
Langaton, 
ulkokäyttöön 
tarkoitettu, 
välähtelevä sireeni

Käyttöopas

SS2800

Esittely

Langaton, ulkokäyttöön tarkoitettu välähtelevä sireeni on tarkoitettu 
karkottamaan tunkeilijat, jos se vastaanottaa langattoman signaalin 
yhdistetystä ohjauspaneelista tai tunnistimista. Karkotusvaikutusta 
voidaan tehostaa yhdistämällä samaan ohjauspaneeliin useampia 
langattomia välähteleviä sireeneitä. Kun sireeni on yhdistetty 
ohjauspaneeliin varusteena, se antaa äänimerkin ja sen LED-
merkkivalot vilkkuvat heti kun järjestelmä laukaistaan. Kun sireeni 
on yhdistetty varusteisiin, kuten esimerkiksi kaukosäätimeen, ovi-/
ikkunakoskettimeen tai PIR-liikkeentunnistimeen jne. erillisenä 
hälytyksen ohjauspaneelina, se antaa äänimerkin, ja LED-valot 
vilkkuvat kerran, kun mikä tahansa tunnistin laukaistaan.

Tuotteen yleiskatsaus

Näkymä edestä

Hälytyksen LED-
merkkivalot

Tilan LED-merkkivalo

Tilan LED-merkkivalo

Tila LED

Hälytys päälle/kotitila Vilkkuu 5 sekunnin välein

Hälytys pois Ei merkkivaloa

Ei poiskytkemistoimintoa 
hälytyksen jälkeen

Vilkkuu 2 sekunnin välein 2 tuntia

Näkymä takaa

Asennusreiät 

Takakansi 

Ilkivaltahälytys

Alusta

PCB- asettelu

Sireenin liitäntä

Opipainike

Sovittimen liitin

DC 12 V 
liitännät

Langallisen tunnistimen liitännät (normaali vyöhyke)

Langallisen tunnistimen liitännät (24 tunnin vyöhyke)

Akun paikka
Hälytyksen voimakkuuden asettaminen 

Hälytyksen keston asettaminen

Hyppyliittimien asettaminen

Aseta hälytyksen voimakkuus ja hälytyksen kesto vastaavasti PCB-
levystä.

Hälytyksen voimakkuuden asettaminen
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Oletusasetus

Huomautus: Kun sireeni on yhdistettynä ohjauspaneeliin, se antaa äänimerkin 
esiasetetulla voimakkuudella, vaikka ohjauspaneeli olisi asetettu vaimentamaan 
hälytyksen. Tällä hälytetään naapurit ja vältetään tunkeutuminen. Kun 
ohjauspaneeli on asetettu vaimentamaan pois-/päällekytkeminen, sireeni 
kytkeytyy pois/päälle vaimennettuna. Kun sireeni on asetettu vaimennustilaan, 
päälle- ja poiskytkeminen aiheuttavat silti äänimerkkejä.

Hälytyksen keston asettaminen
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Oletusasetus

Toimii langattomana sireeninä

Jos laite toimii langattomana sireeninä, se täytyy yhdistää 
langattomaan ohjauspaneeliin etukäteen. Kun ohjauspaneeli antaa 
hälytyksen, sireeni antaa äänimerkin ja välähtelevä valo vilkkuu 
estäen luvattomat tunkeilijat.



Yhdistä ohjauspaneeliin

Paina opipainiketta 0,5 sekuntia, 
sireeni piippaa kerran ja siirtyy 
yhteystilaan.
Paina paneelin [SOS]- tai 
[Hälytys päälle ]-painiketta. 
Langattoman sireenin ja 
ohjauspaneelin yhdistäminen 
onnistui, kun kuuluu yksi 
piippaus.

Huomautus: Kun sireeni on yhteystilassa, poistu painamalla opipainiketta 
uudelleen. Sireenistä kuuluu yksi piippaus.

Kun yhdistät ohjauspaneeliin, älä laukaise mitään muuta tunnistinta häiriöiden 
välttämiseksi.

Yhteyden katkaiseminen 

Pidä opipainiketta painettuna, kunnes kuulet 2 piippausta. Sireenin 
ja ohjauspaneelin yhteys on silloin katkennut.

