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ΓΕΝΙΚΑ
Η συσκευή BS-471 είναι εξάρτημα του συστήματος συναγερμού BS-468/A. Είναι 
σχεδιασμένο να ανιχνεύει άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου. Μπορεί επίσης να δεχθεί είσοδο 
από εξωτερική μαγνητική επαφή(Normal Close). Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται από μπαταρία. 
Αποτελείται από δύο κομμάτια, την συσκευή με τα ηλεκτρονικά και το μαγνήτη.
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Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των 
εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia 
Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση 
παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα 
επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής 
τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου 
ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως 
συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να 
επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί 
να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να 
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον 
αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να 
χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr
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Ο ανιχνευτής ελέγχει την τάση της μπαταρίας του και μεταδίδει την πληροφορία στον πίνακα. 
Κατά την περίπτωση όπου ο πίνακας εμφανίσει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, ο ανιχνευτής 
συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη. Προτείνεται παρ’όλα 
αυτά η αντικατάσταση της μπαταρίας το συντομότερο δυνατό. Αυτό πρέπει να γίνει από έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό με τον πίνακα ελέγχου σε κατάσταση Service.

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των μπαταριών σε κοινούς κάδους απορριμάτων, 
αλλά πρέπει να απορρίπτονται μόνο στα ειδικά σημεία ανακύκλωσής τους. 
Μην τις πετάξετε στην φωτιά.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics  
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄.

ΕΓΓΥΗΣΗΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση λειτουργίας 

Τυπική διάρκεια ζωής μπαταρίας >2 Χρόνια με 20 ενεργοποιήσεις τη μέρα

Μπαταρία λιθίου τύπου CR-123A (3V ονομαστική τάση)  

Βαθμός προστασίας περιβλήματος

Κατασκευάζεται σύμφωνα με 

Συμμορφώνονται με  

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 

Υλικά κατασκευής 

Διαστάσεις μαγνήτη (ΜxΠxΥ)

Διαστάσεις συσκευής (ΜxΠxΥ)

Τυπικό βάρος 

Εγγύηση 2 έτη

ο

-10 έως +40 C 

Συχνότητα επικοινωνίας

Εμβέλεια επικοινωνίας

868 MHz

Περίπου 200m (σε ανοικτό χώρο)

ABS/PC

45 γρ.

10 x 15 x 50 χιλ.

30 x 25 x 106 χιλ.

EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classification:  grade 2  
 ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1    ERC REC 70-03

IP40

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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MG ON / MG OFF.  Απενεργοποίηση του εσωτερικού μαγνητικού αισθητήρα.  Χρησιμεύει 
όταν απαιτείται να λειτουργήσει η συσκευή μόνο με εξωτερικές μαγνητικές επαφές.
DEL / INS: Το DEL εξασφαλίζει καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου για ανιχνευτές 
εγκατεστημένους στην είσοδο ενός κτιρίου. Το INS επιτρέπει τον ανιχνευτή να προκαλέσει 
άμεσα την ενεργοποίηση συναγερμού εάν ο πίνακας ελέγχου είναι οπλισμένος. Αυτός ο 
συρόμενος διακόπτης (DEL/INS) έχει επίδραση μόνο εάν ο ανιχνευτής έχει προγραμματιστεί 
σε φυσική αντίδραση από τον πίνακα ελέγχου (ζώνη με καθυστέρηση ή ζώνη χωρίς 
καθυστέρηση).        
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η επιλογή ζώνης καθυστέρησης από την πλακέτα, επιβάλλεται της 
ρύθμισης από τον BS-468/A.

Η συσκευή έχει δυνατότητα να συνδεθεί με εξωτερικές μαγνητικές επαφές, μέσω της κλέμας 
CN2 ( ).Σχήμα 3 Αν ενεργοποιηθεί μια μαγνητική συνδεδεμένη σ' αυτή την είσοδο, η συσκευή  
στέλνει σήμα συναγερμού στον πίνακα. Κατά την περίπτωση όπου η επαφή δεν συνδεθεί με  
κάποια εξωτερική συσκευή, στα δύο άκρα της κλέμας θα πρέπει να παραμένει το CN2, 
καλώδιο που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής.   
Σημείωση: Η μέγιστη απόσταση του καλωδίου των εξωτερικών  αισθητηρίων είναι 3 μέτρα!!!

