµαδοποιούνται από τον εγκαταστάτη σε ζώνες, ανάλογα µε τη θέση 
τους στην εγκατάσταση ή/και τον τύπο τους. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

- Κεντρική µονάδα ελέγχου, PARADOX SP5500 

 

� Υποστηρίζει 5 ζώνες, µε δυνατότητα αυτές να επεκταθούν στις 32. Οι ζώνες 

µπορεί να κατανεµηθούν σε ένα ή δύο υποσυστήµατα (partitions). 

� Μπορεί να δεχθεί µέχρι 15 πληκτρολόγια και 32 κωδικούς χρηστών. 

� ∆ιαθέτει 2 εξόδους για την οδήγηση ηλεκτρικών φορτίων (µε δυνατότητα να 

επεκταθούν στις 16). 

� ∆ιαθέτει µνήµη αποθήκευσης έως 256 συµβάντων. 

� ∆έχεται την πλακέτα τηλεφωνητή PARADOX VDMP3 για την αναφορά 

συµβάντων σε συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς µε φωνητικά µηνύµατα 

και για τον αποµακρυσµένο έλεγχο του συστήµατος από τηλεφωνικές συσκευές. 

� Μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο µε την προσθήκη της συσκευής PARADOX 

IP100, προκειµένου να αποστέλλει αναφορές συµβάντων µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο αλλά και να ελέγχεται πλήρως από απόσταση χρησιµοποιώντας ένα 

οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης. 

� Επιπλέον µπορεί να συνδεθεί µε µονάδες GSM - GPRS (π.χ PARADOX PCS200) 

για την αποστολή και λήψη σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) αναφοράς και 

ελέγχου αντίστοιχα. 

Ενδεικτική τιµή: 115,00€ (περιλαµβάνεται µετασχηµατιστής 230V/16,6V, 30VA). 
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- Πίνακας συναγερµού και πυρανίχνευσης, SIGMA ΖEUS-LΒ 

 

� Υποστηρίζει 10 ζώνες, επεκτάσιµες στις 90 και 6 υποσυστήµατα, 

� 16 πληκτρολόγια και 30 κωδικούς χρηστών και 

� εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό αυτόµατης όπλισης και αφόπλισης. 

� ∆ιαθέτει 4 προγραµµατιζόµενες εξόδους (µε δυνατότητα επέκτασης), 

� µνήµη καταγραφής 600 συµβάντων, 

� τηλεφωνητή για σύνδεση σε σταθερό δίκτυο, µε υποστήριξη λειτουργιών  

αποµακρυσµένου ελέγχου από κέντρο λήψης σηµάτων και αντικεραυνική 

προστασία στην είσοδο της τηλεφωνικής γραµµής. Συνεργάζεται µε τη µονάδα 

συνθετητή φωνής δύο µηνυµάτων VSM-01. 

Ενδεικτική τιµή: 180,00€ + 50,00€ για τον πίνακα (περιλαµβάνονται 2 πληκτρολόγια 

και µετασχηµατιστής ρεύµατος) και για τη VSM-01 αντίστοιχα. 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

- Μ/Τ 230/16,6V, 70VA 

 

Ενδεικτική τιµή: 9,20€ 
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

- Μπαταρία PS12-2.3AH 

 

Μόλυβδου, επαναφορτιζόµενη, 12V/2,3AH 

Ενδεικτική τιµή: 11,00€ 

 

- Μπαταρία MK12-4.5ΑΗ 

 

Μόλυβδου, επαναφορτιζόµενη, 12V/4,5AH 

Ενδεικτική τιµή: 14,90€ 

 

1.2.2   Έλεγχος  πρόσβασης 

Ο έλεγχος της πρόσβασης στον προστατευόµενο χώρο εξασφαλίζει την 

ελεύθερη είσοδο και την περιήγηση σε αυτόν µόνο σε όσους έχει δοθεί το σχετικό 

δικαίωµα. Η κυριότερη συσκευή ελέγχου πρόσβασης που χρησιµοποιείται στις 

κατοικίες είναι το πληκτρολόγιο εισαγωγής αριθµητικών κωδικών 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήµατος ασφαλείας ενώ στους 

επαγγελµατικούς χώρους χρησιµοποιούνται συχνότερα αναγνώστες καρτών και πιο 

σπάνια, ηλεκτρονικά κλειδιά ή συσκευές αναγνώρισης βιοµετρικών χαρακτηριστικών 

(δακτυλικού αποτυπώµατος, ίριδας). 
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- Πληκτρολόγιο, PARADOX K10H 

 

Με φωτιζόµενα πλήκτρα. Συνεργάζεται µε την κεντρική µονάδα PARADOX SP5500. 

Ενδεικτική τιµή: 80,00€ 

 

- Πληκτρολόγιο, SIGMA ZEUS-KP/BL 

 

Με φωτιζόµενη οθόνη αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Συνεργάζεται µε την κεντρική 

µονάδα SIGMA ZEUS. 

Ενδεικτική τιµή: 98,00€ 

 

- Πληκτρολόγιο, SIGMA ZEUS-KP-RFID/S 

 

Με φωτιζόµενη οθόνη και αναγνώστη έως και 99 καρτών ή κλειδιών ασύρµατης 

ταυτοποίησης (RF-ID). Συνεργάζεται µε την κεντρική µονάδα SIGMA ZEUS. 

Ενδεικτική τιµή: 138,00€ 
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- Ηλεκτρονικό κλειδί RF-ID, SIGMA SGM-01KF 

 

Κλειδί ασύρµατης ταυτοποίησης (RF-ID) τύπου µπρελόκ. Συνεργάζεται µε το 

πληκτρολόγιο SIGMA ZEUS-KP-RFID/S. Με την προσέγγιση του κλειδιού στο 

πληκτρολόγιο του συστήµατος ασφαλείας επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση ή η 

απενεργοποίηση του συστήµατος. Απλοποιεί αρκετά τη διαδικασία ελέγχου της 

πρόσβασης και χρησιµοποιείται συνήθως σε επαγγελµατικούς χώρους. 

Ενδεικτική τιµή: 4,50€ 

 

- Πληκτρολόγιο µε αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος, IDΤECK FINGER007 

 

Χρησιµοποιείται ως ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών ασφαλείας για τον έλεγχο της 

πρόσβασης σε ένα χώρο µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: µε 

πληκτρολόγιο, µε κάρτα ασύρµατης ταυτοποίησης και µε αναγνώριση δακτυλικού 

αποτυπώµατος. Αναγνωρίζει µέχρι 720 χρήστες και µπορεί να αποθηκεύσει έως 

5.200 συµβάντα µεταξύ των οποίων την ώρα εισόδου και εξόδου καθώς και το χρόνο 

παραµονής των καταχωρηµένων χρηστών. ∆ιαθέτει θύρα RS232 για τη σύνδεσή του 

µε Η/Υ καθώς και 4 ανεξάρτητες εισόδους και 4 εξόδους. Με την προσθήκη ειδικής 

κάρτας επέκτασης µπορεί να συνδεθεί και σε δίκτυο Ethernet. 

Ενδεικτική τιµή: 1.214,75€ 
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- Κάρτα RF-ID, IDTECK IDC-170 

 

Κάρτα ασύρµατης ταυτοποίησης (RF-ID). Συνεργάζεται µε το πληκτρολόγιο 

IDΤECK FINGER007. Για την ταυτοποίηση του χρήστη χρειάζεται απλά η 

προσέγγιση της κάρτας σε απόσταση µικρότερη των 10cm από τον αναγνώστη. 

Ενδεικτική τιµή: 2,98€  

 

1.2.3 Ανιχνευτές συµβάντων κινδύνου 

Το σύστηµα ασφαλείας ειδοποιείται για την εκδήλωση διάφορων 

καταστάσεων κινδύνου, όπως το άνοιγµα µιας θύρας, η θραύση ενός υαλοπίνακα, η 

ανεπιθύµητη κίνηση ανθρώπων σε ένα χώρο, η διαρροή αερίων ή/και υγρών, η 

ύπαρξη πυρκαγιάς κ.ά. από ανάλογους ανιχνευτές που συνδέονται µε την  κεντρική 

µονάδα ενσύρµατα ή/και ασύρµατα. Οι ανιχνευτές διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά  

αισθητήρια και η έξοδός τους είναι συνήθως τύπου φυσιολογικά κλειστής επαφής 

(Normal Close, N.C.). Έτσι καθίσταται δυνατή η εν σειρά σύνδεση πολλών 

ανιχνευτών µαζί στην ίδια ζώνη του πίνακα συναγερµού, µε αποτέλεσµα την 

απλοποίηση της εγκατάστασης και την εξοικονόµηση καλωδίων σύνδεσης. Όσοι από 

τους ενσύρµατους ανιχνευτές χρειάζονται ηλεκτρική ισχύ για να λειτουργήσουν, 

τροφοδοτούνται συνήθως από την κεντρική µονάδα του συστήµατος ασφαλείας ενώ 

οι ασύρµατοι ανιχνευτές χρειάζονται ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας (π.χ. µπαταρία). 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ   

Οι µαγνητικές επαφές  τοποθετούνται κυρίως στο άνοιγµα των εξωτερικών 

κουφωµάτων και λειτουργούν ως παγίδες. Αποτελούνται από δύο στελέχη. Στο ένα 

στέλεχος, αυτό µε τα καλώδια, εσωκλείεται µια µεταλλική επαφή και τοποθετείται 

στο ακίνητο µέρος των κουφωµάτων. Στο άλλο, βρίσκεται ενσωµατωµένος ένας 
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µαγνήτης και τοποθετείται στο κινητό µέρος. Με το άνοιγµα των κουφωµάτων, το 

ένα στέλεχος αποµακρύνεται από το άλλο κι έτσι προκαλείται το άνοιγµα της επαφής. 

 

- Μαγνητική επαφή, SUNWAVE SD-8561W 

 

Βιδωτή και αυτοκόλλητη, σε λευκό χρώµα. Λειτουργεί από µέγιστη απόσταση 

24mm. 

Ενδεικτική τιµή: 2,10€ 

 

- Μαγνητική επαφή, SUNWAVE SD-70B 

 

Για πόρτες ασφαλείας, χωνευτή, διαµέτρου 19mm, σε καφέ χρώµα. Λειτουργεί από 

µέγιστη απόσταση 30mm. 

Ενδεικτική τιµή: 2,50€ 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

Ορισµένες φορές επιχειρείται η παραβίαση των κουφωµάτων όχι µε το 

άνοιγµά τους αλλά µε τη θραύση των υαλοπινάκων τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, 

τοποθετούνται κοντά σε κουφώµατα µε τζάµια συσκευές που ανιχνεύουν τη θραύση 

τους από τον ήχο που παράγεται εκείνη τη στιγµή. Κάποιοι ανιχνευτές αντιδρούν και 

στις έντονες δονήσεις των υαλοπινάκων. 
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- Ανιχνευτής θραύσης υαλοπινάκων, PARADOX  LS321 

 

Κατάλληλος για πάχος υαλοπινάκων µέχρι 5mm, µε γραµµική ρύθµιση ευαισθησίας 

και κάλυψη έως 9µ µε γωνία 60°. 

Ενδεικτική τιµή: 29,00€ 

 

- Ανιχνευτής κρούσης και θραύσης υαλοπινάκων, SIGMA STAR 

 

Ανιχνευτής δύο συχνοτήτων (κρούσης και θραύσης τζαµιών), ρυθµιζόµενης 

ευαισθησίας (50% ή 100%). Κάλυψη έως 5µ µε γωνία 90°. 

