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Το Ευέλικτο Τηλέφωνο Εκτάκτου Ανάγκης Ανελκυστήρα 

 

Το  FaltCom ECII® Flex είναι διαθέσιµο σε τρεις 

διαφορετικές παραλλαγές ανάλογα µε την προτίµηση 

τοποθέτησης. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µόντεµ για 

σύνδεση εξ αποστάσεως στο τηλέφωνο του 

ανελκυστήρα για προγραµµατισµό, φόρτωση µιας 

καινούριας λειτουργίας, φόρτωση φωνητικών 

µηνυµάτων  και για να ανακτήσετε 

καταγεγραµµένα αρχεία. Το µόντεµ µπορεί επίσης 

να χρησιµοποιηθεί για µεταφορά πληροφοριών 

από τον πίνακα του ανελκυστήρα. Φωνητικά 

µηνύµατα µπορούν να παίζουν για να ηρεµούν 

τον παγιδευµένο επιβάτη του ανελκυστήρα και να 

πληροφορούν τον δέκτη συναγερµού για τον 

συναγερµό. Για το κέντρο εκτάκτου ανάγκης και 

την οµάδα διάσωσης υπάρχει δυνατότητα να 

καλέσουν το τηλέφωνο ανελκυστήρα όταν 

ενεργοποιείται ένας συναγερµός. 

Πλεονεκτήµατα µε το τηλέφωνο 

ανελκυστήρα FaltCom ECII®: 

• Γρήγορη εγκατάσταση 

• Απλός προγραµµατισµός 

• Τεχνική είσοδος συναγερµού 

• Γλωσσικά µηνύµατα 

• Έως δύο εξωτερικές µονάδες 

επικοινωνίας 

• Ρυθµιζόµενος ήχος 

• Ηχητική και φωτεινή ένδειξη 

• Πρωτόκολλο συναγερµού 

• Λειτουργία δοκιµής 

συναγερµού 

• Λειτουργία απάντησης 

• Ενσωµατωµένο µόντεµ 

• Αποµακρυσµένος 

προγραµµατισµός 

• Σύνδεση για ενισχυτή 

επαγωγικού βρόχου  

• Σύµφωνα µε τα EN81:28, 

EN81:70, EN81:71 και 

EN81:80 

 

 

Περιγραφή 

Το τηλέφωνο ανελκυστήρα FaltCom ECII® Flex είναι ένα 

σύστηµα εκτάκτου ανάγκης για τους επιβάτες 

ανελκυστήρα. Λειτουργεί µέσω µιας σταθερής 

τηλεφωνικής γραµµής µέσω GSM gateway. Όταν ένας 

παγιδευµένος επιβάτης ενεργοποιεί το κουµπί εκτάκτου 

ανάγκης το FaltCom ECII® Flex καλεί αυτόµατα έναν 

προκαθορισµένο τηλεφωνικό αριθµό, κατά προτίµηση 

ενός 24ώρου κέντρου εκτάκτου ανάγκης, απ’ όπου 

εντοπίζεται ο ανελκυστήρας. Μία αµφίδροµη φωνητική 

επικοινωνία εγκαθίσταται και ο επιβάτης µπορεί να 

µιλήσει στον χειριστή του κέντρου εκτάκτου ανάγκης, ο 

οποίος µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. 

Συνδυάστε για τις ανάγκες σας 

Το FaltCom ECII® Flex µπορεί να τοποθετηθεί µε 

διάφορους τρόπους, συνδυάζοντας διαφορετικά πλαίσια 

και µπροστινές πλάκες και µε ή χωρίς ενσωµατωµένο 

κουµπί εκτάκτου ανάγκης. Η ευελιξία του FaltCom ECII® 

Flex µπορεί επίσης να φανεί στην ποικιλία των 

εξωτερικών συσκευών που µπορούν να συνδεθούν, για 

παράδειγµα Intercom, Loop Amplifier, Emergency Power 

Supply, GSM Gateway κλπ. 

Περιγραφή λειτουργίας 

Το FaltCom ECII® Flex αποτελείται από µία ενιαία 

µονάδα τοποθετηµένη στο θάλαµο του ανελκυστήρα 

περιλαµβάνοντας µεγάφωνο, µικρόφωνο, ενδείξεις LED 

και υποδοχείς.  Τροφοδοτείται από την τηλεφωνική 

γραµµή και κανονικά δεν χρειάζεται εξωτερική 

τροφοδοσία. Η µονάδα προγραµµατίζεται εύκολα 

χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο ή εξ 

αποστάσεως χρησιµοποιώντας έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή ένα σταθερό τηλέφωνο. Έχει µία 

προγραµµατιζόµενη µονάδα η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για ένα επιπλέον κουµπί εκτάκτου 

ανάγκης, τεχνικούς συναγερµούς από τον ελεγκτή 

ανελκυστήρα, φίλτρο σήµατος ή παρόµοιο. Οι εξωτερικές 

µονάδες επικοινωνίας µπορούν να συνδεθούν στο 

FaltCom ECII® Flex και µπορούν να τοποθετηθούν στην 

κορυφή και κάτω από τον θάλαµο του ανελκυστήρα. Η 

µονάδα µπορεί να εκτελεί καθηµερινές δοκιµές 

συναγερµού µε αυτόµατο αυτοέλεγχο και έλεγχο 

γραµµής. 

