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Ο κεντρικός πίνακας συναγερμού “APOLLO” της Sigma που εδώ και αρκετά χρό-
νια έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε οικίες, γραφεία και επιχειρήσεις και ξεχω-
ρίζει για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ευκολίας χρήσης που προσφέρει
περνάει στην επομένη γενιά του, με την ονομασία APOLLO plus. 
Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε την σχεδίαση του νέου πληκτρολογίου του
(μέχρι 8 πληκτρολόγια σε κάθε πίνακα) που το καθιστά ένα από τα μικρότερα
(93x127x18mm) και ομορφότερα πληκτρολόγια στην κατηγορία του, προσφέ-
ροντας ωστόσο ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ακόμα και για την κάλυψη χώ-
ρων µε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το πληκτρολόγιο αφής διαθέτει φωτιζόμενη LCD
οθόνη, αναγνώστη RFID, ελληνικό μενού και φωτιζόμενα πλήκτρα. Η εξαιρετι-
κά λεπτή και καλαίσθητη σχεδίασή του, επιτρέπει την τοποθέτηση του  σχεδόν
οπουδήποτε επιθυμεί ο πελάτης στο χώρο του. Παράλληλα, ακολουθώντας την
φιλοσοφία της Sigma που εδώ και χρόνια πιστεύει και επενδύει στην απλότητα
χρήσης των προϊόντων που παράγει και διαθέτει, το Apollo plus σχεδιάστηκε με
ένα ιδιαίτερα φιλικό μενού και απλές λειτουργίες που διασφαλίζουν τον κα-
θημερινό χειρισμό του συστήματος από όλους με απόλυτη σιγουριά. Το Apollo
plus είναι εξοπλισμένο µε µία πληθώρα πρωτοποριακών χαρακτηριστικών, όπως
η « Έξυπνη διαχείριση όπλισης» και η « Έξυπνη διαχείριση χρόνου» ενώ προ-
σαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες αλλάζοντας τον τρόπο απεικόνισης στην ο-
θόνη του πληκτρολογίου ή την ένταση του φωτισμού (ξεχωριστά για τα πλή-
κτρα ή την οθόνη), την ένταση και τον τρόπο λειτουργίας του βομβητή κλπ. Ό-
λα τα συστήματα της Sigma διαθέτουν µια ειδική ζώνη σχεδιασμένη για να λει-
τουργεί µε ανιχνευτές κίνησης, η οποία ανιχνεύει τους εσφαλμένους συνα-
γερμούς και τους απορρίπτει. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάλυση των σημάτων
από ειδικούς αλγορίθμους οι οποίοι ελέγχουν διαρκώς τα δεδομένα ανίχνευ-
σης, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τους ψευδείς συναγερμούς, δίνοντας
συναγερμό µόνο όταν υπάρχει πραγματική διάρρηξη. Η όπλιση και αφόπλιση
του συστήματος γίνεται πολύ εύκολα με : εισαγωγή κωδικού, sms ή αναπά-
ντητες κλήσεις, τηλεφωνική γραμμή, χρήση κάρτας ή key fob, αυτόματα ή και
με τηλεχειριστήριο. Αναφορικά με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά το σύστημα
υποστηρίζει  8 ή 16 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκτεινόμενες έως
32, µε ανεξάρτητο προγραμματισμό του χρόνου εισόδου σε κάθε ζώνη και μέ-
χρι 2 επεκτάσεις ζωνών σε κάθε πίνακα ενώ διαθέτει και ζώνη ανιχνευτή κίνη-
σης: ειδικός τύπος ζωνών για λειτουργία µε ανιχνευτές PIR ή διπλής τεχνολο-
γίας και λειτουργία Chime σε κάθε ζώνη. Επίσης διαθέτει 2 προγραμματιζόμε-
νες εξόδους (PGM) µε δυνατότητα επέκτασης στις 10 και δύο εξόδους 12V/1,6A
για απλή και αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα. Υποστηρίζει ακόμα μνήμη 300
συμβάντων, ενσωματωμένο ρολόι ακριβείας, μνήμη EEPROM για την αποθή-
κευση των παραμέτρων του συστήματος καθώς και ενσωματωμένο “Watchdog”
και “Brown Out Reset” .
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Η εξέλιξη.. της επιτυχίας !  


