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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε 

να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 

• Σελ. 2        Firmware 

• Σελ. 3        Γενική Περιγραφή - Συμβατότητα  

• Σελ. 4        Συνδεσμολογία 

• Σελ. 5        Προγραμματισμός αριθμών έκτακτης ανάγκης 

• Σελ. 6   Προγραμματισμός εσωτερικών αριθμών κέντρου 

• Σελ. 7   Περιοδική Κλήση “Service” 

• Σελ. 8-11   Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού 

• Σελ. 12      Περιγραφή Λειτουργίας 

• Σελ. 13      Δοκιμή εγκατάστασης & Συμμόρφωση EU  

• Σελ. 14-15 Πιστοποιήσεις 
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Version history 

V5.3 07/2011  Προστέθηκαν  λειτουργίες  #090 #091 #092 

V5.6 06/2012  Εργοστασιακές αλλαγές 

V5.7 06/2012  Προστέθηκαν  λειτουργίες  #093 

V5.8 11/2012  Προστέθηκαν  λειτουργίες  #094 

V6.0 06/2013  Εργοστασιακές αλλαγές 

V6.1 02/2014  Προστέθηκαν  λειτουργίες  #095 Άλλαξε η διαδικασία απομακρυσμένης         

                   λειτουργιάς . 

V6.2 07/2018  Επεξεργασία λειτουργιών και δυνατότητα περιοδικού ελέγχου μέσω του  

   Service Call number. 

V6.3 08/2018  Προστέθηκαν τέσσερεις εσωτερικοί αριθμοί σε περίπτωση κλήσης ενός  

   αριθμού έκτακτης ανάγκης με εσωτερικό κέντρο. 



 

      PELEKIS ELECTRONICS                           3      ISO9001/2015   Rev. 6.3  July 2018 

 

 

• Απαιτήσεις του προτύπου EN81-28: 

Η συσκευή RED PHONE με κωδικό INTD0900 Light είναι ηλεκτρονική διάταξη με την ο-

ποία μπορούμε να καλέσουμε έως και 4 (τέσσερεις) προκαθορισμένους αριθμούς σε πε-

ρίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Η συσκευή τοποθετείται στο θάλαμο του ανελκυστήρα και επιτυγχάνει την αμφίδρομη επι-

κοινωνία μεταξύ του εγκλωβισμένου επιβάτη και της υπηρεσίας διάσωσης.  

Το RED PHONE δεν χρειάζεται άλλη πηγή τροφοδοσίας και όλες οι λειτουργίες του τρο-

φοδοτούνται από την τηλεφωνική γραμμή. 

 ! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής καθώς και η ρύθμιση αυτής πρέπει να γίνει   

από  εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Γενική Περιγραφή : 

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας     

ΕΝ 81-28 για συστήματα ασφάλειας στους ανελκυστήρες. 

• Η συσκευή RED PHONE πρέπει να συνδέεται με εξουσιοδοτημένο συνεργείο η με κέντρο 

λήψεως σημάτων υπηρεσίας επέμβασης. 

• Να παρέχονται στην υπηρεσία επέμβασης όλες οι απαραίτητες οδηγίες πρόσβασης στο 

κτήριο. 

• Ο ανελκυστήρας πρέπει να τίθεται έκτος λειτουργίας όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδε-

μένη με υπηρεσία επέμβασης. 

• Ελέγχετε περιοδικά την σωστή λειτουργία της συσκευής. 
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• Συνδεσμολογία : 
Η συσκευή είναι αυτόνομη και τροφοδοτείται μόνο από την τηλεφωνική γραμμή ,δεν 

χρειάζεται μπαταρίες ή άλλου είδους τροφοδοσία για τη βασική της λειτουργία.  

Όταν υπάρχει γραμμή με Internet θα πρέπει να τοποθετηθεί στη γραμμή LINE ,  

φίλτρο ADSL. 

Όταν υπάρχει γραμμή VOIP (Voice Over IP) τότε η συσκευή RED PHONE θα πρέπει 

να πάρει σήμα  από το modem και όχι απ’ ευθείας από την γραμμή. 

