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CM-DOORΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ VIDEO

ΟΘΟΝΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (IN)

Ηχεία οροφής αναγγελείας μηνυμάτων
(εισόδου-εξόδου)

Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας

Button D1 Button D2 Button D3 Button D4

Χειριστήριο - Τηλεχειριστήριο
απομακρυσμένου ελέγχου

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (2)

Φωτισμός & εξαερισμός

ΟΘΟΝΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (OUT)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (3)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (1)
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ΕΙΣΟΔΟΣ

D1: Ανοίγει πιέζοντας το πλήκτρο που περιμετρικά του είναι φωτισμένο κόκκινο, 
αλλάζοντας ο φωτισμός χρώμα από κόκκινο σε πράσινο έχουμε πρόσβαση στο 
θάλαμο εισόδου ακούγοντας ηχογραφημένο μήνυμα.

D2: Ανοίγει αυτόματα όταν κλείσει και ασφαλίσει η D1.

ΕΞΟΔΟΣ

D2: Ανοίγει πιέζοντας το πλήκτρο που περιμετρικά του είναι φωτισμένο κόκκινο, 
αλλάζοντας ο φωτισμός χρώμα από κόκκινο σε πράσινο έχουμε πρόσβαση στο 
θάλαμο εξόδου ακούγοντας ηχογραφημένο μήνυμα.

D1: Ανοίγει αυτόματα όταν κλείσει και ασφαλίσει η D2.

ΕΙΣΟΔΟΣ

D1: Πιέζοντας το πλήκτρο που περιμετρικά του είναι φωτισμένο κόκκινο, 
ειδοποιείται ο υπεύθυνος του καταστήματος με ηχητικό σήμα στο χειριστήριο 
απομακρυσμένων εντολών και ανάλογα επιτρέπει ή αποτρέπει την είσοδο με 
χειροκίνητη εντολή από το χειριστήριο απομακρυσμένων εντολών.

D2: Εφαρμόζεται η ίδια ακριβώς διαδικασία όπως ( D1 ).

ΕΞΟΔΟΣ

D2: Πιέζοντας το πλήκτρο που περιμετρικά του είναι φωτισμένο κόκκινο, 
ειδοποιείται ο υπεύθυνος του καταστήματος με ηχητικό σήμα στο χειριστήριο 
απομακρυσμένων εντολών και ανάλογα επιτρέπει ή αποτρέπει την έξοδο με 
χειροκίνητη εντολή από το χειριστήριο απομακρυσμένων εντολών.

D1: Εφαρμόζεται η ίδια ακριβώς διαδικασία όπως ( D2 ).

Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας (A1, A2, A3, A4): Αυτόματοι και ημιαυτόματοι 
τρόποι λειτουργίας, μπορούν να προγραμματιστούν εκ νέου ή να 
παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

1) Αυτόματος τρόπος λειτουργίας ( Α1 ).

2) Ημιαυτόματος τρόπος λειτουργίας ( Α2 ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



DM-DGL

4

CM-DOOR

Το σύστημα θυρών αποτροπής (ΕΑΠ) κατασκευάζεται από ηλεκτρονικά μέρη 
υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογίας με σκοπό την άψογη και συγχρόνως 
μακροχρόνια λειτουργία του. Ο προγραμματισμός (software) του συστήματος έγινε 
από εμπειρότατα στελέχη της εταιρίας μας που αυτό σας δίνει τη δυνατότητα 
παραμετροποίησης του συστήματος ανά πάσα στιγμή που θα το χρειασθείτε.
Το ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό μέρος του συστήματος αποτελείται από τα 
παρακάτω τμήματα:

�  Κεντρικός πίνακας ελέγχου (1τεμάχιο).

�  Χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου (1τεμάχιο)

�  Τηλεχειριστήριο (1τεμάχιο)

�  Button εισόδου - εξόδου (4 τεμάχια).

�  Ηλεκτρικές κλειδαριές (4 τεμάχια).

�  Φώτα οροφής (2 τεμάχια).

�  Ηχεία (2 τεμάχια). 

�  Ανεμιστήρες αερισμού (2 τεμάχια).

