
 

 

Cerber SA-09. Sirenã de interior 
Instrucţiuni de utilizare 
versiunea 1/ iunie 2005 

 
DESCRIERE 
 

SA-09 este o unitate acusticã de avertizare pentru interior, cu alimentare externã, 
conţinând o sirenã electronicã cu alimentare la tensiunea de 12V c.c. activatã de o intrare 
separatã de comandã care poate fi definitã dupã dorinţã ca fiind de polaritate negativã sau 
pozitivã.  
 

SA-09 este protejatã de o carcasã din material plastic rezistent la şocuri mecanice. Douã 
contacte antisabotaj incorporate pot semnaliza unui echipament exterior de securitate 
smulgerea capacului unitãţii sau smulgerea sirenei din perete. SA-09 este o sirenã cu 
rezonator piezoelectric. 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Presiunea acusticã: 115 dB @ 1m 
Tensiunea de alimentare: 12 V c.c. nominal (între 10,8 şi 14,6 V c.c.) 
Consum mediu de curent: în standby: 1mA; în alarmã: 300mA 

 

STABILIREA NIVELULUI DE ACTIVARE 
 

Prin poziţionarea jumperului JP1 pe una din poziţiile “+” sau 
“–“ indicate, se poate stabili polaritatea semnalului de 
activare aplicat la borna TRIG ca fiind pozitivã (12V) sau 
negativã (0V). Dacã jumperul nu este conectat pe nici una 
dintre aceste douã poziţii, sirena de interior nu va funcţiona. 
 

Pentru comanda sirenei direct la aplicarea tensiunii de alimentare, se va poziţiona jumperul 
JP1 pe poziţia “+”, iar intrãrile “12V” şi “TRIG” (vezi mai jos) se vor scurtcircuita. 
 

CONECTORI ŞI CABLARE 
12V, GND – conectaţi terminalele pozitiv 
şi respectiv negativ ale unei surse de 
alimentare de 12 V c.c. 
TRIG – intrarea de activare a sirenei de 
interior 
TAMPER – intrare conectatã la 
contactele anti-sabotaj ale sirenei de 
interior. Conectaţi aceastã intrare la o zonã de 24h a centralei de alarma 
PIEZO – ieşire folositã pentru comanda rezonatorului piezoelectric, conectat din fabricaţie 
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