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Σειέθσλν Έθηαθηεο Αλάγθεο 

γηα Δπηθνηλσλία 3σλ εκείσλ  
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Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο γηα λα κπνξέζεηε 
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Version history 
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Απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ81-28: 

Η ζπζθεπή INTD0904 είλαη ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο ε νπνία κπνξεί λα θαιέζεη κέρξη 

4 (ηέζζεξηο) πξνθαζνξηζκέλνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη είλαη απνζεθεπκέλνη ζηε ζπζθεπή, 

ζηηο πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, παηώληαο απιά έλα θνπκπί γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

Η ζπζθεπή INTD0904 κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί πάλσ, θάησ ή θαη ζηηο 2 κεξηέο ηεο            

θακπίλαο αληίζηνηρα. 

Η ζπζθεπή δελ απαηηεί άιιε παξνρή ξεύκαηνο πέξα από ηελ ηειεθσληθή γξακκή, κε 

ζθνπό λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 

Προζοτή: Η εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαζώο θαη ε ξύζκηζε ηεο πξέπεη λα γίλεη από 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

Γεληθή Πεξηγξαθή: 

Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο 

EN81-28 γηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηνπο αλειθπζηήξεο. 

 Η ζπζθεπή INTD0904 πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ή κε      

θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ππεξεζίαο επέκβαζεο. 

 Να παξέρνληαη ζηελ ππεξεζία επέκβαζεο όιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο πξόζβαζεο 

ζην θηήξην.   

 Ο αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο όηαλ ε ζπζθεπή δελ είλαη     

ζπλδεδεκέλε κε ππεξεζία επέκβαζεο. 

 Διέγρεηε πεξηνδηθά ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.  
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Πξνδηαγξαθέο: 

Είςοδοσ Παροχή ρεφματοσ από την τηλεφωνική  

Ηχητική απόκριςη  Ιςοςτάθμιςη μεγαφώνου-μικροφώνου  

Ευαιςθηςία Μικροφώνου - 46dB ± 2.0, ( 0 dB = 1V / Pa ) at 1K Hz.  

Ευαιςθηςία Μεγαφώνου 91dBA (@ 10cm)  

Διαςτάςεισ 103x184x24 

Βάροσ 350gr 
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Δηθόλα1 

Γηάγξακκα πλδεζκνινγίαο 

Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί απηόλνκα θαη ιεηηνπξγεί κόλν κε ηελ ηειεθσληθή γξακκή. 

Γελ απαηηεί κπαηαξίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ηξνθνδνζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.             

Η πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα1. 

Όηαν σπάρτει ζσνδεδεμένη γραμμή Internet, θα πρέπει να ηοποθεηηθεί θίληρο ADSL ζηο ηερμαηικό “LINE”. 

Όηαν σπάρτει γραμμή VOIP (Voice Over IP), η ζσζκεσή INTD0904 θα πρέπει να παίρνει ζήμα από ηο  

μόνηεμ και ότι καηεσθείαν από ηην γραμμή.                                                                                                       

Αν η ζσζκεσή είναι ζσνδεδεμένη ζε ένα εζωηερικό Call Center, πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος  

λειηοσργικός έλεγτος.                                                                                                                                        

Για οποιοδήποηε πρόβλημα καλέζηε ηο SERVICE : ζηαθ. 2102323345 / εζωη. 221. 

Δηθόλα2 

Μεγάθσλν 

Δπηπξόζζεηε εληνιή 

γηα ηελ αξρηθή         

επηθνηλσλία 

Σεξκαηηθή θύζα 

Πξνγξακκαηηζκνύ 

Ρύζκηζε ηζνζηάζκηζεο  

κεηαμύ ηνπ κηθξνθώλνπ 

θαη ηνπ κεγαθώλνπ. 

(Γηα ηερληθνύο κόλν) 

Μηθξόθσλν 

Κνπκπί Κιήζεο  

Έθηαθηεο Αλάγθεο  

(Ξεξή επαθή). 