 

Αποτελείται από στεγανό κιβώτιο (IP 65) του ιταλικού οίκου Hager (FL204B) 
εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα (EN62208) διαστάσεων Η350 Χ L300 X P160. 
Εντός του κιβωτίου περιέχονται η πλακέτα (τυπωμένο κύκλωμα) με τα ηλεκτρονικά 
υλικά υψηλών προδιαγραφών του Αμερικανικού οίκου Motorola. Τροφοδοτικό τύπου 
switching καθώς και διάταξη UPS με μπαταρία 12V. / 7Ah. Για την αυτονομία του 
συστήματος σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Διαθέτει (3 ports-input) τρεις εφεδρικές ηλεκτρονικές πόρτες ελεύθερες για 
μελλοντικές ανάγκες του συστήματος όπως ανιχνευτή μετάλλων, camera face control, 
επικοινωνία με συναγερμό ή πυρανίχνευση.

Διαθέτει επίσης (2 ports-output) εφεδρικές ηλεκτρονικές πόρτες ελεύθερες για 
δυνατότητα τοποθέτησης έγχρωμης οθόνης LCD για την προβολή ευανάγνωστων 
μηνυμάτων για άτομα με προβλήματα ακοής.

1) Κεντρική μονάδα ελέγχου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2) Χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου.

3) Τηλεχειριστήριο. 

 

Μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε το σύστημα πλήρως 
από απόσταση εντός του καταστήματος από ένα η ακόμη και δύο χειριστήρια αν το 
απαιτούν οι ανάγκες του καταστήματος. Συνδέονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου με 
απλό δίγραμμο τηλεφωνικό καλώδιο και δεν απαιτούν τροφοδοσία ηλεκτρικού 
ρεύματος.
Το χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου διαθέτει πλήθος εντολών που μπορούν να 
εφαρμοσθούν από το φύλακα ή υπάλληλο του καταστήματος.

Διαθέτει:

� Button ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΕΠ).

� Button ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΛΩΝ (D1-D2)

� Button ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΛΩΝ (D1-D2)

� Button ΕΞΩΤΕΡΙΚHΣ ΠΟΡΤAΣ (D1) 2 Button για (manual) εντολές με παρέμβαση 
σε όλα τα αυτόματα προγράμματα για ασφάλιση και απασφάλιση της (D1)

� Button ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (D2) 2 Button για (manual) εντολές με παρέμβαση 
σε όλα τα αυτόματα προγράμματα για ασφάλιση και απασφάλιση της (D2)

� Button ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  (Α1-Α2-Α3-Α4) 4 Button με την δυνατότητα 
τοποθέτησης ειδικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος 
όπως (νυχτερινή λειτουργία, λειτουργία με φύλακα, κ.α.)

Παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης εντολής κλειδώματος όλων των θυρών (D1-D2) 
σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας με παρέμβαση σε οποιοδήποτε αυτόματο 
πρόγραμμα και αντίθετα, επαναφορά στο πρόγραμμα που ήταν σε λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



DM-DGL

6

CM-DOOR

4) Button εισόδου - εξόδου.

5) Ηλεκτρικές κλειδαριές.

6) Φωτισμός οροφής.

7) Ηχείο αναγγελείας μυνημάτων.

8) Ανεμιστήρας εξαερισμού.

Button με συνολική διάμετρο 35mm φωτιζόμενο περιμετρικά τοποθετημένο 
ανοξείδωτη βάση αισθητικά καλλίγραμμο και μηχανικά κατασκευασμένο για σκληρή 
χρήση.

2 ηλεκτρικές κλειδαριές τύπου OPERA με τάση λειτουργίας στα 12V, με 1 σημείο 
κλειδώματος ασφαλείας. Η κάθε κλειδαριά εξασφαλίζει αντίσταση μεγαλύτερη των 
1000 kg και είναι σχεδιασμένη για περισσότερες από 1000 χρήσεις ημερησίως. 
Διαθέτουν αυτόματο σύστημα κλειδώματος-ξεκλειδώματος με ρυθμιζόμενους 
χρόνους, ελεγόμενο απο την κεντρική μονάδα. Η κάθε κλειδαριά διαθέτει ένα 
κύλινδρο υψηλής ασφάλειας για απεγκλωβισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το φωτιστικο σώμα είναι τύπου PLC 2x18W (από 1 σε κάθε θάλαμο).

1 ηχείo τύπου mini, για την αναγγελία μηνυμάτων (από 1 σε κάθε θάλαμο).

