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Sygnalizator optyczno-akustyczny 
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Sygnalizator optyczno-akustyczny z przetwornikiem 
dynamicznym o duŜej mocy z bateryjnym zasilaniem 
awaryjnym 
 
 

 

 

Instrukcja Instalacji              
Właściwości                           

To nowa generacja profesjonalnych 
sygnalizatorów o silnym sygnale akustycznym 
generowanym z przetwornika dynamicznego. 
MoŜliwość podłączenia akumulatora 
podtrzymującego zasilanie oraz ma 
sygnalizację optyczną która obejmują wysoką 
wydajność i niezawodność działania systemu 
alarmowego. 
 
• Bateryjne zasilanie awaryjne w jednej 

obudowie z sygnalizatorem 
• Podwójna obudowa: część zewnętrzna 

(PCV odporne na promieniowanie UV – 
grubość 3mm), część wewnętrzna (blacha 
ocynkowana – grubość 0.8mm) 

• Modulowany sygnał dźwiękowy (ciągły) 
• Trójfunkcyjny tamper: Odkręcenie śruby, 

otworzenie obudowy, zerwanie z podłoŜa 
• Dodatnia lub ujemna biegunowość 

wyzwalania wejść alarmowych 

• MoŜliwość aktywacji tylko sygnalizacji 
optycznej 

• MoŜliwość skrócenia czasu trwania 
sygnalizacji akustycznej (dezaktywacja 
przez uŜytkownika). 

• Aktywacja alarmu powodowana zanikiem 
zasilania głównego 

• Płytka złącz instalacyjnych dla 
łatwiejszego podłączania przewodów 

• Wysoka odporność na czynniki 
atmosferyczne 

Opis wyzwalania alarmu               
Podanie „wysokiego” lub „niskiego” stanu 
sterującego odpowiednio na zaciski „GO+” 
lub „GO-” aktywuje jednocześnie sygnalizacje 
akustyczną i optyczną. 

Aktywacja sygnalizacji optycznej: 
Sygnalizacja optyczna moŜe być aktywowana 
przez podanie „niskiego” stanu na złącze 
„FL-”, rys. 4. Czas trwania sygnalizacji 
optycznej zaleŜny jest tylko od długości 
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trwania wyzwolonego alarmu z centrali 
alarmowej. 

Tamper: 
Zamknięta obudowa sygnalizatora BS-1 
toŜsama jest ze stanem tampera – NC (0 Ω). 
Otwarcie obudowy, lub demontaŜ 
sygnalizatora z podłoŜa skutkuje przejściem 
tampera w stan NO. 
 
Uwaga: Zaleca się zwrócenie 
szczególnej uwagi na montaŜ uchwytu 
tampera do podłoŜa. 
 
Awaria zasilania głównego: 
Zanik zasilania głównego (przecięcie 
przewodu) skutkuje aktywacją sygnalizacji 
akustycznej i optycznej na okres 3min. 
 
MontaŜ                               
1. Wybierz odpowiednie podłoŜe do 

zainstalowania sygnalizatora 
(pozbawione nierówności, dziur, etc. 
mogących negatywnie wpłynąć na prace 
tampera) 

2. Posiłkując się szablonem instalacyjnym, 
wywierć w podłoŜu 5 otworów  (4 
otwory montaŜowe, 1 otwór dla tampera) 

Uwaga: NaleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na otwory, którymi doprowadzane 
są przewody. 
3. Otwórz obudowę sygnalizatora (odkręcić 

jedną śrubę z przodu), rys. 1., usuń 
wewnętrzną metalową obudowę (dwie 
śruby), rys. 2. 

4. Wyjmij płytkę złącz instalacyjnych 
5. Zainstaluj obudowę sygnalizatora na 

docelowym podłoŜu montaŜowym 
6. Podłącz przewody do zacisków na płytce 

złącz instalacyjnych 
7. Uwaga: Przed podłączaniem przewodów 

do płytki złącz instalacyjnych naleŜy 
odłączyć wszelkie zasilanie. 