Ενδεικτική τιµή: 35,60€ 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ανιχνεύουν την κίνηση των ζώντων οργανισµών σε ένα χώρο 

αντιλαµβανόµενοι κυρίως τις µεταβολές της θερµικής ακτινοβολίας που λαµβάνουν 

από τα διάφορα σηµεία του ορίζοντα. Υπάρχουν ανιχνευτές κίνησης κατάλληλοι 

µόνο για εσωτερικούς χώρους και άλλοι για χρήση και σε εξωτερικούς χώρους. 

Ορισµένοι ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν την κίνηση των κατοικίδιων, 

ώστε να µην προκαλούνται ψευδείς συναγερµοί από αυτά. ∆ιατίθενται σε διάφορες 

συσκευασίες µε βάσεις για στήριξη σε τοίχο, σε οροφή ή σε κάποια γωνιά, ανάλογα 

µε την περιοχή που χρειάζεται να επιβλέπουν. 
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- Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR[2] , NEXT K9-85 

 

Για στήριξη σε τοίχο, µε απαριθµητή παλµών και διακόπτη tamper. Κάλυψη µέχρι 

12µ µε γωνία 90°. ∆εν ανιχνεύει ζώα µάζας µικρότερης από 36kgr. 

Ενδεικτική τιµή: 19,00€ 

 

- Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX  Κ-980 

     

Με περιστρεφόµενη βάση, απαριθµητή παλµών και διακόπτη tamper. Κάλυψη µέχρι 

12µ µε γωνία 90°. ∆εν ανιχνεύει ζώα µάζας µικρότερης από 36kgr.                                                                

Ενδεικτική τιµή: 36,50€ 

 

- Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX DG467 

 

Για στήριξη σε οροφή, µε διπλό αισθητήρα, γωνία κάλυψης 360° και απόσταση 

κάλυψης µέχρι 7µ από ύψος εγκατάστασης 2,4µ ή µέχρι 11µ από ύψος 3,7µ. 

Ενδεικτική τιµή: 66,00€ 

                                                             

2 PIR, Passive Infrared 
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- Ανιχνευτής κίνησης τύπου PIR, PARADOX 460 Paradoor. 

 

Τύπου κουρτίνας µε δυνατότητα ρύθµισης του φακού εστίασης στις 0° ή στις 10° και 

µε αυτόµατη προσαρµογή στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Χρησιµοποιείται και 

για το αυτόµατο άνοιγµα θυρών. Κάλυψη 6m x 4,5m (Y x Π). 

Ενδεικτική τιµή: 63,50€ 

 

- Ανιχνευτής κίνησης για εξωτερικούς χώρους, CROW EDS-2000 DUO 

     

∆ιπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και µικροκυµάτων) µε τετραπλό πυροηλεκτρικό 

αισθητήρα, µε θερµοκρασιακή αντιστάθµιση, σε αδιάβροχη προστατευτική θήκη 

IP55. Κάλυψη µέχρι 15µ µε γωνία 90° από ύψος 2,4µ. Αγνοεί ζώα µάζας µικρότερης 

από 55kgr. 

Ενδεικτική τιµή: 185,00€ 

 

ΚΥΜΑΤΙΚΟΙ ΦΡΑΚΤΕΣ 

Τοποθετούνται συνήθως στις πλευρές των κουφωµάτων τα οποία χρειάζεται 

κάποιες στιγµές να παραµένουν ανοιχτά (π.χ. τους καλοκαιρινούς µήνες) ή σε 

περάσµατα προς υπαίθριους χώρους µε απαγορευµένη πρόσβαση. Χρησιµοποιούν 

δέσµες υπέρυθρων ή µικροκυµατικών ακτινών. 
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- Φράγµα µε πολλαπλή δέσµη υπερύθρων 

 

Τύπου κολόνας, από πλαστικό και αλουµίνιο. Παντός  καιρού, για χρήση σε 

εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για τοποθέτηση σε 

µπαλκονόπορτες και παράθυρα. ∆ιατίθενται διάφορα µοντέλα µε διαφορετικά ύψη 

(από 41cm έως 2m) και εµβέλεια κάλυψης (έως 60m). 

Ενδεικτική τιµή ζεύγους: 83,00€ (ΑΒΧ-208, 8 δεσµών, 140cm x 20m). 

 

- Φράγµα µε διπλή δέσµη υπερύθρων, SENGATE 2PH-60DQ 

     

Με εµβέλεια µέχρι 60µ σε εξωτερικούς χώρους, µε αυτόµατη ρύθµιση της 

ευαισθησίας έναντι των περιβαλλοντικών µεταβολών, σε θήκη κατηγορίας IP55 για 

προστασία έναντι της σκόνης, της βροχής και του πάγου και µε επιπλέον 

αντικεραυνική προστασία. 

Ενδεικτική τιµή: 168,00€ 
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- Φράγµα µε δέσµη µικροκυµάτων, CROW CSB-200 Digilon 

     

Εµβέλειας µέχρι 200µ, σε αδιάβροχη προστατευτική θήκη IP65. 

Ενδεικτική τιµή: 750,00€ 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

Εκτός από τον αντικλεπτικό του ρόλο, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προλαµβάνει, να ανιχνεύει και σε ορισµένες 

περιπτώσεις να καταστέλλει µια πυρκαγιά. Για την πυρασφάλεια ενός χώρου 

εγκαθίστανται κυρίως ανιχνευτές καπνού και αερίων, πλήκτρα αναγγελίας φωτιάς 

καθώς και συσκευές αυτόµατης και χειροκίνητης  πυρόσβεσης. 

 

-  Ανιχνευτής καπνού, KONIG SEC-SA30   

 

Οπτικός. Λειτουργεί µε µπαταρία 9V. Μέχρι 40 τέτοιοι ανιχνευτές µπορεί να 

συνδεθούν παράλληλα στην ίδια είσοδο ενός πίνακα συναγερµού και πυρανίχνευσης. 

Ενδεικτική τιµή: 10,00€ 
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- Ανιχνευτής µονοξειδίου του άνθρακα (CO), CDS-934 

 

Το όριο διέγερσής του είναι τα 150ppm [3]. Περιέχει σειρήνα 70dB@1µ. 

 Ενδεικτική τιµή: 25,80€ 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Υ∆ΑΤΟΣ 

Συνήθως χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση βλαβών σε αντλιοστάσια ή 

υπερχειλίσεων σε φρεάτια συλλογής όµβριων υδάτων. 

   

- Ανιχνευτής διαρροών νερού 

   

Ενδεικτική τιµή: 19,00€ 

 

 

 

                                                             

3 1ppm=1 part per million δηλαδή 1 µέρος/εκατοµµύριο. 
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1.2.4 Σήµανση συναγερµού 

Μόλις ανιχνευτεί κάποιο συµβάν κινδύνου, η κεντρική µονάδα σηµαίνει 

συναγερµό ειδοποιώντας πρώτα ηχητικά τους ενοίκους και τους γείτονες µε την 

ενεργοποίηση µιας εσωτερικής και µιας εξωτερικής σειρήνας αντίστοιχα. Παράλληλα 

µπορεί να προκαλέσει το άναµµα επιλεγµένων φωτιστικών. Για τον εύκολο 

εντοπισµό του κτιρίου στο οποίο έχει σηµάνει συναγερµός, οι εξωτερικές σειρήνες 

διαθέτουν επιπλέον και φωτοσηµαντήρα. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να 

εγκατασταθούν επιπλέον συσκευές παραγωγής καπνού ή/και δυνατά διακοπτόµενα 

φώτα για να περιορίσουν το οπτικό πεδίο των κακόβουλων επισκεπτών. 

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ 

Οι σειρήνες συναγερµού διακρίνονται σε εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Οι σειρήνες εσωτερικών χώρων τοποθετούνται µέσα στον προστατευόµενο χώρο για 

την ηχητική ειδοποίηση των ενοίκων και την πρόκληση πανικού στους κακόβουλους 

επισκέπτες. Οι σειρήνες εξωτερικού χώρου τοποθετούνται σε ψηλό και εµφανές 

σηµείο αλλά µε δύσκολη πρόσβαση. Εξοπλίζονται µε διακόπτη τύπου tamper, που τις 

ενεργοποιεί αυτόµατα όταν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει το κάλυµµά τους. 

∆ιαθέτουν ξεχωριστή επαναφορτιζόµενη µπαταρία ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα 

τη λειτουργία τους ακόµη και σε  περίπτωση διακοπής του ρεύµατος από την 

κεντρική µονάδα ελέγχου του συστήµατος ασφαλείας µε το οποίο συνδέονται. Όταν η 

εξωτερική σειρήνα ενός συστήµατος ασφαλείας δε φαίνεται εύκολα από την κύρια 

είσοδο του κτιρίου ή όταν το κτίριο διαθέτει περισσότερες από µία εισόδους, τότε 

τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία οµοιώµατα σειρήνας. 

 

- Εσωτερική σειρήνα συναγερµού (πανικού), PS-088 

 

Πιεζοηλεκτρική, σε πλαστικό κέλυφος, 110dB@1µ. Τροφοδοσία: 6-12VDC/240mA. 

Ενδεικτική τιµή: 3,50€ 
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- Εξωτερική σειρήνα συναγερµού, MARS-600 

 

110dB@1µ, αυτοτροφοδοτούµενη, µε πλαστικό κέλυφος και LED φλας,. 

Ενδεικτική τιµή: 27,00€ 

 

- Εξωτερική σειρήνα συναγερµού, SIGMA VENUS-FSD 

 

122dB@1µ, αυτοτροφοδοτούµενη από εσωτερική µπαταρία που της εξασφαλίζει έως 

και 16 λεπτά σήµανσης, µε προστασία έναντι του µονωτικού αφρού, µε φλας. 

Ενδεικτική τιµή:   106,00€ 

 

- Οµοίωµα σειρήνας συναγερµού, AVIDSEN 100743 

 

Χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 

Ενδεικτική τιµή: 29,00€ 
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- Συσκευή παραγωγής καπνού, CONCEPT RAPID-ELM 

 

∆ηµιουργεί πυκνό σύννεφο καπνού µε παροχή 300m3/λεπτό και καταφέρνει να 

περιορίσει σε µεγάλο βαθµό το οπτικό πεδίο των διαρρηκτών. Ο καπνός που 

παράγεται (χρησιµοποιώντας ειδικό υγρό(κόστους 52,50€/500ml) δεν είναι αγώγιµος, 

δεν προκαλεί βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και δεν αφήνει 

κατάλοιπα σε υφάσµατα ή σε άλλες επιφάνειες Μπορεί να ενεργοποιηθεί και 

χειροκίνητα την κρίσιµη στιγµή (π.χ. από τον ταµία ή τον πωλητή). Συνιστάται για 

χρήση σε καταστήµατα πολυτελών ειδών (κοσµηµατοπωλεία, αρωµατοπωλεία, 

αφορολόγητων ειδών), σε ενεχυροδανειστήρια, σε αποθήκες, σε γραφεία και σε 

καταστήµατα ερηµικών περιοχών όπως στις εθνικές οδούς κ.α. Συνήθως τοποθετείται 

στην οροφή. 

Ενδεικτική τιµή: 1.232,00€ 

 

- Φλας µε λαµπτήρα Ξένου, CONCEPT CSS-STR 

 

Παράγει έντονες φωτεινές αναλαµπές που αυξάνουν την αποτρεπτική επίδραση των 

µηχανών καπνού. 

