
security manager. 83

Ο νέος πίνακας συναγερμού της Olympia Electronics 
διαθέτει 8 ενσύρματες ζώνες, οι οποίες μπορούν με τη 
χρήση της επέκτασης 8 ζωνών BS-469, να επεκταθούν έως 
16. Επάνω στον BS-468 μπορούν να συνδεθούν έως και 
8 πληκτρολόγια BS-466 με οθόνη γραφικών, καθώς και τα 
πιο οικονομικά πληκτρολόγια BS-463. Αμφότερα διαθέτουν 
ενσωματωμένη ζώνη, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο 
τον μέγιστο αριθμό ζωνών στις 24! Η κάθε ζώνη είναι πλή-
ρως προγραμματιζόμενη ώστε να λειτουργεί σαν ζώνη με 
καθυστέρηση, χωρίς καθυστέρηση, πανικού, σιωπηλού 
συναγερμού, πυρκαγιάς, tamper, ραντάρ διπλού παλμού 
κ.ά. Η εποπτεία των ζωνών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
μεγάλης γκάμας υπέρυθρων ανιχνευτών κίνησης αλλά και 
μαγνητικών επαφών της Olympia Electronics, καθώς επίσης 
και των ανιχνευτών δέσμης της σειράς ABΤ και ΑΒΕ, η οποία 
πιάνει εμβέλεια μέχρι και 250 μέτρα (ανιχνευτής ΑΒΕ-250).
Το πληκτρολόγιο BS-466 είναι κομψό, λειτουργικό και εύ-
κολο στην εγκατάσταση και τον χειρισμό. Διαθέτει ελληνικό 
μενού και παρέχει άνεση όχι μόνο στις απλές λειτουργίες 
όπως ο οπλισμός του συστήματος ή η παράκαμψη ζωνών, 
αλλά και στις πιο απαιτητικές λειτουργίες της παραμετρο-
ποίησης τόσο του κυρίου χρήστη, όσο και του εγκαταστά-
τη. Η φωτιζόμενη οθόνη του, επιτρέπει τον χειρισμό του 
γραφικού περιβάλλοντος να καταστεί εύκολος τόσο για 
τον εγκαταστάτη, όσο και για τον τελικό χρήστη. Είναι το 
μοναδικό πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη γραφικών 
και ελληνική γλώσσα και στον χειρισμό και στον προγραμ-
ματισμό. Στα περισσότερα συστήματα ο προγραμματισμός 
γίνεται με τη χρήση περίπλοκων κωδικών, κάνοντας αδύνα-
το τον προγραμματισμό του πίνακα χωρίς τη συνεχή χρήση 
εγχειρίδιων. 
Συνδέεται στον Η/Υ με ένα απλό καλώδιο mini-USB, ώστε 
το λογισμικό του συναγερμού να αποκτήσει πρόσβαση 
στον πίνακα BS-468. Το λογισμικό παρέχει όλες τις παραμε-
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τροποιήσεις που γίνονται και από το πληκτρολόγιο, κάνο-
ντας ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά του εγκαταστάτη που 
διαθέτει φορητό Η/Υ. Το εξελιγμένο hardware και το έξυπνο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας, επιτρέπουν τη σύνδεση του πλη-
κτρολογίου με τον κεντρικό πίνακα από εκατοντάδες μέτρα 
μακριά, σε χώρους όπως βιομηχανίες, καθώς και μεγάλη 
ανοχή των επικοινωνιών στις παρεμβολές.
Οι τέσσερις προγραμματιζόμενοι έξοδοι που προσφέρονται 
από τον πίνακα BS-468 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να συνδεθούν για παράδειγμα προβολείς, αλλά και οποια-
δήποτε άλλη προγραμματιζόμενη έξοδος. Προσφέρονται 
επίσης και ως έξοδοι για δεύτερη σειρήνα, εκτός της BS-413, 
η οποία είναι η καινούργια σειρήνα του νέου συναγερμού. 
Η μία από τις τέσσερις εξόδους είναι ρελέ. 
Η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω των τηλεφωνητών BS-
465 και BS-464, καθιστά ακόμα πιο εύκολη και φιλική προς 
τον χρήστη την πρόσβαση στο σύστημα. Το BS-465 είναι 
τηλεφωνητής μέσω σταθερής τηλεφωνίας, ενώ ο GSM τη-
λεφωνητής BS-464 χρησιμοποιεί την κινητή τηλεφωνία, για 
περιπτώσεις απομακρυσμένων από το δίκτυο της σταθερής 
τηλεφωνίας εγκαταστάσεων. Μπορούν να ενημερώσουν 
τον ιδιοκτήτη για οποιοδήποτε περιστατικό επιθυμεί, ακόμα 
και εάν αυτός βρίσκεται εκτός της χώρας του.
Οι τηλεφωνητές εκτός από το να δώσουν απομακρυσμένες 
εντολές μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις εξόδους. 
Επομένως μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό σύστημα «έξυ-
πνου σπιτιού». Επίσης ο BS-465 συνδέεται και με κέντρο λή-
ψης σημάτων Contact ID, με όλα σχεδόν τα κέντρα λήψεων 
της ελληνικής αγοράς.
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