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1 εκεηώζεηο  

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε πνπ εκπηζηεπηήθαηε ηελ Fält Communications AB θαη είκαζηε 

πεπεηζκέλνη φηη ε επηινγή ελφο απφ ηα πξντφληα αζθαιείαο καο ζα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο 

ζαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην FältCom ECII® Flex ζα ζέιακε λα δηαβάζεηε απηφ ην εγρεηξίδην 

πξνζεθηηθά πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

2 Copyright 

Απηφ ην έληππν αλήθεη ζηελ Fält Communications AB, θαη κπνξεί κφλν λα αλαπαξαρζεί, πξνζαξ-

κνζηεί ή κεηαγξαθεί κεηά απφ γξαπηή άδεηα απφ ηνλ δηθαηνχρν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Copy-

right © 2008-2009 

3 Γήισζε πκκόξθσζεο 

Δκείο, ε Fält Communications AB, Kylgränd 6A, S-90620 Umeå, νπεδίαο κε ην παξφλ δειψλνπ-

κε φηη απηφ ην πξντφλ FältCom ECII® Flex  2187, ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο: R&TTE 

1999/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EG θαη RoHS 2002/95/EG. Σν 

πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αθφινπζα πξφηππα / πξνδηαγξαθέο: EMC: EN 12015(2004), EN 
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55024(1998) θαη A1(2001) θαη A2(2003), Αζθάιεηα Αλειθπζηήξα: EN 81-1/2, EN 81-28 θαη EN 81-

70. 

 

Umeå, νπεδία, Απξίιηνο 2009 

 

 

Mikael Långström, CEO 

Fält Communications AB 
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4 Πεξηγξαθή πξντόληνο 

Σν FältCom ECII® Flex είλαη έλαο εμνπιηζκφο ζπλαγεξκνχ γηα ην δίθηπν PSTN κε ελζσκαησκέλε 

ακθίδξνκε νκηιία επηθνηλσλίαο ζρεδηαζκέλνο γηα εγθαηάζηαζε ζε αλειθπζηήξεο. 

Όηαλ έλαο επηβάηεο αλειθπζηήξα πηέδεη ην θνπκπί γηα ζπλαγεξκφ / ζήκα εθηάθηνπ αλάγθεο, ην 

ηειέθσλν αλειθπζηήξα απηφκαηα θαιεί έλα θέληξν ζπλαγεξκνχ ή θάπνηνπο άιινπο πξνθαζνξη-

ζκέλνπο δέθηεο ζπλαγεξκνχ. Δίλαη εγθαηεζηεκέλε θσλεηηθή επηθνηλσλία θαη ην άηνκν πνπ βξίζθε-

ηαη ζε αγσλία κπνξεί λα κηιήζεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ζπλαγεξκνχ, απφ φπνπ ζα απνζηα-

ιεί βνήζεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ρεδηαζκόο θαη ιεηηνπξγία 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα δηεπθνιχλεη ηελ ηνπνζέηεζε. Μεγάθσλν, κηθξφθσλν, 

φια ηα ειεθηξνληθά, ηα πιήθηξα γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη δνθηκή, θαζψο θαη φια ηα ζεκεία ζχλδε-

ζεο είλαη ελζσκαησκέλα ζε κία κνλή κνλάδα. Απηφ πξνζθέξεη γξήγνξε θαη εχθνιε εγθαηάζηαζε 

θαζψο θαη πςειή αμηνπηζηία ζηελ ιεηηνπξγία. Ο ήρνο ηνπ κεγαθψλνπ ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηή-

ξα ξπζκίδεηαη εχθνια κε έλα trim πνηελζηφκεηξν. 
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Κέληξν ζπλαγεξκνχ 
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ηελ κπξνζηηλή πιάθα ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα, ππάξρνπλ δχν εηθνλνγξάκκαηα θαη δχν κν-

λφρξσκα LED (θίηξηλν θαη πξάζηλν), πνπ θαλνληθά είλαη θιεηζηά. Σν αξηζηεξφ LED γίλεηαη θίηξηλν 

φηαλ κία θιήζε ζπλαγεξκνχ είλαη ζε εμέιημε θαη ην δεμί LED γίλεηαη πξάζηλν φηαλ ν ζπλαγεξκφο 

έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ δέθηε θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε κία ζχλδεζε νκηιίαο. Σα LED κπνξνχλ 

λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα λα απεηθνλίζνπλ άιιεο θσηεηλέο ζεηξέο, δείηε θεθάιαην Ππογπαμμαηι-

ζμόρ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πίζσ απφ ην πάλει ιεηηνπξγίαο θακπίλαο 

(COP), ζην πάλει κε κία κηθξή κπξνζηηλή πιάθα θαη πιαίζην ή κε κία κεγαιχηεξε κπξνζηηλή 

πιάθα θαη πιαίζην κε ελζσκαησκέλν θνπκπί ζπλαγεξκνχ. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα απαηηεί έλα δηζχξκαην θαιψδην ζην θνπκπί ζπλαγεξκνχ 

ζηνλ αλειθπζηήξα θαη έλα δηζχξκαην θαιψδην γηα ζχλδεζε κε κηα ζηάληαξ αλαινγηθή ηειεθσληθή 

γξακκή. Δίλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα μερσξηζηφ θαιψδην αλαζηνιήο απφ έλαλ ηχπν θπ-

θιηθνχ ή επίπεδνπ θαισδίνπ. αλ ελαιιαθηηθή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν αρξεζηκνπνίε-

ηα ζχξκαηα ζην ππάξρνλ θαιψδην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην θαιψδην λα θιείλεη ζσζηά. Γηα ην με-

ρσξηζηφ θαιψδην αλαζηνιήο ππάξρεη κία εηδηθή κνλάδα ηνπνζέηεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα απα-

ξαίηεηα κέξε ηνπνζέηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειεθσληθή ππνδνρή 

ζην δσκάηην κεραλήο 

Ξερσξηζηφ θαιψδην 

αλαζηνιήο ή ππάξρνλ 

θαιψδην θακπίλαο 

Σειέθσλν αλειθπζηήξα 

Τπάξρνλ θνπκπί 

ζπλαγεξκνχ 

Κνπηί θαισδίσζεο 

Σνπνζέηεζε πιαηζίνπ 

Σνπνζέηεζε πίζσ απφ 

ηελ νζφλε αλειθπζηήξα 
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4.2 Πνιιαπιή ζύλδεζε ηειεθώλνπ αλειθπζηήξα 

Σν FältCom ECII® Flex είλαη ζρεδηαζκέλν λα εγθαζίζηαηαη πάλσ ζην ππάξρνλ ηξνθνδνηηθφ ηειε-

θσληθήο γξακκήο. Ξερσξηζηφ ηξνθνδνηηθφ απαηηείηαη κφλν ζε δηάθνξα ηειέθσλα αλειθπζηήξα 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή ή εάλ ε ηάζε γξακκήο είλαη θάησ απφ 25 

VDC. Γείηε πεξηζζφηεξα ζην θεθάιαην Τεσνικά σαπακηηπιζηικά. 

Γηάθνξα ηειέθσλα αλειθπζηήξα κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλα ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή. Ό-

ηαλ έλα απφ ηα ηειέθσλα αλειθπζηήξα έρεη εγθαηεζηεκέλε κία ζχλδεζε, ηα ππφινηπα δελ ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ γξακκή: αληίζεηα, έλα ζήκα απαζρνιεκέλνπ ζα αθνπζηεί ζην 

ερείν θαη ην θίηξηλν LED ζα αλαβνζβήζεη πέληε θνξέο. Όηαλ ειεπζεξσζεί ε γξακκή, ε θιήζε ζπ-

λαγεξκνχ ζα ζπλδεζεί απηφκαηα.  

Κάζε ηειέθσλν αλειθπζηήξα απαηηεί κία κνλαδηθή ID θαη ε πξνθαζνξηζκέλε ID είλαη ην 1. Ζ ID 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ θαιείηε κέζα ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Ζ κνλάδα κε ID 1 ζα απαληήζεη 

ηελ θιήζε θαη νη ππφινηπεο ζα αθνχζνπλ ηελ γξακκή θαη ζα πάξνπλ κφλν ηελ γξακκή εάλ έρεη 

επηιερζεί ε ζπγθεθξηκέλε ID ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα. πλδέζηε ηα ηειέθσλα αλειθπζηήξα 

παξάιιεια θαη ηνπνζεηείζηε ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα κε ID 1 ζην άιιν άθξν ηεο γξακκήο. Γείηε 

ην θεθάιαην 6.13 γηα πξνγξακκαηηζκφ. 

Ζ εγθαηάζηαζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ FältCom ECII® Flex ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή απαηηεί 

μερσξηζηφ ηξνθνδνηηθφ ζηα ηειέθσλα αλειθπζηήξα. Ζ ζεκεησκέλε έμνδνο ηειεθψλνπ αλειθπ-

ζηήξα DC ζπλδέεηαη ζην ππάξρνλ ηξνθνδνηηθφ εθηάθηνπ αλάγθεο ηνπ αλειθπζηήξα κέζσ ελφο 

εηδηθνχ κεηαηξνπέα DC/DC. Δάλ δελ δηαηίζεηαη θαλέλα ηξνθνδνηηθφ κηα μερσξηζηή πεγή ηζρχνο 

εθηάθηνπ αλάγθεο κε κηα εγθαηεζηεκέλε κπαηαξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Καη ηα δχν πξντφληα 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν πξντφλησλ. 

Έλα ζχλνιν ελλέα ηειεθψλσλ αλειθπζηήξα/εθηάθηνπ αλάγθεο κπνξεί λα ζπλδεζεί ρξεζηκνπνηψ-

ληαο ηελ ίδηα ζπλδξνκή. Διέγμηε κε ηνλ ρξήζηε ηνπηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο πφζεο ζπζθεπέο 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ γξακκή. Κνηλά ηειέθσλα, ζπζθεπέο fax, κφληεκ ή άιινη ηχπνη απφ πνκπνχο 

ζπλαγεξκνχ δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λα δηα-

ηαξαρζεί ην FältCom ECII® Flex. 

4.3 Πξνγξακκαηηζκόο θαη δνθηκή 

ην πίζσ κέξνο ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα, ππάξρεη έλα πιεθηξνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξηζκψλ θιήζεο, επηινγή ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκέο. Όιεο απηέο νη ξπζκίζεηο 
δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη, θαηά θαλφλα, δελ απαηηείηαη θακία κεηαγε-
λέζηεξε κεηαβνιή. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα πξνγξακκαηίζεηε απφ απφζηαζε ην ηειέθσλν αλει-
θπζηήξα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηάληαξ ηειέθσλν ή ινγηζκηθφ γηα Windows θαη έλα κφληεκ. Δπη-
θνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 
Σν FältCom ECII® Flex κπνξεί λα θαιέζεη 6 δέθηεο ζπλαγεξκνχ ή ζηάληαξ ηειέθσλα κε ηελ επη-
ινγή ηφλνπ. 
 

Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα λα ζηείιεηε κία δνθηκή ζπλαγεξκνχ / 
θιήζε ξνπηίλαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δέθηε δνθηκήο ζπλαγεξκνχ / θιήζεο ξνπηίλαο ζε δηαζηήκαηα 
1 έσο 30 εκέξεο. Απηφο ν ζπλαγεξκφο δνθηκάδεη ηα ειεθηξνληθά ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα θαη 
ηελ ίδηα ηελ ηειεθσληθή γξακκή. 
Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί επίζεο λα πξνγξακκαηηζηεί γηα λα απαληήζεηε ζηηο εηζεξρφκε-

λεο θιήζεηο απηφκαηα κεηά απφ έλα ζήκα θιήζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ήρνη αθνχγνληαη ζην 

δέθηε φηαλ ζπλδέεηαη ε θιήζε. 

 

Δάλ είλαη ζπλδεδεκέλν έλα ηξνθνδνηηθφ εθηάθηνπ αλάγθεο, ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί λα 
ζηείιεη απηφκαηα ζπλαγεξκφ εάλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειή θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 
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Έλαο εηδηθφο ηειεθσληθφο αξηζκφο κπαηαξίαο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ κπαηαξία ζπλα-
γεξκνχ. 
 

Γείηε ην θεθάιαην Ππογπαμμαηιζμόρ για λεπηομεπείρ οδηγίερ ππογπαμμαηιζμού. 

 

5 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

Μφλν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην FältCom ECII® Flex. Δκπεηξνγλσ-

κνζχλε, ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο θαη απνδνηηθή εγθαηάζηαζε. 

Πξνζέμηε ηε δηθή ζαο αζθάιεηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ FältCom ECII ® Flex. Πνηέ 

δελ πξέπεη λα εξγάδεζηε ζε έλα αλνηθηό θξεάηην αλειθπζηήξα ρσξίο ινπξί αζθαιείαο. 

Να είζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί θαη λα δηαθόςεηε ην ξεύκα εάλ εξγάδεζηε θνληά ζε ηά-

ζε 230-400V, π.ρ. ζηελ αίζνπζα κεραλήο αλειθπζηήξα. Πνηέ κελ απνζπλδέζεηε έλα 

θαιώδην πξνηνύ βεβαησζείηε όηη δελ είλαη ελεξγό. 

Ξεθηλήζηε επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. πλήζσο, κπνξείηε λα 

βξείηε κία εχθνια πξνζβάζηκε θαη θαιά πξνθπιαγκέλε ζέζε πίζσ απφ ηνλ πίλαθα αλειθπζηήξα. 

Απνθχγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηειεθψλνπ ζε κηα γσλία ή πίζσ απφ θάζε ηη πνπ κπνξεί λα α-

ληαλαθιά ηνλ ήρν. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αζηάζεηα αθνπζηηθήο 

αλάδξαζεο κεηαμχ κεγαθψλνπ θαη κηθξνθψλνπ. Θα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα έρεηε πξφζβαζε 

ζην ππάξρνλ θαιψδην αλαζηνιήο θαη ζην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηνλ αλειθπζηήξα. Δπίζεο, ιάβεηε 

ππφςε ζαο φηη πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα έρεηε πξφζβαζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηειεθψλνπ αλει-

θπζηήξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ πξνγξάκ-

καηνο. Καλνληθά απηφ είλαη επθνιφηεξν λα γίλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλειθπζηήξα, πξηλ βηδσζεί ην 

ηειέθσλν αλειθπζηήξα. 

Βεβαησζείηε όηη ζα απνθύγεηε λα πξηνλίζεηε ή λα ηξππήζεηε κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ θα-

ισδηώζεσλ, όηαλ θάλεηε ηηο ηξύπεο! 

 

 

5.1 Σνπνζέηεζε πιαηζίνπ 

1.  Πξνζεκεηψζηε ηηο ηξχπεο γηα ην πιαίζην ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ηξππάλη. Αλνίμηε ηηο ηξχπεο γηα ηα θαιψδηα ζην θνπκπί ζπλαγεξκνχ θαη ζηελ 

ηειεθσληθή ζχλδεζε, ζχκθσλα κε ην ηξππάλη. 

