
Art. nr. 4767(PH), 4768(ALU), 4769(SO)

ELKO Living System
Alarm intern sirene

Bruk

Tekniske data

no

Sirenene er utviklet spesielt til alarmer. 

Funksjoner

Ved å bruke to utganger på et 24 V output-
modul kan samme sirene avgi toner på to 
lydnivåer 98 dB(A) og 80 dB(A) (se figur. 1).

Inngangene på sirenene kan tilkobles hver 
sin utgang dersom man ønsker separate 
lydbilder.

Parallellkobling av sirener på samme utgang 
er mulig.

Tyverialarm

Den interne alarmen har som formål å 
stresse tyven maksimalt. Derfor plasseres si-
renene på steder hvor man har ting av verdi, 
spesielt i stuen eller i datarommet.

Øvrige alarmer
Plassering
Gang, trappeoppgang, stue og kjøkken.

Dersom alarmen brukes til andre formål, 
f.eks. som indikator på utkobling av en 
sirkulasjonspumpe, kjøleskap, nettverk eller 
lignende, plasseres lydgiverne individuelt 
etter ønsket lydbilde.

Svakstrømsledningene kobles til bakfra 
i skjæreklemmer med vedlagte verktøy 
(monteringsbit).

Sirenene kan monteres i de vanlige veg-
bokser.

Opphold i nærheten av sirener

Det menneskelige øre er mer følsomt for 
variasjoner i lydbildet enn overfor en frekvens 
som sendes ut med konstant lydtrykk. 
Sirener kombinert med systemet gir full frihet 
til å pulsere 24 V output-utgangen, eksem-
pelvis en startperiode på 1 sekund etterfulgt 
av en pause på 1 til 45 sekunder.

Lengre opphold i lokaler der sirenen er aktiv, 
kan oppleves som meget ubehagelig.

Spenningsforsyning 20 -28 V d.c. 

Strømforbruk 2 mA-13 mA 

Frekvens 3500 Hz +- 15% 

Luftfuktighet 5 % til 95 % RH 

Lydstyrke ved 1m avstand Min. 80 dB(A) (Lo)

Maks. 98 dB(A) (Hi) 

Maks. antall sirener parallellkoblet 
til en 24V-utgang: 

20 stk. 

Sløyfing Maks. 2 ledere av samme dimensjon. 

Ledningsdimensjon Ø 0.3-0.6 mm. Maks. Ø inkl. isolasjon 1.35 mm (28-22 AWG) 

Kapslingsklasse IP 20 

Omgivelsestemperatur 5 °C til + 45 °C 

Standarder EN61000-6-3 

EN61000-6-2 

Direktiver EMC: 89/336/EØF 
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