Εάν η συσκευή RED PHONE συνδεθεί με εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να 

γίνει πλήρης έλεγχος λειτουργίας. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε το SERVICE της εταιρείας στο τηλέφωνο  

2102323345. 

Scematic1 

Τηλεφωνική γραμμή από τον  

πάροχο ή από το GSM terminal. 

Κουμπί έκτακτης ανάγκης.  

Συνδέστε μόνο Relay ξηρής επαφής. 

Ισοστάθμιση μεταξύ μεγαφώνου 

και μικροφώνου. 

( Μόνο από τεχνικό ) 

Ρύθμιση ευαισθησίας  

αναγνώρισης σήματος. 

(Ρύθμιση σήματος πόλεως) 

Αποδοχή εισερχόμενης κλήση. 

Jumper On : Enabled  

Jumper Off : Disabled 
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• Προγραμματισμός αριθμών έκτακτης ανάγκης: 

Ο προγραμματισμός της συσκευής με κωδικό INTD0900 Light γίνεται  από το ενσωματω-

μένο πληκτρολόγιο  

Για να γίνει ο προγραμματισμός η σύνδεση με την τηλεφωνική γραμμή πρέπει να 

υφίσταται. Εναλλακτικά μπορείτε να συνδέσετε στην κλεμα LINE μια μπαταρία  9-12 

volt DC 

Πατώντας το πλήκτρο PR συντομογραφία της λέξης PROGRAM που βρίσκεται στο πλη-

κτρολόγιο το κίτρινο LED ανάβει και η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση προγραμματισμού. 

Με κάθε παραδεκτή εντολή η συσκευή ενημερώνει τον χρήστη με 2 (δυο) ήχους 

μπιπ. 

Μετά από κάθε ρύθμιση η συσκευή παραμένει ανοιχτή και περιμένει καινούργια εντολή. 

Κλείσιμο της συσκευής γίνεται κατά τον προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο PR.  

Προγραμματισμός & Αποθήκευση Τηλεφωνικών Αριθμών: 

Ακλουθώντας τον παραπάνω τρόπο τα νούμερα τηλεφωνικών αριθμών που έχουμε σχη-

ματίσει θα αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη (1,2,3 & 4) της συσκευής.  

        PR 

        S1 το νούμερο που θέλουμε    S 

 S2  το νούμερο που θέλουμε   S 

 S3  το νούμερο που θέλουμε   S 

   S4  το νούμερο που θέλουμε   S    

       PR 

Στην περίπτωση λανθασμένου χειρισμού κατά την διαδικασία προγραμματισμού αποθή-

κευσης των τηλεφωνικών αριθμών πατήστε το πλήκτρο PR για να κλείσετε την συσκευή 

και επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή. 
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• Προγραμματισμός εσωτερικών αριθμών κέντρου: 

Περιγραφή και λειτουργία: 

Η συσκευή μπορεί να πραγματοποιεί μια επιλογή εσωτερικού αριθμού για κάθε αριθμό 

έκτακτης ανάγκης που καλεί, σε περίπτωση που στον συγκεκριμένο αριθμό απαντάει  

τηλεφωνικό κέντρο. 

Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης δύναται να καθορίσει έναν επιπλέον 4-ψήφιο αριθμό ο 

οποίος αντιστοιχεί σε κάποιο τερματικό πίσω από ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε μέγεθος αριθμού από 1 έως 4 ψηφία. 

Κάθε αριθμό έκτακτης ανάγκης που προγραμματίσαμε βάσει της προηγούμενης σελίδας, 

μπορεί να δεχτεί μόνο έναν αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου.   

Κατά την κλήση έκτακτης ανάγκης η συσκευή πραγματοποιεί επιλογή του αριθμού και ανα-

μένει για την επιτυχή σύνδεση και αναγνώριση ομιλία στη γραμμή. Κατά την απάντηση της 

κλήσης και αναγνώριση ομιλίας ή τηλεφωνικού κέντρου από την συνδεδεμένη γραμμή, η 

συσκευή κάνει επιλογή του εσωτερικού αριθμού, ύστερα από 5 δευτερόλεπτα, εάν αυτός 

υπάρχει αποθηκευμένος στην αντίστοιχη θέση μνήμης. 

