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Üzembehelyezés

Csatlakozók és beállítások

Elsõ lépésként válassza ki a sziréna felszere-
léséhez megfelelõ helyet. Ügyeljen arra, hogy
lehetõleg sík, sima falfelületet válasszunk, hogy a
fal görbülete, illetve egyenetlenségei ne
akadályozzák a szabotázsvédelmi mechanizmus
mûködését. Ezután a szirénát a mellékelt csavarok
segítségével rögzítse a falon.
Kösse be a vezetékeket a sziréna sorkapcsaira.
Ügyeljen arra, hogy a bekötéskor a vezetékek
fezültségmentes állapotban legyenek. Állítsa be a
jumperek segítségével a sziréna kívánt
üzemmódját.
Elõször az akkumulátort csatlakoztassuk megfele-
lõen. Ekkor az izzó felvillan, jelezve a sziréna
mûködését. ilyenkor a külsõ vezérlés már
üzemképes és tesztelhetõ.
Szerelje fel a fémburkolatot és zárja be a mûanyag
házat. Ügyeljen arra, hogy a mikrokapcsolók
rendesen zárjanak. Rögzítse a mûanyag fedelet a
rögzítõcsavarral. Ekkor a sziréna nyugalmi
áramfelvétele kb. 1 mA, tehát a teljes üzembe
helyezés elõtt akár több héttel is felszerelhetjük a
szirénát.
A sziréna 12V+/- kapcsaira legalább 3A
terhelhetõségû pontról adjunk feszültséget.Akülsõ
táp csatlakoztatása után a sziréna üzemképes,
tápelvétel esetén azonnal megszólal. Belsõ
szabotázsvédelem esetén ezután mûködik a
szabotázsfigyelés és az izzószabotázs.
Az üzembehelyezés után ellenõrizzük a teljes
riasztórendszer mûködését, hogy egy esetleges
hiba esetén ne zavarjuk feleslegesen a
környezetet.

A sziréna elektronikus áramkörén kialakított
csatlakozók a következõk:

Akülsõ tápfeszültség csatlakozója
Akülsõ szabotázs csatlakozói
A külsõ pozitív indítójel bemeneti
csatlakozója

A lámpa csatlakozója
Az akkumulátor csatlakozója

Ajumperek beállításai a következõk:

12V+/-
TAMP
P
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N
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A külsõ negatív indítójel bemeneti
csatlakozója
A lámpa- villogtatás csatlakozója

Lámpa szabotázs aktív
Lámpa szabotázs letiltva

Saját szabotázs (belsõ)
Külsõ szabotázs
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Elemek azonosítása

Mûszaki adatok
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Hangjelzõ
Mûanyagházban kiöntött áramköri lemez
Szabotázskapcsoló csúszkával
Akkumulátor
Akkumulátor tartók
A sziréna felakasztására szolgáló lyuk
A sziréna rögzítésére szolgáló lyukak
A fémburkolat rögzítésére szolgáló lyukak
A mûanyag ház zárására szolgáló lyuk

Tápfeszültség 13.8 ± 0.3 V DC

Maximális áramfelvétel 2.4 A

Nyugalmi áramfelvétel max. 1mA

Akkumulátor 12V 7.0 Ah

Mûködési hõmérséklet -30 / +50 °C

Alapfrekvencia 1350 Hz

Frekvenciasáv 800 - 1900 Hz

Hangnyomás 1 m-en 128 dB (A)

Burkolat védettsége IP34

Méret (sz. x ma. x mé.) mm 180 x 270 x 90

Súly (akku nélkül) 2 Kg
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Hibaelhárítás

A.Alámpanemvillanamikorazakkumulátort
csatlakoztatja

B.Aszirénamegszólalazakkumulátor
csatlakoztatásaközben.

1.Ellenõrizzeazakkumulátortöltöttségét.Kb.
12,6Vüresjárásifeszültségmegfelelõ.
2.Ellenõrizzealámpátéscseréljeki,harossz.

1.Aindbemenetrekapcsoltfeszültség
indítjaaszirénát.Ellenõrizzeazind
bemenetekenafeszültségeket.

Pvagyító
ító-

N

C..Aszirénamegszólalatápfeszültség
rákapcsolásakorésalámpavillog.

D.Aszirénamegszólalatápfeszültség
rákapcsolásakordealámpanemvillog.

1.Belsõtampereseténamikrokapcsolónemzár
rendesen.(Pl.helytelenszerelés)
2.Külsõtampereseténamikrokapcsolónemzár
(ld.fent)vagyajumperekzártállásban
maradtak,ígyaközpontzónakörérefeszültség
kerül.Ellenõrizzeaszereléstésajumperek
állását.

