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WSS VEZETÉK NÉLKÜLI KÜLTÉRI SZIRÉNA   (HU) 

Az Elmes WSS  kültéri sziréna nem csak riaszt hang és fényjelzéssel, de a távadóval történő rendszer be-, kikapcsolását is jelzi, hasonló módon az autóriasztókhoz. A 
mikroprocesszoros vezérlésnek és a kétirányú rádiós kommunikációnak köszönhetően, a sziréna beállításai elvégezhetőek a CB32 riasztóközpontról. Annak ellenére, 
hogy az Elmes WSS sziréna az Elmes CB32 riasztóközponttal rendelkező vezeték nélküli riasztórendszerekbe tervezték, „hagyományos ” vezetékes 
riasztórendszerekbe is beépíthető, az Elmes WSM modul segítségével. 
Központi vevő által felügyelt eszköz. 
A WSS egyéb tulajdonságai: szabotázsriasztás és áramszünet jelzése. A sziréna fő tápegysége a 12V/1.2Ah akkumulátor,  amely a hang és fényjelzést  
biztosít ja normál üzemmódban és áramszünet esetén is .    Az akkumulátort egy 230VAC/12VDC-100mA külső tápegység tölti, ami a hálózati aljzatba 
kell csatlakoztatni. Az Elmes WSS sziréna kaphatja a tápellátást 13.8VDC vezetékes rendszerről vagy bármilyen más 13.8VDC tápegységről. 
Jelzésmódok kiválasztása JP1…JP3: 
JP1 – sziréna hang modulációjának kiválasztása (gyors/lassú). 
JP2 és JP3 – sziréna hang -, és fényjelzésének beállítása távadóval történő rendszer be-
, kikapcsoláskor.  
FONTOS! Ezt a funkciót a CB32 riasztó központ programozásakor engedélyezni kell! 
 
Mielőtt telepítené a szirénát ellenőrizze a térerőt! 
FONTOS:A térerő tesztet még a sziréna CB32 központra felprogramozása előtt végezze el!  A térerő teszt elvégzéséhez csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 
szirénában lévő akkumulátorhoz és a tápcsatlakozókhoz. A következő 30 másodpercben szabotázsérzékelés nem aktív, ez alatt az idő alatt helyezze vissza a 
fedőlapot, és rögzítse a csavarral. Válassza a „térerő vizsgálat” funkciót a CB32 riasztóközpont menüjében (részletek a CB3 Használati útmutatójában, 3.4 fejezet) 
majd helyezze a szirénát és riasztóközpontot a lehető legközelebb ahhoz a ponthoz, ahová majd telepíteni szeretné. Egy másik személy segítségével 
ellenőrizze a sziréna és központ közötti rádiós kapcsolatot, úgy hogy csatlakoztassa, majd távolítsa el a sziréna hálózati feszültségét. Minden 
alkalommal mikor megszakítja és csatlakoztatja a hálózati tápfeszültséget, a központ kijelzőjén pár másodpercig látható egy 16 beosztásos grafikon, amely a 
térerőt jelzi. Hat beosztásnál kisebb térerő azt jelzi, hogy a sziréna vagy központ nem a megfelelő helyen van.  Legalább 6 vagy 7 beosztásnak kell lenni a térerő 
grafikonon.  A megfelelő térerő eléréséhez helyezze egymáshoz közelebb vagy új helyre az eszközöket.  
Elmes WSS hang-, és fényjelző feltanítása a CB32 riasztóközponthoz (*): 
1.    A CB32 riasztóközpont menüjében válassza a „Eszközök feltanítása rendszerre” menüpontot (lásd. CB32 kézikönyv  3.3 fejezet) A WSS szirénát 

programozza, a 29-es zónára majd végezzen térerő ellenőrzést: 
a. Miután behelyezte a szirénába az akkumulátort és rögzítette a fedőlapot csavarral, csatlakoztassa vagy távolítsa el a hálózati feszültséget. 
b. Akkor csatlakoztassa az akkumulátorokat, amikor a tápfeszültség nincs csatlakoztatva. 

2.    Állítsa be a riasztási időt a központ 1-es kimenetén (lásd. CB32 kézikönyv 6.4 fejezet). Az itt beállított riasztási idő egyben a belső sziréna riasztási ideje is. 
 
