
Sirena de exterior stroboscopica 

HC-F6
Manual de instalare

Descriere: 

Sirena face parte dintr-o noua generatie de sirene profesionale de mare putere cu 
acumulator de rezerva si atentionare luminoasa, care include toate performanetele si fiabilitatile 
pentru sistemele de efractie.

• Sirena de exterior cu baterie de rezerva si atentionare luminoasa;

• Carcasa dubla : Exterioara din plastic de 3mm rezisent la UV si interioara din metal de 
0.8mm;

• Protectie anti-sabotaj prin 3 metode : jurub carcasa, contact anti-sabotaj carcasa si perete;

• Declansare pozitiva sau negativa cu intrari separate;

• Intrare dedicata pentru atentionarea luminoasa;

• Perioada de activare selectabila : urmarire declansare sau 3 min;

• Alarma la probleme de alimentare;

• Protectie impotriva descarcarii bateriei;

Descrierea functiiolor:

Alarma poate fi declansata prin aplicarea unei tensiuni pozitive sau negative la bornele ‘GO+’ si 
‘GO-’. Avertizarile sonore si luminoase fiind declansate impreuna. Durata alarmei depinde de 
modul in care este setata.

• F.T. - Urmarire declansator;

• TMR – timp de alarma 3 min, acest mod este recomandat pentru a evita incalcarea 
oricarei legislatii locale;

• F.T. - Avertizarea luminoasa se poate face aplicando o tensiune negativa la borna ‘FL-’. 
Perioada de activare nu este limitata, aceasta limita trebuie programata din centrala.

                                                                                                                                              



• Sabotaj – Acesta este normal inchis atunci cand carcasa este inchisa, in acest caz 
terminalele sunt in scurt (0 ohm). Sabotajul se va declansa in cazul desfacerii surubului 
sau desprinderea de pe perete;

• Probleme alimentare : In caz de probleme sirena actioneaza avertizarea audio si 
luminoasa  pana la restabilirea alimentarii sau pana la expirarea timpului de 5 min;

• Protectie baterie : Sirena are protectie impotriva descarcarii complete a bateriei atunci 
cand tensiunea acumulatorului scade sub 8 vdc.

Specificații:

Presiune acustică 128db
Frecvenţă fundamentală 1850Hz
Lanternă Lampă 12VCC/5W
Tensiune de alimentare 13,8-14,2VCC
Curent de încărcare 250mA
Consum curent(difuzor şi serial) În stare de veghe: 8mA

În alarmă: 1600mA@13,8VCC
Putere maximă 50W
Nivel de declanşare Declanşare joasa: max. 1VCC

Declanşare înaltă: min. 9VCC
Impedanţă de intrare 1K ohm
Comută tamper Normal-Închis – 28VCC; curent maxim 0.1A
Baterie de rezervă Acumulator cu plumb si acid 12VCC 1.2Ah
Nivel baterie scazută 8VCC +/- 0.3VCC
Material Cutie exterioară: ABS(grosime 3mm)

Capac interior: metal(grosime 0.8mm)
Dimensiuni unitate Lungime=270mm;

Lătime=193mm;
Înălţime=1000mm.

Greutate(fără baterie) 1.85 kg
Interval temperatură de funcţionare Între -30⁰C şi +60⁰C 
Nivel de protecţie Rezitenţă la stropi de apă;

Protecţie la UV;
Placă circuite acoperită cu lac.

                                                                                                                                              



Instalare Sirenă HC-F6

                                                                                                                                              



Conectare HC-F6 cu SP4000 (trigger pozitiv)

Conectare HC-F6 cu SP5500, SP6000, SP7000,MG5000,MG5050 EVO192, EVOHD 
(trigger negativ)

                                                                                                                                              


