
SSi-128T                  Akkumula toros kulteri  
  szirena panel

A szirena leıra sa

A szire na egy olyan, mikroprocesszor altal veze relt akkumulatoros kulte ri szire na panel,
mely m˝ kode se ben e s specialis funkciő iban is merú ben í j a biztonsagtechnikaban. Hasznalataval
lehetú se g nyılik a szire na (terhele s alatti) akkumulatorfeszultse ge nek rendszeres ellenú rze se re, az
izző e s a szire natekercs e pse ge nek figyeltete se re egyarant. A kozpont fele rendszeresıtett „riport„
kimenete altal a szire na egy ző nat foldel, ıgy hibajelet kuldhet a 24 ő ras felugyeleti kozpont
szamara. U jdonsag a szire na szervız bemenete is, melyet -12V-ra lekotve a szire nat szervız
uzemben tarthatjuk. Ezalatt a szire nahaz szabadon kinyithatő , szerelhetú e s karbantarthatő . A
szire na az allapotarő l a kornyezete t kulonfe le jellegzetes fe ny- e s hangeffektussal taje koztatja.
Energiatakare kos uzemmő dja, sem a fe nyhatast, sem pedig a hanghatast nem csokkenti, ıgy az
akkumulator e lettartamat noveli, a riasztasi idú t pedig jelentú sen meghosszabbıthatja. Specialis
hangkarakterisztikaja altal mas, azonos teljesıtme ny˝ hagyomanyos szire nakkal osszehasonlıtva
le nyegesen figyelemfelkeltú bb hangot ad. A szire na beuzemele se, e s prő baja is egyszer˝ bb, e s
sokkal ke nyelmesebb. Tí l alacsony akkumulatorfeszultse g mellett (kb. 10.8V-os akkufeszultse g
alatt) a szire na az elsú   installalaskor folyamatosan,   halkan egy jellegzetes, figyelemfelkeltú  hangot
ad, e s az akkumulator feltolte se ig nem is
engedi a rendszert elindıtani. A szire na
elektronikajat a veze rlú mikroprocesszor
rendszeresen egy tesztprogramot futtat,
mely kiterjed a szire na m˝ kode se nek min-
den re szlete re, e s ezaltal teszi megbız-
hatő bba az ege sz rendszert. A szire na
ke sleltetett bemenetei meggatoljak az
elektromos zavarok keltette vakriasztaso-
kat. A mikroproceszoros veze rle s gondos-
kodik a pontos idú zıte sekr˜l, valamint a
megfutasmentes, a pontosan 3.5 perces
riasztasi ciklusokrő l egyarant. A lampa-
villogatő bemenete alkalmassa teszi az
eszkozt a riasztas utani folytonos fe ny-
jelze s adasara. Az asszimetrikus fe nyjelze s
annak lathatő sagat nem befolyasolja, de az akkumulatorbő l felvett teljesıtme nyt le nyegesen
csokkenti, ezzel a jelze sadas maximalis ideje alaposan meghosszabbıthatő . Az akkumulator-
feszultse g - m˝ kode s kozbeni - folytonos figyele se lehetú se get teremt egy energiatakare kosabb
uzemmő dra valő atte re sre, amely meggatolja az akkumulator teljes lemerule se t, e s ıgy nagyme rte k˝
kapacitascsokkene se t vagy annak teljes tonkremenetele t egyarant. A megfelelú en felprogramozott
ző nara bekotott riport kimenet hasznalata pedig szire na e s alkatre szei allapotaban beallt valto-
zasokrő l ad taje koztatast. Ve dett bemenetei megve di az elektronikat a te ves bekote sbú l e s az izző
meghibasodasabő l szarmaző nem kıvant kovetkezme nyektú l. A leırasban melle kelt rajzos e s kie-
ge szıtú szoveggel ellatott bekote si pe ldak nemcsak a szire na sokoldalí felhasznalhatő sagat bizo-
nyıtjak, hanem jelentú s e s gyors segıtse get nyí jthanak a szakemberek szamara a szire nak proble ma-
mentes szerele se hez, valamint kulonfe le megoldasi javaslatokat is mutatnak a biztonsagtechnikaban
leggyakrabban elú fordulő kulte ri hang- e s fe nyjelze si feladatokhoz egyarant. A sokoldalí bekot-
hetú se g lehetú se get teremt a mar re gebben felszerelt, de proble masabb rendszerek gyors szire na-
csere je re is. 
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A  szirena panel csatlakozoi

Ta pfeszultseg:     a szire na-panel szamara a kozpontbő l kivezetett 13.8V e s 15.2V kozotti DC
 (egyen) tapfeszultse g az akkumulator folytonos tolte se re 
La mpacsatlakoztata s:   a szire natestben talalhatő  12V 15W-os jelz˜izző  csatlakoztatasara. A panel
 az izző t a szire na mindenkori funkciő ja szerint villogtatja.
Szirenaindıto bemenet: a riasztasi funkciő  indıtasara szolgalő  bemenet, melyre a kozpont +12V-ot
 ad - ekkor pozitıv a trigger-, vagy lehí zza -12V-ra - ekkor nagatıv a trigger-

     Ennek hatasara indul a szire na, e s mˆkodik max 3,5 percet.
La mpaindıto bemenet:  a szire natestben talalhatő  izző  villogtatasara szolgal. A bemenet -12V-ra 

torte nú  lehí zasa alatt a szire na elektronikaja az izző t villogtatja.
Szirenakimenet:      a bee pıtett hangsző rő  csatlakoztatasara szolgal. Polaritasa le nyegtelen. 
Tamperkapcsolo csatl:  a riasztő kozpontbő l e rkezú  2 szal szabotazs-vezete k csatlakoztatasara. A

haz lezart allapotaban a tamperkapcsolő  a ke t pontot rovidrezarja
Szervız bemenet:            melyet -12V-ra lekotve a szire na szervız uzemmő dba kerul. Ez azt jelenti,
 hogy ekkor a szire na mˆkode se - a bemenetek allapotatő l fuggetlenul Í le
 van tiltva. A szire na ekkor kinyithatő , illetve szerelhet˜.
Riport kimenet:      mely a kozpont egy ző najara visszavezetve, a szire na akkumulatora,

hangsző rő  szakadasa, vagy izző ja kie ge se esete n jelez. Igy a ző na helyes
 felprogramozasa esete n a figyelú szolgalatba bekotott rendszer szire na
 hibajarő l a felugyeleti rendszer e rtesul.

A szirena technikai adatai

Tapfeszultse ge: 13.6V - 14.8V
Akkumulator: 12V  / 7.0Ah
Minimalis (leterhelt) akkufeszultse g: 9.8 V
Izző  datai: 12V / 18W
Nyugalmi aramfelve tel: 5 mA
A tlagos aramfelve tel villogaskor: 350 mA
Hangsző rő  adatok 8 Ohm / min. 20 W
A tlagos hangsző rő  aramfelve tel: 1.2 A / 8 Ohm
Maximalis aramfelve tel: 2.8 A
Kisugarzott frekvencia: 900Hz - 2400 Hz
Szire naid˜ egy riasztaskor: 3.5 perc
Indıtő trigger polaritasa: + / - (allıthatő )
Indıtő trigger hossza: min. 200 ms
Lampatrigger (negatıv) hossza: min. 200 ms
Hangsző rő  e s lampateszt: 32 masodpercenke nt
Akkumulatorteszt (terhelten) kb. 2 ő ranke nt
Riport kimenet (open kollektorors): max. 100 mA
Riport kimenet jellege: NO - alapesetben nyitott
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