3.    Állítsa be a vezeték nélküli sziréna ellenőrzési idejét i 1 – 99 perc (lásd. CB32 kézikönyv 6.5 fejezet). Alapbeállítás 20 perc. Valamint kapcsolja be a rádiós 

kapcsolat ellenőrzési funkciót.  (lásd. CB32 kézikönyv 8.3 fejezet). 
4.    Állítsa be a panel reakcióját rádiókapcsolat megszakításakor. Riasztás, ha nincs kapcsolat a vezeték nélküli hang-, és fényjelzővel, kapcsolja be azt a funkciót 

amennyiben hangos riasztást is szeretne a LED jelzés mellé. (lásd. CB32 kézikönyv 8.12 fejezet. ). 
5.    Külső hangjelzés- funkció ha be van kapcsolva akkor a kültéri sziréna jelzi ha a távadót használják (lásd. CB32 kézikönyv 8.10 fejezet. ). 
(*) További részletek a sziréna felprogramozásáról a központra, a CB32 kézikönyvében olvashat. 

 

FONTOS! Az áramütés veszélye miatt a telepítést és a bekötést csak akkor végezze el ha sem az akkumulátor sem a hálózati csatlakozó nincs feszültség alatt.  A 
programozás végén mielőtt felszerelné a szirénát valamint a programozás alatt is kapcsolja ki a 29-es zónát, szabotázsriasztás elkerülése végett.  

 

Telepítés 
 A WSS szirénát jól látható, de nehezen hozzáférhető helyre telepítse, a fényjelzővel lefele. 
A hálózati kábelt a sziréna alatt a falban fúrt lyukon vezesse át. A hálózati tápegység 
csatlakoztatását az 1-es ábrán láthatja. A 2-es ábra a sziréna vezetékes riasztóról kapott 
tápbekötését ábrázolja. Mielőtt végleg felszerelné, az eszközt ellenőrizze a sziréna és riasztó 
központ rádiós kapcsolatát. Az akkumulátorhoz való tápcsatlakozás során ügyeljen a kábelek 
színére:piros (+) pólushoz, a fekete kábel pedig a (-) pólushoz kell bekötni. 

 
FONTOS: A hálózati táp csatlakoztatását követően 30 mp-ig a 
 Szabotázskapcsoló nem működik, ez idő alatt helyezze 
 vissza a fedőlapot,  rögzítse azt a csavarral. Amennyiben  
kifut az időből, szabotázsriasztást generálhat. 
 

 
Ajánlott a sziréna rendszeres ellenőrzése és karbantartása, valamint  
3-4 évente, érdemes az akkumulátort kicserélni, valamint akkor ha a  
Sziréna teszt közben alacsony töltöttséget jelez. 

Jellemzők 
- tápegység 16VDC/100mA (tartozék) vagy  
13,8VDC külső tápkábel 2V/1.2Ah akkumulátor (tartozék), 
- mikroprocesszor vezérelt  CE433,92MHz  távadó. 
- 120dB –es hang és fényjelző 
- időjárás álló, működési hőmérséklet tartomány: -20 to +40ºC, 
- Méretek: (L/W/D) 260/145/82mm. 
Gyártó 
ELMES ELECTRONIC, 54-611 Wroclaw – PL, Avicenny 2, tel. +48717845961, fax  +48717845963 
Szavatosság: 
Az Elmes Electronic WSM vezeték nélküli szirénavezérlő modulra a gyári megrendelés dátumától számított 2 évig korlátozott gyártói szavatosságot vállal. A 
szavatosság az eredetileg beépítet, hibás alkatrész cseréjére, vagy a hibás termék kijavítására korlátozódik. Szakszerűtlen felszerelésből, használatból eredő hiba, 
rongálódás, az eredeti termék alkatrészeinek, vagy szoftverének megváltoztatása,módosítása esetén a kötelező és gyártói szavatosság is megszűnik(még abban az 
esetben is ha alkalmassági ideje még nem telt el) kijavítási költségeit pedig az Elmes Electronic 
e-mail: elmes@elmes.pl   internet: www.elmes.pl ©Elmes Electronic 12.2007. All rights reserved. 