Προγραμματισμός και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών: 

Για το προγραμματισμό των 4ων αριθμών ανοίγουμε την συσκευή σε κατάσταση προ-

γραμματισμού πατώντας το πλήκτρο PR. Όταν η συσκευή ανοίξει σχηματίζουμε στο πλη-

κτρολόγιο τους παρακάτω συνδυασμού ώστε να προγραμματίσουμε και να αποθηκεύσου-

με στην συσκευή τους αριθμού στις αντίστοιχες θέσει μνήμης. 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα: Για τον προγραμματισμό ενός 3-ψήφιου εσωτερικού αριθμού “256” κατά 

την κλήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης που βρίσκετε αποθηκευμένος στην 3 θέση  

μνήμης, πληκτρολογούμε “i3 256S”. Όπου I από την λέξη internal, 3 ο αριθμός της μνήμης 

στην οποία βρίσκετε αποθηκευμένος ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, 256 ο αριθμός εσωτερι-

κού τηλεφώνου και τέλος S από την λέξη Save, για την ολοκλήρωση και αποθήκευση της 

διαδικασίας. 

1 i1 1025S 

2 i2 9S 

3 i3 256S 

4 i4 8452S 

Στην περίπτωση λανθασμένου χειρισμού κατά την διαδικασία προγραμματισμού  πατήστε 

το πλήκτρο PR για να κλείσετε την συσκευή και επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή. 
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Για να ξεκινήσουμε τις Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού πρέπει να ανοίξουμε την 

συσκευή πατώντας το πλήκτρο PR με το κίτρινο LED αναμμένο. 

Όταν τελειώσετε τον προγραμματισμό της συσκευής και αυτή εξακολουθεί να είναι  

ανοιχτή, πατήστε το πλήκτρο PR για να κλείσει και περιμένετε τουλάχιστον για 2 (δυο) 

δευτερόλεπτα (sec). 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι κωδικοί προγραμματισμού. 

Προσοχή! Οι σκιαγραφημένοι με γκρι χρώμα δεν είναι συμβατοί για συσκευές με 

version πλακέτας μεγαλύτερο από v 4.1 

• Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού : 

Η συσκευή INTD0900 μπορεί να πραγματοποιεί μια περιοδική κλήση  

κάθε 1 έως 3 ημέρες σε έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 81-20. 

Η συγκεκριμένη κλήση χαρακτηρίζεται ως κλήση  “Service” και ενημερώνει ένα τηλεφωνι-

κό κέντρο ή μια πλατφόρμα διαχείρισης για την κατάσταση της συσκευής και την ομαλή 

λειτουργία της. 

Για τον παραπάνω προγραμματισμό θα χρειαστεί να ενημερώσουμε 2 παραμέτρους στην 

συσκευή: 

• Προγραμματισμός τηλεφωνικού αριθμού Service. 

Ακλουθώντας τα βήματα προγραμματισμού των 4ων αριθμών έκτακτης ανάγκης, 

όπως αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα, πραγματοποιούμε αποθήκευση του 

αριθμού Service με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτή την φορά αποθηκεύουμε τον  

επιθυμητό αριθμό στην θέση 5. 

 

 

• Ρύθμιση του αριθμού των ημερών για την κλήση του “Service Call number”. 
Με τον κωδικό προγραμματισμού “#097” μπορούμε να επιλέξουμε από 1 έως και 3 
ημέρες στο πέρας των οποίων θα πραγματοποιείτε μια κλήση στο τηλεφωνικό  
αριθμό που βρίσκεται αποθηκευμένος στην μνήμη 5.  

 

Κατά την σύνδεση με τον συγκεκριμένο αριθμό η συσκευή κάνει αποστολή του σειριακού 
της αριθμού (εργοστασιακή ρύθμιση. “0000”). 

