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Vnější siréna OS-310

OS-310 je vnější nezálohovaná siréna určená pro objekty
s vyšší mírou rizika. Aktivuje se připojením na napájecí napětí.
Dvouplášťová konstrukce zajišťuje vysokou odolnost proti
mechanickému poškození a průniku pěny do sirény. Proti korozi
jsou kovové díly chráněny speciální povrchovou úpravou.
Sabotážní spínače sirény reagují na pokus o odtržení nebo
otevření sirény
Jako doplňkovou signalizaci obsahuje siréna blikač.
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Technické parametry

Technické parametry

napájecí napětí
10 -15V DC
napájecí proud
max. 1,3 A
siréna
piezoelektrická 118 dB / 1m
stupeň ochrany krytem
IP44
stupeň zabezpečení 3 (Střední až vysoká rizika) dle ČSN EN 50131-1
třída prostředí IV (Prostředí venkovní všeobecná -25o až +60oC) dle ČSN EN 50131-1
Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č.
169/1997 Sb.,ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál
prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.
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Sejměte dvě ochranné plastové krytky nejlépe nožem, vyšroubujte dva šroubky v dolní části
plastového krytu a po nadzvednutí sejměte plastový kryt. Odšroubujte jeden šroub připevňující
vnitřní kryt ke spodku a sundejte jej. Skříňku sirény připevněte pomocí tří šroubů na rovnou zeď.
Pokud sirénu zapojujete k zabezpečovací ústředně, nezapomeňte ústřednu nejprve přepnout
do servisního stavu a potom připojte vodiče. Nasuňte postupně vnitřní kryt a víko sirény, šroubky
dotáhněte a do víka zasuňte dvě plastové krytky šroubů (v příbalu je jedna náhradní). Nakonec
přepněte zabezpečovací ústřednu zpět do provozního stavu.
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UPOZORNĚNÍ: Při instalaci sirény je třeba řádně dimenzovat přívodní kabel tak, aby
nedocházelo k poklesu výkonu úbytkem napětí na vedení.
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Svorkovnice

Svorkovnice

TAMP - výstup dvojice sabotážních kontaktů
krytu sirény. V klidu sepnuty. (24h.
smyčka ústředny)
GND - záporný pól napájení
+12V - napájecí napětí (+10 až 15V).
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Činnost sirény

Činnost sirény

Siréna reaguje zvukem a blikačem na přivedení napětí na vstup +12V. Signalizace trvá po
dobu přítomnosti napětí.
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Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály,
nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.
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