1 θυρίδα αερισμού με ανεμιστήρες Φ120 (από 1 σε κάθε θάλαμο) με τάση 
λειτουργίας 220V AC.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΘΥΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

Β.  ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Η μονή θύρα αποτροπής αποτελείται από ένα θάλαμο με δυο ανοιγόμενα θυρόφυλλα 
ενδεικτικής διάστασης 1,30*1,60 και ύψος έως 2,40.  Διαθέτει επίσης το ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό σύστημα .

Για τον κλωβό και τα θυρόφυλλα χρησιμοποιείται ανάλογα με την επιλογή του 
πελάτη, προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα ή προφίλ αλουμινίου των εταιρειών SCHUCO  
&  ΕΤΕΜ  με πιστοποίηση αντιβανδαλική κατηγορίας Wk2 (με επιπλέον 
αντιβανδαλική εξασφάλιση και στα πηχάκια) συμφωνά με το πρότυπο ENV 1627 . Η 
βαφή όλων των εμφανών μεταλλικών στοιχείων είναι ηλεκτροστατική πολυεστερικής 
βάσης σε απόχρωση RAL 9007.

Το κάθε θυρόφυλλο είναι εξοπλισμένο με

� Ηλεκτρική κλειδαριά πείρου τύπου OPERA με τάση λειτουργίας στα 12V, με 
ένα σημείο κλειδώματος ασφάλειας, αντίσταση μεγαλύτερη των 1000kg και 
συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά της εταιρίας.
� Μηχανισμό επαναφοράς με ολισθαίνοντα βραχίονα βαρέως τύπου.
� Ζεύγος χειρολαβών inbox διατομής Φ30 και ύψους 30cm.
� Τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου.
� Ζεύγος μπουτόν διαμέτρου 35mm σε ανοξείδωτη βάση με ενδείξεις για τη 
λειτουργία του αυτοματισμού.
� Μηχανική κλειδαριά ασφαλείας τριών σημείων με 3 σετ κλειδιών.
� Door stop στο δάπεδο.
� Προειδοποιητική πινακίδα ότι λειτουργεί πόρτα ελεγχόμενης εισόδου. 

Κάθε κλωβός διαθέτει 

� Οροφή από πάνελ BOND  βαμμένο στην ίδια απόχρωση RAL και επιπρόσθετα 
στο επάνω μέρος θα φέρει πλακά ΜDF η μελανίνης.
� Φωτιστικό οροφής PL  2*18w
� Ηχείο τύπου μίνι
� Περσίδα αερισμού και εκτόνωσης .

 Τα κρύσταλλα είναι διάφανα,laminated με διάφανες μεμβράνες αντιβανδαλικά και 
αλεξίσφαιρα με πιστοποίηση κατηγορίας Ρ6Β και BR2S σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 356 και ΕΝ 1063.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η MASTER Electric & Electronic ( Τσιτσίκας Αρ . & ΣΙΑ Ο.Ε.) 

ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την σχεδίαση και κατασκευή 

προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμού με κύριο αποδέκτη 

τον επαγκελματικό χώρο εργασίας και τη βιομηχανία.

Η επιστημονική κατάρτιση, το εξειδικευμένο προσωπικό, ο 

σύγχρονος εξοπλισμός, ο σχολαστικός έλεγχος ποιότητας και 

η άμεση τεχνική υποστήριξη καθιέρωσαν την εταιρία πολύ 

σύντομα στην Ελληνική αγορά.

Η εταιρία ακολουθώντας τους κανόνες της Ευρώπης από 

πολύ νωρίς προχώρησε στην απόκτηση CE για τα προϊόντα 

της και ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία πιστοποίησης 

κατά ISO 9001.

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι συνεχής και 

αυστηρός.Προσπαθούμε πάντοτε, ακόμα και στις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να περάσουμε το μήνυμα της 

ολικής ποιότητας.

Θέλοντας να διατηρήσουμε τη σωστή σχεδίαση 

χρησιμοποιούμε λογισμικό ( CAD ) και μηχανήματα ( CNC ) 

τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή μεταλικών 

τμημάτων στις εφαρμογές.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την μακρόχρονη καλή 

λειτουργία, εμφάνιση, ποιότητα υλικών και συμφέρουσα τιμή 

των προϊόντων μας. Η εταιρία θα συνεχίσει την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς.
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www.master-electric.gr
email: info@master-electric.gr

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιοτεχνία Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος
Α’ είσοδος, Α4 δρόμος
ο.τ.20, κτίριο 21
Τ.Κ.570 22 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 866 466
fax  2310 866 465
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