Για αλλαγή σειριακού αριθμού βλ. “#088”  

• Προγραμματισμός περιοδικής κλήσης “Service”  

5 S5 2102323345S 
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Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού  

Κωδικός  

Ρύθμισης 

Περιγραφή Κωδικού Εργοστασιακή  

ρύθμιση 

#080 Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου. 

Με 1 (ένα) αυξάνει ένταση. Με 2 (δυο) μειώνει ένταση. Μετά την επιθυ-

μητή ρύθμιση, πατήστε *  για αποθήκευση. 

 50%  

#081n Αριθμός κουδουνισμάτων για απάντηση  

όταν το καλούν. 

n=ένας αριθμός από το 0 έως το 9.Ο αριθμός αυτός δη-

λώνει πόσες φορές θα κουδουνίσει η συσκευή πριν απαντήσει. 

Με τοποθέτηση του αριθμού 0 η συσκευή δεν απαντά.  

— 

#082 Ρύθμιση του ISDN 

 (απενεργοποίηση της καθυστέρησης απόλυσης).  

Η συσκευή ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό  **71# για να 

ακυρώσει την καθυστέρηση απόλυσης.  

Η συσκευή στείλει σήμα (οκ) μετά από 1 (ένα) δευτερόλεπτο (sec). 

— 

#083 Ρύθμιση του ISDN (αποδοχή χρόνου flash). 

Η συσκευή ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό  **25*20# για να 

ρυθμίσει την αποδοχή χρόνου flash μικρότερο από 200 msec.  

Η συσκευή στέλνει σήμα (οκ)  μετά από 1 (ένα) δευτερόλεπτο (sec). 

— 

#084x Επιλογή τερματισμού κλήσης κατά τη διάρκεια  

επικοινωνίας. 

Με x= *  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τερματίζει την κλήση, κατά 

την διάρκεια επικοινωνίας (πράσινο λαμπάκι αναμμένο) εάν το κουμπί 

πατηθεί πάνω από 3 δευτερόλεπτα. 

Με x=#  η επιλογή απενεργοποιείται. 

Απενεργοποιημένη  

Λειτουργία 

#  

#085x Επιλογή αποδοχής εισόδου φίλτρου. 

Με *  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την είσοδο του 

φίλτρο και να επεμβαίνει σε αυτό όπου ορίζει ο κανονισμός.    

Με #  η επιλογή απενεργοποιείται.  

— 

#086x Επιλογή αυτόματης αποστολής ID ταυτότητας  

συσκευής RED PHONE. 

Με x=*   ενεργοποιείται η αυτόματη αποστολή  ID ταυτότητα της συ-

σκευής όταν έρθει σε κατάσταση ομιλίας (speak).  

Με x=#  η επιλογή απενεργοποιείται. 

Απενεργοποιημένη  

Λειτουργία 

#  
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Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού  

Κωδικός  

Ρύθμισης 

Περιγραφή Κωδικού Εργοστασιακή ρύθμιση 

#087n Επιλογή Λειτουργίας της συσκευής. 

• n = 0, (Κανονική λειτουργία)  

• n = 1, (Μόνο κατάληψη) 

• n = 2, (Κατάληψη - χρήση πληκτρολογίου) 

 

Κανονική λειτουργία: Η συσκευή πραγματοποιεί κλήση 
έκτακτης ανάγκης με τους αποθηκευμένους αριθμούς από την 

εσωτερική της μνήμη. 

Μάνο Κατάληψη: Η συσκευή πραγματοποιεί κατάληψη της 

γραμμής και ΔΕΝ γίνεται επιλογή αριθμών. 

Κατάληψη - χρήση πληκτρολογίου: Η συσκευή πραγματο-
ποιεί κατάληψη της γραμμής και η επιλογή του αριθμού γίνεται 

από το μεταλλικό πληκτρολόγιο. 

 

Κανονική  

λειτουργία 

0 

#088nnnn Αλλαγή της ID ταυτότητας συσκευής  

RED PHONE. 

nnnn = 4 αριθμοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την νέα ταυτό-

τητα συσκευής ID. 

