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звуковий пасивний
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Інструкція щодо встановлення та експлуатування
КС-121 - цифровий пасивний
охоронний звуковий сповіщувач,
призначений для дистанційного
виявлення руйнування обрамленого скла в закритому приміщенні та видавання тривожного сповіщення в кола тривожної сигналізації.
КС-121 працює в двох режимах:
- реакція на високочастотну
складову звуку;
- реакція на низькочастотну та
високочастотну складову
звуку;

Комплектність поставки
- сповіщувач;
- інструкція щодо встановлення та
експлуатування з паспортом;
- саморіз - 2 шт.;
- дюбель - 2 шт.;
- упаковка.

Технічні характеристики
Вид скла,
руйнування
якого
виявляється
сповіщувачем

Звичайне, візерункове,
загартоване, ламіноване,
армоване, захищене полімерною плівкою класів
А1, А2, A3, склопакети
4x16x4.

Товщина скла

Від 2 мм до 8 мм

Максимальна
площа скла

3,0 м х 3,0 м

Мінімальна
площа скла

0,3 м х 0,3 м

Максимальна
дальність дії

8м

Кут огляду
Напруга живлення
постійного струму

120°
(+8,5 ...+16) В

Струм споживання:
-Черговий режим
-Режим тривоги

не більше 12,5 мА
не більше 8 мА

Тривалість тривожних сповіщень

не менше 2 с

Час готовності
до роботи

не більше 10 с

Температура
зберігання

Від - 20°С до + 60°С

Діапазон робочих
температур

від - 10°С до + 40°С

Колір корпуса

білий, сірий

Габаритні
розміри

76 мм х 46 мм х 22 мм

Маса

50 г

Габаритні розміри

- для встановлення на боковій поверхні
віконного
отвору
В и дс п о в і щ у в а ч аз із н я т о юп е р е д
н ь о юк р и
ш к о ю - встановлювати сповіщувач на рівні верхнього краю скла;
- не рекомендується маскування сповіщувача шторами чи жалюзі, котрі можуть знизити чутливість сповіщувача.

Діаграма спрямованості.
Переріз в площині осі сповіщувача

1 - Регулятор чутливості Sensitivity;
2 - Мікрофон;
3 - Саморіз, що фіксує плату в корпусі;
4 - Тампер, що спрацьовує при спробі розкриття сповіщувача;
5 - Перемикач Shck для вибору режима
роботи сповіщувача;
6 - Контакти для підключення сповіщувача;
7 - Отвір для підведення кабеля;
8 - Отвори для кріплення сповіщувача;
9 - Перемикач TestLED для ввімкнення/
вимикання індикації налаштування;
10 - Перемикач AlarmLed для ввімкнення/вимикання індикатора тривоги.
Вибір місця встановлення
Перед встановленням сповіщувача
необхідно враховувати наступні обмеження:
- д л я будь-якого місця встановлення
відстань від сповіщувача до найдальшої точки скляної поверхні, що охороняється, не повинна перевищувати 8 м;
- д л я встановлення на стіні чи стелі
кут між віссю мікрофона та напрямом
на край скла, що охороняється, повинен бути меншим за 60°;

Діаграма спрямованості.
Встановлення на стелі. Переріз в площині,
перпендикулярній осі сповіщувача

Встановлення сповіщувача
1. Відкрийте сповіщувач.
Для цього викрутіть
саморіз та зніміть
передню кришку.
2. Виберіть місце для встановлення
сповіщувача, розмітьте та просвердліть отвори, встановіть дюбелі.
Закріпіть задню стінку сповіщувача
на стіні за допомогою саморізів.

3 Для підведення дротів використовуйте отвір 7 на задній стінці корпуса
сповіщувача.
4 Підключіть дроти у відповідності
до схеми підключення.
Після ввімкнення живлення індикатори
Alarm и Test загоряються на 5 сек, далі
гаснуть, і через 5 сек сповіщувач переходить в черговий режим.

Перемикачі та індикатори
Індикатор Test LED
Індикатор Test вказує на приймання
низькочастотного сигналу зеленим, а
високочастотного сигнала - жовтим
світлом. Індикатор вмикається встановленням перемикача Test LED в положення "On".

