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Instrukcja instalacji
1. Opis
WAS 11 służy do weryfikacji alarmu audio. Jest
on wyposażony w mikrofon. Sygnał audio jest
łączony przez moduł audio (np. WMA 11)
bezpośrednio z centralą lub przez WAC 12, który
służy jako «Master».

2. Zakres dostawy
Opakowanie WAS 11 zawiera:
- WAS 11,
- zestaw foniczny WLS 11 z:

- instrukcją instalacji.

3. Instrukcja montażu
WAS 11 jest przewidziany do stosowania w
suchych pomieszczeniach zamkniętych.
W celu uzyskania dobrej akustyki przestrzegać
poniższych punktów:
- montować 2 do 2,5 m nad podłożem,
- utrzymywać wystarczający odstęp od źródła

szumów (otworów wentyla-cyjnych, wentylatorów
itd.),

- kierować na środek nadzorowanego pomies-
zczenia,

- nie montować na wibrujących powier-
zchniach,

- połączenie audio między WAS 11 a centralą
max. 200m.

3.1 Otworzyć obudowę (rys. 1)
1 - Wykonać ruch unoszący za pomocą śrubok-

ręta Q w kierunku pokazanym strzałką (nie
obracać).

2 - Podnieść pokrywę.

3.2 Ogólny widok (rys. 2)
- wyloty W dla doprowadzenia kabla,
- wyloty Q, R do mocowania obudowy,
- płytka WMS 11 Y.
- połączenie audio q.
- wyjście sabotażowe {.
- zacisk pusty w.
- zacisk } nie powinien być połączony,
- LED T świeci na zewnątrz podczas słuchania

(mikrofon aktywny)
- przełącznik U dla LED «Mikrofon aktywny»,
- przełącznik sabotażowy I.
- sprężyna E dla przełącznika sabotażowego,
- mikrofon O.
- potencjometr P dla skuteczności mikrofonu.
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Zastrzega się zmiany techniczne opisanych urządzeń, także bez
uprzedniej zapowiedzi.

3.4 Montaż (rys. 3)
- Obudowę można montować płasko lub pod

kątem 45°.
- Zawsze stosować dwa punkty mocowania

leżące jeden nad drugim, także w przypadku
montażu kątowego.

4. Okablowanie (rys. 4)
W celu okablowania druty muszą zostać
obnażone na długości 8 cm.

4.1 Audio (rys. 5)
W celu uniknięcia niepożądanych szumów należy
używać pary skręconych żył o min. Ø 0,6 mm.
Połączenie audio do centrali nie powinno
przekraczać 200 m. Moc audio zależy od długości
kabla i przekroju żyły.
Wyjście audio (A- i A+) WAS 11 jest połączone z
wejściem audio (AE- i AE+) WAC 12, który służy
jako «Master» (rys. 5a). Alternatywnie wyjście
audio (A- i A+) WAS 11 można połączyć także
bezpoś-rednio z wejściem audio (A- i A+) centrali
(np. WMA 11) (rys. 5b).

4.2 Sabotaż (rys. 5a)
Wyjścia sabotażowe (T, T) WAC 11 i WAS 11 są
połączone szeregowo z wejściami sabotażowymi
(T- i T+) WAC 12.

5. Uruchomienie
5.1 Skuteczność mikrofonu
Skuteczność mikrofonu musi być dopasowana do
pomieszczenia i hałasów otoczenia (potencjometr P
rys. 2). W przypadku zredukowanej skuteczności
oczywiście obniża się odbiór cichych sygnałów. Jako
reguła dla zasięgu obowiązuje:
- ok. 3,5 m przy potencjometrze na min.,
- ok. 6,5 m przy potencjometrze w pozycji

środkowej,
- ok. 8,5 m przy potencjometrze na max.

5.2 LED «Mikrofon aktywny»
- Przełącznik (U rys. 2) otwarty: LED aktywny.
- Przełącznik (U rys. 2) zamknięty: LED nieaktywny.

6. Zamknąć obudowę
1 - Wprowadzić pokrywę w górne otwory w

cokole obudowy.
2 - Zamknąć pokrywę w dół aż zaczepi się o

zatrzask.

7. Dane techniczne
Zasilanie przez audio
Pobór prądu w spoczynku 0 mA
Pobór prądu przy aktywacji 3 mA
Temperatura otoczenia
podczas pracy - 10°C do + 55°C
Materiał obudowy ABS
Wymiary w mm  W 75 x S 75 x G 35
Klasa bezpieczeństwa  IP 30
Waga 73g