2. ηεξεψζηε πξψηα ην πιαίζην θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα κε ηηο παξερφ-

κελεο βίδεο. 

εκείσζε! Βεβαησζείηε φηη ηα θαιψδηα έρνπλ ζπλδεζεί θαη ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί. 
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5.2 Σνπνζέηεζε πίζσ από ην πάλει ιεηηνπξγίαο θακπίλαο 

Απηή ε ελαιιαθηηθή είλαη δπλαηή κφλν εάλ ππάξ-

ρεη ήδε πξνεηνηκαζκέλνο ρψξνο γηα ηειέθσλν 

αλειθπζηήξα πίζσ απφ ην θνπκπί θαη ηελ πιάθα 

νζφλεο. Ζ έθδνζε “COP” ηεο FältCom ECII® Flex 

είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα απηφλ ηνλ ηχπν ην-

πνζέηεζεο. 

Δπεηδή ν ζρεδηαζκφο ηεο νζφλεο κπνξεί λα πνη-

θίιιεη, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε αθξηβείο νδεγί-

εο ηνπνζέηεζεο εδψ. 

Έρεηε θαηά λνπ όηη ε ηξύπα ηνπ κηθξνθώλνπ 

πξέπεη λα είλαη ζε επζπγξάκκηζε κε κία ηξύπα 

ζηελ πιάθα νζόλεο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

αλνίμεηε κία λέα ηξύπα. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ ε απφζηαζε κε-

ηαμχ ηεο κπξνζηηλήο πιάθαο ηειεθψλνπ θαη ηεο 

πιάθαο νζφλεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 1 

mm. 

 

5.3 ύλδεζε ζην θνπκπί ζπλαγεξκνύ 

1.  Οδεγείζηε έλα θαιψδην δχν ζπξκάησλ (max 10 m) απφ ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ηνπ αλει-

θπζηήξα θαη ζπλδέζηε ηα ζχξκαηα ζηελ θιέκκα ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα ζην 

”ALARM1” ή “ALARM2”. 

2.  ηεξεψζηε ην θαιψδην κε δεζκνχο ή θιηπ θαισδίνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ αλειθπ-

ζηήξα. 

εκεηψζηε φηη ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηελ θακπίλα αλειθπζηήξα είλαη ζπλήζσο δχν επαθψλ, 

δειαδή θηηαγκέλν γηα δχν μερσξηζηέο ζπλδέζεηο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ ζπλήζσο ζπλδέεηαη ζε έλα 

ηνπηθφ θνπδνχλη ζπλαγεξκνχ θαη ε άιιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Οη ζπλ-

δέζεηο πξέπεη λα έρνπλ κφλσζε 1500V. Δάλ δελ έρνπλ, ή εάλ ην ππάξρνλ θνπκπί ζπλαγεξκνχ 

έρεη κφλν κία ζχλδεζε, ην θνπκπί πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιινπ ηχπνπ. 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ην FältCom ECII® Flex έρεη κία εηδηθή έθδνζε ηελ “ALBU”, κε έλα ελζσ-

καησκέλν θνπκπί ζπλαγεξκνχ ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ην 

θαηάιιειν θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηνλ αλειθπζηήξα. Απηή ε έθδνζε έρεη έλα δηπιήο επαθήο κπνπ-

ηφλ θηλδχλνπ φπνπ ην έλα κέξνο (NC) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα θαη ην άιιν 

κέξνο (NO) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θνπδνχλη ζπλαγεξκνχ. 

Σξχπα επζπγξακ-

κηζκέλε κε ην κη-

θξφθσλν 

Πξνεηνηκαζκέλνο 

ρψξνο 

πίζσ απφ ηελ νζφλε 

αλειθπζηήξα 
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5.3.1 Λεηηνπξγία θιεηζίκαηνο θνπκπηνύ ζπλαγεξκνύ 

εκεηψζηε φηη ην θνπκπί θηλδχλνπ κπνξεί λα έρεη κηα ιεηηνπξγία θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο. Ζ ιεη-

ηνπξγία αλνίγκαηνο είλαη πξνηηκφηεξε θαη είλαη ε πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε ζην FältCom ECII® Flex. 

Δάλ ην θνπκπί έρεη ιεηηνπξγία θιεηζίκαηνο, ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί 

θαηάιιεια γηα λα δέρεηαη απηή ηε ιεηηνπξγία. Γείηε ην θεθάιαην Ππογπαμμαηιζμόρ γηα πεξηζζφηε-

ξεο πιεξνθνξίεο. 

5.3.2 Ξερσξηζηό θνπκπί(α) ζπλαγεξκνύ 

Δάλ δελ ππάξρεη θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηνλ αλειθπζηήξα, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ θακπίλα 

μερσξηζηφ θνπκπί θαη λα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε. εκεηψζηε φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπ-

ρζνχλ παξαλνήζεηο, δελ ζα πξέπεη πνηέ λα ππάξρνπλ δχν θνπκπηά ζπλαγεξκνχ ζηελ θακπίλα 

αλειθπζηήξα. Δίλαη δπλαηφ λα ζπλδέζεηε επηπιένλ θνπκπηά ζπλαγεξκνχ ζηε κνλάδα, γηα παξά-

δεηγκα ζην επάλσ κέξνο ηεο θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα φπνπ κπνξεί λα παγηδεπηεί έλαο ζπληε-

ξεηήο. Δίλαη ζεκαληηθφ φια ηα θνπκπηά λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. 

5.4 ύλδεζε ζε ηειεθσληθή γξακκή 

Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε κία ζηάληαξ αλαινγηθή ηειεθσληθή 

γξακκή. Καλνληθά κπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί ζε κία ζχλδεζε ISDN κέζσ ελφο ηεξκαηηθνχ κεηα-

ζρεκαηηζηή . Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο φηαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα FältCom ECII® 

Flex ζπλδένληαη ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή ζπληζηάηαη λα ζπλδένληαη ζεηξηαθά θαη φρη παξάι-

ιεια. 

Δάλ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε κία ζηάληαξ ηειεθσληθή ππνδνρή, ε ππνδν-

ρή ζα πξέπεη λα είλαη βξίζθεηαη ζην κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα ή ζε θάπνην άιιν δσκάηην φπνπ 

δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα εμα-

ζθαιηζηεί φηη ε ζχλδεζε δελ ζα δηαθφπηεηαη θαηά ιάζνο. 

5.4.1 ύλδεζε ζε ηειεθσληθνύο δηαθόπηεο θαη άιιεο ζπζθεπέο 

Σν FältCom ECII® Flex κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη‟ επέθηαζε ζε έλαλ ηειεθσληθφ δηαθφπηε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ζχλδεζε είλαη αλαινγηθή. Οη ςεθηαθνί δηαθφπηεο ζπλήζσο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

κία αλαινγηθή ζχλδεζε, δεδνκέλνπ φηη πνιινί ζπλαγεξκνί, θαμ θαη κφληεκ  απαηηνχλ αλαινγηθή 

επηθνηλσλία. Καηά ηε ζύλδεζε ζε ηειεθσληθό θέληξν, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη ζα ιεη-

ηνπξγεί θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα έρεη κία ιεηηνπξγία, 

πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιέζεηε έλα πξφζεκα, π.ρ. „0‟, θαη κεηά λα πεξηκέλεηε δχν δεπηεξφ-

ιεπηα γηα ηνλ ηφλν θιήζεο πξηλ πξνρσξήζεηε κε ηνλ αξηζκφ ζπλαγεξκνχ. Γείηε ην θεθάιαην Ππο-

γπαμμαηιζμόρ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

ε κεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ε ηειεθσληθή γξακκή κπνξεί λα έρεη κία απηφκαηε θιήζε ή απηφκαηε 

ζχλδεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηειεθσληθή γξακκή θαιεί απηφκαηα ή ζπλδέεηαη ζε έλαλ πξν-

πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ. Πξνγξακκαηίδνληαο ην FältCom ECII® Flex κε κία δηαθνπή ην ηειέ-

θσλν αλειθπζηήξα δέρεηαη φηη ε ηειεθσληθή γξακκή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ πξν-

πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ. Δμάιινπ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεθσληθή 

γξακκή γηα ηηο επηδησθφκελεο ιεηηνπξγίεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαβάζηε ην θεθάιαην 

Ππογπαμμαηιζμόρ.        

 

πλδένληαο ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα ζε έλαλ κεηαζρεκαηηζηή GSM πνπ πξνζνκνηψλεη κία αλα-

ινγηθή ηειεθσληθή γξακκή ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί εχθνια λα ζηείιεη ζπλαγεξκνχο κέ-

ζσ ηνπ δηθηχνπ GSM. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Γηα θάζε επηθνηλσλία ζπλαγεξκνχ κέζσ δηθηχνπ GSM είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί φηη ην 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  
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Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα κπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί ζε έλα VoIP: ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλαο 

κεηαηξνπέαο ζε αλαινγηθή γξακκή πξέπεη λα ζπλδεζεί κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ VoIP θαη ηνπ ηειεθψ-

λνπ αλειθπζηήξα. Μεξηθέο θνξέο είλαη αλαγθαία ε ξχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα βεβαησζείηε φηη 

ην κήθνο ησλ ηφλσλ (DTMF) ζε / απφ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ εμν-

πιηζκφ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη πνιχ ζε-

καληηθφ λα βεβαησζείηε φηη ε ηειεθσληθή γξακκή ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

5.4.2 ύλδεζε κε μερσξηζηό θαιώδην παύζεο 

Καλνληθά, έλα μερσξηζηφ θαιψδην παχζεο ελφο θαισδίνπ ζηξνγγπινχ ή επίπεδνπ ηχπνπ ρξεζη-

κνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ βχζκαηνο ηειεθψλνπ. Έλα μερσξηζηφ θα-

ιψδην παχζεο δίλεη ζπλήζσο θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ θαη ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο. Σν απαηηνχκε-

λν κήθνο θαισδίνπ θαη θηη ηνπνζέηεζεο κπνξνχλ λα παξαγγειζνχλ καδί κε ην ηειέθσλν αλειθπ-

ζηήξα. 

εκεηψζηε φηη ηα ζηεξίγκαηα θαισδίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θηη ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία. Σα ζπλδπαζκέλα ζηεξίγκαηα ηνίρνπ θαη θα-

κπίλαο αλειθπζηήξα πεξηιακβάλνπλ δεζκνχο βξαρίνλα, βίδαο, ξνδέια θαη δεκαηηθά θαισδίνπ. 

Διέγμηε πξνζεθηηθά όηη ην θαιώδην δελ ζα απνθόπηεηαη, πηέδεηαη ή δεζηαίλεηαη κεηαμύ ηεο 

θακπίλαο αλειθπζηήξα θαη ηνπ άμνλα ηνίρνπ. 

 

5.4.3 Σύπνο επίπεδνπ θαισδίνπ 

1. Διέγμηε φηη ην θαιψδην είλαη αξθεηά 

κεγάιν, αθήλνληαο πεξηζψξην, γηα λα 

θζάζεη ην βχζκα ηνπ ηειεθψλνπ.  

2.  ηεξεψζηε κε αζθάιεηα ην θαιψδην 

κέρξη λα θζάζεη ζηνλ άμνλα ηνίρνπ 

ηνπ αλειθπζηήξα. 

3.  Αζθαιίζηε ην θαιψδην κε κία βάζε 

ηνίρνπ, ζχκθσλα κε ην ζρήκα ζε απηή 

ηελ ζειίδα. 

4.  ηεξεψζηε ην ζηήξηγκα θακπίλαο α-

λειθπζηήξα θάησ απφ ηελ θακπίλα 

αλειθπζηήξα κε βίδεο, θαη ζπλδέζηε 

ην θαιψδην ζην ζηήξηγκα. Δλαιιαθηη-

θά, ην θαιψδην κπνξεί λα είλαη ζπλ-

δεδεκέλν ζε κία θαηάιιειε δέζκε 

ζηελ θακπίλα αλειθπζηήξα αληί γηα 

ηνλ βξαρίνλα ζηελ θακπίλα αλειθπ-

ζηήξα. 

5.  Πεξάζηε ην θαιψδην ζην ηειέθσλν 

αλειθπζηήξα θαη ζπλδέζηε ηα θαιψδηα ζηνπο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε ”TELE”. 

6.  ηεξεψζηε ην θαιψδην κε δέζκεο θαισδίνπ ή ζπλδεηήξεο θαισδίσλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

ην δσκάηην κεραλήο 

ηήξηγκα 

ηνίρνπ 

ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα 

ηήξηγκα 

αλειθπζηήξα 

Βηδσκέλν ζην πιαίζην 

αλειθπζηήξα 
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αλειθπζηήξα θνληά ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. 

7. πλδέζηε ηα δχν θεληξηθά θαιψδηα κέζα ζηνπο ππνδνρείο ζην θαιψδην παχζεο, θαη ζπλ-

δέζηε ηνλ ζπνλδπισηφ ππνδνρέα ζην βχζκα ηειεθψλνπ ζην δσκάηην θηλεηήξα. εκεηψ-

ζηε ηελ ζχλδεζε, έηζη ψζηε λα κελ αθαηξεζεί θαηά ιάζνο. 

 

 

5.4.4 ύλδεζε κέζσ ππάξρνληνο θαισδίνπ 

 

Πξνζνρή! Βεβαησζείηε όηη δελ ζα έξζεηε ζε επαθή κε θάπνην ελεξγό θαιώδην ηξνθνδνζί-

αο. 

Καλνληθά, ην ππάξρνλ θαιψδην αλειθπζηήξα (ζπλήζσο έλα κεγάιν επίπεδν θαιψδην αγσγνχ) 

πεγαίλεη ζε έλα θηβψηην θαισδίσλ, φπνπ κπνξείηε λα βξείηε αρξεζηκνπνίεηα θαιψδηα (εάλ ηπρφλ) 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα θαιψ-

δηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη ην έλα δίπια ζην άιιν ζην θαιψδην αλειθπζηήξα, πξνθεηκέλνπ 

λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαηαξαρέο. ε πεξίπησζε θαθήο πνηφηεηαο ήρνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνη-

είηαη μερσξηζηφ θαιψδην. 

1.  πλδέζηε έλα θαιψδην δχν αγσγψλ απφ ην αρξεζηκνπνίεην δεχγνο ζην θηβψηην θαισδίσλ 

θαη ηξαβήμηε ην θαιψδην ζηε ζεκεησκέλε ισξίδα ηεξκαηηθνχ ”TELE”. 

2.  ηεξεψζηε ην θαιψδην κε δεζκνχο θαισδίνπ ή ζπλδεηήξεο θαισδίσλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

αλειθπζηήξα ή θνληά ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. 

3.  πλδέζηε ην θαιψδην παχζεο ζην βχζκα ηειεθψλνπ ζην δσκάηην θηλεηήξα. εκεηψζηε ηε 

ζχλδεζε, έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί θαηά ιάζνο. 