 

 

 

Αξιόπιστη λειτουργία  

Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο µε έµφαση στην 

ασφάλεια, απλότητα και υψηλή αξιοπιστία στην 

λειτουργία, αναπτύσσοντας στενή σχέση ανάµεσα 

στους τελικούς χρήστες και στους επαγγελµατίες 

σχεδιαστές της βιοµηχανίας. Η ποιότητα ήχου του 

FaltCom ECII® Flex είναι εξαιρετικά καλή ακόµα 

και υπό δύσκολες συνθήκες. Το FaltCom ECII® 

Flex τοποθετείται µε βίδες ασφαλείας και η 

µπροστινή πλάκα είναι φτιαγµένη από ανοξείδωτο 

ατσάλι ανθεκτικό στους βανδαλισµούς.  

Το FaltCom ECII® Flex έχει πιστοποίηση CE και 

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις σύµφωνα µε τα 

EN81:28, EN81:70, EN81:71 και EN81:80. 
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Τεχνικές προδιαγραφές – FaltCom ECII® Flex: 

 

Χαρακτηριστικά 

Art. No.  2231    

FaltCom ECII® Flex         

Art. No. 2187 

FaltComECII® Flex COP 

Art. No. 2232 

FaltCom ECII® Flex ALBU 

Μέγεθος: 140x126x25 mm 100x90x19 mm 195x126x25 mm 

Βάρος 235 g 200 g 325 g 

Υλικό επικάλυψης 1.5 mm ανοξείδωτο ατσάλι 1.0 mm AluZink 1.5 mm ανοξείδωτο ατσάλι 

Προδιαγραφές: Όλες οι εκδόσεις: 

Θερµοκρασία λειτουργίας +5°C έως +40°C 

Υγρασία 30% έως 90% 

Ενδείξεις & Εικονόγραµµα Ήχος, Κίτρινα και Πράσινα LED και εικονόγραµµα 

Είσοδοι συναγερµού ∆ύο, όπου το ένα είναι διαµορφώσιµο 

Μονάδες οµιλίας Μπορούν να συνδεθούν έως δύο εξωτερικές µονάδες οµιλίας µε ενσωµατωµένα κουµπιά συναγερµού 

Κατανάλωση ισχύος Κανονικά τροφοδοτείται από τηλεφωνική γραµµή (max 60 mA@50VDC) αλλά µπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί 

από έναν µετατροπέα DC/DC ή από ένα σύστηµα                                                 ηλεκτροδότησης εκτάκτου 

ανάγκης όταν χρειάζεται 

Ενισχυτής βρόχου Σύνδεση για έναν ενισχυτή βρόχου µε  AGC 

Προγραµµατισµός Από το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο, κοινό τηλέφωνο DTMF ή αποµακρυσµένα µέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και µόντεµ 

Πρωτόκολλο συναγερµού CPC, P100 

Σηµατοδοσία DTMF 

Φωνητικά µηνύµατα Έως 2 διαφορετικά µε 10 δευτ. να παίζει το καθένα σε διαφορετικές καταστάσεις 

Εναλλαγή οµιλίας Αµφίδροµη ή µονόδροµη 

Έλεγχος συναγερµού 1 φορά ανά µέρα έως µια φορά κάθε 30 µέρες (δυνατότητα επιλογής on/off) 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδέσεις στο  FaltCom ECII® Flex: 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  1 Είσοδος από κουµπί εκτάκτου ανάγκης (λειτουργία 

                                                    κλεισίµατος ή ανοίγµατος) 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2 Επιπλέον είσοδος συναγερµού ώστε  να χρησιµοποιηθεί  

  για πρόσθετα κουµπιά συναγερµού ή εισόδους  για 

Τεχνικούς συναγερµούς,  

  Φίλτρο σήµατος, Τέλος-συναγερµού ή παρόµοια 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  ΒΡΟΧΟΥ Έξοδος σε ενισχυτή βρόχου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  Σύνδεση σε  PSTN 

ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ Ρύθµιση έντασης ηχείων 

AUX   Σειριακή θύρα για σύνδεση εξωτερικών συσκευών 

   όπως Εξωτερικές µονάδες οµιλίας, Κουτί Σύνδεσης ή 

   Παρόµοια 

DC/DC   Εξωτερική µονάδα ισχύος 

 