Ενδεικτική τιµή: 801,00€ 
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1.2.5   Σύστηµα επικοινωνίας 

Με το σύστηµα επικοινωνίας καθίσταται επιπλέον δυνατή και η 

τηλεειδοποίηση των χρηστών της υπό φύλαξη περιουσίας, κάθε φορά που η κεντρική 

µονάδα σηµαίνει συναγερµό. Στην απλούστερή του µορφή το σύστηµα επικοινωνίας 

υλοποιείται µε µια συσκευή τηλεφωνητή που συνδέεται µε το δίκτυο της σταθερής 

ή/και της κινητής τηλεφωνίας. Ο τηλεφωνητής προγραµµατίζεται έτσι ώστε µε την 

ενεργοποίηση του συναγερµού να καλεί συγκεκριµένους τηλεφωνικούς αριθµούς και 

να αναγγέλλει ηχογραφηµένες αναφορές συµβάντων ή να στέλνει σύντοµα 

ενηµερωτικά γραπτά µηνύµατα (SMS). Εάν ο πελάτης το ζητήσει,  µπορεί να 

ειδοποιείται και το Κέντρο Λήψης Σηµάτων κάποιας εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας, έναντι σχετικής αµοιβής. Με χρήση άλλων, πιο πολύπλοκων µονάδων, 

µπορεί να επιτευχθεί και ο αποµακρυσµένος έλεγχος του συστήµατος ασφαλείας. 

 

- Πλακέτα τηλεφωνητή, PARADOX VDMP3. 

 

Συνεργάζεται µε τον πίνακα συναγερµού PARADOX SP5500. Μπορεί να καλέσει έως 

5 τηλεφωνικούς αριθµούς και να αναγγείλει ανάλογα, ηχογραφηµένα από πριν, 

φωνητικά µηνύµατα αναφοράς καταστάσεων συναγερµού. Μπορεί να δεχθεί εντολές 

όπλισης/αφόπλισης του συστήµατος ασφαλείας καθώς και ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης των ηλεκτρικών φορτίων που συνδέονται στις εξόδους της 

κεντρικής µονάδας.  

Ενδεικτική τιµή: 80,00€ 
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- Τηλεφωνητής, SIGMA HERMES 

 

2 καναλιών (δηλαδή 2 φωνητικών µηνυµάτων), µε αντικεραυνική προστασία. Μπορεί 

να καλέσει µέχρι 8 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς (ανά κανάλι). Λειτουργεί 

είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε πίνακες συναγερµού και πυρανίχνευσης που δε 

διαθέτουν ενσωµατωµένο τηλεφωνητή. 

Ενδεικτική τιµή: 97,60€ 

 

- Συσκευή επικοινωνίας µε το δίκτυο GSM, PARADOX PCS200 

 

Χρησιµοποιείται για την αποστολή ενηµερωτικών SMS από πίνακες συναγερµού 

PARADOX προς έως και 8 κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να συνδεθεί και στο δίκτυο 

σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για λόγους οικονοµίας, πρώτα ελέγχει 

την κατάσταση της γραµµής σύνδεσης µε το σταθερό δίκτυο κι αν διαπιστώσει ότι 

αυτή δε λειτουργεί τότε πραγµατοποιεί τις κλήσεις του από το δίκτυο της κινητής 

τηλεφωνίας. 

Ενδεικτική τιµή: 302,00€ 
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- Συσκευή επικοινωνίας µε το δίκτυο GSM, SIGMA ORION 

 

Μπορεί να συνδεθεί και στο δίκτυο σταθερής και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

Ελέγχει την κατάσταση της γραµµής σύνδεσης µε το σταθερό δίκτυο κι αν 

διαπιστώσει ότι αυτή δε λειτουργεί τότε πραγµατοποιεί τις κλήσεις του από το δίκτυο 

της κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία ενός πίνακα 

συναγερµού µέσω του δικτύου GSM, για την όπλιση και την αφόπλισή του καθώς και 

για τον τηλεχειρισµό συσκευών µε SMS. 

Ενδεικτική τιµή: 225,00€ 

 

- Μονάδα σύνδεσης µε το διαδίκτυο, PARADOX IP100 

 

Αναλαµβάνει την αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

από πίνακες συναγερµού PARADOX και παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης 

διαχείρισης του συστήµατος ασφαλείας από ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε πρόγραµµα περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό. 

Ενδεικτική τιµή: 185,00€ 
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1.2.6   Καλωδίωση 

Για τη σύνδεση των συσκευών του συστήµατος ασφαλείας µε την κεντρική 

µονάδα ελέγχου του, χρησιµοποιούνται ειδικά καλώδια µε τα οποία µεταφέρονται 

τόσο τα σήµατα µετάδοσης των πληροφοριών όσο και τα ρεύµατα της τροφοδοσίας. 

Στην περίπτωση που το κτίριο είναι υπό κατασκευή, η καλωδίωση είναι ευκολότερη. 

Τα καλώδια θα πρέπει να δροµολογηθούν προς την κεντρική µονάδα µέσα από 

πλαστικούς σωλήνες παρόµοιους µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση που η κατασκευή του κτιρίου έχει 

ήδη ολοκληρωθεί, η καλωδίωση στηρίζεται στον τοίχο. 

 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Υπάρχουν αρκετών ειδών καλώδια που διαφέρουν στο πλήθος των χάλκινων 

αγωγών που περιέχουν και στο είδος της µόνωσης που χρησιµοποιείται σε αυτά. Για 

τη σύνδεση των ανιχνευτών χρησιµοποιούνται χάλκινοι αγωγοί µε πάχος 0,22mm. 

 

- Καλώδιο 4x0,22 

 

Ενδεικτική τιµή: 0,26€/µ 

 

- Καλώδιο 6x0,22    

     

Ενδεικτική τιµή: 0,37€/µ 
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- Καλώδιο 8x0,22 

     

Ενδεικτική τιµή: 0,50€/µ 

 

- Καλώδιο για κάµερες 

 

Με οµοαξονικό ζεύγος για τη µετάδοση του σήµατος εικόνας και ξεχωριστούς 

αγωγούς για την παροχή της τροφοδοσίας ισχύος.            

Ενδεικτική τιµή: 0,62 €/µ 

 

- Καλώδιο σύνδεσης  θυροτηλεόρασης 

 

Με οµοαξονικό ζεύγος και 10 επιπλέον αγωγούς. 

Ενδεικτική τιµή: 2,00 €/µ 
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1.2.7   Οπτική επιτήρηση και καταγραφή εικόνας 

Τα συστήµατα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας χρησιµοποιούνται 

στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητος ο οπτικοακουστικός έλεγχος και η 

αποθήκευση εικόνων και ήχου από τον επιτηρούµενο χώρο. Πλέον, η σύγχρονη 

τεχνολογία µας επιτρέπει να επιτηρούµε το χώρο και από απόσταση, ακόµη και από 

ένα κινητό τηλέφωνο. 

Αντιπροσωπευτικές µονάδες τέτοιων συστηµάτων είναι οι κάθε είδους 

κάµερες (κρυφές ή φανερές, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σταθερές ή 

τηλεχειριζόµενες), οι τράπεζες αποµακρυσµένου ελέγχου καµερών, οι ψηφιακές 

συσκευές καταγραφής εικόνας (DVR, Digital Video Recording), οι µονάδες 

αποθήκευσης των αρχείων βίντεο (συνήθως σκληροί δίσκοι) και οι οθόνες 

παρατήρησης.  

 

ΚΑΜΕΡΕΣ 

- Έγχρωµη κάµερα οροφής, AVTECH AVC442 

 

� Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

� Υψηλής ανάλυσης (753x582). 

� Ελάχιστη απαιτούµενη φωτεινότητα: 0,05Lux. 

� Γωνία λήψης: 54° ή 84,5°. 

� Τροφοδοσία 12VDC/70mA. 

Ενδεικτική τιµή: 69,30€ 
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- Έγχρωµη κάµερα οροφής, ελεγχόµενης εστίασης, AVTECH AVK522 

 

� Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

� Υψηλής ανάλυσης (753x582). 

� Ελάχιστη απαιτούµενη φωτεινότητα: 0,15Lux. 

� Γωνία λήψης: 36°-75°, ρυθµιζόµενη από απόσταση µε την τεχνολογία DCSS[4]. 

� Τροφοδοσία 12VDC/240mA. 

Ενδεικτική τιµή: 161,00€ 

 

- Έγχρωµη κάµερα µε προβολέα υπερύθρων, AVTECH KPC172 

 

� Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχη, µε πιστοποίηση IP66. 

� Υψηλής ανάλυσης (728x488). 

� 12 IR LED της εξασφαλίζουν επαρκή φωτισµό για λήψη εικόνας και στο σκοτάδι, 

σε απόσταση έως 15µ από το σηµείο εγκατάστασής της. 

� Γωνία λήψης: 36°-85,4°, ρυθµιζόµενη κατά την εγκατάσταση. 

� Τροφοδοσία 12VDC/170mA. 

Ενδεικτική τιµή: 62,30€ 
                                                             

4 (DCSS, DVR Camera Communication System): χάρη στην τεχνολογία αυτή, δεν απαιτείται ξεχωριστή 
σύνδεση της κάµερας για τη µεταφορά του σήµατος τηλεχειρισµού της πέρα από το οµοαξονικό 
καλώδιο µεταφοράς του σήµατος βίντεο. 
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- Κάµερα PTZ εξωτερικών χώρων, AVTECH AVP322 

 

� Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (µε πιστοποίηση IP66). 

� Υψηλής ανάλυσης (752x582). 

� Pan/Tilt/Zoom: 360°/90°/x22. 

� Γωνία λήψης: 4°-60°. 

� Παρέχει τη δυνατότητα της αυτόµατης παρακολούθησης οποιουδήποτε 

αντικειµένου εντοπιστεί να κινείται εντός του οπτικού της πεδίου. 

� Τροφοδοσία 12VDC/1,5A. 

Ενδεικτική τιµή: 647,50€ 

 

- Κάµερα PTZ εξωτερικών χώρων, AVTECH AVK584 

 

� Τα βασικά τεχνικά  χαρακτηριστικά της είναι όµοια µε αυτά της προηγούµενης 

κάµερας. Επιπλέον, υποστηρίζει και την τεχνολογία DCCS. 

� Επίσης διαθέτει θερµαντικό στοιχείο και ανεµιστήρα για την απρόσκοπτη 

λειτουργία της σε ακραίες θερµοκρασίες του περιβάλλοντος. 

� Τροφοδοσία 12VDC/3A. 

Ενδεικτική τιµή: 703,00€ 
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- Έγχρωµη δικτυακή κάµερα εξωτερικών χώρων, AVTECH AVN252 

 

� Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχη, µε πιστοποίηση IP67. 

� Υψηλής ανάλυσης (752x582/H.264). 

� Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet και το σήµα της µπορεί να προβληθεί µε χρήση ενός 

προγράµµατος περιήγησης σε κάθε συσκευή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

� 56 IRED της εξασφαλίζουν επαρκή φωτισµό για τη λήψη εικόνας και στο 

σκοτάδι, σε απόσταση έως 40µ από το σηµείο εγκατάστασής της. 

� Γωνία λήψης: 48°.  

� Τροφοδοσία 12VDC/1,5A. 

Ενδεικτική τιµή: 178,50€ 

 

- Περιστρεφόµενη, ασύρµατη δικτυακή κάµερα εσωτερικών χώρων, TELCO NC530W 

 

Μπορεί να συνδεθεί ενσύρµατα σε δίκτυο από τη θύρα Ethernet που διαθέτει και 

ασύρµατα µε το πρωτόκολλο 802.11b/g. Το έγχρωµο οπτικοακουστικό σήµα της, 

µέγιστης ανάλυσης VGA (640x480), µπορεί να προβληθεί µε χρήση ενός 

προγράµµατος περιήγησης σε κάθε συσκευή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορεί να 

συνδεθεί σε πίνακα συναγερµού τον οποίο διεγείρει κάθε φορά που ανιχνεύει κίνηση 

σε καθορισµένες περιοχές της εικόνας που λαµβάνει. ∆έχεται κάρτα τύπου SD (32GB 
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max) στην οποία µπορεί να καταγράψει φωτογραφίες και βίντεο µε συµπίεση H.264, 

όταν ανιχνεύσει κίνηση, είτε κατόπιν εντολής από µακριά. Μπορεί επιπλέον να 

ενεργοποιηθεί από οποιοδήποτε εξωτερικό ανιχνευτή κατάστασης συναγερµού. 