Toimii erillisenä hälytyspaneelina

Kun laite toimii erillisenä hälytyspaneelina, se tulee yhdistää 
langattomiin tunnistimiin tai langallisiin tunnistimiin etukäteen. Kun 
tunkeutuminen tunnistetaan, se antaa merkkiäänen ja välähtelevä 
valo vilkkuu estääkseen tunkeilijat.

Varusteiden kanssa yhdistäminen: Paina sireenin opipainiketta ja 
laukaise varuste yhden kerran. Yhdistäminen onnistui, jos sireenistä 
kuuluu yksi piippaus.

Langalliset liitännät

Sireenissä on liitännät virransyötölle ja langallisille tunnistimille. 
Yhdistä virtajohto tai langalliset tunnistimet langoitettuihin 
liitäntöihin. Varmista, että positiivinen ja negatiivinen tunnistetaan.

-DC 12 V+ 24 VYÖHYKE VYÖHYKE

Virta: DC 12 V tulo

Vyöhyke (normaali vyöhyketila): Kun normaalissa vyöhyketilassa 
oleva tunnistin laukaistaan, järjestelmä hälyttää välittömästi.
24 vyöhyke (24 tunnin vyöhyketila): Kun tunnistin laukaistaan 
24 tunnin vyöhyketilassa, järjestelmä hälyttää välittömästi riippumatta 
siitä missä asetuksessa järjestelmä on. Savutunnistin, kaasutunnistin 
ja infrapunasäteet on asetettu 24 tunnin vyöhyketilaan.

Asennustila

Asennustila on tarkoitettu käyttäjille sireenin irrottamiseen 
tai uudelleen asentamiseen. Sillä vältetään ilkivaltahälytyksen 
laukeaminen. Näin ei myöskään häiritä muita ihmisiä.

①	Paina kaukosäätimen [Hälytys pois ]-painiketta jatkuvasti 3 kertaa. 
Sireeni siirtyy asennustilaan pitkän piippauksen jälkeen. Minkä tahansa 
tunnistimen tai ilkivaltahälytyksen laukaiseminen asennustilassa ei 
johda sireenin hälytysääneen, mutta sen sijaan kuuluu 3 piippausta.

②	Painamalla [Hälytys päälle ]-painiketta sireeni poistuu 
asennustilasta pitkän piippauksen jälkeen. Jos mitään toimenpiteitä ei 
tehdä 10 minuuttiin, sireeni poistuu asennustilasta.

Asennus

Tee kaikki järjestelmäasetukset valmiiksi piirilevyssä ja siirry 
asennustilaan ennen asentamista.

①	Pidä asemointipaperia oikeassa paikassa, aseta vaaitsija 
asemointipaperin päälle ja tarkista sekä säädä sijaintia.

②	Asenna kaksi ruuvia ylempiin ruuvireikiin.
③	Asenna alusta alempiin ruuvireikiin ja kiristä ruuvit.
④	Repäise asemointipaperi irti.
⑤	Asenna sireeni seinälle, kiristä ruuvit ja varmista sireenin oikea 

sijaintipaikka.

Vaaitsija
Asemointipaperi

Siirry yhteystilaan kaukosäätimellä

Tällä toiminnolla käyttäjät voivat yhdistää uusia varusteita 
irrottamatta sireeniä seinästä.

Kun sireeni on asennustilassa, paina kaukosäätimestä [Kotihälytys ]  
jatkuvasti 3 kertaa. Sireeni siirtyy asennustilaan pitkän piippauksen 
jälkeen. Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä 15 sekuntiin, sireeni poistuu 
yhteystilasta.

Tekniset tiedot

Virtalähde: DC 12 V 500 mA 
Vara-akku:
18650 3,7 V 1200 mAh ladattava litiumakku 
Hälytyksen enimmäisvirta: <350 mA 
Staattinen virta: <15 mA
Langaton vastaanottoetäisyys: < 80 m (avoimella alueella)
Käyttöolosuhteet:
Lämpötila: -10 ~+55 °C
Suhteellinen kosteus: < 80 % (kondensoitumaton)
Sireenin enimmäisvoimakkuus: 105 dB 
Akun valmiusaika: <48 tuntia 
Radiotaajuus: 868 MHz 
Kotelon materiaali: PC+ABS, ANTI-UV 
IP-luokitus: IP 65
Mitat (P x L x K): 245,2 × 227,5 × 72,4 mm
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