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Инструкция за монтаж и експлоатация 
на Адресна сирена 

S9000A 

 

Тип Характеристики Звуково ниво 

S9000A Сирена адресна с вграден изолатор 95 dB 

S9000AF Сирена адресна с вграден изолатор 95 dB 

Внимание: Прочетете внимателно настоящата инструкция преди да пристъпите към инсталиране на детектора. 

S9000A е адресна сирена предназначена за използване в адресируеми пожароизвестителни алармени системи, поддържащи 

комуникационен протокол DMTech. Сирената получава захранване от адресен панела и може да бъде контролирана чрез 

комуникационния протокол.  

 Технически характеристики 

 Сертифициран по EN 54-3 и EN 54-17 

 LED индикация  

 Вграден изолатор за късо съединение 

 Ниво на звука минимум     95dB;  

 Захранващо напрежение от Централа FP9000А 18-30VDC 

 Захранване от контура  

 Консумация: 

- в незадействано състояние    < 500μA/28VDC 

- в алармено състояние, с комуникация    12.0mA 

 Свързващи проводници      0.5mm² - 2.0mm² 

 Работна температура      -10°C до +65°C 

 Устойчивост на относителна влажност    (93 ± 3)% при 40°C 

 Степен на защита      IP40 

 Комплектувана с основа B9000A-червена 

 Тегло       ~100g 

 Размери       Ø100x43mm 

 Материал (пластмаса) - ABS 

 Цвят – червен прозрачен 

1. Монтаж на детектора 

– изберете мястото (според чертежите на проекта) за монтаж на сирената; 

– монтирайте основата с подходящи дюбели и винтове; 

– свържете електрическите кабели съгласно приложената схема (фиг.1); 

 

 

фиг.1 

– Поставете на основата и завъртете в посока по часовниковата стрелка до съвпадение на реперите; 

– Сирената трябва да се заключи, за тази цел: 

 Предварително свалете ключето от основата (фиг.2). 

 Счупете пластмасата на указаното място на дъното на датчика (фиг.3). 
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Инструкция за монтаж и експлоатация на пожароизвестители серия D9000A-T 

 

 

                           

Фиг.2    Фиг.3     Фиг.4  

 Поставете сирената на основата и я завъртете. 

– За да отключите сирената, поставете ключа до упор на указаното място (фиг.4) и завъртете корпуса на сирената в 

посока обратна на часовниковата стрелка; 

– При нормална работа светодиодите на сирената премигват на 16 сек. 

2. Тестване и поддръжка 

 Тестване 

– Подайте захранващото напрежение на контура; 

– Изчакайте около минута или докато започне да премигват светодиодите на сирената; 

– Предприемете процедура за адресиране на сирената от програматор или директно от пожароизвестителния панел.  

– От менюто за тест на адресния панел задействайте сирената и проверете нейната работоспособност. 

 Сервизна поддръжка 

– външен оглед за механични повреди и замърсявания - 1 път годишно; 

– проверка на работоспособност    - 1 път годишно; 

– профилактично почистване    - в зависимост от средата в която се намира. 

 

3. Гаранционни задължения 

Фирмата-производител гарантира съответствие на изделието със стандарти EN 54-3 и EN54-17. 

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че: 

– са спазени условията на съхранение и транспорт; 

– пускът се извършва от оторизирани лица; 

– се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в настоящата инструкция. 

– дефектите не са породени от природни явления и аварии на токозахранващата мрежа. 

При възникване на необходимост от гаранционен ремонт, моля свържете се с нас по телефона или електронната поща, за да Ви дадем 

указания за извършване на гаранционните задължения от фирмата. Ремонтите се извършват във фирмения сервиз на фирмата. 

 

 

Тел./факс:           064 801 597  

e-mail:    office@dm-teh.com 

ДМТех Ви желае приятна работа! 
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