Draadloze Binnen sirene op Netstroom (SRAC-S1)

Beschrijving Onderdelen
1. LED indicator / Functieknop

Gebruik

Druk één keer om een testsignaal uit te zenden.
Houd de knop drie seconden ingedrukt om het
indicatie-piep-volume aan te passen (Hoog of Laag)
Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de
leermodus in te schakelen.

2. Stekker

Sirene geluidsprestatie
De Sirene produceert minimaal 95 dBA geluidsdruk op één
meter afstand indien geactiveerd.
De Sirene stopt wanneer de voorgeprogrammeerde alarmtijd
van het regelpaneel voorbij is of wanneer de Sirene wordt
uitgeschakeld via het regelpaneel.

Status indicatie tabel

Inleren

Afhankelijk van de status, geeft de Sirene verschillende
soorten piepen. Zie tabel hieronder.

1. Steek de sirene in het stopcontact. De Sirene piept
twee maal.

ACTIE

Sirene Geluid

2. Zet het regelpaneel in de leermodus.

Inbraak- of Noodalarm

Continu

3. Houd de knop 10 seconden lang ingedrukt en laat
hem los. De Sirene zal een leersignaal uitzenden en
een keer piepen; het LED lampje zal beginnen met
oplichten.

Brand- / Wateralarm

Pieptoon van 2 sec.
met 1 sec. interval

Activatie alarm

1 piep*

De-activatie

2 piepen*

Eerder alarm waarschuwing

3-seconde alarm

4. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het
leerproces te voltooien.
5. Wanneer het leren is gelukt zal het LED lampje twee
maal oplichten en vervolgens uit gaan, de Sirene zal
twee maal piepen ter bevestiging.
6. Wanneer het leren mislukt is kunt u één keer op de
leerknop drukken om de LED uit te schakelen en dan
kunt u weer opnieuw beginnen vanaf stap 3.

Installatie
1. Steek de Sirene in het stopcontact om voor stroom te
zorgen
2. Zet het regelpaneel in Loop-Test modus
3. Druk op één maal de Functieknop op de Sirene om
een testsignaal uit te zenden
4. Wanneer het regelpaneel het testsignaal ontvangt, zal
het hier automatisch op reageren om aan te geven dat
de Sirene correct werkt op zijn huidige locatie.
Wanneer het regelpaneel de Testcode niet ontvangt,
betekent dit dat de Sirene buiten het bereik van het
regelpaneel hangt. Verplaats de Sirene totdat het
regelpaneel het signaal goed kan ontvangen.

Resttijd geluid bij binnenkomst
Aftel piepen
en verlaten
* Sirene geluid zal worden bepaald door de ON/OFF
instelling in het regelpaneel.

Stroomtoevoer
De Sirene heeft een ingebouwde reserve batterij, die
geactiveerd wordt wanneer de Sirene niet meer verbonden is
met het stroomnet. De batterij laadt vanzelf op wanneer de
Sirene in het stopcontact zit.
Wanneer de Sirene uit het stopcontact wordt gehaald zendt
deze een stroom gebrek signaal uit naar het regelpaneel om
deze van informatie te voorzien.

Technische Specificaties
Omgevingsomstandigheden
-10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Radiofrequentie
868 Mhz

