INSTRUKCJA OBSŁUGI

UAR-93

CENTRALA RADIOWA
1. Przeznaczenie.
Centrala alarmowa UAR-93 jest przeznaczona do zabezpieczenia małych obiektów typu:
mieszkania, kioski, stacje paliw, małe sklepy.
2. Dane techniczne:
Liczba linii dozorowych
Pojemno akumulatora
Napi cie zasilania
Pobór pr du z sieci 220 V
Pobór pr du z akumulatora w czuwaniu
Obci alno wyj sygnalizatorów
Czas trwania alarmu akustycznego
Sterowanie prac centrali
Wymiary
Zakres temperatury pracy
Parametry sterownika radiowego:
Cz stotliwo pracy
Rodzaj modulacji
Ilo kombinacji kodu
Zasi g działania (budynek)
Teren otwarty
Sygnalizacja akustyczna ZAŁ./WYŁ.

1 NO, 1 NC
1,2 Ah/12 V lub 1,9 Ah/12 V
220 V/50 Hz
25 mA/AC
25 mA/DC
2x1A
ustawiany do 255 s.
sterownik radiowy 1-kanałowy
210 x 190 x 47
0O C do +40O
Ok 305 MHz
amplitudowa kodowana
312
ok.10m
ok.30m
krótki - zał czona
długi - wył czona

3. Opis działania.
Centrala posiada jedn lini alarmow NO wył czan pilotem i jedn lini NC - antysabota ow .
Ka dorazowe, krótkie wci ni cie przycisku w pilocie powoduje zmian stanu pracy centrali ZAŁ./WYŁ.,
sygnalizowana ółt diod LED w centrali; LED wieci - centrala ZAŁ. Centrala posiada dwa wyj cia
umo liwiaj ce wyprowadzenie sygnalizacji stanu centrali na zewn trz obiektu.
Zaciski "LED"
- działanie takie jak ółta LED w centrali
"SYGN"
- do podł czenia sygnalizatora piezo (obci alno do 100 mA).
Trzy czerwone LED sygnalizuj pami zadziałania poszczególnych linii alarmowych.
Przytrzymanie przycisku w pilocie na dłu ej ni 2s. uruchamia alarm, sygnalizowany LED
"NAPAD". Z pilota mo na wył czy tylko alarm akustyczny. Alarm optyczny i pami alarmów kasowany
jest stacyjk poz. "SERWIS". W poz. "SERWIS" nie działaj wszystkie linie. Centrala posiada wyj cia
przeka nikowe do sygnalizatorów zewn trznych. Czas trwania alarmu akustycznego jest ustawiany
przeł cznikiem DIP-SWITCH. Ustawienie czasu alarmu dokonuje si przez przesuni cie poszczególnych
d wigienek przeł cznika do dołu. Czas jest sum pozycji przeł cznika w kodzie binarnym 1-2-4-8-16-32-64128(w s.).
UWAGA: nie ustawia czasu alarmu krótszego ni 4 sek. Obecno nap. Sieci jest sygnalizowana
wieceniem
LED
zielonej
oznaczonej
"SIE ".
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4. Instalowanie urz dzenia.
Po zamocowaniu centrali w wyznaczonym miejscu, podł czy przewody instalacji do ł czówek centrali.
Stacyjk przekr ci w prawo, w stan „serwis” i podł czy akumulator, zwracaj c uwag na biegunowo .
Zacisk oznaczony kolorem czerwonym podł czy do „+” akumulatora.
Wciskaj c przycisk w pilocie, wprowadzi central w stan wył czenia (wygaszone led- ółte).
Po zamkni ciu pokrywy centrali, podł czy zasilanie sieciowe na tablicy rozdzielczej 220 V. Stacyjk
przekr ci w lewo (pozycja pionowa), w stan czuwania. Po wyj ciu z pomieszczenia, pilotem zał czy
central .
Stany pracy centrali s sygnalizowane optycznie i akustycznie. Odpowiednie wyj cia sygnalizacyjne
powinny by wyprowadzone przed wej ciem do chronionego obiektu.
UWAGA!
1) Wszystkich manipulacji i napraw centrali dokonywa tylko przy wył czonym napi ciu 220 V / 50 Hz na
tablicy rozdzielczej.
2) Przewody do zasilania sieciowego w miejscu wprowadzenia do centrali powinny by w koszulce
izolacyjnej, tak, aby nie mogło doj do ich przeci cia.
3) W przypadku podejrzenia uszkodzenia izolacji, zgłosi central do naprawy osobom uprawnionym.
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