0000  

#089nnnn Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στις ρυθμίσεις της 

συσκευής RED PHONE. 

nnnn = 4 αριθμοί οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το κωδικό 

πρόσβασης στις ρυθμίσεις της συσκευής. 

Όταν ο κωδικός είναι 0000 δεν ζητείται για να αρχίσουμε να 

κάνουμε ρυθμίσεις. 

Εάν έχουμε αλλάξει κωδικό πρόσβασης τότε η εισαγωγή του 
είναι απαραίτητη κατά τη εισοδο στην διαδικασία προγραματι-

σμού. 

Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής κωδικού πρόσβασης  

η συσκευή θα κλείσει. 

0000 

#090x Επιλογή τονικού ή παλμικού συστήματος. 

Με x=*   επιλογή παλμικού συστήματος. 

Με x= # επιλογή τονικού συστήματος.  

— 



 

      PELEKIS ELECTRONICS                           10      ISO9001/2015   Rev. 6.3  July 2018 

 

 

Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού  

Κωδικός  

Ρύθμισης 

Περιγραφή Κωδικού Εργοστασιακή ρύθμι-

ση 

#091n Αριθμός δευτερολέπτων μεταξύ 1ου και 2ου ψηφίου  

καλούμενου αριθμού. 

Για 0 < n <= 3 : Η συσκευή πραγματοποιεί παύση, χρονικής διάρ-
κεια ίσης με την αποθηκευμένη τιμή, μεταξύ 1ου και 2ου ψηφίου κατά 

την επιλογή του καλούμενου αριθμού. 

 

< 1 > 

#092n Αριθμός καλεσμάτων καλούμενου αριθμού. 

Για 0 < n <= 5 : Η συσκευή μετράει τους τόνους κλήσεως στον  
καλούμενο αριθμό και όταν αυτός ξεπεράσει την αποθηκευμένη 
τιμή πραγματοποιεί την επόμενη κλήση σύμφωνα με τι αποθηκευ-

μένες ρυθμίσεις.  

< 3 > 

#093x Επιλογή για σύνδεση και λειτουργία με συσκευή  

GSM INTD0909. 

Με x=* ενεργοποίηση λειτουργίας.  

Με x=#  απενεργοποίηση λειτουργίας.  

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση,  περιμένετε μέ-

χρι να ακούσετε τα 2 μπίπ (οκ). 

!Προσοχή : ισχύει μόνο για συσκευές που έχουν αριθμό  

σειράς από S/N5326i και άνω. 

Απενεργοποιημένη  

Λειτουργία 

< # > 

#094x Επιβεβαίωση αποδοχής εξερχόμενης κλήσης 

από τον φορέα διάσωσης. 

Με x= *  ενεργοποίηση λειτουργίας.  

Με x=#  απενεργοποίηση λειτουργίας.  

Προσοχή : ο φορέας διάσωσης πρέπει να πληκτρολογήσει   *1*  
στο τέλος της κλήσης. Εάν δεν γίνει αυτό εντος 15 δευτερολέπτων 

η συσκευή RED PHONE θα καλέσει τον επόμενο αριθμό. 

Έπειτα από την αποδοχή κλήσης υπάρχουν επιπλέον δυνατότη-

τες : 

*1#, Τερματισμός κλήσης 

*2*, Ερώτηση ID συσκευής 

*3#, Ενεργοποίηση Relay 

*4*, Ενεργοποίηση Latch mode για το Relay (Ενεργοποίηση του 

Relay όσο το πλήκτρο 4 είναι πατημένο). 

! Προσοχή : ισχύει μόνο για συσκευές που έχουν κατάληξη 

(ia) στον αριθμό σειράς. 

— 
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Ειδικές Λειτουργίες Προγραμματισμού   

Κωδικός  

Ρύθμισης 

Περιγραφή Κωδικού Εργοστασιακή 

ρύθμιση 

#095n Χρονοκαθυστέρηση Κουμπιού Έκτακτης Ανάγκης 

για ενεργοποίηση της συσκευής. 

Για 0 < n <= 5 : Τα δευτερόλεπτα συγκράτησης του κουμπιού 

έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της συ-

σκευής. 