Καιώδην ζύλδεζεο από 

ηνλ ηειεθσληθό πάξνρν 

ή ηεξκαηηθό ηνπ 

INTD0909 GSM  

INTD0904 Κάησ από ηελ θακπίλα 

Θάιακνο 

Service person 

Service person 

Δπηβάηεο 

INTD0900 

Μέζα ζηελ θακπίλα 

INTD0909  

Πύιε GSM 

Σειεθσληθόο πάξνρνο 

ΗΜΕΙΩΗ: 

INTD0904 πάλσ από ηελ θακπίλα 
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Πξνγξακκαηηζκόο πζθεπήο: 

Σημανηικό– Ππιν ξεκινήζεηε ηην διαδικαζία ππογπαμμαηιζμού:  

Γηα λα κπείηε ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ζπζθεπήο, έλα πιεθηξνιόγην πξέπεη λα 

ζπλδεζεί ζηε θύζα Πξνγξακκαηηζκνύ όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα1. 

Δπίζεο πξέπεη ε ζπζθεπή λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηειεθσληθό πάξνρν, δηαθνξεηηθά 

ζπλδέζηε κηα κπαηαξία 9-12VDC ζην ηεξκαηηθό ”LINE” ηεο ζπζθεπήο. 

Διαδικαζία Ππογπαμμαηιζμού: 

Παηήζηε ην θνπκπί PR (PROGRAM) ζην πιεθηξνιόγην γηα 1 δεπηεξόιεπην, ην θίηξηλν LED 

αλάβεη θαη ε ζπζθεπή κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ. 

Προγραμμαηιζμός & Αποθήκεσζη ηηλεθωνικών αριθμών ζηην μνήμη ηης ζσζκεσής 

Βήμα 1: Παηήζηε ην “S” θνπκπί θαη αθνινύζσο ηνλ επηζπκεηό ρώξν απνζήθεπζεο ζηελ    

κλήκε ηεο ζπζθεπήο , παηώληαο από ην 1 έσο 4. Έπεηηα ζα αθνύζεηε έλα beap  κεηά από 0,5 

δεπηεξόιεπηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε γηα λα ηεο θαηαρσξήζεηε ηνλ  

επηζπκεηό ηειεθσληθό αξηζκό. 

Βήμα2: Πιεθηξνινγήζηε ηνλ επηζπκεηό ηειεθσληθό αξηζκό. 

Βήμα3: Οινθιεξώλνπκε ηελ δηαδηθαζία, απνζεθεύνληαο ηνλ αξηζκό θαη παηώληαο 

ην θνπκπί “S”. 

 

Πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα απνζεθεύζεηε νπνηνδήπνηε αξηζκό ζηελ 

κλήκε ηεο ζπζθεπήο. Δίλαη δπλαηό λα πξνγξακκαηίζεηε θάζε κλήκε ηεο ζπζθεπήο από ην 1 

έσο ην 4 δηαδνρηθά (όπσο ζην βήκα 1,2) θαη κεηά αθνινπζείηε ην βήκα 3 γηα λα απνζεθεύζεηε 

ηνπο αξηζκνύο όινπο κε κία θνξά.  

Οη ηειεθσληθνί αξηζκνί πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζα απνζεθεπηνύλ ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηεο 

ζπζθεπήο, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (S1, S2, S3, S4), ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 

ΗΜΕΙΩΗ: ηελ πεξίπησζε ιάζνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ησλ 

ηειεθσληθώλ αξηζκώλ , παηήζηε ην PR θνπκπί γηα λα θιείζεηε ηελ ζπζθεπή θαη επεηηα 

επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή. 

Memory 1 (S1) S1 2102323345 S  

Memory 2 (S2) S2 2102323345 S  

Memory 3(S3) S3 199 S  

Memory 4 (S4) S4 6900000000 S  
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Πξνγξακκαηηζκόο πζθεπήο (πλέρεηα):  

Είζοδος ζηο μενού προγραμμαηιζμού ηης ζσζκεσής: 

Παηήζηε ην θνπκπί PR (PROGRAM) ζην πιεθηξνιόγην γηα 1 δεπηεξόιεπην, ην θίηξηλν LED 

αλάβεη θαη ε ζπζθεπή κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ. 

Προγραμμαηιζμός παραμέηρων: 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ παξακέηξσλ απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία αξηζκώλ θαη 

ζπκβόισλ από ην πιεθηξνιόγην. 

Όινη νη παξάκεηξνη πξνγξακκαηηζκνύ μεθηλνύλ παηώληαο “#”. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 3-ςεθηνο αξηζκόο παξακέηξνπ θαη έλαο δηπιόο ζύληνκνο ήρν κεηά 

από 0,5 δεπη. πνπ επηβεβαηώλεη όηη ε εληνιή έρεη αλαγλσξηζζεί από ηελ ζπζθεπή. 