Συνοδεύεται µε κατάλληλο λογισµικό για τη ρύθµισή της από προσωπικό 

υπολογιστή. Από το λογισµικό αυτό µπορεί να δοθεί και εντολή για την περιστροφή 

της κάµερας στο οριζόντιο επίπεδο (350° max) ή και στο κατακόρυφο (100° max). 8 

IRED της εξασφαλίζουν επαρκή φωτισµό για τη λήψη εικόνας και στο σκοτάδι, σε 

απόσταση µέχρι 5µ από το σηµείο εγκατάστασής της. Τροφοδοσία 5VDC/1,2A. 

Ενδεικτική τιµή: 189,00€ 

 

- Ασύρµατη δικτυακή και 3G κάµερα εσωτερικών χώρων, TELTONICA MVC-200 

 

Μπορεί να συνδεθεί ενσύρµατα σε δίκτυο από τη θύρα Ethernet που διαθέτει αλλά 

και ασύρµατα σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G. Είναι ιδανική για χρήση σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο παρά µόνο µέσω του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας. Το έγχρωµο οπτικοακουστικό σήµα της, µέγιστης ανάλυσης 

(720x576/25fps/H.264, JPEG), µπορεί να προβληθεί µε χρήση ενός προγράµµατος 

περιήγησης σε κάθε συσκευή µε σύνδεση στο διαδίκτυο. ∆έχεται κάρτα τύπου SD 

(32GB max) στην οποία µπορεί να καταγράψει φωτογραφίες και βίντεο µε συµπίεση 

H.264, όταν ανιχνεύσει κίνηση είτε µε εντολή από µακριά. Μπορεί επιπλέον να 

ενεργοποιηθεί από οποιοδήποτε εξωτερικό ανιχνευτή κατάστασης συναγερµού. 

Συνοδεύεται µε κατάλληλο λογισµικό για τη ρύθµισή της από προσωπικό 

υπολογιστή. Τροφοδοσία 12VDC/0,5A. 

Ενδεικτική τιµή: 490,00€ 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ 

Οι τράπεζες αποµακρυσµένου ελέγχου καµερών χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για τον έλεγχο της κατεύθυνσης σκόπευσης και της εστίασης καµερών 

επιτήρησης τύπου PTZ. Συνήθως εγκαθίστανται σε αίθουσες ελέγχου  µεγάλων 

εγκαταστάσεων ασφαλείας απ’ όπου επιτηρείται η κίνηση ανθρώπων και οχηµάτων. 

Τα σήµατα εικόνας των καµερών χρειάζεται, ως συνήθως,  να οδηγηθούν σε 

καταγραφείς ανάλογου πλήθους καναλιών, από όπου στη συνέχεια προβάλλονται σε 

οθόνες. 

  

- Τράπεζα ελέγχου PTZ καµερών, AVTECH AVP-101 

    

Μέσω µιας σύνδεσης τύπου RS-485 µπορεί να ελέγξει µέχρι 64 συσκευές, DVR και 

PTZ κάµερες, συµβατές µε τα πρωτόκολλα ελέγχου AVTECH, PELCO-D και 

PELCO-P. Ο έλεγχος των καµερών PTZ γίνεται εύκολα από το χειριστήριο τύπου 

λεβιέ 3∆ που διαθέτει. Εξάγει σήµα συναγερµού και διαθέτει ενσωµατωµένο 

µικρόφωνο για την αναγγελία φωνητικών µηνυµάτων από το χειριστή του, µέσω 

κάποιας µεγαφωνικής εγκατάστασης.  

Ενδεικτική τιµή: 406,00€ 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ 

- ∆ικτυακός καταγραφέας βίντεο 4 καναλιών, AVTECH KPD674 

    

� Μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα, µε πολυπλεξία, 4 σήµατα ήχου και 4 σήµατα 

εικόνας από διαφορετικές πηγές. 

� Τα σήµατα εικόνας µπορεί να προβάλλονται τοπικά σε εξωτερική οθόνη (δε 

συµπεριλαµβάνεται) σε διάταξη πλέγµατος ή διαδοχικά το ένα µετά το άλλο. 

� Η εγγραφή της εικόνας µπορεί να ξεκινήσει χειροκίνητα από το χειριστή του ή 

αυτόµατα α) σύµφωνα µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, β) όταν δεχθεί σήµα 

συναγερµού από άλλη εξωτερική συσκευή (π.χ. από κάποιον ανιχνευτή) ή γ) όταν 

παρατηρηθεί κίνηση σε καθορισµένες περιοχές των λαµβανόµενων εικόνων. 

� Ως µέσο αποθήκευσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί εσωτερικός σκληρός δίσκος ή 

εξωτερικός οδηγός µε σύνδεση USB ή κάποιο δικτυακό µέσο. 

� Το σήµα βίντεο συµπιέζεται σύµφωνα µε το πρότυπο Η.264, µε αποτέλεσµα τα 

αρχεία που προκύπτουν να έχουν σχετικά µικρό  µέγεθος. 

� Τοπικά ο χειρισµός του επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός ποντικιού µέσα από ένα 

γραφικό περιβάλλον. 

� Αν συνδεθεί στο διαδίκτυο, µέσω της θύρας Ethernet που διαθέτει, παρέχει τη 

δυνατότητα της αποµακρυσµένης επιτήρησης των λαµβανόµενων εικόνων από 

µακριά, µε την ειδική εφαρµογή EagleEye, που τρέχει στις δηµοφιλέστερες 

πλατφόρµες έξυπνων κινητών τηλεφώνων ή από προσωπικό υπολογιστή µε 

σύνδεση στο διαδίκτυο (υποστηρίζοντας ταυτόχρονα έως 5 διαφορετικούς 

χρήστες). 

� Όταν παρατηρήσει κίνηση, µπορεί µε κατάλληλο σήµα να ενηµερώσει την 

κεντρική µονάδα ελέγχου ενός συστήµατος ασφαλείας και να στείλει 
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πληροφοριακά µηνύµατα, σε προκαθορισµένη διεύθυνση, µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. 

Ενδεικτική τιµή: 124,90€ 

 

- ∆ικτυακός καταγραφέας βίντεο 4 καναλιών, AVTECH AVD744D 

    

Με βασικά χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του προηγούµενου µοντέλου κι επιπλέον 

µε τη δυνατότητα να ελέγχει κάµερες PTZ µε τεχνολογία DCCS. Επίσης τρέχει µια 

πιο εξελιγµένη εφαρµογή ανίχνευσης κίνησης (IVS, Intelligent Video Surveillance) µε 

την οποία καθίσταται δυνατή ακόµη και η καταµέτρηση των ατόµων που διασχίζουν 

µια νοητή γραµµή. 

Ενδεικτική τιµή: 242,00€ 

 

1.2.8   Άλλες συσκευές 

Πρόκειται για βοηθητικές συσκευές που δε συνδέονται άµεσα µε το σύστηµα 

ασφαλείας, όπως η θυροτηλεόραση, οι εξωτερικοί προβολείς, τα φώτα ασφαλείας κ.ά. 

 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 

Οι θυροτηλεοράσεις δε συνδέονται µε τον κεντρικό πίνακα συναγερµού και 

συνήθως εγκαθίστανται από τον ηλεκτρολόγο. Παρέχουν στους ενοίκους εικόνα από 

την κεντρική είσοδο του χώρου στον οποίο εγκαθίστανται. 
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- Σετ θυροτηλεόρασης NA-DE (NVM-904+ NVC-5104) 

 

Χωρίς ξεχωριστό στέλεχος ακουστικού, µε έγχρωµη οθόνη 7" και µε µνήµη 2GB για 

την αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο. 

Ενδεικτική τιµή: 585,00€ 

 

- Σετ θυροτηλεόρασης, AVIDSEN 102217 

 

Με έγχρωµη οθόνη LCD 3.5", χωρίς ξεχωριστό στέλεχος ακουστικού, µε σύνδεση 4 

αγωγών, για µονοκατοικίες. 

Ενδεικτική τιµή: 215,00€ 

 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

- Προβολέας µε ανιχνευτή κίνησης,HQ EL-PIRLA 30  

 

Προβολέας για λυχνίες αλογόνου 230V/150W, µε ανιχνευτή κίνησης για κάλυψη 

απόστασης 2-12µ/120° (από ύψος εγκατάστασης 1,8-2,5µ). Είναι στεγανός και ο 

χρόνος φωτοβολίας του µπορεί να ρυθµιστεί από 5 δευτερόλεπτα έως 8 λεπτά. 

Ενδεικτική τιµή: 18,00€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μελέτη περίπτωσης 
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2.1 ∆ιαδικασία σχεδιασµού συστηµάτων ασφαλείας 

 Στη συνέχεια περιγράφονται τα βήµατα µιας διαδικασίας που προτείνεται να 

ακολουθείται για το σχεδιασµό ενός συστήµατος ασφαλείας. Από αυτή θα προκύψει 

και το εκτιµώµενο κόστος των απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση της 

εγκατάστασης στην πράξη. 

1. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να κάνουµε µια προσεχτική µελέτη του κτιρίου και του 

περιβάλλοντος χώρου, κατά προτίµηση µε αυτοψία, ώστε να προσδιορίσουµε τις 

πραγµατικές ανάγκες του πελάτη και να επιλέξουµε τα καταλληλότερα υλικά, µε 

βάση και το κόστος που εκείνος είναι διατεθειµένος να πληρώσει. Αν δε µας 

δοθεί κάτοψη του κτιρίου, τη σχεδιάζουµε. 

2. Κατόπιν, εντοπίζουµε τα πιθανά σηµεία από όπου θα µπορούσε να εισβάλει στο 

κτίριο κάποιος κακόβουλος επισκέπτης, όπως η κεντρική θύρα εισόδου, οι 

µπαλκονόπορτες, οι γκαραζόπορτες, τα εξωτερικά παράθυρα, οι φεγγίτες κ.ά. Σε 

αυτά τοποθετούµε, ανάλογα µε την περίπτωση, µαγνητικές επαφές, ανιχνευτές 

θραύσης υαλοπινάκων, ανιχνευτές κίνησης και σπανιότερα κάµερες επιτήρησης. 

3. Αν το σύστηµα χρησιµοποιηθεί και για την πυρασφάλεια του κτιρίου τότε 

σηµειώνουµε τις θέσεις και το είδος των ανιχνευτών που θα χρησιµοποιήσουµε 

για τον εντοπισµό της εστίας της φωτιάς (όπως ανιχνευτές καπνού, αισθητήρες 

µονοξειδίου του άνθρακα κ.ά.). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε, σε 

κατάλληλες θέσεις της εγκατάστασης, πλήκτρα πανικού και να καταστρώσουµε 

σχέδιο για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση φωτιάς. 

4. Οµαδοποιούµε τους ανιχνευτές καταστάσεων κινδύνου σε ζώνες. Κάθε 

ανιχνευτής µπορεί να ενταχθεί σε ξεχωριστή ζώνη αν και συνήθως, για τεχνικούς 

και οικονοµικούς λόγους, συγκεντρώνουµε τους ανιχνευτές σε λιγότερες ζώνες 

(π.χ. ανά δωµάτιο, πτέρυγα ή όροφο, είδος ανιχνευτή). Το πλήθος των ζωνών που 

θα προκύψει επηρεάζει την επιλογή της κεντρικής µονάδας που θα 

χρησιµοποιήσουµε για την υλοποίηση του συστήµατος. 