< 3 > 

#096n Επιλογή χρόνου Flash. 

Ο χρόνος Flash σηματοδοτεί την χρονική διάρκεια που μεσολαβεί 

κατά την απόλυση μιας ενεργής κλήσης με την επόμενης 

Για 0 < n <= 5 : Η συσκευή πραγματοποιεί απόλυση χρονικής 
διάρκειας ίσης με την αποθηκευμένη τιμή, κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας απεγκλωβισμού. 

 < 3 > 

#097n Ρύθμιση του αριθμού των ημερών για την κλήση 

του “Service Call number”. 

Για 1<= n <= 3 : Η συσκευή πραγματοποιεί κλήση στον Service 
Call number, εάν αυτός είναι αποθηκευμένος κάθε 1 με 3 ημέρες 

ανάλογα με την ρύθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο. 

Για n = 0: Η διαδικασία απενεργοποιείται και δεν πραγματοποιείτε 

η περιοδική κλήση. 

 < 0 > 

  

#098x Επιλογή αυτόματης απενεργοποίησης της κλήσης  

μετά από 3 λεπτά. 

Με x=*   ενεργοποιείται η αυτόματη απενεργοποίησης της κλήσης 

μετά από 3 λεπτά. 

Ενεργοποιημένη 

Λειτουργία 

< * >  

#08i Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. 

Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής και  

σβήνει τους 5 αποθηκευμένους αριθμούς. 
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• Περιγραφή Λειτουργίας : 

Αυτόματη σύνδεση με τον διασώστη με το πάτημα ενός μπουτόν : 

Πατάμε και κρατάμε πατημένο το μπουτόν με την ένδειξη τηλεφώνου για χρόνο 4 

(τέσσερα) δευτερόλεπτα (sec). Ο κίτρινος ενδείκτης LED θα ανάψει και θα ξεκινήσει  

η αυτόματη διαδικασία κλήσης των αποθηκευμένων αριθμών. 

Η συσκευή καλεί αυτόματα τον αριθμό ανάγκης που είναι αποθηκευμένος στη θέση 1 

(Μ1). Αν ο αριθμός είναι κατειλημμένος ή δεν απαντά τότε η συσκευή αρχίζει την επιλογή 

του επόμενου αποθηκευμένου αριθμού. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 (τρεις) φορές διαδοχικά με τα νούμερα 

M1,M2,M3 και Μ4. Αν και οι 12 (δώδεκα) προσπάθειες αποτύχουν τότε η συσκευή θα τεθεί 

εκτός λειτουργίας και θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία. 

!Προσοχή : το RED PHONE δεν δίνει σήμα εξωτερικής κλήσης (κουδουνισμός) π.χ.  

στον θάλαμο του ανελκυστήρα, δηλαδή δεν μπορεί να παρατηρηθεί η εισερχόμενη 

κλήση από εγκλωβισμένους. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία θα πρέπει να μιλήσει 

αυτός που καλεί. 

!Προσοχή : ως εναλλακτικός εξοπλισμός λήψης, δεν μπορεί να είναι τερματικό με 

λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή. 
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Έλεγχοι Πρότυπα Φορέας 

Εκπομπή EN 55022/ΕΝ12015 Anco Lab 1/12/2003 

Ατρωσία EN 55024/ΕΝ12016  Anco Lab 1/12/2003 

ESD EN  61000-4-2 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Injecte Curent  EN  61000-4-6 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Μαγνητικό Πεδίο  EN  61000-4-8 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Συνεχόμενος εκπεμπόμενος θόρυβος EN 61000-4-3 Anco Lab 1/12/2003 

Εκπομπές κυμάτων  EN 61000-4-5 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Fast transient  EN 61000-4-4 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

• Δοκιμή πριν την έναρξη λειτουργίας : 

Ο εγκαταστάτης πρέπει να κάνει δοκιμή μετά την εγκατάσταση της συσκευής. 

Οι δοκιμές πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να καλύπτουν τη λειτουργία του  
συστήματος συναγερμού. 

