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ΟΔΗΓΙΕΣ

OS-359
Αυτόνομη σειρήνα για εξωτερική χρήση

Γενικά Χαρακτηριστικά

• Σειρήνα κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο με Flash
• Διπλό κάλυμμα: Εξωτερικό πλαστικό PC με προστασία UV και εσωτερικό μεταλλικό πάχους 0.8  
 χιλιοστά
• Συνεχής ήχος με διαμόρφωση συχνότητας
• Προστασία Tamper από αποξήλωση και παραβίαση
• Ενεργοποίηση με εφαρμογή αρνητικής ή θετικής τάσης
• Είσοδος ενεργοποίησης για το Flash μόνο
• Ο χρόνος ενεργοποίησης της σειρήνας ακολουθεί την ενεργοποίηση ή σταματάει να ηχεί στα  
 3 λεπτά
• Συναγερμός σε διακοπή τροφοδοσίας
• Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας 12V/1.3AH με κύκλωμα προστασίας από πλήρη   
 εκφόρτιση
• Προστασία από καιρικές συνθήκες



2

Είσοδοι Ενεργοποίησης συναγερμού
Η σειρήνα σηματοδοτεί συναγερμό με εφαρμογή θετικής τάσης στην υποδοχή GO+ ή με εφαρμογή 
αρνητικής τάσης στην υποδοχή GO-. Ενεργοποιείται ταυτόχρονα ηχητικός και οπτικός συναγερμός 
μέσω του ενσωματωμένου ηχείου και του Flash.
H διάρκεια του χρόνου συναγερμού της σειρήνας εξαρτάται από την επιλογή που θα θέσετε στο J1. 
F.T.: Ακολουθεί τη διάρκεια της εισόδου ενεργοποίησης δηλαδή το χρόνο σειρήνας που θέσατε στο 
σύστημα ασφαλείας 
TMR: Η σειρήνα ενεργοποιείται για 3 λεπτά και κατόπιν μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας 

Ενεργοποίηση Flash
To Flash της σειρήνας μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα με εφαρμογή αρνητικής τάσης στην 
είσοδο FL-. Ο χρόνος ανεξάρτητης ενεργοποίησης του Flash καθορίζεται από τη διάρκεια που έχει 
προγραμματιστεί στον πίνακα ασφαλείας

Ενεργοποίηση Tamper
To Tamper της σειρήνας είναι κανονικά κλειστή επαφή (ΝC). Aν ξεβιδωθεί η βίδα που είναι 
βιδωμένη στην υποδοχή του Tamper, ή αν παραβιασθεί το καπάκι της σειρήνας ή αν αποξηλωθεί 
η σειρήνα από τον τοίχο, θα παραβιασθεί η επαφή Tamper και θα ενεργοποιηθεί συναγερμός στη 
σειρήνα.

Διακοπή τροφοδοσίας
Αν διακοπεί η τροφοδοσία της σειρήνας θα σηματοδοτηθεί οπτικός και ηχητικός συναγερμός στη 
σειρήνα με διάρκεια 5 λεπτά.

Προστασία Μπαταρίας
Η σειρήνα έχει κύκλωμα προστασίας από πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας της το οποίο 
ενεργοποιείται όταν η τάση είναι χαμηλότερη των 8VDC.

1. Επιλέξτε μία ομαλή επιφάνεια τοίχου χωρίς τρύπες και εξογκώματα.
2. Χρησιμοποιήστε το φύλλο οδηγού στερέωσης για να σημαδέψετε και να ανοίξετε 5 τρύπες για τη  
 στήριξη της σειρήνας.
3. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα της σειρήνας.
4. Αφαιρέστε τις κλέμμες της σειρήνας
5. Τοποθετείστε τη βάση της σειρήνας στον τοίχο και βιδώστε την
6. Συνδέστε τα καλώδια στις κλέμμες (GO+, +12v, GND, TAMPER) και τοποθετείστε τις κλέμμες 
στην πλακέτα της σειρήνας
7. Συνδέστε την μπαταρία στη σειρήνα.
8. Βιδώστε το μεταλλικό και το εξωτερικό PC κάλυμμα.
9. Ελέγξτε τη λειτουργία της σειρήνας

Περιγραφή Λειτουργιών

Οδηγίες εγκατάστασης