5.5 ύλδεζε ηάζεο ηξνθνδνζίαο 

εκεηψζηε φηη μερσξηζηή παξνρή ηάζεο απαηηείηαη κφλν εάλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηειέθσλα α-

λειθπζηήξα πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή, ή εάλ είλαη ηνπνζεηεκέλν κνλά 

ζε κία γξακκή ηάζεο θάησ απφ 25 VDC, ζπλήζσο έλαλ εζσηεξηθφ δηαθφπηε ηειεθψλνπ (PABX).  

Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ κία πεγή ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, π.ρ. ην ζχζηεκα επείγνληνο θσηηζκνχ ηνπ αλει-

θπζηήξα, θαη ν κεηαζρεκαηηζηήο πξέπεη λα έρεη κφλσζε 1500V απφ ην έδαθνο, ε νπνία είλαη α-

παξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαηαξαρή ηνπ ζηαζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ηάζε ηξν-

θνδνζίαο ζην FältCom ECII® Flex δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5 VDC. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκν 

ππάξρνλ ζχζηεκα παξνρήο ξεχκαηνο εθηάθηνπ αλάγθεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηή 

πεγή ξεχκαηνο εθηάθηνπ αλάγθεο κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ ζαο 

αληηπξφζσπν γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

1.  πλδέζηε έλα θαιψδην δχν ζπξκάησλ ζην ππάξρνλ θαιψδην παχζεο γηα έθηαθην θσηη-

ζκφ. Μεηξήζηε γηα λα επαιεζεχζεηε ηελ ζσζηή ηάζε κεηαμχ ησλ αθίδσλ. 

2.  πλδέζηε ην θαιψδην ζηελ είζνδν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή DC. 
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3.  πλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή DC ζηελ πξίδα ηνπ ηειεθψλνπ αλειθπζηήξα κε ηελ έλδεημε 

”DC”. 

4.  πλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή DC ζην εμσηεξηθφ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ζηεξεψζηε ην θα-

ιψδην κε δεζκνχο θαισδίνπ ή ζπλδεηήξεο θαισδίνπ. 

 

 

 

5.6 ύλδεζε ζε εληζρπηή βξόρνπ 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη επηβάηεο κε πξνβιήκαηα αθνήο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην θέληξν ζπλαγεξ-

κνχ έλαο εληζρπηήο βξφρνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην FältCom ECII® Flex. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

ηνπηθφ ζαο αληηπξφζσπν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εγθεθξηκέλνπο εληζρπηέο βξφρνπ πνπ κπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην FältCom ECII® Flex. 

 

πλδέζηε ηελ έμνδν κε ηελ έλδεημε “LOOP AMP” ζηνλ εληζρπηή βξφρνπ. Ο εληζρπηήο βξφρνπ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα δηαθνπήο ξεχκαηνο. πλδέζηε ην ζε έλα ηξνθνδνηηθφ πνπ 

είλαη γλσζηφ γηα λα ιεηηνπξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα δηαθνπήο ξεχκαηνο. 

5.7 ύλδεζε εμσηεξηθνύ εηθνλνγξάκκαηνο 

Δίλαη δπλαηή ε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ ιακπηήξσλ γηα λα δειψζεηε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ ζην 

ηειέθσλν αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ην EN81:70 ρξεζηκνπνηψληαο ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο Pic-

togram Driver. Απνηειείηαη απφ έλαλ κεηαζρεκαηηζηή DC θαη θπθιψκαηα θαζνδήγεζεο γηα εμσηε-

ξηθνχο ιακπηήξεο. Δίλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ έμνδν κε ηελ έλδεημε “DC”, ζε έθηαθην ξεχκα 12V θαη 

ζε εμσηεξηθνχο ιακπηήξεο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθν-

ξίεο. 

5.8 ύλδεζε ζε Ελδνεπηθνηλσλία (art. 2153) 

Γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δσκαηίνπ κεραλήο θαη ηνπ FältCom ECII® Flex ρξεζηκνπνηήζηε ηελ 

FältCom Μνλάδα Δλδνεπηθνηλσλίαο (art. 2153). Σνπνζεηείζηε ηελ Μνλάδα Δλδνεπηθνηλσλίαο ζην 

δσκάηην κεραλήο θαη ζπλδέζηε ην ξεχκα, ηελ ηειεθσληθή γξακκή θαη ην αθνπζηηθφ ελδνεπηθνηλσ-

λίαο. πλδέζηε ην FältCom ECII® Flex ζηελ θακπίλα αλειθπζηήξα ζηελ έμνδν ηειεθψλνπ αλει-

θπζηήξα (ECII) ζηελ Μνλάδα Δλδνεπηθνηλσλίαο. Παξαθαιψ, δείηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ελδν-

επηθνηλσλίαο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

5.9 ύλδεζε ζε πξόζζεηα Κνπκπηά πλαγεξκνύ ALBU  
        (art. 2142) 
Γηα πξφζζεηα θνπκπηά ζπλαγεξκνχ πάλσ θαη θάησ απφ ηελ θακπίλα αλειθπζηήξα 

ρξεζηκνπνηήζηε ην FältCom  (art. 2142). Σνπνζεηείζηε ην ALBU ζε κία θαηάιιειε ζέζε θαη 

ζπλδέζηε ην ζηελ “ALARM 2” είζνδν ζην FältCom ECII® Flex. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε δχν Κνπκπηά 

πλαγεξκνχ πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζεηξηαθά: ηα Κνπκπηά πλαγεξκνχ είλαη πάληα Καλνληθά 

Κιεηζηά.  

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ “ALARM 2” γηα ην Κνπκπί πλαγεξκνχ, πξνγξακκαηίζηε:  
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5.10 ύλδεζε ζε Μνλάδα Οκηιίαο (art. 2230) 

Γηα πξφζζεην κηθξφθσλν θαη ερείν πάλσ θαη θάησ απφ ηελ θακπίλα αλειθπζηήξα ρξεζηκνπνηήζηε 

ηελ FältCom Flex Μνλάδα Οκηιίαο (art. 2230). Σνπνζεηείζηε ηελ Μνλάδα Οκηιίαο ζε κηα θαηάιιε-

ιε ζέζε θαη ζπλδέζηε ηελ ζηελ είζνδν FältCom ECII® Flex AUX ρξεζηκνπνηψληαο ην θαιψδην 

Cat5, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ππνδνρέα IN ζηελ Μνλάδα Οκηιίαο. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ην θα-

ιψδην πξέπεη λα παξαγγειζεί μερσξηζηά, αλάινγα κε ην απαηηνχκελν κήθνο ηνπ θαισδίνπ.  

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη δχν κνλάδεο επηθνηλσλίαο: ζπλδέζηε ην δεχηεξν Cat5 απφ ηνλ ππνδνρέα 

ΟUT ηεο Μνλάδαο Οκηιίαο 1 ζηνλ ππνδνρέα IN ζηελ Μνλάδα Οκηιίαο 2. Δπίζεο κεηαθηλείζηε ην 

jumper απφ SU1 ζε SU2 ζηελ Μνλάδα Οκηιίαο 2.  

 

6 Πξνγξακκαηηζκόο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αξηζκψλ ζπλαγεξκψλ, ησλ θσδηθψλ ζπλαγεξκψλ θαη δηαθφξσλ ιεη-

ηνπξγηψλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ Fält-

Com ECII® Flex, θαιψληαο ηελ κνλάδα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηππνπνηεκέλν ηειέθσλν ή ρξεζη-

κνπνηψληαο έλα ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε Windows. Απηή ε ελφηεηα πεξηγξάθεη ηνλ πξνγξακκαηη-

ζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγην θαη έλα ηππνπνηεκέλν ηειέθσλν. Όιεο νη πξνγξακκαηη-

ζκέλεο ξπζκίζεηο απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε αθφκα θη αλ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα έρεη απνζπλ-

δεζεί απφ ηελ ηειεθσληθή γξακκή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα πιήθηξα ζην πιεθηξνιφγην έρνπλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 
Πξνγξακκαηηζκόο – Αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

Γέθηεο – Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πεξηζζνηέξσλ απφ 2  

                                    δεθηψλ ζπλαγεξκνχ, δέθηεο 3-6. 

 
Γέθηεο ζπλαγεξκνύ 1 – Σειεθσληθφο αξηζκφο ζε δέθηε ζπλαγεξκνχ 1. 

 
Γέθηεο ζπλαγεξκνύ 2 – Σειεθσληθφο αξηζκφο ζε δέθηε ζπλαγεξκνχ 2. 
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Κσδηθόο ζπλαγεξκνύ 1 – Υξεζηκνπνηείηαη γηα δέθηε ζπλαγεξκνχ 1, 3, 4, 5 θαη 6. 

 
Κσδηθόο ζπλαγεξκνύ 2 – Υξεζηκνπνηείηαη γηα δέθηε ζπλαγεξκνχ 2. 

 

Σα ππφινηπα πιήθηξα έρνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ζε έλα ηππνπνηεκέλν ηειέθσλν. 

 

 

 

6.1 Ρπζκίζεηο δηακόξθσζεο 

Σν FältCom ECII® Flex κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κφλν αθνχ έρεη ηεζεί ζηελ θαηάζηαζε πξν-

γξακκαηηζκνχ. Ζ ηειεθσληθή γξακκή πξέπεη λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεχκα γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ 

ηα πιήθηξα. Κάζε θνξά πνπ ηα πιήθηξα πηέδνληαη ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ αθνχγεηαη έλα 

ζχληνκν ερεηηθφ ζήκα θαη κεηά απφ θάζε πξνγξακκαηηζκφ ππάξρεη έλα 4-ηνλν γηα επηηπρή θαη 

έλα 1-ηνλν γηα αλεπηηπρή πξνγξακκαηηζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηεί ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα, πξέπεη λα: 

1) πλδεζεί ζηελ ηειεθσληθή γξακκή (αλαινγηθή γξακκή, όρη ISDN)  

2) πλδεζεί ζην θνπκπί ζπλαγεξκνύ (Καλνληθά Κιεηζηό ή Καλνληθά Αλνηρηό), θαη  

3) Θέζεηε ηελ ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνύ.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα αξρίζεη ζε πεξίπνπ 20 δεπη. αθφηνπ ην ηειέθσλν ζπλδεζεί ζηελ 

ηειεθσληθή γξακκή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ έλα 4-ηνλν επηβεβαηψλεη φηη 

ην ηειέθσλν έρεη απνδερζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Δάλ δελ παηεζεί θαλέλα θνπκπί θαηά ηε δηάξ-

θεηα ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 30 δεπη. ε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ απελεξγνπνηείηαη 

απηφκαηα.  

εκαληηθφ! Ο ηειεθσληθφο αξηζκφο ηνπ Γέθηε πλαγεξκνχ 1 πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί λα θάλεη 

ζπλαγεξκφ. Ο Κσδηθφο πλαγεξκνχ 1 είλαη πξνθαζνξηζκέλνο „1‟ αιιά πξέπεη λα πξνγξακκαηη-

ζηεί εάλ ν ζπλαγεξκφο έρεη ζηαιεί ζε έλα θέληξν ζπλαγεξκψλ.  

6.2 Ελεξγνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνύ  

Με θαλνληθά θιεηζηό πηέζηε ην θνπκπί ζπλδεδεκέλν 

Πηέζηε  θαη ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ηαπηφρξνλα. Πηέζηε ηελ ίδηα ζηηγκή κε ην επηιεγκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ, ε πξνθαζνξηζκέλε ξχζκηζε είλαη 5 δεπηεξφιεπηα. Μφιηο εη-

ζαρζεί ε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ επηβεβαηψλεηαη απφ έλαλ ηφλν ζην κεγάθσλν.  

Πηέζηε ην θνπκπί ρσξίο ζπλδεδεκέλν ή πηέζηε ην θνπκπί κε ζπλδεδεκέλν θαλνληθά 

αλνηρηό  

Πηέζηε  ηελ ίδηα ζηηγκή κε ην επηιεγκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ. Απηφ 

είλαη εμ‟ νξηζκνχ 5 δεπηεξφιεπηα. Μφιηο εηζαρζεί ε θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ επηβεβαηψλεηαη 

απφ έλαλ ηφλν ζην κεγάθσλν. 

Απφ ηειέθσλν: 

Καιέζηε ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην FältCom ECII® Flex θαη πεξηκέ-
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λεηε λα απαληήζεη ε ζπζθεπή. Σν FältCom ECII® Flex ζα απαληήζεη πξψηα κε έλαλ ηφλν κφληεκ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαβείηε ζε έλα 3-ηνλν κήλπκα: παξαθαιψ δείηε ην θεθάιαην Κλήζειρ ζε ηη-

λέθωνο ανελκςζηήπα  γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Παηήζηε #<ID>, πξνθαζνξηζκέλν είλαη ην 

1. Πεξηκέλεηε γηα ην 3-ηνλν κήλπκα, κεηά πξνγξακκαηίζηε ην PIN CODE. Πξνθαζνξηζκέλνο θσδη-

θφο είλαη ν 1111. 

Απφ ηειέθσλν: # < PIN CODE> #  

Σα θίηξηλα θαη πξάζηλα LED ζα αλαβνζβήζνπλ δηαθνξεηηθά φηαλ ην FältCom ECII® Flex είλαη ζε 

θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κεηά 

απφ 30 δεπηεξφιεπηα εάλ δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν. εκεηψζηε φηη κεξηθέο ζπλαιιαγέο (θπξί-

σο ISDN) κεξηθέο θνξέο απνζπλδένπλ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα κεηά απφ κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Όινο ν πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ζε δηαθνξεηηθή ζέζε. Οη θαλνλη-

θνί ζπλαγεξκνί δελ επεξεάδνληαη απφ απηφλ.  

Μπνξείηε επίζεο λα αθήζεηε ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ ρεηξνθίλεηα παηψληαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:    

Απφ ηειέθσλν:  000 # 

6.3 Επαλαθνξά ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο 

Απηή ε ιεηηνπξγία ζα επαλαθέξεη ην FältCom ECII® Flex ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ: 

εθθαζαξίδνληαο φινπο ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο δέθηεο, θσδηθνχο θαη ξπζκίζεηο: φια αιιά ν 

Κσδηθφο πλαγεξκνχ 1 πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο νξίδεηαη ζε „1‟.  

εκείσζε: Ζ επαλαθνξά ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο δελ ζα δηαγξάςεη ηα κελχκαηα νκηιίαο. 