Η εξέταση και η δοκιμή όλης της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα πρότυπα της σειράς ΕΝ 81. 

• Συμμόρφωση EU : 

Η οδηγία 99/5/EC περιγράφει ότι < Κατά την κρίση του κατασκευαστή, η συμμόρφωση της 
συσκευής με τις απαραίτητες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 3(1)(a) και (b) 
μπορούν να αποδειχθούν μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις οδηγίες 73/23/EEC 
και 89/336/EEC. >. 

Οι συσκευές τηλεπικοινωνίας οι οποίες δεν κάνουν χρήση φάσματος ράδιο - τηλεπικοινω-
νίας  και μπορούν να λάβουν μέρος πληροφορίας, πρέπει να υποβληθούν στις διαδικασίες 
που περιγράφονται σε οποιοδήποτε από τα παραρτήματα II, IV or V κατά την κρίση του 
κατασκευαστή. 

Σχετικά με τα πρότυπα αρμονικών : 

Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 89/336/EEC) 

Για την ασφάλεια  (Directive73/23/EC) ΑΝΚΟ ΑΕ  20/12/2003 

EN 60950 § 2.1.4,2.2.3,6.1,6.2,6.2.1,6.2.1.1,6.3.1,6.3.2 

Για την αποδοτικότητα Αρ. Πιστοποιητικού 2667 17/10/2003 ΟΤΕ ΑΕ  

TBR21, TBR38 KAI ETS300-001. 

Για το EN 81-28 4,5,6 &7 ΕΒΕΤΑΜ LF/A-C-1155/09. 
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Εκπομπή EN 55022/ΕΝ12015 
Ατρωσία EN 55024/ΕΝ12016  
ESD EN  61000-4-2 
Injecte Curent  EN  61000-4-6 
Μαγνητικό Πεδίο  EN  61000-4-8 
Συνεχόμενος εκπεμπόμενος θόρυβος EN 61000-4-3 
Fast transient  EN 61000-4-4 
Εκπομπές κυμάτων  EN 61000-4-5 

 

DECLARATION OF 

CONFORMITY  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Manufacturer’s Name 

Όνομα κατασκευαστή 

E. PELEKIS and Co 

E. ΠΕΛΕΚΗΣ και ΣΙΑ OE 
Manufacturer’s Address Διεύθυνση Κατασκευαστή Hr. Karvouni 27- AHARNAI 

Χρ. Καρβούνη 27 – ΑΧΑΡΝΑΙ 

Declares that the product: Emergency Lift Telephone  

Δηλώνει, ότι το προϊόν: Τηλέφωνο ανάγκης για Ανελκυστήρα 

  Product Name:            “RED PHONE” 

  Ονομασία:                       “RED PHONE” 

 SERIALNumber(s):  FROM                    TO 

 Product types / Κωδικοί  Προϊόντος: INTD0900/ ATED0900 

Conforms with the essential requirements of the emc directive 89/336/EC and the Radio & Telecommunications  Terminal Equipment directive 

1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directives as follows: 

Συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της  κοινοτικής οδηγίας emc 89/336/EK και της οδηγίας Ραδιο-
εξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕK    (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002) και ικανο-

ποιεί όλα τα πρότυπα  που εφαρμόζονται για το προϊόν όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

     

  

 

 

 

 

EN81-28 TBR21 , TBR-38 ETS300-001 

article 3.1a / άρθρο 3.1α: PERFORMED/ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ 

article 3.1b / άρθρο 3.1β: PERFORMED/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ 

  

Date and location/Τόπος, Ημερομηνία 

ATHENS 2/11/2004 

 

Signature /Υπογραφή 
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Τεχνική Υποστήριξη  

Για τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου προϊόντος, απευθυνθείτε στον τοπικό  

διανομέα ή επικοινωνήστε με την Pelekis Electronics .  

Pelekis Electronics Contact Info : 

Tel. :+30 210 23 23 345 

Fax :+30 210 23 86 382 

E-mail : info@pelekis.tech 

Website : www.pelekis.eu 

 


