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ADRESOWALNY
SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY
SAL-4001

Przeznaczenie

Dane techniczne

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru.
Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach
dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON
4000.
Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej streﬁe dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.

Napięcie pracy z linii dozorowej
Napięcie pracy z zewnętrznego zasilacza
Pobór prądu z linii dozorowej:
- w stanie dozorowania
- w stanie sygnalizowania
Pobór prądu z zewnętrznego zasilacza:
- w stanie dozorowania
- w stanie sygnalizowania
Pobór prądu z baterii 9 V:
- w stanie dozorowania
- w stanie sygnalizowania
Poziom dźwięku przy zasilaniu z:
- linii dozorowej
- baterii
- zewnętrznego zasilacza
Max liczba elementów w centrali:
POLON 4100
POLON 4200
POLON 4500
POLON 4800
POLON 4900
POLON 6000
Zakres temperatur pracy
Szczelność obudowy
Wymiary (z gniazdem)
Masa

Zasada działania
Sygnalizator SAL-4001 może pracować przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, z wewnętrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza zewnętrznego 24 V lub ze wszystkich źródeł jednocześnie.
Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania odbywa się automatycznie tak, aby emitowany był maksymalny poziom dźwięku
tzn. iż po uszkodzeniu zasilacza zewnętrznego sygnalizator będzie zasilany z wewnętrznej baterii 9 V, a po jej wyczerpaniu
z linii dozorowej. Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana. Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centralę i żółtą diodę w sygnalizatorze. Sygnalizator ma do wybory trzy rodzaje emitowanego dźwięku.
Jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć.
Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa się automatycznie
z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej
pamięci.

Budowa
Układy elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostały umieszczone w obudowie zbliżonej do
czujki szeregu 40. W obudowie jest miejsce do umieszczenia
baterii 9 V 6F22. Do mocowania sygnalizatora na suﬁcie lub
ścianie należy wykorzystać gniazdo G-40 wykonane z uniepalnionego tworzywa, dostarczane w komplecie z sygnalizatorem.
W gnieździe znajduje się łączówka, z bezśrubowymi zaciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączówka ma sześć
zacisków, dwie pary oznaczone „+” i „-” jako wejście i wyjście
linii dozorowej i dwa zaciski do dołączenia zewnętrznego zasilacza 24 V.

16,5 ÷ 24,6 V
24 V ± 8 V
150 µA
600 µA
< 200 µA
16 mA
3 µA
10 mA
85 dB
94 dB
100 dB
40
50
250
250
250
250
od -10oC do +55oC
IP 21
Ø 115 x 54 mm
0,2 kg