Γείηε ην θεθάιαην γηα ηα κελχκαηα νκηιίαο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν λα δηαγξάςεηε 

ηα κελχκαηα νκηιίαο. 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:       

Απφ ηειέθσλν:  990 # 

6.4 Εθθαζάξηζε όισλ ησλ ελεξγώλ ζπλαγεξκώλ 

Απηή ε ιεηηνπξγία ζα θαζαξίζεη φινπο ηνπο ελεξγνχο ζπλαγεξκνχο ζην Flex. Γελ ζα αθαηξέζεη 

δέθηεο ή θσδηθνχο, αιιά ζα θάλεη ην Flex λα ζηακαηήζεη λα θαιεί ζπλαγεξκφ, ρσξίο απνδεηθηηθφ 

απηνχ ηνπ ζπλαγεξκνχ. Κάζε λέα είζνδνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ απηή ζα γίλεηαη θαλνληθά. 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:       

Απφ ηειέθσλν:  992 # 

6.5 Αιιαγή ηνπ θσδηθνύ PIN  

Γηα λα εηζάγεηε ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ απνκαθξπζκέλα απφ έλα ηειέθσλν απαηηείηαη 

έλαο θσδηθφο PIN. Απηφο είλαη πξνθαζνξηζκέλνο ζην “1111”, αιιά κπνξεί λα αιιάμεη σο αθνινχ-

ζσο: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:      < παιηφ PIN>  < λέν PIN >  < λέν PIN>  
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Απφ ηειέθσλν:  900  < παιηφ PIN >  < λέν PIN >  < λέν PIN > # 

6.6 Δέθηεο ζπλαγεξκνύ θαη θσδηθνί ζπλαγεξκνύ 

Μπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ έμη δηαθνξεηηθνί δέθηεο ζπλαγεξκνχ. Οη δέθηεο ζπλαγεξκνχ 1 θαη 

2 έρνπλ μερσξηζηνχο θσδηθνχο θαη νη δέθηεο 3-6 ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ γηα ηνλ 

δέθηε 1. εάλ ν δέθηεο ζπλαγεξκνχ 2 είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο, αιιά φρη ν θσδηθφο ζπλαγεξκνχ 2: 

ν δέθηεο 2 ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ 1 φηαλ ζα θαιέζεη.  

Δάλ ν δέθηεο ζπλαγεξκνχ είλαη έλα θέληξν ζπλαγεξκνχ, ην θέληξν ζα παξέρεη έλαλ θσδηθφ ζπλα-

γεξκνχ. Πξνγξακκαηίζηε ηνλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ ζηνλ ζσζηφ αξηζκφ δέθηε ζπλαγεξκνχ. Δάλ ν 

δέθηεο ζπλαγεξκνχ είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ηειέθσλν ή έλα θηλεηφ επηιέμηε ηνλ δηθφ ζαο θσδηθφ 

ζπλαγεξκνχ. Πξέπεη πάληα λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο έλαο θσδηθφο ζπλαγεξκνχ, πξνθεηκέλνπ 

ην FältCom ECII® Flex λα θαιέζεη ηνλ δέθηε. 

εκείσζε: Κσδηθφο πλαγεξκνχ 1 είλαη πξνθαζνξηζκέλα νξηζκέλνο ζην „1‟. 

1. Δάλ απαηηείηαη, επαλαθέξεηε ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
Απφ ηειέθσλν:        990 # 

 

2. Δηζάγεηε ηειεθσληθφ αξηζκφ γηα Γέθηε πλαγεξκνχ 1: 

 

 Απφ πιεθηξνιφγην: 
 
< Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία) >  

 Απφ ηειέθσλν:       001  < Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία) > # 
 

3. Δηζάγεηε Κσδηθφ πλαγεξκνχ γηα Γέθηε 1:  

 

 Απφ πιεθηξνιφγην:  < Κσδηθφο πλαγεξκνχ 1 (max 10 ςεθία) >  
 Απφ ηειέθσλν:        091  < Κσδηθφο πλαγεξκνχ 1 (max 10 ςεθία) > # 
 

4. Δηζάγεηε ηειεθσληθφ αξηζκφ γηα Γέθηε πλαγεξκνχ 2: 

 

 Απφ πιεθηξνιφγην: 
 
< Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία) >  

 Απφ ηειέθσλν:        002  < Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία) > # 
 

5. Δηζάγεηε Κσδηθφ πλαγεξκνχ γηα Γέθηε 2:  

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  < Κσδηθφο πλαγεξκνχ 2 (max 10 ςεθία) >  

Απφ ηειέθσλν:         092  < Κσδηθφο πλαγεξκνχ 2 (max 10 ςεθία) > #   

Γηα Γέθηεο πλαγεξκνχ 3 έσο 6, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα:  

Απφ πιεθηξνιφγην: 
     αληί γηα  ζην ζεκείν 4 

παξαπάλσ.  

Απφ ηειέθσλν:       < 003- 006 >  < ηειεθσληθφο αξηζκφο > # 
 
εκείσζε: Μελ μεράζεηε λα δνθηκάζεηε ηελ ξχζκηζε ζηέιλνληαο κία δνθηκή δέθηε ζπλαγεξκνχ.  

 
Δάλ ιείπεη έλαο αξηζκόο ηειεθώλνπ, έλαο ήρνο ζθάικαηνο ζα αθνπζηεί ζην κεγάθσλν ό-

ηαλ ελεξγνπνηεζεί έλαο ζπλαγεξκόο θαη ην κπξνζηηλό LED ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε-

λαιιάμ ηξεηο θνξέο. 
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6.7 Πξνθαζνξηζκόο ζε έλα ηειεθσληθό θέληξν PABX  

Δάλ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε έλα PABX πνπ απαηηεί πξνθαζνξηζκφ γηα λα 

πάξεηε κία εμσηεξηθή επέθηαζε: πξνγξακκαηίζηε έλα αζηέξη,  κεηά ηνλ πξνθαζνξηζκφ, π.ρ.:  

Απφ πιεθηξνιφγην:  < Σειεθσληθφο αξηζκφο >   

Απφ ηειέθσλν:  001  0  < Σειεθσληθφο αξηζκφο > # 

Κάζε  δίλεη κία παχζε 2 δεπηεξνιέπησλ: γηα κεγαιχηεξε παχζε ρξεζηκνπνηήζηε δηάθνξα . 

 

 

6.8 Ρύζκηζε εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 

Καη νη ηξεηο είζνδνη ζπλαγεξκνχ απφ ην FältCom ECII® Flex κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ. Ζ είζν-

δνο ζπλαγεξκνχ 1 είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηελ θακπίλα θαη κπνξεί λα δηα-

κνξθσζεί ζε θαλνληθά αλνηρηή ή θαλνληθά θιεηζηή. Ζ είζνδνο ζπλαγεξκνχ 2 θαη 3 (ζεηξηαθή δηα-

ζχλδεζε κε ζήκαλζε “AUX”) κπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα θαλνληθά αλνηρηφ / θαλνληθά θιεηζηφ 

θνπκπί πίεζεο θαη επίζεο αλ ν ζπλαγεξκφο πξέπεη λα νξίδεηαη σο ζπλαγεξκφο εθηάθηνπ αλάγθεο, 

ηερληθφο ζπλαγεξκφο ή αλ ην ζήκα εηζφδνπ πξέπεη λα νξίδεηαη σο ζήκα θηιηξαξίζκαηνο γηα ηελ 

είζνδν ζπλαγεξκνχ 1. 

Παξαδείγκαηα γηα ηερληθνχο ζπλαγεξκνχο απνηεινχλ φινη νη ζπλαγεξκνί απφ ηνλ ειεγθηή αλει-

θπζηήξα ή απφ αηζζεηήξεο ζηηο πφξηεο απφ ηελ θακπίλα αλειθπζηήξα θαη πεξηζζφηεξα.  

εκείσζε: Δάλ ε είζνδνο ζπλαγεξκνχ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ ειεγθηή αλειθπζηήξα ή ζε άιιεο 

εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ε ζχλδεζε πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζχλδεζε ξειέ, παξα-

θαιψ δείηε ην Παξάξηεκα γηα ην ζρεδηάγξακκα ζχλδεζεο ξειέ.   

 

Ρύζκηζε ηεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 1 

Δίλαη πξνθαζνξηζκέλε ε ιεηηνπξγία θαλνληθά θιεηζηφ. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έθδνζε ηειεθψλνπ 

αλειθπζηήξα κε ελζσκαησκέλν θνπκπί ζπλαγεξκνχ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν ζπλα-

γεξκνχ ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Δάλ ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ έρεη ιεηηνπξγία θαλνληθά αλνηρηφ, 

ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί αλαιφγσο: 

Οξίζηε θαλνληθά αλνηρηφ θνπκπί ζπλαγεξκνχ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  020 # 

Δπαλαθνξά ζε θαλνληθά θιεηζηφ θνπκπί ζπλαγεξκνχ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν: # 020 # 

εκείσζε: Δάλ ε είζνδνο ζπλαγεξκνχ 1 είλαη θηιηξαξηζκέλε ππάξρεη κία παξάθακςε 30 δεπηεξν-
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ιέπησλ: νπφηε εάλ ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ παηεζεί πεξηζζφηεξν απφ 30 δεπηεξφιεπηα έλαο ζπλα-

γεξκφο εθηάθηνπ αλάγθεο ζα ζηαιεί αθφκα θη αλ ην ζήκα θίιηξνπ είλαη ελεξγφ. Απηφ κπνξεί επί-

ζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφζβαζε ζηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θηιηξάξηζκα. 

 

Ρύζκηζε ηεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 2 

Απηή ε είζνδνο είλαη αλνηρηνχ / θιεηζηνχ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζήκα θηι-

ηξαξίζκαηνο, ηερληθφ ζπλαγεξκφ ή έλα θαλνληθφ ζπλαγεξκφ εθηάθηνπ αλάγθεο. Γηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο: 

 

X είλαη είηε  0 = Καλνληθά Αλνηρηφ  

1 = Καλνληθά Κιεηζηφ  

Y είλαη είηε  0 = πλαγεξκφο εθηάθηνπ αλάγθεο 

1 = Σερληθφο ζπλαγεξκφο  

2 = ήκα θηιηξαξίζκαηνο 

 

Ζ είζνδνο ζπλαγεξκνχ 2 είλαη πξνθαζνξηζκέλα απελεξγνπνηεκέλε, ε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   < X >  < Y >  

Απφ ηειέθσλν:   021  < X >  < Y > # 
 
 

Ζ ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 021 # 
 
Παξάδεηγκα: Όηαλ ε είζνδνο ζπλαγεξκνχ 2 δηακνξθψλεηαη ζαλ ζήκα θηιηξαξίζκαηνο ζα επεξεά-

ζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εηζφδνπ ζπλαγεξκνχ 1 σο αθνινχζσο: Δάλ ε είζνδνο ζπλαγεξκνχ 2 

δηακνξθψλεηαη σο X = 0 => N/O θαη Y = 2 => ην ζήκα θηιηξαξίζκαηνο δελ ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη 

έλαλ ζπλαγεξκφ απφ ηελ είζνδν ζπλαγεξκνχ 1 εθφζνλ έλα αλνηρηφ ζήκα ιακβάλεηαη ζηελ είζνδν 

ζπλαγεξκνχ 2. Σν θνπκπί πίεζεο ζηελ είζνδν ζπλαγεξκνχ 1 είλαη θηιηξαξηζκέλν. Όηαλ ην ζήκα 

ζηελ είζνδν ζπλαγεξκνχ 2 αιιάμεη ζε θιεηζηφ ε είζνδνο ζπλαγεξκνχ 1 ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ζα 

είλαη εθηθηέο νη θιήζεηο ζπλαγεξκνχ.  

 

Ρύζκηζε ηεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 3 (AUX) 

Απηή ε είζνδνο είλαη αλνηρηνχ / θιεηζηνχ ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζήκα θηι-

ηξαξίζκαηνο, ηερληθφ ζπλαγεξκφ ή ζπλαγεξκφ εθηάθηνπ αλάγθεο. Γηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

 

X είλαη είηε  0 = Καλνληθά Αλνηρηφ  

1 = Καλνληθά Κιεηζηφ  

Y είλαη είηε 0 = πλαγεξκφο εθηάθηνπ αλάγθεο 

1 = Σερληθφο ζπλαγεξκφο  

2 = ήκα θηιηξαξίζκαηνο 

 

Ζ είζνδνο ζπλαγεξκνχ 3 ελεξγνπνηείηαη πξνθαζνξηζκέλα σο N/O ζπλαγεξκφο εθηάθηνπ αλάγθεο, 

θαη κπνξεί λα αιιάμεη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   < X >  < Y >   

Απφ ηειέθσλν:   022  < X >  < Y > # 
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Ζ ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 022 # 
 

Παξαθαιψ δείηε ην έγγξαθν πεξηγξαθήο Flex I/O γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηη PINS λα ρξεζη-

κνπνηήζεηε.  

 

 

 

 

 

6.9 Δνθηκή ιήςεο ζπλαγεξκνύ 

Μεηά απφ κηα νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε ε FältCom ζπληζηά ηελ δνθηκή ησλ πξνγξακκαηηζκέ-

λσλ δεθηψλ ζπλαγεξκνχ. 

Γνθηκή δέθηε ζπλαγεξκνύ 1  

Όηαλ απηή ε αθνινπζία πξνγξακκαηίδεηαη ην FältCom ECII® Flex θαιεί ηνλ Γέθηε πλαγεξκνχ 1 

κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ. 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Δίλαη επίζεο εθηθηφ λα αθήζεηε ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ ρεηξν-

θίλεηα θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ ζηελ θακπίλα αλειθπζηή-

ξα θαη λα ειέγμεηε φηη ν ζπλαγεξκφο θηάλεη ζηνλ δέθηε ζπλαγεξκνχ 1.  

Απφ ηειέθσλν:  001 # 

Γνθηκή δέθηε ζπλαγεξκνύ 2 
Όηαλ απηή ε αθνινπζία πξνγξακκαηίδεηαη ην FältCom ECII θαιεί ηνλ Γέθηε πλαγεξκνχ 2 κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ. 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  002 # 

Γνθηκή Γεθηώλ (δέθηεο ζπλαγεξκνύ) 3-6 

Όηαλ απηή ε δνθηκή πξνγξακκαηίδεηαη ην FältCom ECII θαιεί ηνλ Γέθηε πλαγεξκνχ 3-6 κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ.  

Απφ πιεθηξνιφγην:  <  -  >  

Απφ ηειέθσλν:  00 < 3-6 > # 

εηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα δνθηκή ηνπ δέθηε 

Όηαλ νξίδεηε κία δνθηκή ελφο δέθηε ζπλαγεξκνχ ε δνθηκή ζα κπεη ζε ζεηξά εζσηεξηθά ηνπ Fält-

Com ECII® Flex. Μεηά ηελ έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ ην FältCom ECII® Flex 

ζα αξρίζεη ηελ δνθηκή ησλ δεθηψλ ζπλαγεξκνχ θαη ζα θαιέζεη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφ-

ηεηαο: 
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1. Γέθηεο πλαγεξκνχ 1 

2. Γέθηεο πλαγεξκνχ 2 

3. Γέθηεο 3 

4. Γέθηεο 4 

5. Γέθηεο 5 

6. Γέθηεο 6 

7. Γνθηκή ζπλαγεξκνχ / Γέθηεο θιήζεο ξνπηίλαο  

8. Γέθηεο ηερληθνχ ζπλαγεξκνχ 

9. Πιεξνθνξίεο δέθηε ζπλαγεξκνχ 

 

 

 

6.10 Αιιαγή ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο γηα ην θνπκπί ζπλαγεξκνύ 

Ο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ζην θνπκπί ζπλαγεξκνχ κπνξεί λα ηεζεί κεηαμχ 1 θαη 30 δεπηεξνιέπησλ. 