8. WłóŜ płytkę złącz instalacyjnych oraz 
podłącz zasilanie główne 

9. Podłącz akumulator 

Uwaga: NaleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na polaryzacje baterii 
(prawidłowe podłączenie do 
sygnalizatora). Nieprawidłowe 
podłączenie moŜe skutkować 
uszkodzeniem sygnalizatora. 
10. ZałóŜ metalową obudowę, przykręcając 

obydwie śruby 
11. Zamknij plastikową obudowę, 

przykręcając jedną śrubę 
12. Włącz system alarmowy i sprawdź 

poprawność działania 
 
Opis zacisków na płytce złącz           
 „FL-”: zacisk alarmowy sygnalizacji 
optycznej, aktywowanej przez podanie stanu 
„niskiego” (masy). Podłącz do wyjścia 
centrali alarmowej. 
 
„GO+”: zacisk alarmowy sygnalizacji 
akustycznej oraz optycznej, aktywowanych 
przez podanie stanu „wysokiego” (+12V). 
 
„GO-”: zacisk alarmowy sygnalizacji 
akustycznej oraz optycznej, aktywowanych 
przez podanie stanu „niskiego” (0V). 
 
„GND”: masa sygnalizatora. NaleŜy 
podłączyć do masy centrali alarmowej. 
 
„+12V” : zasilanie sygnalizatora. Podłącz do 
dodatniego wyjścia zasilającego (zwykle do 
centrali alarmowej). 
 
„TAMPER ” : zaciski tampera sygnalizatora. 
Jeśli wymagana jest ochrona anty-sabotaŜowa 
sygnalizatora, połącz z wejściami tampera 
centrali alarmowej. Tampery pracują w trybie 
NC – normalnie zamknięte. Otwarcie 
obudowy, lub demontaŜ z podłoŜa spowoduje 
wywołanie alarmu antysabotaŜowego. 
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Sygnalizator akustyczno-optyczny BSN to dogodne rozwiązanie konstrukcyjne dla 
instalatora. Posiada on obudowę odchylaną na zawiasach ułatwiającą montaŜ. 

Właściwości: 

• sygnalizacja akustyczna - przetwornik dynamiczny 
• sygnalizacja optyczna – Ŝarówka. 
• Sygnalizacja obecności zasilania – migające diody LED 
• wewnętrzna osłona metalowa 
• zabezpieczenie sabotaŜowe przed: odkręceniem, oderwaniem od podłoŜa, otwarciem pokrywy 
• opcjonalny akumulator 12 V, 1,3 lub 7 Ah (przed montaŜem usuń plastikowe wsporniki w 

obudowie) 
Specyfikacja 

NatęŜenie dźwięku 115db 
Podstawowa częstotliwość akustyczna 1850Hz 
Charakterystyka dźwięku Modulowany (ciągle). 
Zakres częstotliwości akustycznej 1300 – 2400Hz 
Sygnalizacja optyczna 
(Wybór pracy za pomocą zworki) 

śarówka,12Vdc / 5W 
LMP – praca pulsacyjna podczas alarmu 
FL – świeci na stałe podczas alarmu 

Napięcie zasilania 10-16 VDC 
Pobór prądu (sygnalizacja akustyczna i 
optyczna -lampa ksenonowa) 

Stan czuwania: 8mA 
Stan czuwania (+ładowanie akumulatora): >500mA 
Alarm: 1400mA przy 13.8Vdc 

Maksymalna moc akustyczna 50W (w szczycie) 
Poziomy stanów alarmowych „niski”: maks. 1Vdc 

„wysoki”: min. 9Vdc 
Czas trwania sygnalizacji akustycznej  
(wybór pracy za pomocą zworki) 

• F.T – wyzwalanie z centrali. 
• TMR – wyłącz sygnalizacje akustyczną po 3min, bez 

względu na sygnał z centrali (zalecane dla 
zmniejszenia uciąŜliwości dla pobliskich 
mieszkańców) 

Impedancja wejść alarmowych 1K Ω 
Tamper N.C 28Vdc, prąd maksymalny 0.1A; NO przy otwartej 

obudowie, lub oderwaniu od podłoŜa 
Akumulator Kwasowo-ołowiowy 12V 1.2Ah lub 7Ah 
Obudowa • Część zewnętrzna: ABS (3mm) 

• Część wewnętrzna: blacha ocynkowana (0.8mm) 
Wymiary D=270 x S=193 x W=100 
Waga (bez baterii) 1.85 Kg 
Temperatura pracy -30 °C do +60 °C 
Poziom zabezpieczenia • Bryzoodporna 

• Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV 
• Impregnowana płytka obwodu elektrycznego 
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1 – Zworka trybu pracy Ŝarówki 

2 – Zworka trybu pracy głośnika 


