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SR408  

Konvansiyonel Yangın Sireni  

ÖZELLİKLER 

Çalışma Voltaj Aralığı :16 to 30 VDC  

Maksimum Alarm Akımı  : 30mA 

Çalışma Nem Oranı :10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız) 

Çalışma Sıcaklığı :-10°C to 50°C 

Ebatları  : 10x6.5 cm  

Ses Şiddeti                      : 100 dB  

Koruma Sınıfı                   : IP40  

GENEL AÇIKLAMALAR 

SR408 konvansiyonel yangın sireni, konvansiyonel ve adresli yangın sisteminde, yangın veya acil durumların, sesli uyarı bildirilmesi 

için kullanılır. Adresli sistemlerde ekstra bir kablo üzerinden bağlantısı yapılır. DD-T tabanına uyumludur.  

 
KURULUM 
 

     Konvansiyonel Yangın Sireni iki parçadan oluşur: bir taban ve içerisinde elektronik kartın bulunduğu 

bir üst parça. Önce taban parçası duvara sabitlenir. Zone kabloları üst parçada bulunan taban 

metallerine bağlanır. Zone için 1 adet artı (+) 1 adet eksi (-) terminal vardır. Metalin 1 numaralı ayağı 

(+) 2 numaralı ayağı ise (-) dir. Ardışık bağlantılarda paralel bağlantı yapılır. Bağlantılar yapılırken 

yönlere dikkat edilmelidir. Son siren bağlantısı yapıldıktan sonra sonlandırma direnci atılır.  

  

KABLOLAMA  

Kablolama için uygun kesitte kablo seçimi yapılmalıdır. Kablolamada hata yapılmaması için içerisinde farklı 
renklerde tel olan kablo kullanılmalıdır. Kablolamada hata yapılması durumunda yangın anında yanlış 

bilgilendirme meydana gelebilir. Yangın butonu montajı ve bağlantısı sırasında enerjinin kesilmesi gerekir. 

 

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY 

We warrant its enclosed smoke detector to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of three years from date of 

manufacture. We make no other express warranty for this smoke detector. No agent, representative, dealer, or employee of the Company has the authority to increase or alter 

the obligations or limitations of this Warranty. The Company’s obligation of this Warranty shall be limited to the repair or replacement of any part of the smoke detector 

which is found to be defective in materials or workmanship under normal use and service during the two year period commencing with the date of manufacture. After calling 

Code Security’s technical support number for a Return Authorization number, send defective units postage prepaid to Code Security local representative office. Please 

include a note describing the malfunction and suspected cause of failure. The Company shall not be obligated to repair or replace units which are found to be defective 

because of damage, unreasonable use, modifications, or alterations occurring after the date of manufacture. In no case shall the Company be liable for any consequential or 

incidental damages for breach of this or any other Warranty, expressed or implied whatsoever, even if the loss or damage is caused by the Company’s negligence or fault. 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This Warranty gives 

you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. 