Ο πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο είλαη 5 δεπηεξφιεπηα.  

Απφ πιεθηξνιφγην:  < 1-30 >  

Απφ ηειέθσλν:  053  < 1–30 > # 
 

εκείσζε: Ζ πξνγξακκαηηζκέλε θαζπζηέξεζε είλαη ν ρξφλνο κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξ-

κφο απφ ην FältCom ECII® Flex. Θα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ 2 δεπηεξφιεπηα πξηλ θιεζεί ν ζπλα-

γεξκφο ιφγσ εθθίλεζεο ρξφλνπ θαη θαζπζηέξεζεο ζην PSTN. 

6.11 πλδέζεηο ζε ηειεθσληθή γξακκή κε απηόκαηε θιήζε /  
         ζύλδεζε.  

Δάλ ην FältCom ECII® Flex είλαη ζπλδεδεκέλν ζε κία ηειεθσληθή γξακκή κε απηφκαηε θιήζε ή 

απηφκαηε ζχλδεζε: φπνπ ε ηειεθσληθή αληαιιαγή θαηεπζχλεη ηελ θιήζε ρσξίο λα παξεκβαίλεη 

ζηα πιήθηξα ν ρξήζηεο, πξέπεη λα πξνζηεζεί κηα παχζε. Έλα  – ζχκβνιν αλαπαξηζηά κηα 

παχζε δχν δεπηεξνιέπησλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα πξνγξακκαηίζεηε θάπνηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ, α-

θνχ ην αλαιακβάλεη ε ηειεθσληθή αληαιιαγή. 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   001   #
 

6.12 Απηόκαηε δνθηκή ζπλαγεξκνύ / θιήζε ξνπηίλαο 

Απηή ε ιεηηνπξγία θαιεί κία δνθηκή ζπλαγεξκνχ / δέθηε θιήζεο ξνπηίλαο γηα λα εμαθξηβσζεί ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ FältCom ECII® Flex θαη ηνπ δέθηε ζπλαγεξκνχ. Ζ απηφκαηε δνθηκή ζπλαγεξ-

κνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κφλν εάλ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζε έλα θέληξν ζπλαγεξκνχ, ην θέληξν ζπλαγεξκνχ κπνξεί λα εμαθξηβψζεη φηη νη εη-

ζεξρφκελεο δνθηκέο ζπλαγεξκνχ / θιήζεηο ξνπηίλαο είλαη ζσζηέο. Μία αζφξπβε δνθηκή ζπλαγεξ-

κνχ / θιήζε ξνπηίλαο: δελ αθνχγεηαη θαλέλαο ήρνο ζηνλ αλειθπζηήξα. 

Όηαλ ε ιεηηνπξγία δνθηκήο ζπλαγεξκνχ / θιήζεο ξνπηίλαο είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ε πξψηε δνθηκή 

ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζηέιλεηαη 5 ιεπηά κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκα-

ηηζκνχ θαη ε επφκελε δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζηέιλεηαη 10 ψξεο κεηά ηελ πξψηε. Ζ 

ηξίηε θαη επφκελε δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζηέιλνληαη θάζε  
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N x 24 ψξεο φπνπ N είλαη ην δηάζηεκα δνθηκήο ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζε κέξεο. εκεηψζηε 

φηη ν απηφκαηνο κεηξεηήο δνθηκήο επαλαθέξεηαη θάζε θνξά πνπ κία ζρεηηθή παξάκεηξνο απηφκα-

ηεο δνθηκήο αιιάδεη θαη φηαλ απνζπλδέεηαη ην ξεχκα απφ ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Δάλ ην ηε-

ιέθσλν αλειθπζηήξα είλαη εθηφο ξεχκαηνο θαη ην ξεχκα επηζηξέςεη ζα ζηείιεη ηελ επφκελε δνθηκή 

ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο κεηά απφ 10 ψξεο. 

Δάλ κία δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο απνηχρεη ε επφκελε πξνζπάζεηα γίλεηαη κεηά απφ 
10 ιεπηά. πλνιηθά πξαγκαηνπνηνχληαη 10 πξνζπάζεηεο. Δάλ κία δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε 
ξνπηίλαο ιακβάλεηαη γηα παξάδεηγκα ζηελ ηξίηε πξνζπάζεηα ε επφκελε δνθηκή ζπλαγεξκνχ / 
θιήζε ξνπηίλαο ζα ζηαιεί N x 24 ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ηειέ-
θσλν αλειθπζηήξα δηαλέκεη απηφκαηα ηηο δνθηκέο ζπλαγεξκνχ / θιήζεηο ξνπηίλαο ζε κηα ζηηγκή, 
φηαλ ε ηειεθσληθή γξακκή ηνπ δέθηε ζπλαγεξκνχ είλαη θαλνληθά δηαζέζηκε. 

 

Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα θαιέζεη ην FältCom ECII® Flex κία ζπκπιεξσκαηηθή δνθηκή ζπλαγεξκνχ / 
θιήζε ξνπηίλαο κεηά απφ θάζε θχξην ζπλαγεξκφ. Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεζηκνπνηήζηε ελαιιαθηηθά 
ην 1b αληί γηα ην 1a.  

Δλεξγνπνίεζε ηεο δνθηκήο ζπλαγεξκνύ / θιήζεο ξνπηίλαο 

1 a.   Δπηιέμηε ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δνθηκήο: 1 εψο 30 κέξεο. (Υξεζηκνπνηήζηε  

            έλαλ αξηζκφ κεηαμχ 1 θαη 30). 

Απφ πιεθηξνιφγην: 
 <Μέξεο(1 – 30)> 

 

Απφ ηειέθσλν:        080  < 1 – 30 > # 

Δάλ ε δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζα έπξεπε λα πάεη ζηνλ ίδην δέθηε φπσο AR1 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην θσδηθφ: δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνγξακκαηηζκφο. Δάλ 

πάεη ζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ, ζπλερίζηε ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

Δλεξγνπνίεζε ηεο δνθηκήο ζπλαγεξκνύ / θιήζεο ξνπηίλαο κεηά από θάζε θύξην 

ζπλαγεξκό 

 

1 b. Δπηιέμηε ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δνθηκήο: 1 έσο 30 κέξεο. Υξεζηκνπνηήζηε  

             έλαλ αξηζκφ κεηαμχ 1 θαη 30). 

Απφ πιεθηξνιφγην: 
 <Μέξεο (1 – 30)> 

 

Απφ ηειέθσλν:        082  < 1 – 30 > # 

Δάλ ε δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο ζα έπξεπε λα πάεη ζηνλ ίδην δέθηε φπσο AR1 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην θσδηθφ: δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνγξακκαηηζκφο. Δάλ 

πάεη ζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ, ζπλερίζηε ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

 Αξηζκόο γηα μερσξηζηό δέθηε δνθηκήο ζπλαγεξκνύ / θιήζεο ξνπηίλαο 

 

2. Δηζάγεηε ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ηνπ δέθηε δνθηκήο ζπλαγεξκνχ / θιήζεο ξνπηίλαο:  

Απφ πιεθηξνιφγην: 
 <Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία)>  

Απφ ηειέθσλν:       300  < Σειεθσληθφο αξηζκφο > # 
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3. Δηζάγεηε θσδηθφ ζπλαγεξκνχ γηα ηελ δνθηκή ζπλαγεξκνχ / θιήζε ξνπηίλαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην: 
 <Κσδηθφο (max 10 ςεθία)>  

Απφ ηειέθσλν:        301  < Κσδηθφο (max 10 ςεθία) > # 

4. Γηα λα εμαθξηβψζεηε ηελ ιεηηνπξγία δνθηκήο ζπλαγεξκνχ / θιήζεο ξνπηίλαο:  

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:        300 # 

 Παξαθαιψ δείηε ην θεθάιαην 6.9 γηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα δνθηκή ηνπ δέθηε. 

 
Γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ δέθηε δνθηκήο ζπλαγεξκνύ / θιήζεο ξνπηίλαο, ην ρξνληθό δηάζηεκα 
δνθηκήο ζπλαγεξκνύ / θιήζεο ξνπηίλαο θαη ηνλ θσδηθό δνθηκήο ζπλαγεξκνύ/ θιήζεο ξνπ-
ηίλαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:        # 300 # 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε δνθηκή ζπλαγεξκώλ / θιήζεηο ξνπηίλαο (αθήλεη ηνλ δέθηε ζπλα-
γεξκνύ θαη ηνλ θσδηθό αλέπαθα, αιιά δελ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δνθηκέο ζπλαγεξκνύ / 
θιήζεηο ξνπηίλαο κέρξη λα πξνγξακκαηηζηεί λέν ρξνληθό δηάζηεκα): 

1 a. Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:       # 080 # 

1 b.  Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:      # 082 # 

6.13 Εηζεξρόκελεο θιήζεηο 

Δίλαη δπλαηφ λα θαιέζεηε ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα θαη λα κηιήζεηε ζην παγηδεπκέλν άηνκν. 

Απηφ είλαη πξνθαζνξηζκέλα ελεξγνπνηεκέλν, αιιά κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί:  

1. Γηα κπινθάξηζκα ηνπ FältCom ECII® Flex απφ εηζεξρφκελεο θιήζεηο: 

 
 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:       # 140 # 

2. Γηα ελεξγνπνίεζε θαη απνδνρή εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:        140  < 1 – 9 > # 
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Με δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο FältCom ECII® Flex ζηελ ίδηα ηειεθσληθή γξακκή, κία απφ 

απηέο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε σο θχξηα κε αξηζκφ ID „1‟. Οη ππφινηπεο είλαη θσδηθνπνηεκέλεο κε 

ηνπο μερσξηζηνχο ηνπο αξηζκνχο (2-9) αληηθαζηζηψληαο ην ςεθίν  κε ην αληίζηνηρν ςεθίν. Πα-

ξάδεηγκα:   

Απφ πιεθηξνιφγην:   
γηα ην ηειέθσλν ηνπ 2

νπ
 αλειθπζηήξα. 

Απφ ηειέθσλν:   140  2 # 

Γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ φια ηα ηειέθσλα αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη παξάιιεια. 

ην ηειεπηαίν ηειέθσλν ζηελ ζεηξά δίλεηαη ε ηαπηφηεηα „1‟. 

Δθεί κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ελλέα ηειέθσλα αλειθπζηήξα / εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ ίδηα γξακκή. 

Αιιά ε ηειεθσληθή αληαιιαγή κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκφ ζην πφζεο ζπζθεπέο ππνζηεξίδνληαη ζε 

κία γξακκή: επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ ζαο ρεηξηζηή γηα πιεξνθνξίεο ζην πφζεο ζπζθεπέο π-

πνζηεξίδεη ζε κηα γξακκή. 

Γείηε επίζεο ην θεθάιαην Κλήζειρ ζε ηηλέθωνο ανελκςζηήπα γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

ηξφπν θιήζεο ζην FältCom ECII® Flex. 

εκείσζε: Δίλαη πάληα εθηθηφ λα θαιέζεηε ην FältCom ECII® Flex θαη λα ην πξνγξακκαηίζεηε α-

θφκα θη αλ είλαη κπινθαξηζκέλν γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο . 

6.13.1 Δλεξγνπνηήζηε ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ 

Απηή ε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ αλνίγεη ην FältCom ECII® Flex γηα ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο γηα 6 

ψξεο, αθφηνπ κία θιήζε ζπλαγεξκνχ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Μεηά απφ απηή ηελ ζηηγκή ην ηειέθσλν 

αλειθπζηήξα ζα θιείζεη γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί έλαο λένο ζπλαγεξκφο.  

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νη αθφινπζεο ζπλ-

ζήθεο: 

 

 Ζ ιεηηνπξγία ελεξγνπνίεζεο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε 

 Έλαο ζπλαγεξκφο αλειθπζηήξα έρεη θιεζεί 

 

Ζ θαηάζηαζε ελεξγνχ ζπλαγεξκνχ είλαη θιεηζηή παηψληαο 5 ζην ηειέθσλν ιήςεο ή απφ ην ηειέ-

θσλν ην νπνίν έρεη θαιέζεη ζην FältCom ECII® Flex.  

 

Ζ ιεηηνπξγία θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ ελεξγνπνηείηαη:  

  

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:    141 # 
 

Ζ ιεηηνπξγία θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ απελεξγνπνηείηαη: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν: # 141 # 

Ζ ελεξγή θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ απνζπλδέεηαη απηφκαηα κεηά απφ 6 ψξεο, αιιά ζα επεθηαζεί κε 

6 ψξεο εάλ πξαγκαηνπνηεζεί κία λέα νκηιία ζχλδεζεο ζπλαγεξκνχ ή πξαγκαηνπνηεζεί κία θιήζε 

ζην FältCom ECII® Flex θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο. 
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6.14 Χξόλνο απάληεζεο γηα εηζεξρόκελεο θιήζεηο 

Ο αξηζκφο ερεηηθψλ ζεκάησλ πξηλ απφ ην FältCom ECII® Flex πνπ απαληά ζηηο εηζεξρφκελεο 

θιήζεηο κπνξεί λα αιιάμεη. Πξνθαζνξηζκέλν είλαη ην ερεηηθφ ζήκα 1 θαη κπνξεί λα αιιάμεη έσο 

30. Απηφ αιιάδεη: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  < 1-30 >  

Απφ ηειέθσλν:   050  < 1-30 > 

εκείσζε: Παιαηφηεξα κνληέια ηειεθψλσλ αλειθπζηήξα FältCom έρνπλ έλα ρξφλν απάληεζεο 

ησλ „4‟ ερεηηθψλ ζεκάησλ πξηλ ηελ απάληεζε. Δάλ έλα FältCom ECII® Flex κνηξάδεηαη ηε γξακκή 

κε έλα παιαηφηεξν ηειέθσλν αλειθπζηήξα ν ρξφλνο απάληεζεο ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο πξέπεη λα 

αιιάμεη ζε „4‟ θαη ζην FältCom ECII® Flex. 

