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Siréna zálohovaná s blikačem ES-02 

Venkovní zálohovaná akustická siréna s majákem pro drátové zabezpečovací systémy. Vhodná 

pro rodinné domy a kancelářské budovy. Při poplachu houká a bliká. 

 Robustní drátová venkovní siréna pro všechny typy 

zabezpečovacích systémů. Vestavěný hlasitý 

generátor zvuku, červený maják a ochrana proti 

odpojení nebo otevření krytu. Siréna je napájena z 

el. sítě a zároveň obsahuje záložní dobíjecí baterii 

pro případ výpadku el. napájení. Napájecí adapter je 

součástí sirény. 

Siréna je funkční se všemi drátovými i většinou 

bezdrátových zabezpečovacích systémů s vhodným 

drátovým výstupem a systémy s výstupem pro 

interiérové a exteriérové sirény. 

Zapojení sirény 
Upozornění: při práci se sirénou je vhodné používat ochranu uší. Mohlo by dojít 

k poškození sluchu při aktivaci sirény. Ucho nikdy nepřikládejte do blízkosti sirény. 

Připojte sirénu k přívodu napájení do svorek POWER. Pozor na polaritu napájení.  

 Pro aktivaci sirény propojte svorku POWER+ se svorkou SirenTR+ nebo propojte 

svorku POWER- se svorkou SirenTR-.  

 Pro aktivaci optické signalizace propojte svorku POWER+ se svorkou LightTR+ nebo 

propojte svorku POWER- se svorkou LightTR-.  

Pokud budete využívat detekci narušení sirény, propojte svorky TAMPER s některou 

drátovou zónou zabezpečovacího systému (viz manuál zabezpečovacího systému). 

Proveďte nastavení propojek dle vašich preferencí dle tabulky níže. Připojte záložní baterii a 

zakryjte sirénu krytem. Poté teprve připojte napájecí napětí sirény. Při otvírání sirény dejte 

pozor, pokud máte nastavenou svorku INT, siréna začne houkat. Je vhodné nejprve odpojit 

sirénu od napájení a poté odpojit záložní baterii. 

Význam stavové kontrolky 
  

Kontrolky Význam 

Přeblikává Normální funkce 

Bliká pravá Chyba baterie 

3x blikne současně Poplach 
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Význam svorek konektoru 

Svorka Význam 

Power + Napájení sirény 12V 

Power - Napájení sirény GND 

Ligth TR + Aktivuje blikač přivedením 12V 

Light TR - Aktivuje blikač přivedením GND 

Siren TR + Aktivuje sirénu přivedením 12V 

Siren TR - Aktivuje sirénu přivedením GND 

Tamper Odkrytím krytu se rozpojí 

Význam nastavovacích propojek 

Propojka Význam 

Cont Při výpadku napájení houká nepřetržitě 

20m Při výpadku napájení houká 20min 

3m Při výpadku napájení houká 3min 

5s Při výpadku napájení houká 5sek 

EXT Při odkrytí krytu nehouká 

INT Při odkrytí krytu houká 

Technické parametry 
 Baterie: vestavěná záložní nabíjecí 

 Napájení: adapter 12V (součástí balení) 

 Aktivace: po kabelu 

 Ochrana: kontakt + záložní baterie 

 Poplach: akustický a optický 

 Kompatibilita: zabezpečovací systémy s výstupem pro sirénu 

 Provozní teplota: -10°C až 50°C 

 Vlhkost: 10% až 95%, nekondenzující 

 Prostředí: venkovní IP41 

 Rozměry: 30 x 22 x 5 cm 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje 

poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v 

délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s 

výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být 

likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 

výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty 

zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího 

sběrného místa. 