Σέινο, ελεκεξώλνπκε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ κε αξηζκό ή κε ζύκβνιν αληίζηνηρα κε ηνλ  

παξαθάησ πίλαθα θαη αλακέλνπκε λα αθνπζηνύλ μαλα δπν ζύληνκνη ήρνη επηβεβαίσζεο. 

Σν ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπζθεπήο βξίζθεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Μνξθή  

Παξακέηξνπ 

Πεξηγξαθή Παξακέηξνπ Δξγνζηαζηαθέο             

Ρπζκίζεηο 

#080 

Ρύζκηζε έληαζεο κηθξνθώλνπ.   

Key “1” εληζρύεη ηελ έληαζε, key “2” κεηώλεη ηελ έληαζε.  
Μεηά ηελ επηζπκεηή ξύζκηζε , παηήζηε * γηα λα απνζεθεύζεηε.   

Πρ.  #080 1 1 1 1 * or #080 2 2 1  2*  

50% 

#086 

Γηαιέμηε ην ID ηεο ζπζθεπήο RED PHONE.     

x = *     Απηόκαηα ζηέιλεη ID ηεο ζπζθεπήο όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε  
            νκηιίαο (speak).Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη έλαλ 4ςήθην DTMF ηόλν.    

x = #     Η επηινγή είλαη απελεξγνπνηεκέλε.  

 Απελεξγνπνηεκέλν  

#   

#088nnnn 

Αιιαγή ηνπ ID ηεο ζπζθεπήο INTD0904.  

nnnn = 4 αξηζκνί νη νπνίνη ζα αληηπξνζσπεύνπλ ην λέν ID ηεο ζπζθεπήο. 

0000 

#089 

Αιιαγή ηνπ θσδηθνύ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο INTD0904. 

nnnn = 4 αξηζκνί πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ λέν θσδηθό ηεο ζπζθεπήο. 

Όηαλ ν θσδηθόο είλαη “0000” δελ είλαη απαξαίηεηε ε πιεθηξνιόγεζε ηνπ 
γηα ηελ είζνδν ζην κελνύ ησλ παξακέηξσλ.  
Αλ ν θσδηθόο αιιάμεη, είλαη απαξαίηεηε ε πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ 
γηα ηελ είζνδν ζην κελνύ ησλ παξακέηξσλ. Αλ ν θαηαρσξεκέλνο 
θσδηθόο είλαη ιάζνο ε ζπζθεπή απνζπλδέεηαη απηόκαηα.   

0000 

Πίλαθαο 2. 
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Πξνγξακκαηηζκόο πζθεπήο (πλέρεηα):  

Μνξθή  

Παξακέηξνπ 

Πεξηγξαθή Παξακέηξνπ Δξγνζηαζηαθέο            

Ρπζκίζεηο  

 

#091 

Αξηζκόο δεπηεξνιέπησλ κεηαμύ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ ςεθίνπ θαηά 
ηελ πιεθηξνιόγεζε. 

n = Οπνηνζδήπνηε αξηζκόο κεηαμύ 1-9 . Ο αξηζκόο ππνδειώλεη 
ηα δεπηεξόιεπηα πνπ ζα κεζνιαβήζνπλ κεηαμύ 1νπ θαη 2νπ  
αξηζκνύ θαηά ηελ επηινγή ηεο εμεξρόκελεο θιήζεο 

  

<1> 

#095 

n= Ο αξηζκόο ησλ δεπηεξνιέπησλ πνπ ρξεηάδνληαη από ηελ ζηηγ-
κή πνπ ζα παηεζεί ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο κέρξη σο όηνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήζε . 

<3> 

#08i 
Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ.  
Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη αθαίξεζε όισλ ησλ 

 

NOTE:  ε πεξίπησζε κε έγθπξεο εηζαγσγήο παξακέηξσλ,  ε ζπζθεπή απνζπλδέεηαη απ-

ηόκαηα θαη απελεξγνπνηείηαη. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επαλεθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία           

πξνγξακκαηηζκνύ . 
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Κάληε κηα θιήζε Έθηαθηεο Αλάγθεο: 

Κάνηε μια κλήζη από έναν αποθηκεσμένο αριθμό ηης ζσζκεσής 

Βήμα 1: Παηήζηε παξαηεηακέλα ην θνπκπί “BUTTON” γηα πεξηζζόηεξν από 3 δεπη., γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κηα ηειεθσληθή θιήζε.  