6.15 Δέθηεο ηερληθνύ ζπλαγεξκνύ θαη ζπλαγεξκνύ κπαηαξίαο 

Δίλαη εθηθηφ λα ζηείιεηε φινπο ηνπο ηερληθνχο ζπλαγεξκνχο απφ ηελ είζνδν ζπλαγεξκνχ 2 θαη 3 

θαη επίζεο ηνπο ζπλαγεξκνχο κπαηαξίαο ζε έλαλ αθνζησκέλν δέθηε ζπλαγεξκνχ. Απηφ ελεξγν-

πνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   
<Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία)> 

 

Απφ ηειέθσλν:   310  < Σειεθσληθφο αξηζκφο > # 

Δηζάγεηε θσδηθφ ζπλαγεξκνχ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
<Κσδηθφο ζπλαγεξκνχ (max 10 ςεθία)> 

 

Απφ ηειέθσλν:   311  < Κσδηθφο ζπλαγεξκνχ (max 10 ςεθία) > # 

Λεηηνπξγία απελεξγνπνίεζεο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 310 # 

Γνθηκή ηνπ δέθηε ζπλαγεξκνχ: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   310 # 

Μεηά ηελ έμνδν απφ ηελ θαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκνχ, ην ηειέθσλν ζα πξαγκαηνπνηήζεη κία 

ηερληθή θιήζε ζπλαγεξκνχ. 

6.15.1  πλαγεξκόο κπαηαξίαο από Σξνθνδνηηθό (art. 2001) 

Δθεδξηθή ηζρχο κπαηαξίαο είλαη δηαζέζηκε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνλάδα Σξνθνδνηηθνχ (art. 2001). 

Σν Σξνθνδνηηθφ ζα Power Supply ζα δεκηνπξγήζεη ζπλαγεξκφ κπαηαξίαο φηαλ ε ζηάζκε ηεο 

κπαηαξίαο είλαη ρακειή. Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα ζα ζηείιεη ην ζπλαγεξκφ κπαηαξίαο ζηνλ δέ-

θηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ζπλαγεξκνχ 17d (CPC εηδηθφ πξσηφθνιιν). Όηαλ ην FältCom 
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ECII® Flex ζηέιλεη ζπλαγεξκφ κπαηαξίαο: αιιάμηε ηελ κπαηαξία ζην Σξνθνδνηηθφ θαη παηήζηε ην 

θνπκπί “Reset”. Σν ηειέθσλν αλειθπζηήξα ζα ζηείιεη έλα ζπλαγεξκφ επαλαθνξάο κπαηαξίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ζπλαγεξκνχ 12d (CPC εηδηθφ πξσηφθνιιν). Ο ζπλαγεξκφο κπαηαξίαο 

είλαη εμ νξηζκνχ απελεξγνπνηεκέλνο ζην FältCom ECII® Flex. 

Δλεξγνπνηήζηε ζπλαγεξκνχο κπαηαξίαο θαη επαλαθνξάο κπαηαξίαο απφ ην Σξνθνδνηηθφ: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   330 # 

Γηα λα επηζηξέςεηε ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο, απελεξγνπνηψληαο ηνπο ζπλαγεξκνχο κπα-
ηαξίαο θαη επαλαθνξάο κπαηαξίαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  # 330 # 

 

6.15.2 πλαγεξκόο κπαηαξίαο από GSM Gateway (art. 2236) 

Παξφκνηα κε ην 6.15.1 παξαπάλσ ην GSM Gateway (art. 2236) έρεη εθεδξηθφ ηξνθνδνηηθφ κπα-

ηαξίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ζην θηήξην. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαγεξκφο κπαηα-

ξίαο ζην GSM Gateway ζα αιιάμεη ηνλ ήρν θιήζεο γηα ην FältCom ECII® Flex γηα αλίρλεπζε. Πα-

ξαθαιψ δείηε ην εγρεηξίδην ηνπ GSM Gateway γηα πξνδηαγξαθέο. Όηαλ ε κπαηαξία αληηθαηαζηαζεί 

ην FältCom ECII® Flex ζα ζηείιεη έλαλ ζπλαγεξκφ επαλαθνξάο κπαηαξίαο αθνχ ειεγρζεί ε θαη-

λνχξηα κπαηαξία, νη ίδηνη ηχπνη κπαηαξίαο φπσο παξαπάλσ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλαγεξ-

κνχο κπαηαξίαο θαη επαλαθνξάο κπαηαξίαο. Ο ζπλαγεξκφο κπαηαξίαο είλαη εμ νξηζκνχ απελεξ-

γνπνηεκέλνο ζην FältCom ECII® Flex. 

Δλεξγνπνηήζηε ζπλαγεξκνχο κπαηαξίαο θαη επαλαθνξάο κπαηαξίαο απφ ην GSM Gateway: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   340 # 

Γηα λα επηζηξέςεηε ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο, απελεξγνπνηψληαο ηνπο ζπλαγεξκνχο κπα-
ηαξίαο θαη επαλαθνξάο κπαηαξίαο απφ ην GSM Gateway: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  # 340 # 

 

6.16 Απινπνηεκέλε αλαγλώξηζε 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ ιεηηνπξγία είλαη δπλαηφλ λα απινπνηήζεηε ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ζπ-

λαγεξκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηείηε έλα ζηάληαξ ηειέθσλν ζαλ δέθηε ζπλαγεξκνχ. Όηαλ είλαη ελεξγή ε 

ιεηηνπξγία, φια ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα (0-9) ζην ηειέθσλν ζα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ζπλαγεξκφ θαη 
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ην θνπκπί  απνζπλδέεη ηελ θιήζε ζπλαγεξκνχ. Κάζε θνξά πνπ παηάηε θάζε απφ ηα θνπκπηά 

0-9 ζην ηειέθσλν ν ρξφλνο απνζχλδεζεο επαλαθέξεηαη ζηα 180 δεπηεξφιεπηα. Δίλαη δηαζέζηκε 

κφλν ε θαηάζηαζε duplex. 

Ζ ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   320 # 

 

Δπηζηξέςηε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε αλαγλψξηζε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 320 # 

εκείσζε: Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα κήλπκα νκηιίαο: πηέζηε νπνηνδήπνηε θνπκπί γηα λα ζηακαηή-

ζεηε ην κήλπκα. 

6.17 Απνζύλδεζε αλαγλώξηζεο 

Η Fält Communications ζπληζηά όηη όινη νη ζπλαγεξκνί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

έλα 24σξν θέληξν ζπλαγεξκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη λα αλαγλσξίζεη όιεο ηηο 

θιήζεηο κε αζθαιή ηξόπν.  

Δίλαη δπλαηφ λα απνζπλδεζεί πιήξσο ε ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην FältCom 

ECII® Flex ζα θάλεη κφλν κία πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Γέθηε πλαγεξκνχ 1. Γελ απαη-

ηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ θιήζεηο, αλεμάξηεηα από ην απνηέιεζκα, κέρξη λα 

παηεζεί μαλά ην θνπκπί ζπλαγεξκνύ. Κάζε θνξά πνπ πηέδεηαη θάπνην απφ ηα πιήθηξα 0-9 ζην 

ηειέθσλν, ν ρξφλνο απνζχλδεζεο επαλέξρεηαη ζηα 180 δεπηεξφιεπηα. Μφλν ε ακθίδξνκε ιεη-

ηνπξγία είλαη δηαζέζηκε. Υξεζηκνπνηείζηε ην θνπκπί  γηα λα απνζπλδέζεηε ηελ θιήζε ζπλαγεξ-

κνχ. 

Ζ ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   321 # 

Δπηζηξνθή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε αλαγλψξηζε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  # 321 # 

εκείσζε: Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θσλεηηθφ κήλπκα: πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα λα ζηα-

καηήζεηε ην κήλπκα. 
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6.18 Απνζύλδεζε αλαγλώξηζεο, εληνπηζκόο απαζρνιεκέλνπ    
         ζήκαηνο 

Η Fält Communications ζπληζηά όηη όινη νη ζπλαγεξκνί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

έλα 24σξν θέληξν ζπλαγεξκνύ, ην νπνίν κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη λα αλαγλσξίζεη όιεο ηηο 

θιήζεηο κε αζθαιή ηξόπν.  

Απηή ε ιεηηνπξγία ζα απνζπλδέζεη πιήξσο ηελ αλαγλψξηζε φπσο ζην 6.17 παξαπάλσ. Δάλ ν 

Γέθηεο πλαγεξκνχ 1 είλαη απαζρνιεκέλν, ην FältCom ECII® Flex ζα θαιέζεη ηνλ Γέθηε πλα-

γεξκνχ 2. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη  δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί νύηε λέα πξνζπάζεηα νύηε 

θιήζε ζηνλ Γέθηε πλαγεξκνύ 2 εάλ ν Γέθηεο πλαγεξκνύ 1 απιά δελ απαληάεη ζηελ 

θιήζε. Κάζε θνξά πνπ πηέδεηαη θάπνην απφ ηα πιήθηξα 0-9 ζην ηειέθσλν, ν ρξφλνο απνζχλδε-

ζεο επαλέξρεηαη ζηα 180 δεπηεξφιεπηα. Μφλν ε ακθίδξνκε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε. Υξεζηκν-

πνηείζηε ην θνπκπί  γηα λα απνζπλδέζεηε ηελ θιήζε ζπλαγεξκνχ. 

Ζ ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   322# 

Δπηζηξνθή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε αλαγλψξηζε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  # 322 # 

εκείσζε: Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θσλεηηθφ κήλπκα: πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα λα ζηα-

καηήζεηε ην κήλπκα. 

6.19 Εληνπηζκόο απαζρνιεκέλνπ δέθηε ζπλαγεξκνύ 

Ο εληνπηζκφο απαζρνιεκέλνπ ηφλνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλα ελεξγνπνηεκέλνο. Σν FältCom ECII® 

Flex ζα εληνπίζεη ηνλ απαζρνιεκέλν ηφλν θαη ηελ παχζε κεηαμχ 100 – 800 ρηι. ηνπ δεπη. Θα 

πξέπεη ε δηάξθεηα θιήζεο θαη ε παχζε λα είλαη δηαθνξεηηθέο ψζηε ε πξνθαζνξηζκέλε ξχζκηζε λα 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξνγξακκαηηζκφ. 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
<XXXX> * <YYYY> 

  

φπνπ XXXX είλαη ν ηφλνο θαη YYYY είλαη ε παχζε. Βήκαηα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

800-2500.  

Απφ ηειέθσλν:   710  < XXXX >  < YYYY > # 

φπνπ XXXX είλαη ν ηφλνο θαη YYYY είλαη ε παχζε. Βήκαηα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

800-2500.
 

Δλεξγνπνηψληαο ηελ ιεηηνπξγία θαη επηζηξέθνληαο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο: 

 Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:   710 # 
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Απνζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη επηζηξνθή ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:  # 710 # 

 

 

 

6.20 εηξά από LED πνπ αλαβνζβήλνπλ 

Όηαλ ην θνπκπί ζπλαγεξκνχ έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη έρεη θαηαρσξεζεί έλαο ζπλαγεξκφο απφ ην 

ηειέθσλν αλειθπζηήξα, ην αξηζηεξφ LED ζην FältCom ECII® Flex αλάβεη κε θίηξηλν ρξψκα. Όηαλ 

ν ζπλαγεξκφο αλαγλσξηζζεί ην δεμί LED αλάβεη κε πξάζηλν ρξψκα θαη ην θίηξηλν LED ζβήλεη. 

Απηή ε ζεηξά απφ LED πνπ αλαβνζβήλνπλ, καδί κε ηα κπξνζηηλά εηθνλνγξάκκαηα ζπκκνξθψλε-

ηαη κε ην EN81:70.  

 

Τπάξρεη κία επηινγή λα αιιάμεηε ζε κία ζεηξά απφ θψηα πνπ αλαβνζβήλνπλ πνπ δείρλεη έλαλ 

θαηαρσξεκέλν ζπλαγεξκφ κε πξάζηλν θσο πνπ αλαβνζβήλεη θαη έλαλ αλαγλσξηζκέλν ζπλαγεξ-

κφ κε ζηαζεξφ πξάζηλν θσο, παξφκνηα κε πξνεγνχκελα ηειέθσλα αλειθπζηήξα FältCom. Απηφ 

γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνγξακκαηηζκνχ: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 510 # 

Δπηζηξνθή ζηελ ζεηξά θίηξηλνπ / πξάζηλνπ θσηφο πνπ αλαβνζβήλεη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ: 

  

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   510 # 

6.21 Πξνγξακκαηηδόκελνη ηύπνη εηδνπνίεζεο 

Όηαλ ζηέιλεηαη έλαο ζπλαγεξκφο ζε έλαλ δέθηε ζπλαγεξκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν 

CPC ν ζπλαγεξκφο ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ θαη ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο. Ο 

θσδηθφο ζπλαγεξκνχ πξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζεζία ηεο ζπζθεπήο θαη ν ηχπνο εηδνπνίεζεο πξνζδη-

νξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ ζπλαγεξκνχ πνπ ζηάιζεθε. Οη ζπλαγεξκνί κπνξεί λα είλαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο, αιιά φινη έρνπλ ηνλ ίδην θσδηθφ ζπλαγεξκνχ. Γηα ην FältCom ECII® Flex νη πξνθαζνξη-

ζκέλνη ηχπνη εηδνπνίεζεο είλαη: 

  

Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ Σύπνο εηδνπνίεζεο  

(δεθαδηθόο) 

Δίζνδνο 1 10 

Δίζνδνο 2 10 

Δίζνδνο 3 10 

Γνθηκή ζπλαγεξκνχ/ θιήζε ξνπηίλαο 26 

πλαγεξκφο κπαηαξίαο 17 

Δπαλαθνξά ζπλαγεξκνχ κπαηαξίαο 12 
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End-of-alarm (καγλήηεο) 28 

Πιεξνθνξίεο ζπλαγεξκνχ 89 

 

Πξνγξακκαηηδόκελνο ηύπνο εηδνπνίεζεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 1 

Ο θαλνληθφο ηχπνο εηδνπνίεζεο 10 (0Ah) γηα ζπλαγεξκνχο εθηάθηνπ αλάγθεο κπνξεί λα αληηζηνη-

ρεζεί κε άιιν ηχπν εηδνπνίεζεο φπνπ ην XX αληηπξνζσπεχεη έλαλ ηχπν εηδνπνίεζεο κεηαμχ 00 

θαη 99. Ο ηχπνο εηδνπνίεζεο αιιάδεη κε ηελ ζεηξά: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   <XX>  

Απφ ηειέθσλν:   600  <xx> # 

Γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, εηζάγεηε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν: # 600 # 

 

Πξνγξακκαηηδόκελνο ηύπνο εηδνπνίεζεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 2 

Ίδηα ιεηηνπξγία φπσο ζηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο 1. Αιιάδεη:  

Απφ πιεθηξνιφγην:  <XX>  

Απφ ηειέθσλν:   601  <xx> # 

Γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, εηζάγεηε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

 

Απφ ηειέθσλν:  # 601 # 

 

Πξνγξακκαηηδόκελνο ηύπνο εηδνπνίεζεο εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ 3 

Ίδηα ιεηηνπξγία φπσο ζηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο 1. Αιιάδεη:  

From keypad:  
  <XX>  

From phone:   602  <xx> # 

Γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, εηζάγεηε: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
 

 

 

Απφ ηειέθσλν:  # 602 # 
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εκεηώζηε όηη ην FältCom ECII® Flex ζεσξεί πάληα όηη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ηύπνο εηδν-

πνίεζεο  είλαη πξνθαζνξηζκέλα θσλεηηθά-ζπλδεόκελνο, δείηε ην θεθάιαην Ρπζκίζεηο εηζό-

δνπ ζπλαγεξκνύ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηερληθώλ ζησπειώλ ζπλαγεξκώλ. 

