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ZEWN TRZNY SYGNALIZATOR 
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY 
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Sygnalizator SPL-5010 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji 
akustycznej i optycznej. 

1. W a ciwo ci 

 Sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. 

 Sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy diod LED. 

 Uk ad elektroniki zabezpieczony przed wp ywem warunków atmosferycznych. 

 Ochrona sabota owa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od pod o a. 

 Obudowa z wysokoudarowego poliw glanu, charakteryzuj ca si  bardzo du  
wytrzyma o ci  mechaniczn . 

2. Opis 

1

 

Obja nienia do rysunku 1: 

 wkr t blokuj cy pokryw  obudowy. 

 otwory monta owe. 

 otwór pomocniczy. 

 otwory monta owe dodatkowego czujnika sabota owego SPL-TO. 
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 przetwornik piezoelektryczny. 

 otwór na przewody. 

 p ytka elektroniki. 

 element sabota owy z otworem monta owym. 

 otwory do odprowadzania wody (nie zatyka ). 

Zaciski 

+SO- - wej cie wyzwalaj ce sygnalizacj  optyczn . Sygnalizacja zostanie wyzwolona po 
podaniu napi cia +12 V DC na zacisk �+� i masy (0 V) na zacisk �-�. 

+SA- - wej cie wyzwalaj ce sygnalizacj  akustyczn . Sygnalizacja zostanie wyzwolona 
po podaniu napi cia +12 V DC na zacisk �+� i masy (0 V) na zacisk �-�.  

TMP - wyj cie sabota owe (NC). Jeden zacisk nale y po czy  z wej ciem centrali 
zaprogramowanym jako sabota owe, a drugi z mas  centrali. 

Dodatkowe zabezpieczenie sabota owe 

Istnieje mo liwo  zamontowania w sygnalizatorze optycznego czujnika sabota owego 
SPL-TO. Czujnik wykrywa próby sabota u sygnalizatora przy u yciu pianki monta owej. 
Mo e by  wykorzystany do stworzenia niezale nego obwodu sabota owego lub po czony 
szeregowo z obwodem sabota owym sygnalizatora. 

3. Monta  i uruchomienie 

Przed pod czeniem sygnalizatora do centrali alarmowej nale y wy czy  
zasilanie centrali alarmowej. 

Sygnalizator nale y montowa  na cianie, wysoko i w mo liwie niedost pnym miejscu, 
aby zminimalizowa  ryzyko sabota u. Nad sygnalizatorem musi by  zachowana wolna 
przestrze  (co najmniej 2,5 cm). Brak wolnej przestrzeni uniemo liwi za o enie pokrywy. 

1. Wykr  wkr t blokuj cy pokryw  sygnalizatora. 

2. Odchyl pokryw  obudowy do góry o ok. 80º i j  zdejmij (patrz: rys. 2). 
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3. Przy ó  podstaw  obudowy do ciany i zaznacz po o enie otworów monta owych. 
Pami taj, eby uwzgl dni  otwór monta owy w elemencie sabota owym (patrz: rys. 1). 

4. Wywier  w cianie otwory na ko ki monta owe. 

5. Przeprowad  przewody przez otwór w podstawie obudowy (patrz: rys. 1). 

6. Przy pomocy ko ków i wkr tów przymocuj podstaw  obudowy do ciany (ko ki i wkr ty 
do czone s  do sygnalizatora). Podczas przykr cania elementu sabota owego uwa aj, 
aby nie zerwa  przew e . 

7. Zaciski sygnalizatora po cz przewodami z zaciskami centrali alarmowej. 

Uwaga: Niektóre centrale alarmowe mog  wymaga  pod czenia rezystora R (ok. 1 k ) 
mi dzy zaciskami +SA- w sygnalizatorze (patrz: rys. 3). Jego brak b dzie 
powodowa  ciche brz czenie nieaktywnego sygnalizatora. 

8. Za ó  pokryw  sygnalizatora i zablokuj j  przy pomocy wkr tu. 

9. W cz zasilanie centrali alarmowej.  

10. Przetestuj dzia anie sygnalizatora. W celu przetestowania sygnalizatora skorzystaj 
z funkcji testu wyj  dost pnej w niektórych centralach alarmowych lub na potrzeby testu 
wywo aj alarm. 

 

4. Dane techniczne 

Napi cie zasilania.............................................................................................. 12 V DC ±15% 
Maksymalny pobór pr du: 

sygnalizacja optyczna ..........................................................................34 mA 

sygnalizacja akustyczna.....................................................................200 mA 

Poziom nat enie d wi ku (z odleg o ci 1 m) ...........................................................do 120 dB  

Klasa rodowiskowa wg EN50130-5....................................................................................... III 

Zakres temperatur pracy......................................................................................... -35...+55 °C 

Wymiary...........................................................................................................298x197x72 mm 

Masa................................................................................................................................. 670 g 

 

Deklaracja zgodno ci jest dost pna pod adresem www.satel.eu/ce 
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