 

5. Επιλέγουµε τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετήσουµε τις συσκευές ελέγχου 

πρόσβασης και χειρισµού του συστήµατος.  Η θέση του βασικού πληκτρολογίου 

θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στην κεντρική θύρα εισόδου και σε σηµείο µε 
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εύκολη πρόσβαση, ώστε οι ένοικοι να µπορούν γρήγορα να οπλίζουν το σύστηµα 

κατά την έξοδό τους από το κτίριο και να το αφοπλίζουν κατά την είσοδό τους σε 

αυτό. Άλλα πληκτρολόγια µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση και 

την απενεργοποίηση ζωνών παράκαµψης µέσα στο κτίριο, κατά τις ώρες στις 

οποίες οι ένοικοι θα διαβιούν εντός του. 

6. Καθορίζουµε τη θέση της κεντρικής µονάδας ελέγχου του συναγερµού. 

Κατάλληλο είναι κάθε µέρος στο οποίο δεν θα έχει εύκολη πρόσβαση ο 

οποιοσδήποτε, πέρα από τον τεχνικό και τους ιδιοκτήτες. Καλό είναι επίσης να 

µην προξενεί αντιαισθητικές επιδράσεις στο χώρο. 

7. Αποφασίζουµε πού θα τοποθετήσουµε την εσωτερική σειρήνα πανικού, την 

εξωτερική σειρήνα σήµανσης συναγερµού και αν χρειάζεται κάποιο οµοίωµα 

σειρήνας. 

8. Εάν ζητηθεί να ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας για τυχόν συµβάντα που θα προκύψουν κατά την απουσία τους από το 

κτίριο ή εάν επιπλέον ζητηθεί να ελέγχεται το σύστηµα από µακριά, τότε 

επιλέγουµε ανάλογη µονάδα επικοινωνίας. Οι τηλεφωνητές που συνδέονται και 

σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι λίγο ακριβότεροι αλλά και ασφαλέστεροι. 

9. Επιλέγουµε την κεντρική µονάδα ελέγχου και τα συµβατά µε αυτήν πληκτρολόγια 

χειρισµού του συστήµατος. Καλό είναι να επιλέξουµε ένα πίνακα συναγερµού 

φιλικό προς το χρήστη. Ειδικά η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης από τα 

πληκτρολόγια θα πρέπει να γίνεται εύκολα από όλους όσους χρησιµοποιούν το 

χώρο. 

10. Εάν ζητηθεί, επιλέγουµε τις συσκευές του συστήµατος οπτικής επιτήρησης και 

καταγραφής εικόνας και ήχου που θα χρησιµοποιήσουµε καθώς και τις θέσεις 

εγκατάστασής τους. 

11. Αν κριθεί απαραίτητο, εγκαθιστούµε θυροτηλεόραση και προβολείς περιµετρικά. 

12. Καθορίζουµε τον τρόπο σύνδεσης των διάφορων συσκευών του συστήµατος µε 

την κεντρική µονάδα ελέγχου. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν και 

ασύρµατα εξαρτήµατα που λειτουργούν µε µπαταρίες. 
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2.2 Μελέτη περίπτωσης εξοχικής µονοκατοικίας 

Ως παράδειγµα για το σχεδιασµό ενός συστήµατος ασφαλείας επιλέχθηκε η 

περίπτωση µιας εξοχικής µονοκατοικίας, η κάτοψη της οποίας φαίνεται στο Σχ. 2.1. 

 

Σχήµα 2.1: η κάτοψη της µονοκατοικίας. 

 

 Εύκολα διακρίνουµε στα αριστερά τον ενιαίο χώρο κουζίνας - καθιστικού - 

τραπεζαρίας και το τζάκι, στο µέσο την κεντρική είσοδο και περιφερειακά τα 3 

υπνοδωµάτια, την αποθήκη, το λουτρό και το W.C. 

Πιθανά σηµεία εισόδου διαρρηκτών είναι όλα τα εξωτερικά κουφώµατα. 

Έτσι, σε όλες τις µπαλκονόπορτες και στα µεγάλα παράθυρα θα εγκαταστήσουµε 

µαγνητικές επαφές ενώ απέναντι από την κεντρική είσοδο, στο καθιστικό, στην 

κουζίνα και σε κάθε υπνοδωµάτιο θα εγκαταστήσουµε ανιχνευτές κίνησης τύπου 

υπερύθρων. 

Για την πυρανίχνευση θα τοποθετήσουµε ανιχνευτές καπνού στο κέντρο της 

οροφής του καθιστικού και σε κάθε υπνοδωµάτιο. ∆εν εγκαθιστούµε ανιχνευτή στην  
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Σχήµα 2.2: οι θέσεις των ανιχνευτών. 

 

κουζίνα για να αποφύγουµε ψευδείς συναγερµούς κατά το µαγείρεµα. 

 Στη συνέχεια θα αντιστοιχίσουµε τους ανιχνευτές σε ζώνες µε τέτοιο τρόπο 

ώστε µε ενεργοποιηµένο το συναγερµό οι ένοικοι να µπορούν ελεύθερα να κινούνται 

σε επιλεγµένους, κατά περίπτωση, χώρους της κατοικίας. Για παράδειγµα να µπορούν 

κάποιες ώρες να κινούνται στο καθιστικό, στην κουζίνα και µέχρι το W.C. και 

κάποιες άλλες στα υπνοδωµάτια και στο λουτρό. Μια πρόταση αποτυπώνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2.1 

Ζώνη Ανιχνευτές Ζώνη Ανιχνευτές 
1 Μαγν. επαφή κύριας εισόδου 6 Μαγν. επαφές υπνοδωµατίων 

2 Ανιχνευτής κίνησης 3 7 Ανιχνευτής κίνησης 4 

3 Μαγν. επαφές κουζίνας – καθιστικού 8 Ανιχνευτής. κίνησης 5 

4 Ανιχνευτές κίνησης 1, 2 9 Ανιχνευτής κίνησης 6 

5 Ανιχνευτές καπνού 1-4 10  
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 Εσωτερικά της οικίας και προς τα αριστερά καθώς µπαίνουµε από την 

κεντρική θύρα, θα  τοποθετήσουµε το κύριο πληκτρολόγιο ελέγχου του συστήµατος. 

Ένα ακόµη πληκτρολόγιο θα τοποθετήσουµε στην αρχή του διαδρόµου που οδηγεί 

στα υπνοδωµάτια και στο λουτρό. Από αυτό θα µπορούν οι ένοικοι να ενεργοποιούν 

κατά βούληση τις ζώνες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά του σπιτιού. 

Την εσωτερική σειρήνα πανικού θα την τοποθετήσουµε στο χώρο της κύριας 

εισόδου ενώ εξωτερικά, ψηλά και σε εµφανές σηµείο πάνω από την κύρια είσοδο, θα 

στερεώσουµε µια εξωτερική σειρήνα µε φλας. 

Τον πίνακα συναγερµού µε το πρωτεύον τροφοδοτικό και το συσσωρευτή 

επιλέγουµε να τον τοποθετήσουµε στα δεξιά της κύριας εισόδου, πίσω και πάνω από 

την πόρτα. 

∆ίπλα στον πίνακα συναγερµού θα εγκαταστήσουµε τηλεφωνητή που θα 

συνδέεται και µε το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας προκειµένου να ειδοποιείται ο 

ιδιοκτήτης ακόµη και στην περίπτωση που το σταθερό δίκτυο δε λειτουργεί.. 

 

Σχήµα 2.3: οι θέσεις του πληκτρολογίου, των σειρήνων και του πίνακα συναγερµού. 
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Για την αποµακρυσµένη επιτήρηση του καθιστικού θα χρησιµοποιήσουµε µια 

σταθερή έγχρωµη κάµερα οροφής µε ευρεία γωνία λήψης. Μια επιπλέον κάµερα 

εξωτερικών χώρων θα εγκαταστήσουµε στην αυλόπορτα. Τον ψηφιακό καταγραφέα 

µε την οθόνη του θα τα εγκαταστήσουµε στην αποθήκη. 

Για το φωτισµό του χώρου γύρω από την κατοικία θα εγκαταστήσουµε τρεις 

προβολείς µε ανιχνευτή κίνησης, που θα ανάβουν αυτόµατα στο σκοτάδι µόλις 

κάποιος πλησιάσει στο κτίριο. Ο κήπος µπορεί επιπλέον να φωτίζεται περιµετρικά µε 

φώτα που θα τοποθετηθούν από τον ηλεκτρολόγο και το άναµµα τους θα ελέγχεται 

από φωτοευαίσθητο διακόπτη ή από χρονοδιακόπτη στον κεντρικό ηλεκτρολογικό 

πίνακα της κατοικίας. 

 

Σχήµα 2.4:  οι θέσεις των προβολέων και των συσκευών του συστήµατος οπτικής 

επιτήρησης και καταγραφής. 

 

 Στο τέλος χαράζουµε τις διαδροµές της καλωδίωσης του συστήµατος και 

υπολογίζουµε το συνολικό µήκος των καλωδίων που θα χρειαστούµε. 
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2.3  Επιλογή των υλικών 

Για την υλοποίηση της εγκατάστασης που µελετήσαµε πιο πριν, θα 

χρησιµοποιήσουµε τα ακόλουθα υλικά. 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 

1. Μαγνητική επαφή για πόρτα ασφαλείας: (x1) για την κύρια πόρτα εισόδου. 

  

Κόστος: 3,60€ 

 

2. Μαγνητική επαφή, βιδωτή: (x10) για τις µπαλκονόπορτες και τα παράθυρα.  

 

Κόστος: 10x2,10€=21,00€ 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

3. Ανιχνευτής κίνησης: (x6) 

  

Κόστος: 6x36,50€=219,00€ 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ 

4. Ανιχνευτής  καπνού: (x2) ένας στο καθιστικό και ένας στην κουζίνα. 

 

Κόστος: 2x10,00€=20,00€ 

 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ 

5. Εσωτερική σειρήνα πανικού: (x1) 

 

Κόστος: 3,50€ 

 

6. Εξωτερική σειρήνα µε φλας: (x1) 

 

Κόστος: 106,00€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 

7. Πίνακας συναγερµού 10 ζωνών µε δύο πληκτρολόγια, τηλεφωνητή, συνθετητή 

φωνής και συσσωρευτή 12V/4,5Αh: (x1) 

 

Κόστος: 180,00€ + 50,00€ + 14,90=244,90€ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 

8. Μονάδα διασύνδεσης µε το δίκτυο GSM, ORION & συσσωρευτής 12V/2,3Ah: (x1). 

Η κεντρική µονάδα ελέγχου που έχουµε επιλέξει διαθέτει τηλεφωνητή που 

συνδέεται σε σταθερό δίκτυο. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται οι διαρρήκτες να κόψουν 

την τηλεφωνική γραµµή πριν επιχειρήσουν να εισβάλλουν στην οικία, κρίνεται 

σκόπιµο να εγκατασταθεί επιπλέον και η συγκεκριµένη µονάδα διασύνδεσης του 

πίνακα συναγερµού µε το δίκτυο GSM). 

 

Κόστος: 225,00€ + 11,00€=236,00€ 
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ΚΑΜΕΡΕΣ 

9. Κάµερα οροφής: (x1):  

  

Κόστος: 69,30€ 

 

10. Κάµερα εξωτερικού χώρου: (x1) 

 

Κόστος: 62,30€ 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ 

11. Ψηφιακό σύστηµα καταγραφής 4 καναλιών και οθόνη 18,5”: (x1) 

 

Κόστος: 124,90€ + 85,70€=210,60€ 

 



 

61 
 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

12. Προβολέας αλογόνου µε ανιχνευτή κίνησης: (x3) 

  

Κόστος: 3x18,00€=54,00€ 

 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 

13. Καλωδιώσεις 

- Θα χρησιµοποιηθεί κυρίως καλώδιο 8x0,22, ώστε να είναι δυνατή µια πιθανή 

αναβάθµιση του συστήµατος ασφάλειας στο µέλλον (x150µ). 