6.22 Info Alarm – θαηαγξαθή ζπλαγεξκώλ 

To Info Alarm ζα ζηείιεη έλαλ ζησπειφ ζπλαγεξκφ κεηά απφ έλαλ ζπλαγεξκφ εθηάθηνπ αλάγθεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο 89d (59h). Απηφο ν ζπλαγεξκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηε-

ζεί γηα πξφζβαζε ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο ζε έλαλ δέθηε ζπλαγεξκνχ εάλ ε θιήζε αλειθπζηή-

ξα έρεη ζηαιεί ζε έλα θαλνληθφ ηειέθσλν. Σν Info alarm ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνζδηνξηζκέλν 

θσδηθφ Info Alarm ή εάλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Κσδηθφ πλαγεξκνχ 

1, ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνζζέζεη ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο ηεο εηζφδνπ ζπλαγεξκνχ, π.ρ.: 

Κιήζε ζπλαγεξκνχ αλειθπζηήξα ζηνλ αξηζκφ 123 456 ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ 

789 θαη ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο 10. Ο δέθηεο Info alarm είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα θαιεί ην 

654 321 αιιά φρη θσδηθφ. Μεηά ηνλ ζπλαγεξκφ αλειθπζηήξα ην Info alarm ζα θαιέζεη ηνλ δέθηε 

654 321 ρξεζηκνπνηψληαο ησλ θσδηθφ ζπλαγεξκνχ 78910 θαη ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο 89.  

Σν Info Alarm ελεξγνπνηείηαη κε πξνγξακκαηηζκφ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   
<Σειεθσληθφο αξηζκφο (max 20 ςεθία)> 

 

Απφ ηειέθσλν:   800  < Σειεθσληθφο αξηζκφο > # 

Δηζάγεηε θσδηθφ πλαγεξκνχ: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
<Κσδηθφο ζπλαγεξκνχ (max 10 ςεθία)> 

 

Απφ ηειέθσλν:   801  < Κσδηθφο ζπλαγεξκνχ (max 10 ςεθία) > # 

Γηα απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 800 # 

Γηα δνθηκή ηνπ δέθηε ζπλαγεξκνχ πξνγξακκαηίζηε: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   800 # 

Παξαηεξήζηε φηη αλ ν θχξηνο ζπλαγεξκφο δελ αλαγλσξίζηεθε πνηέ, δελ ζα απνζηαιεί θαλέλα Info 

Alarm. Δπίζεο, απηή ε ιεηηνπξγία δελ ζα θαιέζεη έλα Info Alarm κεηά ηνπο ζπλαγεξκνχο κπαηαξί-

αο νχηε κεηά απφ δνθηκέο ζπλαγεξκψλ/ θιήζεηο ξνπηίλαο ή κεηά απφ ην ηέινο-ζπλαγεξκνχ. 

6.23 Σέινο ζπλαγεξκνύ 

Γηα λα βεβαησζείηε φηη έλαο παγηδεπκέλνο επηβάηεο, φλησο ειεπζεξψζεθε απφ ηνλ αλειθπζηήξα 

ππάξρεη κία ιεηηνπξγία πνπ ζηέιλεη κία θιήζε ηέινπο-ζπλαγεξκνχ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν εη-

δνπνίεζεο ζηνλ δέθηε ζπλαγεξκνχ. Ο ηχπνο εηδνπνίεζεο είλαη πξνθαζνξηζκέλνο ζην 28. 
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Απηφο ν ζπλαγεξκφο ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία δηάζσζεο παηψληαο έλαλ καγλήηε ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ FältCom ECII® Flex αθνχ απειεπζεξσζεί ην παγηδεπκέλν άηνκν. Γείηε ην 

ζρέδην παξαθάησ γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε. Απηφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν πξνθα-

ζνξηζκέλα. Γηα απελεξγνπνίεζε θαη επαλαθνξά ηνπ ηχπνπ εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 620 # 

 

 

Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   620 # 
 

Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εηδνπνίε-

ζεο: 

  

Απφ πιεθηξνιφγην:  
 

 < ηχπνο εηδνπνίεζεο >  

Απφ ηειέθσλν:   620  < ηχπνο εηδνπνίεζεο > # 
 

Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ν καγλεηηθφο δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγφο κφλν 

γηα 6 ψξεο κεηά απφ έλαλ ζπλαγεξκφ εθηάθηνπ αλάγθεο. Απηή ε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   621 # 
 

Ο καγλεηηθφο δηαθφπηεο πνπ είλαη αλνηρηφο 6 ψξεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηχπν 

εηδνπνίεζεο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο. Γηα λα 

πξνγξακκαηίζεηε έλαλ άιιν ηχπν εηδνπνίεζεο γηα απηφλ ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε, ρξεζηκνπνηήζηε 

πξψηα: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  
 

 < ηχπνο εηδνπνίεζεο > 
 

Απφ ηειέθσλν:   620  < ηχπνο εηδνπνίεζεο > # 

Μεηά ελεξγνπνηήζηε ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε πνπ είλαη αλνηρηφο 6 ψξεο πξνγξακκαηίδνληαο: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   621 # 
 

 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε θαη λα επαλαθέξεηε ηνλ ηχπν εηδνπνίεζεο ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε, ζα 

πξέπεη λα είλαη θιεηζηφο ν καγλεηηθφο δηαθφπηεο. Υξεζηκνπνηήζηε: 
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Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:  # 621 # 
 

 

 

Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα ζηείιεηε έλα ηέινο-ζπλαγεξκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγην ή έλα 

ηειέθσλν. Ζ θιήζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ έμνδν απφ ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ. Ο 

ζπλαγεξκφο κπνξεί λα ζηαιεί ρξεζηκνπνηψληαο: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   610 # 

 

6.24  Πξσηόθνιιν ζπλαγεξκνύ 

Σν πξσηφθνιιν CPC είλαη ην πξνθαζνξηζκέλν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην FältCom 

ECII® Flex. Έλα ελαιιαθηηθφ πξσηφθνιιν P100 είλαη επίζεο δηαζέζηκν. Απηφ ελεξγνπνηείηαη πξν-

γξακκαηίδνληαο:  

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   060 # 
 

Γηα λα επηζηξέςεηε ζην πξσηφθνιιν CPC: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Απφ ηειέθσλν:   061 #
 

6.25 Εληνπηζκόο ήρνπ θιήζεο 

Σν FältCom ECII® Flex έρεη κία ιεηηνπξγία πνπ ην θαζηζηά δπλαηφ λα πεξηκέλεη πξψηα ηνλ ήρν 

θιήζεο πξηλ αξρίζεη ε ζεηξά θιήζεσλ. ηελ πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε ην FältCom ECII® Flex 

πεξηκέλεη 3 δεπηεξφιεπηα θαη κεηά μεθηλά ηελ θιήζε. Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν εληνπηζκφο 

ήρνπ θιήζεο ην FältCom ECII® Flex ζα απαηηήζεη έλαλ ήρν θιήζεο 425 Hz πξνθεηκέλνπ λα μεθη-

λήζεη ηελ θιήζε. 

Ο εληνπηζκφο ήρνπ θιήζεο ελεξγνπνηείηαη: 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

Θέζε ηνπ καγλεηηθνχ δηαθφπηε 
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Απφ ηειέθσλν:   040 # 

 
 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ εληνπηζκφ ήρνπ θιήζεο: 

 

Απφ πιεθηξνιφγην:   

 Απφ ηειέθσλν:  # 040 # 

 

 

6.26 Φσλεηηθά κελύκαηα 

Δίλαη δπλαηφ λα θαηαρσξεζνχλ δχν δηαθνξεηηθά θσλεηηθά κελχκαηα πνπ κπνξνχλ λα παηρηνχλ. 

Έλα ζην κεγάθσλν ηνπ FältCom ECII® Flex γηα λα ελεκεξψλεη θαη λα εξεκεί ηνπο επηβάηεο ζηνλ 

αλειθπζηήξα θαη έλα ζηνλ δέθηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε θιήζε 

ζπλαγεξκνχ. Κάζε κήλπκα κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα 10 δεπηεξφιεπηα. 

Φσλεηηθό κήλπκα 1: γηα ηελ θακπίλα 

Απηφ ην κήλπκα ελεξγνπνηείηαη θαη παίδεη κία θνξά ζηνλ αλειθπζηήξα φηαλ ελεξγνπνηείηαη ν ζπ-

λαγεξκφο.  

Καηαγξαθή ηνπ κελχκαηνο 1: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  < αλακνλή γηα ήρν: αλάγλσζε κελχκαηνο.  

                                      Max 10 δεπηεξφιεπηα >  

Απφ ηειέθσλν:       410  < αλακνλή γηα ήρν: αλάγλσζε κελχκαηνο.  

                                      Max 10 δεπηεξφιεπηα > # 

Αθξφαζε ηνπ κελχκαηνο 1: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:         410 # 

Γηαγξαθή κελχκαηνο 1: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:       # 410 # 

 

Φσλεηηθό κήλπκα 2: γηα ηνλ δέθηε ζπλαγεξκνύ 

Απηφ ην κήλπκα παίδεη ζην ηειέθσλν δέθηε πξηλ αλαγλσξηζηεί ε θιήζε ζπλαγεξκνχ απφ ηνλ δέ-

θηε ζπλαγεξκνχ. ηακαηάεη παηψληαο νπνηνδήπνηε ςεθίν ζην ηειέθσλν δέθηε. Γηα απινπνηεκέ-

λε θαη απνζπλδεδεκέλε αλαγλψξηζε, ην κήλπκα 2 παίδεη κφλν κία θνξά. Ο δέθηεο κπνξεί λα επα-
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λαιάβεη ην κήλπκα 2 νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο παηψληαο „1‟ ζην αθνπζηη-

θφ ηειεθψλνπ.  

Καηαγξαθή ηνπ κελχκαηνο 2: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  < αλακνλή γηα ήρν: αλάγλσζε κελχκαηνο.  

                                    Max 10 δεπηεξφιεπηα >  

Απφ ηειέθσλν:           420  < αλακνλή γηα ήρν: αλάγλσζε κελχκαηνο.  

                                          Max 10 δεπηεξφιεπηα > # 

 

Αθξφαζε ηνπ κελχκαηνο 2: 

Απφ πιεθηξνιφγην:  

Απφ ηειέθσλν:       420 # 

Γηαγξαθή κελχκαηνο 2: 

Απφ πιεθηξνιφγην: 
 

Απφ ηειέθσλν:       # 420 # 
 

7 Λήςε ζπλαγεξκνύ 

Όια ηα ηειέθσλα ηνληθήο θιήζεο (κνλάδεο κε πιήθηξα * θαη #) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

απινί δέθηεο ζπλαγεξκνχ. Σν πιεθηξνιφγην ηνπ ηειεθψλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ιήςεο ζπλαγεξκνχ θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλαγεξκνχ εθηφο εάλ ε αλαγλψξηζε έρεη απελεξγν-

πνηεζεί.  

 

Σν πην ζεκαληηθφ πιήθηξν πνπ πξέπεη λα κάζεηε είλαη ην 4, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσ-

ξίζεη ηνλ ζπλαγεξκφ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θιήζε. 
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7.1 Κιήζε ζπλαγεξκνύ 

Όηαλ απαληάηε κία εηζεξρφκελε θιήζε, ην FältCom ECII® Flex ζα παίδεη ην κήλπκα 2 εάλ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί απηφ ή παίδεη έλα 4-ηνλν (”θειάεδεκα”) γηα ηνλ δέθηε. Σν κήλπκα ή ν ήρνο παίδε-

ηαη θάζε 5 δεπηεξφιεπηα κέρξη λα αλαγλσξηζζεί ν ζπλαγεξκφο. Δάλ ν δέθηεο ζπλαγεξκνχ δελ έρεη 

απαληήζεη κέζα ζε 60 δεπηεξφιεπηα ην FältCom ECII® Flex ζα απνζπλδεζεί απηφκαηα θαη ζα 

θαιέζεη ηνλ επφκελν αξηζκφ ζπλαγεξκνχ. Σν ηειέθσλν ζπλαγεξκνχ πεξηκέλεη 10 δεπηεξφιεπηα 

πξηλ θαιέζεη ηνλ επφκελν αξηζκφ ζπλαγεξκνχ. 

7.2 Αλαγλώξηζε ελόο ζπλαγεξκνύ 

Αλαγλσξίζηε ηνλ ζπλαγεξκφ κε ην 4, ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ. Μία ακθίδξνκε θιήζε θσλεηηθήο επηθνηλσ-

λίαο πξαγκαηνπνηείηαη: φπσο ζε κία θαλνληθή ηειεθσληθή θιήζε.  

Μία θιήζε ζα απνζπλδεζεί απηφκαηα ηξία ιεπηά κεηά ην ηειεπηαίν πάηεκα πιήθηξνπ, π.ρ.  ηξία 

ιεπηά κεηά ηελ αλαγλψξηζε θιήζεο. Μεηά απφ ηξηάληα δεπηεξφιεπηα απνζχλδεζεο, ζα αθνπζηεί 

έλαο πξνεηδνπνηεηηθφο ηφλνο. Γηα λα παξαηαζεί ε θιήζε, παηήζηε 4, ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ. 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο “Απινπνηεκέλε αλαγλψξηζε” (320)  ν ζπλαγεξκφο αλαγλσ-

ξίδεηαη παηψληαο νπνηνδήπνηε ςεθίν ζην πιεθηξνιφγην ηνπ ηειεθψλνπ. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα “Απνζπλδεδεκέλε αλαγλψξηζε” (321 ή 322) ν ζπλαγεξκφο αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαηά ηελ 

ζχλδεζε κε ηελ θιήζε.  

7.3 Σεξκαηηζκόο κηαο θιήζεο 

Σεξκαηίζηε ηελ θιήζε ζπλαγεξκνχ παηψληαο 0, ΣΔΛΟ. Αλ ν ζπλαγεξκφο έιεμε κε ρξνληθή απν-

ζχλδεζε θαη ε θιήζε δελ αλαγλσξίζηεθε ην FältCom ECII® Flex ζα πξαγκαηνπνηήζεη κία λέα 

θιήζε ζπλαγεξκνχ ζηνλ επφκελν δέθηε ζπλαγεξκνχ. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη απηί ζα ζπκβεί 

κφλν φηαλ νη ζπλαγεξκνί απνζηέιινληαη ζε έλα ζηαζεξφ ηειέθσλν. Όηαλ ζηέιλνληαη ζπλαγεξκνί 

ζε απηφκαην θέληξν ζπλαγεξκνχ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ θιήζεηο αθνχ αλαγλσξη-

ζηεί ν ζπλαγεξκφο. 