Індикатор тривоги Alarm LED
При виявленні руйнування обрамленого скла індикатор Alarm LED засвічується червоним кольором. За необхідності індикатор може бути вимкнений
встановленням перемикача Alarm LED
в положення "Off".

Alarm

Alorm

LED
Перемикач Shck
В сповіщувачі передбачений режим
работи Shock on, що підвищує стійкість щодо помилкових спрацювань
У цьому режимі сповіщувач аналізує
високочастотний сигнал тільки після
виявлення низькочастотного сигналу,
отриманного від удару по склу. Для
вмикання цього режиму необхідно
встановити перемикач Shck в положення "On".

Shck

Shck

При встановленні перемикача в стан
"Off" сповіщувач не аналізує низькочастотну складову сигналу, тому цей
режим необхідно використовувати
тільки в приміщеннях із досить низьким рівнем шуму. Завдяки тому, що
низькі частоти не аналізуються в режимі Shock Off, сповіщувач може
виявляти руйнування скла за відсутності удару, наприклад, терморуйнування.

Налаштування сповіщувача
Для правильної роботи сповіщувача
необхідно налаштувати чутливість.
Налаштування чутливості виконується регулятором Sensitivity (1).
Якщо площа мінімального фрагменту
скла, що охороняється, не перевищує
0,4 кв. м, а також при охороні загартованого та армованого скла будь-яких
розмірів,
необхідно встановлювати
регулятор в стан максимальної чутливості.
Якщо площа мінімального фрагменту
рівна або перевищує 0,4 кв. м, чутливість необхідно налаштовувати за допомогою тестера.
Рекомендується
використовувати
тестер
BREAKGLASS 2000/BG16DF
виробництва фірми Руrоnіх або аналогічний, що має режим FLEX.
Закріпіть сповіщувач у місці, де передбачається його використання. Зніміть
кришку сповіщувача та встановіть
перемикач Shck в стан "Off". Увімкніть сповіщувач. Поверніть регулятор
Sensitivity проти годинникової стрілки
до краю, встановивши таким чином мінімальну чутливість. Розмістіть тестер
біля найвіддаленішої ділянки скла, що
охороняється, направивши вісь випромінювання динаміка імітатора на сповіщувач, та задійте його.

Повертайте регупятор Sensitivity за
годинниковою стрілкою допоки не отримаєте увімкнення індикатора Alarm
LED.
Перевірте роботу сповіщувача. Для
цього встановіть перемикач Shck в
стан "On" та поверніть кришку сповіщувача на місце. Переведіть тестер
в режим Flex.
Натисніть кнопку «Trigger» на тестері
та легко вдарте рукою по поверхні
скла, що охороняється, так, щоб тестер відтворив звук скла, що разбивається. Сповіщувач повинен перейти
в режим тривоги.
Повторіть подібні дії (імітацію руйнування) для інших ділянок поверхні
скла, що охороняється.
Якщо в деяких випадках сповіщувач
не спрацьовує, перевірте правильність
налаштування та вибір місця встановлення сповіщувача.

Підключення сповіщувача

Гарантійні зобов'язання
Виробник гарантує відповідність
сповіщувачів КС-121 технічним умовам
ТУ У 31.6-14357131-019: 2008
за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатування, що встановлені вимогами ТУ.
Гарантійний строк експлуатування 18 місяців від дня продажу торгівельною організацією. У гарантійний строк експлуатування не входить час зберігання на складі виробника та знаходження в дорозі
протягом 6 місяців.
Гарантійний строк
зберігання 6 місяців від дня приймання ВТК.
Адреса для висування претензій
щодо якості:
"Integrated Technical Vision Ltd."
03035. Україна, м. Київ, вул. Урицького,1
Ten. +38 (044) 248-65-88

Свідоцтво щодо приймання
С п о в і щ у в а ч о х о р о н н и й звуковий
пасивний КС-121,
заводський номер

відповідає вимогам
ТУ У 3 1 . 6 - 1 4 3 5 7 1 3 1 - 0 1 9 : 2 0 0 8 та
визнаний придатним д о експлуатування.
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