- Επιπλέον θα χρησιµοποιηθεί και οµοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση των 

καµερών (x75µ). 

Κόστος: 150x0,50 + 35,00x0,62=75,00 + 21,70=96,70€ 
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2.4   Συγκεντρωτικός πίνακας υλικών - Κοστολόγηση 

α/α Είδος Τιµή 

µονάδας 

(€) 

Ποσότητα Σύνολο 

(€) 

1 Μαγνητική επαφή για πόρτα 

ασφαλείας 

3,60 1 3,60 

2 Μαγνητική επαφή, βιδωτή 2,10 10 21,00 

3 Ανιχνευτής κίνησης 36,50 6 219,00 

4 Ανιχνευτής καπνού 10,00 4 40,00 

5 Εσωτερική σειρήνα πανικού 3,50 1 3,50 

6 Εξωτερική σειρήνα µε φλας 106,00 1 106,00 

7 Κεντρική µονάδα 10 ζωνών µε δύο 

πληκτρολόγια και τηλεφωνητή 

180,00 1 180,00 

8 Συνθετητητής φωνής 50,00 1 50,00 

9 Συσσωρευτής 12V/4,5Ah 14,90 1 14,90 

10 Μονάδα διασύνδεσης µε το δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας 

225,00 1 225,00 

11 Συσσωρευτής 12V/2,3Ah 11,00 1 11,00 

12 Κάµερα οροφής, έγχρωµη 69,30 1 69,30 

13 Κάµερα εξ. χώρου, έγχρωµη 62,30 1 62,30 

14 Ψηφιακός καταγραφέας 4 καναλιών 124,90 1 124,90 

15 Οθόνη H/Y, 18,5” 85,90 1 85,70 

16 Προβολέας αλογόνου µε ανιχνευτή 

κίνησης και φωτοκύτταρο 

18,00 3 54,00 

17 Καλώδιο 8x0,22 0,50 150 75,00 

18 Καλώδιο οµοαξονικό για CCTV 0,62  35 21,70 

Γενικό σύνολο (€) 1366,90 

 

* Τιµές Απριλίου 2012 (µε Φ.Π.Α. 23%), στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 
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Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε ερωτήσεις για να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας 

σε διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά 

αντιπροσωπευτικών µονάδων που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συστηµάτων 

ασφαλείας. Απαντήστε στις ερωτήσεις µετά την ανάγνωση των δύο προηγούµενων 

κεφαλαίων της παρούσας εργασίας, των φυλλαδίων παρουσίασης, των εγχειριδίων 

τελικού χρήστη και των οδηγιών εγκατάστασης που θα βρείτε στο συνοδευτικό CD-

ROM καθώς και των εγκυκλοπαιδικών ληµµάτων που αναφέρονται στις πηγές. 
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στα συστήµατα ασφαλείας 

1. Ποια από τα παρακάτω υλικά µπορεί να παραλειφθούν κατά την υλοποίηση ενός 

αντικλεπτικού συστήµατος ασφαλείας σε ένα κτίριο;  

 

i. Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης. 

ii.  Κάµερα επιτήρησης. 

iii.  Ψηφιακός καταγραφέας βίντεο. 

iv. Ανιχνευτής καπνού. 

v. Μπαταρία τροφοδότησης εξωτερικής σειρήνας. 

vi. Τηλεφωνητής πίνακα συναγερµού. 

 

2. Όλα τα πληκτρολόγια ελέγχου πρόσβασης που κυκλοφορούν στην αγορά 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε κάθε πίνακα συναγερµού. 

[Σ] ή [Λ] 

3. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται τα ενσύρµατα πληκτρολόγια ελέγχου 

πρόσβασης για να λειτουργήσουν παρέχεται συνήθως από µια ενσωµατωµένη 

µπαταρία. 

[Σ] ή [Λ] 

4. 24ωρες χαρακτηρίζονται οι ζώνες που παραµένουν πάντοτε σε κατάσταση 

όπλισης, ανεξάρτητα από το αν ο πίνακας συναγερµού είναι οπλισµένος ή 

αφοπλισµένος. 

[Σ] ή [Λ] 

5. Ο χαρακτηρισµός κάποιων ζωνών ως ζώνες παράκαµψης είναι προσωρινός. 

Ισχύει µόνο µέχρι την επόµενη αφόπλιση. 

[Σ] ή [Λ] 

6. Οι 24ωρες ζώνες και οι ζώνες πυρανίχνευσης δε γίνεται να παρακαµφθούν. 

[Σ] ή [Λ] 
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7. Για την ενεργοποίηση των περιµετρικών φωτιστικών µιας κατοικίας, στην 

περίπτωση σήµανσης συναγερµού, χρειάζεται απλά να τα τροφοδοτήσουµε µέσω 

ενός ηλεκτρονόµου τον οποίο θα οπλίσουµε από: 

i. τη µαγνητική επαφή της θύρας εισόδου. 

ii.  την έξοδο του πίνακα συναγερµού που οδηγεί την εξωτερική 

σειρήνα. 

iii.  κάποια από τις προγραµµατιζόµενες εξόδους του πίνακα 

συναγερµού. 

iv. ένα άλλο φωτιστικό µε ανιχνευτή κίνησης. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

8. Οι συσσωρευτές της κεντρικής µονάδας ελέγχου και της αυτοτροφοδοτούµενης 
σειρήνας των συστηµάτων ασφαλείας συστήνεται να αντικαθίστανται µε νέους 

κάθε: 

i. 6 µήνες. 

ii.  1 χρόνο. 

iii.  2 χρόνια. 

iv. 3 χρόνια. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

9. Οι µαγνητικές επαφές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα ασφαλείας για να 
ανιχνεύεται το άνοιγµα των κουφωµάτων είναι κλειστές όταν βρίσκονται σε 

επαφή µε το µαγνητικό στέλεχος. 

[Σ] ή [Λ] 

10. Το µαγνητικό στέλεχος των µαγνητικών επαφών τοποθετείται πάντοτε στην κάσα 

των συρόµενων κουφωµάτων. 

[Σ] ή [Λ] 

11. Περισσότερες από µια µαγνητικές επαφές µπορεί να συνδεθούν µαζί στην ίδια 

ζώνη ενός πίνακα συναγερµού αν συνδεθούν στη σειρά, η µία µετά την άλλη. 

[Σ] ή [Λ] 
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12. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς; Οι ανιχνευτές θραύσης 

υαλοπινάκων: 

i. είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε επαφή µε τα τζάµια που 

επιτηρούν. 

ii.  ρυθµίζονται χρησιµοποιώντας µια ειδική συσκευή που 

ονοµάζεται εξοµοιωτής θραύσης. 

iii.  είναι δυνατό να διεγερθούν από τον ήχο µιας αρµαθιάς 

µεταλλικών κλειδιών που σείονται στον αέρα. 

iv. ανιχνεύουν πάντοτε και τις δονήσεις των υαλοπινάκων. 

 

13. Υπέρυθρο (Infrared) ονοµάζουµε το κοµµάτι του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 

που γειτνιάζει µε την περιοχή του κόκκινου χρώµατος κι έχει συχνότητες 

µικρότερες από αυτό. 

[Σ] ή [Λ] 

14. Πυροηλεκτρισµός είναι η ιδιότητα ορισµένων κρυστάλλων να εµφανίζουν 
ηλεκτρική τάση στα άκρα τους όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους. Η τάση 

αυτή αναφέρεται ως πυροηλεκτρική. 

[Σ] ή [Λ] 

15. Η πυροηλεκτρική τάση στα άκρα ενός πυροηλεκτρικού στοιχείου διατηρείται 

όταν η θερµοκρασία του σταθεροποιηθεί. 

[Σ] ή [Λ] 

16. Στα συστήµατα συναγερµού χρησιµοποιούνται πυροηλεκτρικά αισθητήρια µε δύο 
πυροηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται σε σειρά µεταξύ τους και µε 

αντίθετη πολικότητα ώστε τα αναπτυσσόµενα σήµατά τους να 

αλληλοεξουδετερώνονται όταν λαµβάνουν ισόποσα ποσά θερµότητας. Έτσι 

αποκτούν ανοσία έναντι των µεταβολών της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 

[Σ] ή [Λ] 

17. Το σήµα εξόδου των πυροηλεκτρικών αισθητηρίων παρέχεται στους ακροδέκτες 
τους από ένα JFET καναλιού-n που ενσωµατώνεται σε αυτά και λειτουργεί ως 

αποµονωτής. 

[Σ] ή [Λ] 
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18. Αριθµήστε τις βαθµίδες του κυκλώµατος ανίχνευσης κίνησης του Σχ.3.1.1 (σελ. 

70) όπως φαίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά του σχηµατικού 

διαγράµµατος. 

 

Βαθµίδα α/α 

Πυροηλεκτρικό αισθητήριο  

Συγκριτής παραθύρου  

Αναστρέφων ενισχυτής τάσης  

Μη αναστρέφων ενισχυτής τάσης  

Οπτοζεύκτης  

Μονοσταθής πολυδονητής  

Σταθεροποιητής τάσης  

Ηλεκτρονόµος  

 

 

19. Ο φακός Fresnel υλοποιείται µε κατάλληλη διάταξη οµόκεντρων δακτυλιοειδών 

πρισµάτων µε τέτοιο τρόπο ώστε ο σύνθετος φακός που θα προκύψει να 

χαρακτηρίζεται από µεγάλο άνοιγµα και µικρή εστιακή απόσταση όπως επίσης να 

έχει πολύ µικρότερες διαστάσεις σε σχέση µε ένα συµβατικό φακό µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά. 

[Σ] ή [Λ] 

20. Η ανίχνευση της κίνησης ενός ανθρώπου µπροστά από έναν ανιχνευτή µε 

πυροηλεκτρικό αισθητήριο και φακό Fresnel: 

i. είναι πιο εύκολη όταν αυτός κινηθεί κατά µήκος των δεσµών 

ανίχνευσης. 

ii.  είναι πιο εύκολη όταν αυτός διασχίσει τις δέσµες ανίχνευσης 

κάθετα. 

iii.  δεν εξαρτάται από το είδος της κίνησής του. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 
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  (α)     (β) 

Σχήµα 3.1.1: α) κυκλωµατικό διάγραµµα[5] ενός ανιχνευτή κίνησης µε διπλό πυροηλεκτρικό 

αισθητήριο και β) το κύκλωµα του αισθητήρα. 

                                                             

5 Murata Inc 
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21. Κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης των ανιχνευτών κίνησης µε 
πυροηλεκτρικά αισθητήρια πρέπει να αποφεύγουµε σηµεία που βρίσκονται πάνω 

από ή κοντά σε: 

i. πηγές θερµότητας και ρεύµατα αέρα που µπορεί να προκαλέσουν 

γρήγορες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας των ανιχνευτών. 

ii.  πηγές ατµών. 

iii.  ανακλαστικές επιφάνειες. 

iv. δυνατές πηγές υπερύθρων. 

v. όλα τα παραπάνω. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

22. Η εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης τύπου PIR σε τοίχους πίσω από γυάλινες 

βιτρίνες καταστηµάτων και µε κατεύθυνση προς αυτές, θα οδηγήσει σε ψευδείς 

συναγερµούς λόγω της διέλευσης περαστικών έξω από αυτές. 

[Σ] ή [Λ] 

23. Αντιστοιχίστε τους αναγραφόµενους στον πίνακα ανιχνευτές κίνησης τύπου PIR 

µε τα διαγράµµατα ανίχνευσης που εικονίζονται στο Σχ. 3.1.2 της επόµενης 

σελίδας: 

 

Τύπος ανιχνευτή ∆ιάγραµµα ανίχνευσης 

Για στήριξη σε τοίχο  

Για στήριξη σε οροφή  

Κουρτίνας  

 

24. Για το αυτόµατο άνοιγµα των θυρών χρησιµοποιούνται συνήθως παθητικοί 
ανιχνευτές υπερύθρων οροφής, που τοποθετούνται στο ανώφλι. 

