
 Bella2_PKEY לדלת חרוםסירנה             
  )(H  4725 A4DS : פריט             )2016 מאיורסיה (   הוראות חווט והרכבה

  
  הקדמה

  
להתקנה חיצונית מיועד . סופרמרקטים ודומיהם,  במחסני חנויותתנדרש, להגנת דלת מוטרדתסירנה 

   . נצנץ אלקטרוניעםסירנה PKEY 2  Bella דגםאו פנימית 
בעת , דלת חרום או כל פתח אחר, דלת כספת, חדרי קירור, מיועדת להגן על דלת מחסןהסירנה 

גיבוי סוללה פנימית מאפשרת . מובנה ומפעילה נצנץפתיחה על ידי גורם לא מוסמך הסירנה צופרת 
  . בעת הפסקת חשמלפעולהוהמשך 
  . מצביםשלושהה לפני צפירה עם ירספ טיימר תכוללסירנה 

  . וולט12ן מתח הזנה של וכ, לסירנה יש לחבר חיווי ממפסק מגנטי
 .לדיםאזעקה הסירנה צופרת ומדליקה נצנץ עת ב

  .מתח ישר ומסונן,  אמפר1 וולט 12המספק  AV20ספק כוח מתאים כדוגמא נדרש 
  . אמפר51.,  וולט14כוח דרוש ספק טעינה מקסימאלית בהתקנה עם סוללת גיבוי לקבלת 

  .)נדרש מעגל עזר(  בקר קיים אחראוחיווי למערכת אזעקה : אופציה
  

עם מנגנון משוריין מסופקים בזווד פלסטי ,  ללא גשם ישיר להתקנה בתנאיי חוץת מותאמהסירנה
 לסימוןנורית לד , סירנה כוללת מפתח לדריכה וכיבוי. מומלץ לחבר סוללת גיבוי. הזרמת קצףל הגנה

  .יוצר בעיה תפעולית למשתמש,  לא מומלץ לחבר יותר מדלת אחת! שים לב.כבוי או דרוך
  

  לדלת חרום  Bellaחיווט וחיבור
  

  1כמתואר באיור  TRG TMPמחברים ג לזו )מגעים בקצר שדלת סגורה(חבר מפסק מגנטי 
  1כמתואר באיור  וולט 12חבר ספק כוח 

  ניתן לחבר בטור למפסק מגנטי מפסק טמפר שמגן בפני פתיחה ועקירה: אופציה

  
ור   עבור דלת חרום 2בלה  מוטרדת  חבור סירנה:1אי



  :תאור החיבורים
  

  )גם להטענת הסוללה( חיצוני כוחמספק (+)   כניסת מתח -+  13.8
SIR-     - חיצוניכוחמספק ) -(  כניסת מתח   

TRG -  -הסירנה צופרתמחבר זהב) -(כאשר אין .   פיקוד להפעלת הסירנה   
TMP     -מגנט דלת למשל(ומשמש לחיבור הפיקוד ) - (   מחובר ל.(  

  
 כדי למנוע צפירה בעת חיבור TMP לבין -TRGמגשר בין חוט הסירנה מסופקת עם : הערה
  . בהפעלה ראשונההמתח
  . קוטביותלמגנט אין, דלתל ימגנטמפסק חבר במקומו נתק את המגשר ו  התקנהבסיום          

  
  תפעול

  
חוט אדום לקוטב חיובי של ,  נכונהבקוטביות חבר מתח.  אמפר מתח ישר1,  וולט12חבר לספק . 1

   . לחוטי סוללהאם לא רוצים סוללה חבר מתח הזנה,  מומלץ לחבר סוללה.כוחספק 
  . לחוט שחורשלילי, חיובי לחוט אדום

  
  .1 ראה איור )רמפ'ג(מגשר כוון השהייה על ידי . 2
  
בדוק   )קצר בין החוטים(מפסק מגנטי במצב סגור ש.  עם מפסק מגנטימוגנתש את הדלת סגור. 3
  . אום100לא יותר מ ,  אתה מודד קצר חשמלי בין החוטיםמפסק מגנטיה של במגעיםש
  
סובב מפתח .  פתיחת הדלת תפעיל את הצופרכעת, העבר מפתח למצב דרוך שדלת סגורה. 4

  .מהבהבוודא שלד אדום , לדריכה סובב מפתח, לד אדום כבהש בדוק, להפסקת צפירה
  
  . לד אדום נכבה.י המפתח"במקרה של צפירה הסירנה צופרת עד שמבטלים ע. 5
  

  . שלד אדום נדלקוודא, י מפתח ההפעלה" עבדוק שוב תקינות ודרוך סירנה
  
  

לדרוך את הסירנה והמוגנת לסגור את הדלת  צפירה יש רלאח! חשוב
. מחדש  

מהבהב לד אדום בחזית -מצב דרוך ב  
 
 

 מפרט טכני
 

 
B e l l a 2  P K E Y  S p e c i f i c a t i o n s 

Operating Temp: -25 to +70 C° Strobe source: High Power LEDs (3) 
Humidity: 80% Strobe output: 40,000 candles 
DC Input: 12 – 15V Cabinet Type: ABS @ IP55 
Standby Current: 40 mA Piezo Siren: Reflexive Piezo Ceramic 
Current on trig (Siren & Strobe): 380 mA Tamper (optional): Remove from wall & Open  
Sound level: 110 dB @ 1 m Size: H=22, W=15, D=9 (cm) 
Strobe flash rate: One per 2 seconds Weights: 1 kg 

 
 
 
 

 
 

2018 מאי, 3 ורסיה ,מ"גד מערכות בע-כל הזכויות שמורות לאב@   