1.Azizzó,vagykiéget.Cseréljeki.
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sérült

Általánosleírás

Funkciókleírása
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Kültériakkumulátorossziréna,villogóval
Kettõsburkolat-kívülABSbelülfelületkezelt

fémház,IP34védettség
Folyamatos,változófrekvenciájúhang
Riasztásindítás,tápelvételéstamperesetén
Lámpavillogtatásilehetõség
5perchangosriasztásiidõ
Bekapcsoláskorhang-ésfényteszt
Központivagysajátszabotázsvédelem
Könnyûszerelhetõség,fúrósablon

ASoloszirénaegynagyhangerejûakusztikus
hangszórótésvillogólámpáttartalmaz.

Belsõszabotázsesetén(-mindkét
jumper)amikrokapcsolóaszirénabelsõ
szabotázsáthozzamûködésbe.Afigyelõáramkör
akülsõtápfeszültségrákapcsolásakorindul,ezért
akülsõtápotcsakadobozzárásautánszabad
ráadni.Adobozbontásáraaszirénamegszólal,a
lámpavillog.Aszirénakb.5percutánkikapcsol,a
villogóviszontaddigvillog,amígaszabotázstmeg
nemszüntetik.()
Külsõszabotázsesetén(

)amikrokapcsolócsaka
bemenetekrekapcsolódik,aszirénátközvetlenül
nemvezérli.Azkapcsoknormálállapota
zárt,szabotázseseténnyitottállapotbamegyát.
Külsõszabotázsvédelemeseténajumpereket
mindenképpenbontanikell,különbenaközpont
zónaköregalvanikuskapcsolatbakerülasziréna
elektronikával.(

1.Szabotázsvédelem

ld.mégTamperdefiníciók

ld.mégTamperdefiníciók)

Amûanyagburkolatmegbontása,vagyasziréna
faltólvalóeltávolításaegyarántszabotázsjelzést
váltki.

-mindkét
jumper

JP1ON

JP1-OFF
TAMP

TAMP

JP1

-

2.Lámpaszabotázsvédelem

3.Tápelvétel

4.Külsõindítás

5.Lámpavillogtatás

1.Belsõszabotázsvédelem

2.Külsõszabotázsvédelem

Avillogólámpájaszabotázsellenvédett.Azizzó
áramkörénekmegszakadásáraasziréna
megszólal.Ahangjelzésapercesriasztásiidõ
lejártávalelhallgat.

Lámpaszabotázsaktív
Lámpaszabotázsletiltva

Haakülsõtápfeszültségmegszûnik,illetve8Valá
csökken,aszirénamegszólal,alámpavillog.A
szirénapercelteltévelkikapcsol,deavillogó
addigvillogamígakülsõtápellátáshelyrenemáll
(amígakülsõfeszültségnemhaladjamega
10V-ot).

Aszirénavagybemeneténmegfelelõ
feszültségszinttelahangésfényjelzésegyszerre
indítható.

Azakkurákapcsolásakorazind
bemenetekmáraktívak!Azindításnemidõzített,
tehátajelzésavezérlõfeszültségmegjelenésekor
indulésmegszûnéséigtart.
Abemenetbelsõellenállása1kOhm.

Alámpaönállóanvillog,haazbemenetre
negativfeszültségetkapcsol.Alámpavillogásaa
bemenetreadottfeszültségmegszûntéigtart.

Ebbenazüzemmódbanamikrokapcsoló
közvetlenülaszirénabelsõszabotázskörétvezérli.
Akapcsolónyitásáraaszirénamegszólal,alámpa
villog.

(mindkétjumper)

Ebbenazüzemmódbanakapcsolónemvezérli
közvetlenülaszirénát,hanema
csatlakozókrakapcsolódnakésezekenkeresztüla
központszabotázskörébeköthetõk.
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indító

Asziréna

(,)ító

JP2ON
JP2OFF

Fontos:Haalámpavillogtatásiopcióthaszálja,
tiltsalealámpaszabotázst(JP2-OFF)

PN

FL

Fontos:Tiltsalealámpaszabotázst(JP2-OFF),
haeztazfunkcióthasználja.

JP1-ON

TAMP

JP1-OFF

-
-

NP

bemeneténpozitív,
bemeneténnegatívjelszintrákapcsolásával
indítható.

PN

TamperDefiníciók

(mindkétjumper)
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Bevezetés

Köszönjük,hogyaSolointelligensakkumulátoros
szirénátválasztotta.Reméljük,teljesmértékben
elégedettlesztermékünkkel.ASoloszirénák
tervezésénélésgyártásánálkülönösfigyelmet
fordítottunkarra,hogyalegnagyobbteljesítmény
mellettmegbízhatóéstartósterméketalkossunk.
Ennekérdekébenmindenegyesszirénátminden
funkciórakiterjedõenteszteltünk.Kérjük,olvassa
elfigyelmeseneztazútmutatótaszerelés
megkezdéseelõtt!

JP1JP2 BELL LAMPBATSW1

JP1JP2 BELL LAMPBATSW1


