Bezdrôtová siréna CA-340SIR
CA-340SIR je bezdrôtová siréna pre autoalarm CA-340 Nestor. Pri jej použití nie je
vôbec potrebné ťahať vodiče z interiéru do motorového priestoru. Siréna má aj
vstup pre spínač, ktorý môže chrániť kapotu.
Je určená na akustickú signalizáciu poplachu, zapnutia / vypnutia ochrany a
príchodového oneskorenia. Pri programovaní autoalarmu siréna nepodporuje
krátke pípnutia (čiže nepodporuje signalizáciu voliteľných parametrov).
Do autoalarmu ju možno naučiť na pozíciu externého alebo interného detektora.
Tým sa určí, kedy alarm kontroluje stav spínača sirény. Pri naučení do
interných detektorov nie je vstup sirény chránený pri čiastočnej ochrane. Pri
naučení do externých detektorov je vstup sirény chránený vždy pri zapnutí
akejkoľvek ochrany. Vhodné napr. pre inštaláciu sirény v nákladnom priestore.
Po 72 hodinách od poslednej signalizácie sa siréna prepína do „úsporného režimu“
(zníži sa prúdový odber aby šetrila batériu auta). Po tejto dobe môže nastať krátke
oneskorenie akustickej signalizácie alebo poplachu (maximálne o 5 sekúnd).

Postup naučenia sirény do autoalarmu
1.
2.
3.
4.
5.

Siréna je odpojená od napájacieho napätia
v autoalarme otvorte príslušný režim učenia bezdrôtových detektorov
(INT alebo EXT) podľa toho, do akej pozície chcete sirénu naučiť
spínač kapoty musí byť stlačený (čiže rozpojený kontakt), pripojte napájanie
do 30 sekúnd 5x uvoľnite a stlačte spínač kapoty
siréna a alarm sa navzájom naučia - siréna to potvrdí 6x húknutím

Technické parametre
Napájanie
12 až 24V DC
Odber prúdu
11 mA
Odber prúdu v úspornom režime
6 mA
Pracovná frekvencia
868,5 MHz
Spĺňa
EHK č. 097.01, 1995/56/ES
Ďalej spĺňa
STN EN 300 220, STN EN 60950-1, ISO7637
ISO 11452, CISPR-12
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR - 4/2010
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Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok CA-340SIR vyhovuje technickým
požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č.
443/2001Z.z.) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok
vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.
CA-340SIR
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Poznámka: Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje
žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho
potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je
dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho
možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho
istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho
materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa
vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ak sa užívateľ
rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom.

Popis vodičov, zapojenie:

červený

Spínač kapoty
biely

Červený
Čierny
Biely

CA-340SIR

čierny

+12 až 24V
GND
vstup spínača kapoty, reaguje na spojenie s GND
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