
◆Διπλό περίβλημα: Εξωτερικό-3mm πλαστικό ABS με προστασία UV, εσωτερική μεταλλική θήκη 0,8
χιλιοστών.
◆Συνεχής διαμόρφωση συχνότητας του ήχου.

◆Tamper προστασίας ανοίγματος ή καταστροφής   από τον τοίχο στήριξης .

◆Ενεργοποίηση με θετικό η αρνητικό παλμό. 

◆Ξεχωριστή είσοδος ενεργοποίησης  μόνο του Led. 

◆Δυνατότητα απενεργοποίησης  λειτουργίας με χρόνο (έως 3 λεπτά).

◆Ενεργοποίηση σε απώλεια κεντρικής τροφοδοσίας .

Σειρήνα εξωτερικού τύπου 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 

◆Εξωτερικού τύπου σειρήνα με υποδοχή μπαταρίας και φλας Led 

Εξωτερική σειρήνα νέας γενιάς υψηλής ακουστικής λειτουργίας με υποδοχή μπαταρίας για αδιάλειπτη λειτουργία
και ενσωματωμένο φλας τύπου Led .
Η καλύτερη επιλογή για την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του συναγερμού ασφαλείας . 
Χαρακτηριστικά :

◆Ενεργοποίηση σε απώλεια κεντρικής τροφοδοσίας .

◆Προστασία  αποφόρτισης της μπαταρίας .

◆Κλέμα τύπου ασανσέρ για εύκολη εγκατάσταση. 

Ενεργοποίση LED:
Εφαρμόζοντας αρνητικό σήμα στο FL ενεργοποιείται ο φάρος .Δεν υπάρχει δυνατότητα χρονικού
περιορισμού , η απενεργοποίηση γίνεται όταν διακοπεί το σήμα από το κέντρο συναγερμού .

Tamper:

Περιγραφή λειτουργίας  ενεργοποίησης συναγερμού.
Εφαρμόζοντας από τον πίνακα συναγερμού θετική ή αρνητική έξοδο στο "GO" ή "GO-αντίστοιχα
ενεργοποιείται  ο ήχος και οι φωτεινές ενδείξεις της σειρήνας.
Η διάρκεια σειρήνας συναγερμού εξαρτάται από jumper επιλογής. Συνεχής ή 3 λεπτά αποκοπής.
Συνιστάται η λειτουργία με χρόνο αποκοπής έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραβίαση των τοπικών
κανονισμών.

Το tamper παρέχει δυνατότητα ψυχρής επαφής τύπου N / O και N / C. Προεπιλεγμένη λειτουργία είναι
N / C με το περίβλημα κλειστό.Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την λειτουργία N / C σε N / O, εάν είναι
απαραίτητο
Διακοπή Τροφοδοσίας :
Όταν γίνει διακοπή ρεύματος, η σειρήνα και το Led ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με την
επαναφορά του ρεύματος τροφοδοσίας.επαναφορά του ρεύματος τροφοδοσίας.

Προστασία Μπαταριας :
Προστασία αποφόρτισης της μπαταρίας όταν η τάση φτάσει κάτω από 8VDC 
(LVD) Low Voltage Disconnect 

Οδηγίες εγκατάστασης            
1.Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης για τη σειρήνα-τοίχος .Προσοχή η επιφάνεια τοποθέτησης δεν 
πρέπει να έχει προεξοχές.
2.Μαρκάρετε τα σημεία στήριξης με την βοήθεια του πατρόν Α4 , ύστερα τρυπήστε τα σημεία που 
έχετε μαρκάρει .
3.Ανοίξτε το εξωτερικό περίβλημα ξεβιδώνοντας την 1 βίδα που υπάρχει μπροστά , ύστερα αφαιρέστε
και το μεταλλικό περίβλημα ξεβιδώνοντας τις 2 βίδες .

ΠΡΟΣΟΧΗ : κλείστε την τροφοδοσία πριν κάνετε κάθε ένωση καλωδίου 
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5.     Τοποθετήστε τα καλώδια στην κλεμα της πλακέτας pcb .

6.      Τροφοδοτήστε την πλακέτα  και ελέγξτε τις λειτουργίες της σειρήνας .

Συνδεσμολογία             

7.     Συνδέστε την μπαταρία

8.      Τοποθετήστε το μεταλλικό περίβλημα και βιδώστε τις 2 βίδες .

9.      Κλείστε το πλαστικό περίβλημα βιδώνοντας την βίδα μπροστά .

4. Αφαιρέστε την πλακέτα της σειρήνας από το κουτί έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε πιο εύκολα
την σύνδεση των                  καλωδίων .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Λανθασμένη σύνδεση της μπαταρίας θα καταστρέψει την 

14V  Συνδέστε το καλώδιο – από τον πίνακα συναγερμού (Θετική τροφοδοσία  13,2V-14,2V).     

TMP Διακόπτης tamper συνδέετε σε 24ωρη ζώνη στο κέντρο συναγερμού .

.FL ενεργοποιεί μόνο το φλας της σειρήνας .ενεργοποιείται όταν το σήμα είναι – αρνητικό.

Go – ενεργοποιεί την σειρήνα και το φλας ενεργοποιείται όταν το σήμα είναι – αρνητικό. 

Go + ενεργοποιεί την σειρήνα και το φλας ενεργοποιείται όταν το σήμα είναι + αρνητικό.  

GND Συνδέστε το καλώδιο – από τον πίνακα συναγερμού (αρνητική τροφοδοσία).     

Προδιαγραφές σειρήνας 

120db

1850Hz

Τονικός 

SPL Ένταση πίεσης ήχου 

Συχνότητα λειτουργίας 

Ηχος Σειρήνας 

Λάμπα  12VDC/5W

Μέγιστη Ισχύς 

Τονικός 

1300-2400Hz

Τάση ενεργοποίησης 

13.8-14.2VDC

250mA

 Σε ηρεμία : 8mA

 Σε ενεργοποίηση :1600mA@13.8VDC

50W(μεγίστο )

Trigger Low=Max.1VDC

Τροφοδοσία 

Ρεύμα φόρτισης 

Ηχος Σειρήνας 

Εύρος συχνότητας 

Φλάς 

Κατανάλωση  Ηχείο – Φλας 



-30 to +60℃

Συνεχής 

3 λεπτά 

L=275mm*W=190mm*H=95mm

1.85Kg

Trigger High=Min.9VDC

Βάρος  (χωρίς μπαταρία)

Θερμοκρασία λειτουργίας 

Βαθμός εξωτερικής προστασίας

Εξωτερικό περίβλημα  ABS (3 χιλιοστά πάχους  )

Εσωτερικό περίβλημα Λαμαρίνα (1 χιλιοστά
πάχους  )

Διακόπτης Tamper 

Τύπος Μπαταρίας 

LVD Αποσύνδεση μπαταρίας σε χαμηλή τάση

Υλικό

 IP 61

1K ohm

N.C 28VDC Μέγιστο Ρεύμα επαφής 0.1A

 Μολύβδου 12VDC περισσότερο απο  4Ah

8VDC+/-0.3VDC

Διαστάσεις 

Περίοδος λειτουργίας σειρήνας 

Αντίσταση Εισόδου (Alarm / Flash / Trigger)

REFERENCE WIRING

Προστασία πλαστικού από υπεριώδες ακτινοβολία 

Βαθμός εξωτερικής προστασίας

Eπικάλυψη τυπωμένου κυκλώματος

 IP 61