 Σχήμα 2

Πρόσοψη συσκευής (πλάϊνη όψη)

Εξοχές

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς. Η συσκευή 
ενεργοποιείται όταν απομακρυνθεί από το μαγνήτη. Η κυρίως συσκευή πρέπει να 
εγκατασταθεί στο ακίνητο μέρος του παραθύρου ή της πόρτας και ο μαγνήτης στο κινούμενο 
μέρος. Ο ανιχνευτής πρέπει να εγκατασταθεί κάθετα και όχι μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο 
(εμποδίζει την ασύρματη επικοινωνία). Επίσης δεν θα λειτουργήσει αξιόπιστα σε σιδερένια 
πόρτα ή παράθυρα. 
Για την εγκατάσταση ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία :
1. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής. 
2. Στερεώστε το πίσω πλαστικό στο ακίνητο μέρος του παραθύρου ή πόρτας.
3. Στερεώστε το μαγνήτη στο κινητό μέρος. Η απόσταση από τη συσκευή πρέπει να είναι
    το μέγιστο 5mm όταν η πόρτα/παράθυρο είναι κλειστά. Η κάτω πλευρά του μαγνήτη
    πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την κάτω πλευρά της συσκευής (Σχήμα 1). Ο
    μαγνήτης μπορεί να βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της συσκευής, εκεί όπου ορίζουν οι
    εξοχές στην εκάστοτε πλευρά (Σχήμα 2). 
4. Αφήστε ασύνδετη τη μπαταρία και το καπάκι ανοιχτό, βάλτε τον πίνακα σε κατάσταση
    εγκατάστασης ασύρματων συσκευών (δείτε το εγχειρίδιο του πίνακα)
5. Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή και κλείστε το καπάκι.
6. Σημειώνεται ότι η συσκευή έχει προστασία από ανάποδη τοποθέτηση της μπαταρίας.

 CN2

Σχήμα 3.
Παράδειγμα σύνδεσης NC εξωτερικών μαγνητικών επαφών

με το BS-471

Μόλις συνδεθεί η συσκευή στο δίκτυο του πίνακα, αφαιρέστε την μπαταρία και αναμείνατε 10 
δευτερόλεπτα. Έπειτα πατήστε το τάμπερ και επανατοποθετείστε την μπαταρία. Αναμείνατε 
έως ότου ανάψει το LED. Μόλις ελευθερώσετε το τάμπερ, το LED θα σβήσει. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα ξεκινήσει το TEST εμβέλειας. Κατά την διάρκεια του TEST το LED της 
συσκευής κάνει μία αναλαμπή κάθε ένα δευτερόλεπτο. Η διάρκεια του TEST είναι 60-95  
δευτερόλεπτα. Μόλις τελειώσει σβήνει τελείως το LED και μετά από 2 δευτερόλεπτα 
απεικονίζει το αποτέλεσμα του TEST ως εξής:
Μια αναλαμπή: Ισχυρό σήμα. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο 
με ασφάλεια.
Δύο αναλαμπές: Κανονικό σήμα. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο 
σημείο με ασφάλεια.
Τρείς αναλαμπές: Ασθενές σήμα. Δεν προτείνεται να τοποθετηθεί η συσκευή στο 
συγκεκριμένο σημείο, καθώς θα υπάρχει επικοινωνία της συσκευής με τον πίνακα αλλά, θα 
υπάρχει απώλεια πακέτων επικοινωνίας.  
Τέσσερις αναλαμπές: Εκτός εμβέλειας. Η συσκευή απαγορεύεται να τοποθετηθεί στο 
συγκεκριμένο σημείο.
Σημείωση!! Μόλις αρχίσει η διδικασία του TEST εμβέλειας, προτείνεται να τοποθετηθεί 
άμεσα το καπάκι, έτσι ώστε να προσομοιωθούν οι πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 
Επίσης το περιβάλλον πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις χειρότερες δυνατές συνθήκες 
(π.χ κλειστές πόρτες). Τέλος σε περίπτωση τροποποίησης της μορφολογίας ή διάταξης του 
χώρου γύρω από την συσκευή (π.χ ανακαίνιση), προτείνεται να γίνεται και πάλι TEST 
εμβέλειας. Το συγκεκριμένο TEST είναι χρήσιμο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο 
πληκτρολόγιο για να μετρήσει την ισχύ του σήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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