[Σ] ή [Λ] 

25. Οι ανιχνευτές κίνησης µε µικροκύµατα στηρίζουν τη λειτουργία τους στο 
φαινόµενο Doppler. 

[Σ] ή [Λ] 
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(α) 

 

(β) 

 

      (γ) 

Σχήµα 3.1.2: διαγράµµατα ανίχνευσης διάφορων ανιχνευτών κίνησης. 
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26. Οι ανιχνευτές κίνησης τύπου µικροκυµάτων διεγείρονται κι από τις κινήσεις των 
άψυχων αντικειµένων. 

[Σ] ή [Λ] 

27. Για την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερµών, κατά την ανίχνευση κίνησης 

σε εξωτερικούς χώρους εγκαταστάσεων συστηµάτων ασφαλείας, 

χρησιµοποιούνται κυρίως ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας (υπερύθρων και 

µικροκυµάτων) σε λειτουργία λογικής: 

 

i. ΚΑΙ 

ii.  Ή 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

28. Το πλήθος των υπέρυθρων δεσµών που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός 
φράκτη µε στοιχεία τύπου κολώνας είναι: 

 

i. 4 

ii.  8 

iii.  12 

iv. ανάλογο µε το επιθυµητό ύψος του φράκτη.  

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

29. Ο διακόπτης τύπου tamper είναι ένας πιεστικός µικροδιακόπτης µε αυτόµατη 

επαναφορά, ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό µιας συσκευής και 

συγκρατείται σε συγκεκριµένη θέση από ένα ελατήριο ή από ένα έλασµα όταν το 

κάλυµµα της συσκευής διατηρείται κλειστό. 

[Σ] ή [Λ] 
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30. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στην εγκατάσταση 
που εικονίζεται ως ∆είγµα Σύνδεσης 2 στο Σχ.3.1.3, στην οποία χρησιµοποιούνται 

ποµποί και δέκτες IR, του τύπου SENGATE 2PH-60DQ, για την υλοποίηση ενός 

φράκτη µε δέσµες υπερύθρων. 

 

i. Τυχόν ανάστροφη σύνδεση των αγωγών της τροφοδοσίας στον 

πίνακα συναγερµού θα προκαλέσει βλάβη στα κυκλώµατα των 

τροφοδοτούµενων ποµπών και δεκτών IR. 

[Σ] ή [Λ] 

ii.  Οι επαφές εξόδου των δεκτών IR συνδέονται σε σειρά, στην ίδια 

ζώνη του πίνακα συναγερµού. 

[Σ] ή [Λ] 

 

 

   (α)     (β) 

Σχήµα 3.1.3:  α) οι ακροδέκτες των ποµπών και των δεκτών IR του ζεύγους SENGATE 

2PH-60DQ και β) δείγµατα σύνδεσής τους. 

 

31. Σχεδιάστε πως θα πρέπει να συνδέσουµε τις επαφές των διακοπτών τύπου tamper 

που περιέχονται στα κυκλώµατα των δεκτών IR SENGATE 2PH-60DQ 

προκειµένου να τους αξιοποιήσουµε στην εγκατάσταση του Σχ. 3.1.3. 
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32. Ο ανιχνευτής καπνού KONIG SEC-SA30 µπορεί να ανιχνεύσει στο χώρο 

εγκατάστασής του επιπλέον και: 

 

i. την υψηλή συγκέντρωση υγραερίου. 

ii.  την απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας. 

iii.  την ύπαρξη φλόγας. 

iv. τίποτα από τα παραπάνω. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

33. Ο ανιχνευτής καπνού KONIG SEC-SA30 τροφοδοτείται από µπαταρία 9V που 

εσωκλείεται εντός του και περιέχει σειρήνα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και ανεξάρτητα, χωρίς να συνδεθεί σε πίνακα συναγερµού. 

[Σ] ή [Λ] 

34. Σύντοµες αναλαµπές κάθε µισό λεπτό της κόκκινης ενδεικτικής LED του 

ανιχνευτή καπνού KONIG SEC-SA30 σηµαίνουν ότι η µπαταρία του χρειάζεται 

αντικατάσταση. 

[Σ] ή [Λ] 

35. Σε ένα δωµάτιο µε οριζόντια οροφή µπορούµε να εγκαθιστούµε τους ανιχνευτές 
καπνού σε οποιαδήποτε θέση της οροφής που απέχει τουλάχιστον 0,5µ από τους 

τοίχους του και κατά προτίµηση στο κέντρο του. 

[Σ] ή [Λ] 

36. Αποφεύγουµε την εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού: 
 

i. σε γκαράζ. 

ii.  σε λουτρά. 

iii.  σε κουζίνες µε ανεπαρκή αερισµό. 

iv. κοντά σε φούρνους ή άλλες εστίες φωτιάς. 

v. σε όλες τις παραπάνω θέσεις. 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 
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37. Πόσους ανιχνευτές καπνού του τύπου KONIG SEC-SA30 αρκεί να 

εγκαταστήσουµε ώστε να καλύψουµε επαρκώς έναν ευθύ εσωτερικό διάδροµο, 

µήκους 30µ, σε ένα ξενοδοχείο; 

 

i. 2 

ii.  3 

iii.  5 

iv. 10 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

38. Έως πόσοι ανιχνευτές καπνού του τύπου KONIG SEC-SA30 µπορεί να συνδεθούν 

παράλληλα στην ίδια ζώνη ενός πίνακα πυρανίχνευσης; 

i. 4 

ii.  10 

iii.  40 

iv. 100 

(Επιλέξτε τη σωστή απάντηση). 

 

39. Ο ανιχνευτής CO Sigma CDS-934 τροφοδοτείται από µπαταρία 9V που 

εσωκλείεται εντός του και περιέχει σειρήνα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και ανεξάρτητα. 

[Σ] ή [Λ] 

40. Ο ανιχνευτής CO Sigma CDS-934 στερεώνεται σε τοίχο, σε απόσταση 

τουλάχιστον 30cm από το ταβάνι και µακριά από µαγειρικές εστίες και 

απορροφητήρες. 

[Σ] ή [Λ] 

41. Αν οι διαρρήκτες κόψουν τα καλώδια σύνδεσης της εξωτερικής σειρήνας µε τον 
πίνακα συναγερµού, τότε η σειρήνα θα βγει αµέσως εκτός λειτουργίας. 

[Σ] ή [Λ] 
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42. Όταν η εξωτερική σειρήνα ενός συστήµατος ασφαλείας δε φαίνεται εύκολα από 
την κύρια είσοδο του κτιρίου ή όταν το κτίριο διαθέτει περισσότερες από µία 

εισόδους, τότε τοποθετούµε επιπλέον και οµοιώµατα σειρήνας. 

[Σ] ή [Λ] 

43. Η συσκευή παραγωγής καπνού CONCEPT RAPID-ELM µπορεί να ενεργοποιηθεί 

είτε χειροκίνητα από κάποιο χρήστη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είτε 

αυτόµατα από κάποια έξοδο ενός πίνακα συναγερµού. 

[Σ] ή [Λ]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Φύλλα εργασιών 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Σύστηµα ασφαλείας σε κατοικία 

 

Σχεδιάστε ένα σύστηµα ασφαλείας για το σπίτι που κατοικείτε το οποίο να ικανοποιεί 

τις προδιαγραφές που εσείς θα θέσετε. 

 

 

Βασικές προδιαγραφές του συστήµατος ασφαλείας 
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Σχήµα ΦΕ1.1: η κάτοψη της οικίας και οι θέσεις των µονάδων του συστήµατος ασφαλείας. 

 

 

Σηµειώσεις 
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Περιγραφή των ζωνών του πίνακα συναγερµού 

  

 Ενεργοποίηση υποσυστηµάτων;     ΝΑΙ      ΟΧΙ Υποσύστηµα  

α/α Περιγραφή ζώνης Α Β 24Ω Π 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

24Ω: 24ωρη ζώνη. 

Π: Ζώνη που µπορεί να παρακαµφθεί. 

 

 

Παρατηρήσεις 
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Κατάλογος Υλικών 

α/α Είδος Τιµή 

µονάδας 

(€) 

Ποσότητα Σύνολο 

(€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Γενικό σύνολο (€)  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Περιµετρική προστασία σχολικού συγκροτήµατος 

 

Σχεδιάστε ένα σύστηµα ασφαλείας για την περιµετρική προστασία του σχολικού 

συγκροτήµατος που εικονίζεται στο Σχ. ΦΕ2.1, µε τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται πιο κάτω. Το σύστηµα να εγκατασταθεί στο θυρωρείο του 

συγκροτήµατος. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ασφαλείας 

1. Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε κάρτες ασύρµατης ταυτοποίησης στην κύρια 

εξωτερική είσοδο του συγκροτήµατος. 

2. Περιµετρικός φράκτης µικροκυµάτων, µέσα από την υπάρχουσα συρµάτινη 

περίφραξη και πλησίον αυτής. 

3. Σύστηµα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής εικόνας από την κύρια είσοδο και 

από όλη την περίµετρο του οικοπέδου του συγκροτήµατος.  

4. Ηχητική σήµανση συναγερµού, ακουστή σε όλο το µήκος της περίφραξης. 

5. Επικοινωνία του πίνακα συναγερµού µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων. 

 

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά (άλλα χαρακτηριστικά που κρίνετε χρήσιµα). 
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Σχήµα ΦΕ2.1: γραφική αναπαράσταση των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήµατος. 

Οι διαστάσεις του οικοπέδου είναι 1.000µ x 700µ.Η κύρια εξωτερική είσοδος βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από το κάτω δεξιά κτίριο.   

 

 

Σηµειώσεις 
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Περιγραφή των ζωνών του πίνακα συναγερµού 

  

 Ενεργοποίηση υποσυστηµάτων;     ΝΑΙ      ΟΧΙ Υποσύστηµα  

α/α Περιγραφή ζώνης Α Β 24Ω Π 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

24Ω: 24ωρη ζώνη. 

Π: Ζώνη που µπορεί να παρακαµφθεί. 

 

 

Παρατηρήσεις 
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Κατάλογος Υλικών 

α/α Είδος Τιµή 

µονάδας 

(€) 

Ποσότητα Σύνολο 

(€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Γενικό σύνολο (€)  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Αντικλεπτικό σύστηµα ασφαλείας σε κοσµηµατοπωλείο 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ασφαλείας 

1. Σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε πληκτρολόγιο αριθµητικών κωδικών. 

2. Ανίχνευση της κίνησης, της θραύσης κρυστάλλων και της παραβίασης των 

κουφωµάτων. 

3. Παραγωγή καπνού για τον περιορισµό της ορατότητας στον κύριο χώρο, σε 

περίπτωση συναγερµού. 

4. Σύστηµα οπτικής επιτήρησης και καταγραφής της εικόνας από τον κύριο χώρο. 

5. Απαρίθµηση των επισκεπτών. 

6. Επικοινωνία του πίνακα συναγερµού µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων και αναφορά 

φωνητικών µηνυµάτων στον ιδιοκτήτη. 

 

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά (άλλα χαρακτηριστικά που κρίνετε χρήσιµα). 
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Σχήµα ΦΕ3.1: η κάτοψη του κοσµηµατοπωλείου και οι θέσεις των µονάδων του 

συστήµατος ασφαλείας. 

 

 

Σηµειώσεις 
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Περιγραφή των ζωνών του πίνακα συναγερµού 

  

 Ενεργοποίηση υποσυστηµάτων;     ΝΑΙ      ΟΧΙ Υποσύστηµα  

α/α Περιγραφή ζώνης Α Β 24Ω Π 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

24Ω: 24ωρη ζώνη. 