Βήμα 2: Η ζπζθεπή ζα θαιέζεη ακέζσο έλαλ από ηνπο 4 απνζεθεπκέλνπο αξηζκνύο. Η επηινγή ηεο ζέζε 

κλήκεο από ηελ νπνία ζα ηξαβήμεη ηνλ θαινύκελν αξηζκό γίλεηε ζύκθσλα κε ην ηξόπν ηεξκαηηζκνύ ηεο 

ηειεπηαίαο θιήζεο, “ύληνκν πάηεκα” ή “Παξαηεηακέλν πάηεκα”. (Βι. “Σεξκαηηζκόο κηα θιήζεο” παξαθάησ)  

Σερμαηιζμός μίας κλήζης  

BUTTON - “Σύνηομο πάηημα”  

Κραηώνηας παηημένο ηο κοσμπί “BUTTON” για 0,5 δεση. έως 3 δεση. και ενώ η ζσζκεσή βρίζκεηαι  

ζε διαδικαζία κλήζης, η ζσζκεσή θα κλείζει ασηόμαηα . 

Σηην επόμενη κλήζη έκηακηης ανάγκης η ζσζκεσή θα ζσνετίζει ηην διαδικαζία από ηον επόμενο  

αποθηκεσμένο αριθμό. 

 

BUTTON - “Παπαηεηαμένο πάηημα”  

Κραηώνηας παηημένο ηο κοσμπί “BUTTON”  για περιζζόηερο από 3 δεση και ενώ η ζσζκεσή βρίζκεηαι  

ζε διαδικαζία κλήζης, η ζσζκεσή θα κλείζει ασηόμαηα . 

Σηην επόμενη κλήζη έκηακηης ανάγκης η ζσζκεσή θα επανεκκινήζει ηη διαδικαζία κλήζεων από ηον πρώηο 

αποθηκεσμένο αριθμό.  
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CONDITION CONFORMITY CERTIFICATION BODIES 

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

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

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

INJECT CURRENT EN  61000-4-6 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

MAGNETIC FIELD EN  61000-4-8 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

CONTINUOUS NOISE EMISSION EN 61000-4-3 Anco Lab 1/12/2003 

WAVE TRANSMISSION EN 61000-4-5 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

FAST TRANSIENT  EN 61000-4-4 EMC HELLAS 0044 15/09/2003 

Γνθηκαζηηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο:  

Ο εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα πιήξε δνθηκή ηεο ζπζθεπήο κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε. 
Η δνθηκή ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο  
ζπλαγεξκνύ. 
Ο δηαρείξηζε θαη ε δνθηκή νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζύκθσλα 
κε ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξόηππα EN81. 

Compliance EU: 

Directive 99/5/EC describes <At the discretion of the manufacturer, the device's conformity with the essential 

requirements specified in Article 3 (1) (a) and (b) can be demonstrated using the procedures set out in Directives 

73/ 23/EEC and 89/336/EEC. >.  

The telecommunication devices which do not use radio spectrum - telecommunications and can take part infor-

mation should be subject to the procedures described in any of the Annexes II, IV or V at the discretion of the 

manufacturer.  

On standards harmonics:  

For electromagnetic compatibility (Directive 89/336/EEC)  
For safety (Directive73/23/EC) ANCO SA 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  
For efficiency, Certificate No. 2667 17/10/2003 OTE SA  
TBR21, TBR38 KAI ETS300-001.  
For EN 81-28 4,5,6 & 7 EVETAM LF/AC-1155/09.  
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Emission EN 55022/ΔΝ12015 

Vulnerability EN 55024/ΔΝ12016  
ESD EN  61000-4-2 

Inject Current  EN  61000-4-6 
Magnetic Field EN  61000-4-8 
Continuous noise emission EN 61000-4-3 
Fast transient  EN 61000-4-4 
Wave  transmission EN 61000-4-5 

 

DECLARATION OF 

CONFORMITY  

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Manufacturer’s Name 

 

E. PELEKIS and Co 

 
Manufacturer’s Address  Hr. Karvouni 27- AHARNAI 

 

Declares that the product: Emergency Lift Telephone  

  Product Name:            “Slim Emergency Phone 3P BT” 

                          

 SERIALNumber(s):  FROM                    TO 

 Product types : INTD0904 

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: 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

EN81-28 TBR21 , TBR-38 ETS300-001 

article 3.1a / άρθρο 3.1α: PERFORMED/ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΕ 

article 3.1b / άρθρο 3.1β: PERFORMED/ ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΕ 

Date and location/ 

ATHENS 2/11/2004 

 

Signature /Τπνγξαθή 
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