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5532H3113 Ed.02 ar
- یجب تثبیت المنبھ والكاشفات في مكان محمي من االھتزازات والمیاه والغازات المسببة للتآكل، حیث ال ینبغي أن تتجاوز درجة حرارة البیئة المحیطة القیمة المشار إلیھا في البیانات 

الفنیة. یجب تثبیت المحطة في مكان یُضمن فیھ الحضور المنتظم لألشخاص الذین یمكنھم التنبیھ إلى وجود أجھزة اإلنذار.
- ال یكون المنبھ أو زر الضغط مناسبًا لألماكن المصنفة على أنھا قابلة لالنفجار.

نظام األسالك

تحذیرات

قم دائًما بفصل اإلمداد الكھربائي للقیام بنظام األسالك.
ال ینبغي أبدا تثبیت األسالك بین الكاشف/الزر والمحطة في قناة مع كابالت الطاقة أو التحكم أو كابالت تزوید الطاقة. 

المواصفات التقنیة

دلیل سریع إلنذار شخص محاصر 

1= cos ،3 أمبیر ،'SPDT' مرحل المنبھ .....................................................................قطب واحد رمي مزدوج
درجة حرارة البیئة المحیطة.......................................................................... -5 درجة مئویة إلى 50 درجة مئویة
تخزین درجة حرارة البیئة المحیطة..................................................................-30 درجة مئویة إلى 70 درجة مئویة
IP65 ............................................................................................................................درجة الحمایة
 II s/ EN 61010-1.................................................................................................... تركیب الفئة الثانیة
 II s/ EN 61010-1...........................................................................................................درجة التلوث

عزل مزدوج بین ُمزود الطاقة، والدوائر الثانویة ومرحل الُمخرج.
قوة الصوت........................................................................................................ 90 دیسیبل (A) في 1 متر
عنوان MODBUS ......................................................................................................ُمبین على الملصق
األبعاد ...................................................................90 ملم (العرض) × 141 ملم (االرتفاع) × 84.4 ملم (القطر)
أقصى مسافة من زر الضغط  واألسالك .............................................................................................300 م

مزود الطاقة الكھربائیة AKO-55323 / AKO-55123 .....................................230 فولت ~ ± 10 % - 50/60 ھرتز
                           AKO-55120...................................................... 120 فولت ~ + 8% -12% - 50/60 ھرتز
مدخالت الطاقة القصوى   AKO-55323 للمنبھ 1/المنبھ 2 .........................................................3.1 فولت أمبیر
             AKO-55123 ............................................................................  3.1 فولت أمبیر
             AKO-55120 ................................................................................ 5 فولت أمبیر
Ni-MH 800 mAh ................................................................................................................. مراكم
(*) اإلضاءة + مدة اإلنذار>..................................................................................................... 10 ساعات 
رقم المدخالت الكھربائیة  AKO-55323- المنبھ 1/المنبھ 2 .........................................................................1
2...........................................................................AKO-55123 / AKO-55120                             
AKO-55326 توافق المدخالت الكھربائیة................................................................................... لزر الضغط

* المدة في حالة اإلنذار تصل إلى درجة حرارة 25 درجة مئویة. في فئة AKO-55323، فقط المنبھ 1 فقط الذي یحتوي على بطاریة.

AKO ELECTROMECÁNICA شركة محدودة
شارع روكیتیس، 38-30

08812 سان بیر دي ریبیس
.Barcelona • Spain

www.ako.com

نحن نحتفظ بالحق في توفیر المواد التي قد تختلف قلیالً عن تلك الموضحة 
في أوراقنا الفنیة. المعلومات المحدثة متاحة على موقعنا
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AKO-55123:

 

AKO-55120:

230 فولت ~
 ٪10 ± 

50 - 60 ھرتز

230 فولت ~ ± ٪10 
50 - 60 ھرتز

120 فولت ~ ± ٪8  -%12
50 - 60 ھرتز

المنبھ 1 (مع البطاریة)المنبھ 1 (بدون البطاریة)

ُمدخلمرحل منبھمرحل منبھ

ُمخرج ُمخرج

15 فولط15 فولط

 NYM أو H05VV-F یجب أن تكون دائرة تزوید الطاقة مزودة بمفتاح لفصلھا عن التیار ب 2 أ على األقل، 230 فولت، وأن توجد بالقرب من الجھاز. یجب أن یكون كابل تزوید الطاقة من نوع
1x16/3. یعتمد المقطع العرضي للكابل الذي سیتم استخدامھ على اللوائح المحلیة، ولكن یجب أال یقل حجمھ عن 1.5 مم مربع. 