ε ιεηηνπξγίεο “Απινπνηεκέλε αλαγλψξηζε” (320) ή “Απνζπλδεδεκέλε αλαγλψξηζε” (321, 322) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ν ζπλαγεξκφο απνζπλδέεηαη *, ΣΔΛΟ (320, 321, 322). Γελ ζα πξαγκαην-

πνηεζνχλ επηπιένλ θιήζεηο. 

7.4 Επαλάιεςε κελύκαηνο 2 

Δάλ ν δέθηεο ζέιεη λα αθνχζεη ην θαηαρσξεκέλν κήλπκα 2 αθφκα κία θνξά παηάεη ην 1, ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 2. ην κήλπκα κπνξεί λα επαλαιεθζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξ-

θεηα ηεο θιήζεο. 

7.5 Πξνώζεζε κηαο θιήζεο 

Δάλ ζέιεηε λα πξνσζήζεηε ηνλ ζπλαγεξκφ ζηνλ επφκελν δέθηε ζπλαγεξκνχ, παηήζηε 2, ΠΡΟΧ-

ΘΗΗ. Καηφπηλ ν ζπλαγεξκφο θιείλεη, θαη ην ηειέθσλν αλειθπζηήξα ζα θαιέζεη ηνλ επφκελν 

πξνγξακκαηηζκέλν δέθηε ζπλαγεξκνχ. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ε θιήζε ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί πξηλ πξνσζεζεί ε θιήζε. 
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7.6 Σεξκαηηζκόο ηεο ελεξγνύο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνύ 

Δάλ ε ιεηηνπξγία ελεξγνχο θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ην πξντφλ είλαη ζε 

ελεξγή θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, π.ρ. έρεη ππάξμεη έλαο ζπλαγεξκφο θαη ην FältCom ECII® Flex 

είλαη αλνηρηφ γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο, κπνξείηε λα θιείζεηε ην παξάζπξν εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ 

παηψληαο ην πιήθηξν 5, ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ. Ζ θιήζε απνζπλδέεηαη 

απηφκαηα. 

 

 

7.7 Ελαιιαγή νκηιίαο 

Δάλ ε απηφκαηε ελαιιαγή νκηιίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε ζε ρεηξνθίλε-

ηε ελαιιαγή νκηιίαο 8, ΜΟΝΟΓΡΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑ θαη 7, ΑΠΛΗ ΑΚΟΗ. Δπαλαθέξεηε ζηελ απηφκαηε 

ελαιιαγή νκηιίαο παηψληαο 4, ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ. 

7.8 Κιήζεηο ζε έλα ηειέθσλν αλειθπζηήξα 

Δάλ ε ιεηηνπξγία απάληεζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ή εάλ ε ιεηηνπξγία θαηάζηαζεο ζπλαγεξκνχ 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, θαη ην FältCom ECII® Flex είλαη ζε ελεξγή θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, είλαη 

εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηήζεηε κία θιήζε ζην FältCom ECII® Flex απφ έλα ηειέθσλν ηνληθήο θιή-

ζεο ή έλα θηλεηφ ηειέθσλν ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

 

1. Καιέζηε ηνλ αξηζκφ ζην ηειέθσλν αλειθπζηήξα. 

2. Μεηά απφ έλα θνπδνχληζκα ην πξψην FältCom ECII® Flex απαληά θαη ζηέιλεη έλαλ ηφλν 

κφληεκ (fax). Πεξηκέλεηε λα ζηακαηήζεη ν ηφλνο κφληεκ θαη αθνχζηε έλα 3-ηνλν κήλπκα. 

3. Παηήζηε # θαη ID-αξηζκφ ζην δεηνχκελν ηειέθσλν αλειθπζηήξα (1-9). Γηα παξάδεηγκα #2 

γηα ην ηειέθσλν ηνπ 2νπ αλειθπζηήξα. εκεηψζηε φηη ην #1 πξέπεη λα παηεζεί απφ ηνλ 

θαινχληα αθφκα θη αλ είλαη ηνπνζεηεκέλν κφλν έλα ηειέθσλν αλειθπζηήξα. Σν FältCom 

ECII® Flex ζα απαληήζεη κε έλα άιιν 3-ηνλν κήλπκα ππνδεηθλχνληαο φηη ε ζσζηή ζπ-

ζθεπή έρεη απαληήζεη ζηελ θιήζε. 

4. Παηήζηε 4 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ θσλεηηθή επηθνηλσλία.  

5.  Παηήζηε 5 γηα λα ηεξκαηίζεηε κία πηζαλή ελεξγή θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ. Ζ θιήζε ηφηε  

             απνζπλδέεηαη. 

 

6.  Παηήζηε 7 γηα λα αθνχζεηε ζε απιή θαηάζηαζε. 

 

7. Παηήζηε 8 γηα λα κηιήζεηε ζε απιή θαηάζηαζε. 

 

8. Παηήζηε 0 γηα λα απνζπλδέζεηε ηελ θιήζε. 

7.9 Έιεγρνο έληαζεο ήρνπ 

Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ζην κεγάθσλν FältCom ECII® Flex ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηζαβίδη γηα λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο ήρνπ. Ο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πιεπξέο ηνπ 

FältCom ECII® Flex.  

- Γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε: γπξίζηε ηνλ δηαθφπηε αξηζηεξφζηξνθα θαη  

- Γηα λα κεηψζεηε ηελ έληαζε: γπξίζηε ηνλ δηαθφπηε δεμηφζηξνθα. 
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Σν FältCom ECII® Flex ζα ξπζκίζεη ηελ έληαζε θαηά ηελ εθθίλεζε κίαο θιήζεο ζπλαγεξκνχ, π.ρ. 

ξπζκίζεηο ζηελ έληαζε πξηλ απφ ηελ θιήζε ζπλαγεξκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο επφκελεο θαη 

φιεο ηηο αθφινπζεο θιήζεηο.  

Γηα λα αιιάμεηε ηελ έληαζε θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο θιήζεο:  

- Γπξίζηε ην ρεηξηζηήξην ηεο έληαζεο 

- Εεηήζηε απφ ηνλ δέθηε λα παηήζεη „4‟ ζην αθνπζηηθφ δέθηε 

- Ζ λέα έληαζε έρεη ξπζκηζηεί ζην FältCom ECII® Flex 
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8 Δηηθέηα πξντόληνο 

Παξαθάησ είλαη κία πεξηγξαθή ηεο εηηθέηαο πξντφληνο Following is a description of the FältCom 

ECII® Flex.  

Liftphone Flex Unit 

Part No 2187        

Snr MCCCCC 

 

 

 

www.faltcom.se 

Rev z.z 

W yyww 

 

 

 

 

 

Ζ εηηθέηα πξντφληνο πεξηγξάθεη:  

Part No 2187: Αξηζκφο είδνπο πξντφληνο (αξηζκφο παξαγγειίαο) 

Snr MCCCCC: εηξηαθφο αξηζκφο ζπζθεπήο.  

Rev z.z: Αλαζεψξεζε πιηθνχ ηνπ πξντφληνο. 

W yyww: Έηνο θαη κήλαο παξαγσγήο. 

 

Δηηθέηα ζην θνπηί. 

 

 

 

  

FältCom ECII
®
 Flex COP 

Part No 2187  Rev z.z 

Snr MCCCCC W yyww 

www.faltcom.se  

 

 

 

 

 

 

Ζ εηηθέηα ηνπ θνπηηνχ πεξηγξάθεη ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο φπσο παξαπάλσ αιιά έρεη επηπιένλ bar-

code: 

EAN-128 ππνδεηθλχνληαο XXXXZZYYWWCCCCC 

XXXX: Αξηζκφο είδνπο 

ZZ: Αλαζεψξεζε πιηθνχ 

YYMM: Έηνο θαη κήλαο παξαγσγήο  

CCCCC: εηξηαθφο αξηζκφο 

9 Δγγύεζε 

Τπάξρεη εγγχεζε 1-έηνπο (12 κήλεο) απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαιχπηνληαο απνηπρία πνπ 

νθείιεηαη ζε θαθή θαηαζθεπή ή δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

Ζ εγγχεζε δελ πεξηιακβάλεη: 

- Δζθαικέλε ή αθαηάιιειε ρξήζε 

- Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θαηαηγίδεο ή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

- Βαλδαιηζκνχο ή ζθφπηκε δεκηά. 

- Φπζηνινγηθή θζνξά. 
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Ζ Fält Communications AB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη εάλ ην πξντφλ ζα επηζθεπαζζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί. Ζ εγγχεζε παχεη λα ηζρχεη εάλ ην ειάηησκα νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ή άιιε κέ-

ζνδν εθαξκνγήο, ή ζπκθξαδφκελα πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην. 

Σν FältCom ECII® Flex ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηα πιαίζηα γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη. 

Όιεο νη άιιεο κνξθέο ρξήζεο ζα ζεσξεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην ξίζθν ηνπ ρξήζηε. Μφλν 

ζε άηνκα κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθθί-

λεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο. Ζ εθθίλεζε επηηξέπεηαη κφλν αθνχ ην πξντφλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζσ-

ζηά. Καηά ζπλέπεηα, ε Fält Communications AB απνπνηείηαη θάζε επζχλε γηα πηζαλά ειαηηψκαηα, 

ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή, αηπρήκαηα θιπ. πνπ πξνθαινχληαη απφ άγλνηα ή ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ 

ρξήζηε. Ζ ίδηα αξρή ηζρχεη γηα φιεο ηηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην πξντφλ. 

Ζ Fält Communications AB δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη αιιαγέο ζην πξντφλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ή 

εκπνξηθνχο ιφγνπο. Ζ εηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζε άκεζεο ελεκεξψζεηο ζε εγ-

ρεηξίδηα αλαθνξάο . 

10 Αλαβαζκίζεηο 

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο γηα λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηηο πην πξφζθαηεο ελεκεξψζεηο 

ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε.  

http://www.faltcom.se 

11 Γηαδηθαζία επηζθεπήο επηζηξνθήο 

Ζ Fält Communications AB δέρεηαη κφλν επηζηξνθέο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ κία νινθιεξσ-

κέλε Κάξηα Δπηζθεπήο, ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ελφηεηα Φόπμα Επιζκεςήρ. Απηή ηε 

θφξκα κπνξείηε επίζεο λα ηελ θαηεβάζεηε απφ ηελ ηζηνζειίδα καο. Αλ ην πξντφλ έρεη αγνξαζηεί 

απφ έλαλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο καο, ν αγνξαζηήο πξέπεη πξψηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

αληηπξφζσπν γηα βνήζεηα. 

Όιεο νη επηζηξνθέο πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαιά ζπζθεπαζκέλεο κε πξνπιεξσκέλε κεηαθνξά 

ζε απηή ηε δηεχζπλζε:  

 Fält Communications AB 

c/o BL Elektronik AB 

Furuhedsvägen 1 

SE-952 31 KALIX, Sweden 

 

Σα επηζθεπαζκέλα πξντφληα ζηέιλνληαη πίζσ ζηνπο πειάηεο ζαλ θαλνληθφ ηαρπδξνκηθφ δέκα κε 

λαχιν πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξντφλ θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε. Αλ ε έξεπλα 

δείμεη φηη ην πξντφλ δελ έρεη ειαηηψκαηα, ν πειάηεο ρξεψλεηαη έλα ηέινο ππεξεζίαο θαη κεηαθν-

ξάο. Ο πειάηεο κπνξεί λα δεηήζεη πξνζθνξά γηα επηζθεπή πξντφληνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ 

εγγχεζε. 
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11.1 Φόξκα Service  
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12 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σάζε ηξνθνδνζίαο:  Σειεθσληθή γξακκή. 

(Απιά ηνπνζεηεκέλε) Αλ ε ηάζε γξακκήο είλαη πςειφηεξε απφ 25 VDC δελ ρξεηάδεηαη 
εμσηεξηθή ηζρχο. Αλ ε ηάζε γξακκήο είλαη κεηαμχ 25 VDC θαη 20 
VDC απαηηείηαη εμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ.  

 

Σάζε ηξνθνδνζίαο:  4.5 VDC, 1500V κφλσζε κεηαηξνπέαο DC. 

(2-9 κνλάδεο ζηελ ίδηα γξακκή) Δάλ είλαη ζπλδεδεκέλα δηάθνξα ηειέθσλα αλειθπζηήξα ζηελ ίδηα 
ηειεθσληθή γξακκή απαηηείηαη πάληα έλα εμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ 
γηα θάζε κνλάδα.  

 
Καηαλάισζε ξεύκαηνο:  ηα ππφινηπα:   25-45 uA 

Ολνκαζηηθά:   12-60 mA 
Δμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ: 4-16 mA 

Δλδείμεηο: Κίηξηλν θαη πξάζηλν LED θαηά ηνλ ζπλαγεξκφ 
Έλδεημε ήρνπ θαη θσηφο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

Γνθηκή ζπλαγεξκνύ/ 
θιήζε ξνπηίλαο:  1 ψξα/κέξα έσο κία θνξά θάζε 30 κέξεο (επηινγή on/off) 

Σύπνη δέθηε ζπλαγεξκνύ:  Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ ζαο αληηπξφζσπν γηα πιεξνθνξίεο 
γηα ηα θέληξα ζπλαγεξκνχ πνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηα πξσ-
ηφθνιια CPC ή P100.  
Όια ηα ηειέθσλα ηνληθήο επηινγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο σο 
δέθηεο ζπλαγεξκνχ  

Πξσηόθνιιν: CPC 
P100 

Δλαιιαγή νκηιίαο:  Ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε 

εκαηνδόηεζε:  DTMF 

Κιήζε:    Δπηινγή ηφλνπ 

Δηζεξρόκελεο θιήζεηο: Απηφκαηεο (επηινγή on/off) 

Δπέλδπζε:    Αλνμείδσην θχιιν αηζαιηνχ 1.5 mm. Αληηβαλδαιηθή 

Γηαζηάζεηο ΤxΠxΜ:  100 x 90 x 19 mm (πίζσ απφ COP) 
140 x 127 x 25 mm (κε πιαίζην) 
195 x 127 x 25 mm (κε πιαίζην θαη θνπκπί ζπλαγεξκνχ) 

Βάξνο:  235 gram (κε πιαίζην) 
187 gram (πίζσ απφ COP) 
310 gram (κε πιαίζην θαη θνπκπί ζπλαγεξκνχ) 

 



 

 

 

 

www.adem.gr  info@adem.gr   tel.: 210 2401961 

 

13 Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο 

Fält Communications AB 

Kylgränd 6A 

SE-906 20 UMEÅ, Sweden 

  

Τπνζηήξημε: + 46 (0)90 18 39 27 ή κέζσ e-mail: support.liftphones@faltcom.se 

Σειέθσλν:  + 46 (0)90 18 39 00 (exchange) 

Fax:  + 46 (0)90 18 39 29 

Ιζηνζειίδα:  http://www.faltcom.se 

 

 

 

Γηεύζπλζε Service: 

Fält Communications AB 

c/o BL Elektronik AB 

Furuhedsvägen 1 

SE-952 31  KALIX, Sweden 

 

 