Π: Ζώνη που µπορεί να παρακαµφθεί. 

 

 

Παρατηρήσεις 
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Κατάλογος Υλικών 

α/α Είδος Τιµή 

µονάδας 

(€) 

Ποσότητα Σύνολο 

(€) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Γενικό σύνολο (€)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3ου κεφαλαίου 

 

1. ii , iii , iv, vi 

 

2. Λάθος. Οι σύγχρονοι πίνακες συναγερµού µπορούν να συνδυαστούν µόνο µε 

συγκεκριµένα πληκτρολόγια από τον ίδιο κατασκευαστή, µια και η λειτουργία 

τους δεν έχει τυποποιηθεί. 

 

3. Λάθος. Τα ενσύρµατα πληκτρολόγια συνδέονται συνήθως µε 4 αγωγούς στους 

πίνακες συναγερµού, οι 2 από τους οποίους χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

της τάσης τροφοδοσίας από τον πίνακα συναγερµού στο πληκτρολόγιο.  

 

4. Σωστό. 

 

5. Σωστό. 

 

6. Σωστό. 

 

7. iii . 

 

8. iv. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε τρία χρόνια. Στο 

διάστηµα αυτό θα πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχεται η τάση φόρτισής τους. 

 

9. Σωστό. 

 

10. Λάθος. Είναι πρακτικότερο το µαγνητικό στέλεχος να τοποθετείται στο 

κινούµενο µέρος των κουφωµάτων. 
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11.  Σωστό. 

 

12. ii , iii  (βλέπε Σχ. Α.1). 

 

Σχήµα Α.1: (από το εγχειρίδιο λειτουργίας του εξοµοιωτή θραύσης FG-701). 

 

13. Σωστό (βλέπε Σχ. Α.2) 

  

Σχήµα Α.2: οι περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος συχνοτήτων. 
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14. Σωστό. Η πυροηλεκτρική τάση προκύπτει από την αλλαγή της πόλωσης των 

κρυστάλλων, που προκαλείται από την αλλαγή της θέσης των ατόµων τους στην 

κρυσταλλική τους δοµή ως αποτέλεσµα της µεταβολής της θερµοκρασίας τους. 

 

15. Λάθος. Η πυροηλεκτρική τάση εµφανίζεται στα άκρα ενός πυροηλεκτρικού 

στοιχείου µόνο όταν η θερµοκρασία του µεταβάλλεται και µηδενίζεται όταν αυτή 

σταθεροποιηθεί. 

 

16. Σωστό (βλέπε Σχ. Α.3). 

 

Σχήµα Α.3: τοµή πυροηλεκτρικού αισθητηρίου µε δύο πυροηλεκτρικά στοιχεία 

συνδεµένα σε σειρά µεταξύ τους. 

 

17. Σωστό (βλέπε Σχ. Α.4). Εξωτερικά το JFET συνδέεται σε συνδεσµολογία κοινής 

εκροής (CD) ώστε να λειτουργεί ως αποµονωτής (buffer) µεταξύ των 

πυροηλεκτρικών στοιχείων και του υπόλοιπου κυκλώµατος. 

 

Σχήµα Α.4:  στο κύκλωµα του πυροηλεκτρικού αισθητηρίου διακρίνουµε  δύο πυρο-

ηλεκτρικά στοιχεία συνδεµένα σε σειρά µεταξύ τους και ένα n-JFET. 
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18. 1, 4, 3, 2, 6, 5, 8, 7 

 

19. Σωστό (βλέπε Σχ. Α.5). 

               

(α)                                                                    (β) 

Σχήµα Α.5:  (α) όλα τα επιµέρους πρίσµατα του σύνθετου φακού Fresnel εστιάζουν στο 

ίδιο σηµείο, (β) η τοµή ενός φακού Fresnel και ενός συµβατικού φακού µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά. 

 

20. ii  (βλέπε Σχ. Α.6). 

 

Σχήµα Α.6:  η κίνηση κατά µήκος των δεσµών ανίχνευσης προς τον ανιχνευτή δεν 

ανιχνεύεται εύκολα. 
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21. v 

 

22. Λάθος. Η υπέρυθρη ακτινοβολία δε διαπερνά εύκολα το γυαλί και για αυτό οι 

περαστικοί έξω από τα καταστήµατα δε θα γίνονται αντιληπτοί από τον ανιχνευτή 

κίνησης. Ωστόσο ψευδείς συναγερµοί µπορεί να προκληθούν εάν ο ανιχνευτής 

φωτιστεί τη νύχτα από τους δυνατούς προβολείς ενός διερχόµενου αυτοκινήτου ή 

την ηµέρα από την έντονη ανάκλαση ηλιακού φωτός πάνω του. Για τους 

παραπάνω λόγους συστήνεται από τους κατασκευαστές να µην εγκαθιστούµε 

τους ανιχνευτές πίσω από τα παράθυρα. 

 

23. γ, β, α. 

 

24. Λάθος. Χρησιµοποιούνται παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων τύπου κουρτίνας, των 

οποίων η εµβέλεια είναι πολύ περιορισµένη (~1µ µπροστά από τη θύρα). 

 

25. Σωστό. Σε αντίθεση µε τους ανιχνευτές κίνησης τύπου PIR που λειτουργούν 

απλά ως παθητικοί δέκτες υπερύθρων, οι µικροκυµατικοί ανιχνευτές κίνησης 

εκπέµπουν οι ίδιοι κύµατα προς τον επιτηρούµενο χώρο, τα οποία κατόπιν 

λαµβάνουν εφόσον κάπου ανακλαστούν. Οι κινούµενοι στόχοι γίνονται 

αντιληπτοί διότι εξαιτίας του φαινοµένου Doppler προκαλείται ολίσθηση της 

συχνότητας των κυµάτων που ανακλώνται πάνω τους. Η ολίσθηση αυτή είναι 

ανάλογη µε την ταχύτητα των κινούµενων αντικειµένων. Για παράδειγµα, για 

κύµατα συχνότητας 10,525GHz  η ολίσθηση που προκαλείται είναι 70Hz/(m/sec). 

Οι ανιχνευτές αυτοί είναι γνωστοί ως MW Doppler Motion Sensors. 

 

26. Σωστό. 

 

27. i. Κατά την εγκατάσταση των ανιχνευτών διπλής τεχνολογίας σε εξωτερικούς 
χώρους και ειδικά όταν σε αυτούς κυκλοφορούν µικρά κατοικίδια, 

χρησιµοποιείται η λειτουργία λογικής ΚΑΙ σύµφωνα µε την οποία για να δοθεί 
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συναγερµός θα πρέπει να διεγερθεί και ο ανιχνευτής υπερύθρων και ο ανιχνευτής 

µικροκυµάτων. 

 

28. iv. 

 

29. Σωστό. 

 

30. i. Λάθος. Υπάρχει πρόβλεψη από τον κατασκευαστή, η τροφοδότηση µε τάση να 

εφαρµόζεται στις συγκεκριµένες συσκευές ανεξάρτητα από την πολικότητά της. 

ii.  Σωστό. 

 

31. Για την αξιοποίηση των διακοπτών τύπου tamper που περιέχονται στους δέκτες 

IR αρκεί να τους παρεµβάλουµε σε σειρά µε την επαφές εξόδου τους. 

 

32. iv. 

 

33. Σωστό. 

 

34. Λάθος. Τότε λειτουργεί κανονικά. Η µπαταρία του χρειάζεται αντικατάσταση 

όταν αρχίσει να ακούγεται, κάθε µισό λεπτό, ένας σύντοµος ήχος προερχόµενος 

από την ενσωµατωµένη σειρήνα του. Η µπαταρία του θα πρέπει να 

αντικαθίσταται προληπτικά κάθε χρόνο. 

 

35. Σωστό. 

 

36.  v. ∆ιότι είναι πιθανό, από τα αιωρούµενα σωµατίδια καπνού και ατµών που 

συνήθως συγκεντρώνονται σε αυτούς τους χώρους, να δοθούν ψευδείς 

συναγερµοί πυρκαγιάς. 

 

37. ii . Κάθε ανιχνευτής του τύπου KONIG SEC-SA30 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την επίβλεψη ενός χώρου σε ακτίνα το πολύ 6µ γύρω από αυτόν. 
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38. iii . 
 

39. Λάθος. Ο συγκεκριµένος ανιχνευτής CO περιέχει εσωτερική σειρήνα αλλά όχι 

και µπαταρία. Για να  µπορέσει να λειτουργήσει χωρίς να συνδεθεί σε πίνακα 

συναγερµού θα πρέπει να τροφοδοτηθεί από κάποια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 

τάσης 12V DC. 

 

40. Σωστό. Ώστε να αποφευχθούν από τη µια οι ψευδείς συναγερµοί και από την 

άλλη η µείωση της ευαισθησίας του ανιχνευτή από τους ατµούς που περιέχουν 

λάδι και έτσι µπορεί να φιµώσουν τον αισθητήρα του. 

 

41. Λάθος. Η σειρήνα θα αρχίσει αµέσως να ηχεί, ακόµη κι αν οι διαρρήκτες δεν 

επιχειρήσουν να εισέλθουν στον επιτηρούµενο χώρο. 

 

42. Σωστό. 

 

43. Σωστό. 
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ΠΗΓΕΣ 

Βιβλιογραφία 

Φύλλα δεδοµένων, φυλλάδια προβολής, εγχειρίδια τελικού χρήστη και οδηγίες 

εγκατάστασης του αναφερόµενου εξοπλισµού (περιέχονται στο συνοδευτικό CD-

ROM). 

 

Σύνδεσµοι στο διαδίκτυο 

Θεωρία 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Pyroelectricity 

Το πυροηλεκτρικό φαινόµενο. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lens 

Ο φακός Fresnel. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_detector 

Ανιχνευτές κίνησης. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_infrared_sensor 

Ανιχνευτές κίνησης τύπου PIR. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_detector 

Ανιχνευτές καπνού. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_detector 

Ανιχνευτές θερµότητας. 

- http://www.microwave-solutions.com/ 

Ανιχνευτές κίνησης µε µικροκύµατα. 
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Κατασκευαστές 

- http://sigmasec.gr 

Υλικά συστηµάτων ασφαλείας. 

- http://paradox.ca 

Υλικά συστηµάτων ασφαλείας. 

- http://www.homeauto.com/ 

Συσκευές οικιακών συστηµάτων ασφαλείας, ενεργειακής διαχείρισης κ.ά. 

- http://www.sengate.com 

Αισθητήρες συναγερµού. 

- http://www.sunwave.cc/en/ 

Αισθητήρες συναγερµού. 

- http://www.murata.com/ 

Κατασκευαστής ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και αισθητήρων. 

- http://www.kube.ch/ 

Κατασκευαστής εξαρτηµάτων για πυροηλεκτρικούς αισθητήρες κίνησης. 

- http://www.microwave-solutions.com/ 

Κατασκευαστής µικροκυµατκών ανιχνευτών κίνησης. 

- http://www.smoke-screen.co.uk/ 

Συσκευές παραγωγής καπνού. 

- http://idteck.com/ 

Συστήµατα ελέγχου πρόσβασης. 

- http://www.avtech.com.tw 

Κάµερες και καταγραφείς βίντεο. 

 

 

Ηλεκτρονικά καταστήµατα 

- http://www.stavrianos-dw.gr 

- http://www.markidis.gr/ 
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- http://www.sat-alarm.gr  

- http://www.emimikos.gr  

- http://www.e-hts.gr/ 

- http://www.mat-security.com/ 

- http://www.smarteck.gr/ 

- http://www.thiefbusters.gr/ 

- http://www.ergo-tel.gr 

- http://www.steel.gr 

- http://www.hts.com.gr/ 

- http://clarkmensquare.com/ 
 

 