یجب أن تحتوي كبالت ربط جھة االتصال على مقطع عرضي مناسب وفقًا للوحدة المراد توصیلھا.
یجب إبقاء األسالك 120/230 فولت ~ خالیة من أي عنصر خارجي آخر.

تأكد من أنك قمت بتوصیل البطاریات قبل بدء تشغیل الوحدة.
بموجب المرسوم الملكي  IF12 138/2011 (إسبانیا) والمعیار  EN-378-1  (االتحاد األوربي)، یجب أن یكون مصدر الطاقة الخاص بـالمنبھ من دائرة مختلفة عن تلك المستخدمة لنظام التبرید والتھویة.
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إعداد
یتم تزوید الوحدة بأنھا جاھزة لالستخدام ؛ ال ضرورة لإلعدادات.

عملیة تشغیل
بدون إنذارات

مؤشرات المدخالت خضراء.
منبھ ُمشغل

تصدر المحطة صوت تنبیھ، وتُظِھر المدخالت المتأثرة باللون األحمر، ویضيء مؤشر اإلنذار 
العام ویومض المنبھ المرئي.

أخطاء ربط األسالك الكھربائیة/األعطاب
تصدر المحطة 3 أصوات قصیرة 'بیب' كل دقیقتین ویومض مؤشر اإلدخال باللون األحمر.

أصوات المنبھ:
 إنذار الشخص المحاصر: إشارة صوتیة مزدوجة

 أخطاء ربط األسالك الكھربائیة/األعطاب: 3 إشارات صوتیة قصیرة كل دقیقتین.
مرحالت

انظر الجدول المرفق

في حالة انقطاع التیار الكھربائي، سوف یستمر المنبھ في العمل حتى تنفد 
البطاریات. 

صیانة
نظف سطح الوحدة بقطعة قماش ناعمة وماء وصابون.

ال تستخدم المنظفات الكاشطة أو البنزین أو الكحول أو المذیبات، حیث قد یؤدي ذلك 
إلى تلف المستشعر.

وصف

المنبھ البصري 2

منبھ صوتي 2

عرض المنبھ 2

عرض المنبھ 1

منبھ صوتي 1
المنبھ البصري 1

عرض المنبھ 
منبھ صوتي

المنبھ البصري 

مؤشر الُمدخل
مؤشر المنبھ العام

الثابت األخضر: ُمزود الطاقة الكھربائیة عند 230 فولت / 120 فولت
أحمر وامض: ُمزود الطاقة الكھربائیة إلى البطاریة

الثابت األخضر: زر الضغط شخص محاصر في غرفة باردة
أحمر وامض بسرعة: عطب/خطأ ربط األسالك في زر الضغط على منبھ 

الشخص المحاصر.
أحمر وامض ببطء: لم یتم اكتشاف زر الضغط أو فصلھ.

الثابت األحمر: منبھ شخص المحاصر ُمشغل.

الثابت األخضر: بطاریة ُمتصلة
إغالق: بطاریة غیر متصلة

حالة مزود الطاقة الكھربائیة

ثابت: منبھ ُمشغل.
ومیض: عطب/خطأ ربط األسالك في زر الضغط.

حالة البطاریة

الثابت األخضر: بطاریة ُمتصلة
إغالق: بطاریة غیر متصلة

حالة مرحل منبھ
بمزود الطاقة الكھربائیة

بطاریة متصلة

بمزود الطاقة الكھربائیة
بطاریة غیر متصلة

بدون مزود الطاقة الكھربائیة
بالبطاریة

بدون مزود الطاقة الكھربائیة
بالبطاریة

بدون مزود الطاقة الكھربائیة
بالبطاریة
كاشف/

خطأ في ربط األسالك

بدون أجھزة إنذار ُمشغلة

AKO-55323


