
ΓΕΝΙΚΑ
Τα μοντέλα αυτά αποτελούν μέσα ένδειξης του 
πίνακα  πυρανίχνευσης που δίνουν ηχητική 
σήμανση με την σειρήνα,  και οπτική σήμανση με 
το φάρο που περιέχουν (μόνο η BS-531). Ο οξύς  
ήχος και το φωτεινό σήμα που παράγoυν  (μόνο η 
B S - 5 3 1 )  κ α λ ύ π τ ο υ ν   χ ώ ρ ο   α ρ κ ε τ ώ ν  
τετραγωνικών μέτρων. H συχνότητα του κύριου 
τόνου είναι 2.5kHz (±20%). Μπορούν  να 
συνεργαστούν  με  οποιοδήποτε πίνακα 
πυρανίχνευσης (BSR-1116, BS-116, BS-632, BS-
633, BS-634, BS-636). 
Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης
Η σύνδεση της σειρήνας φαίνεται στην φωτογραφία 
και περιγράφεται παρακάτω.
Πρώτα ανοίξτε το κάλυμα τοποθετώντας ένα  ίσιο 
κατσαβίδι στις θέσεις που κουμπώνουν τα  
άγκιστρα εφαρμογής. Τώρα φαίνεται πάνω στην 
πλακέτα  μια  διπολική κλέμμα.
Το (+) της κλέμμας συνδέεται στο (+) της εξόδου 
Alarm-1 ή Alarm-2 του πίνακα και το  (-) 
συνδέεται στο (-) της εξόδου Alarm-1 ή 
Alarm-2 του πίνακα. 
Όμοια συνδέονται παράλληλα όλες οι 
σειρήνες (ο μέγιστος αριθμός τους 
εξαρτάται από τον πίνακα).
Στην τελευταία σειρήνα τ ς γραμμής  η
τοποθετούμε παράλληλα στα καλώδια την 
τερματική αντίσταση που αφαιρέσαμε 
από τον πίνακα. 
Η τοποθέτηση της σειρήνας γίνεται με τα 
υλικά στήριξης που υπάρχουν στην 
συσκευασία, στηρίζοντας την σε ύψος 2-3 
μέτρα από το πάτωμα.
Πιστοποίηση
Η σειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης BS-
531 πιστοποιήθηκε από την EVPU. 
Επίσης η EVPU ελέγχει την παραγωγή 
σύμφωνα με τον αριθμό CPD:
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BS-531  Σειρήνα για πίνακα 
                   πυρανίχνευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Με την ολοκλήρωση της  
εγκατάστασης τοποθετήστε το αυτοκόλλητο 
SEAL όπως δείχνει η φωτογραφία.
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