
CARACTERISTICI FIZICE 
 

 dimensiuni (L)x(W)x(H): 293 x 197 x 97mm 
 greutate: aprox. 2.7kg (fara accumulator) 
 protecţie la spumă poliuretanică prin construcţia carcasei 

 
 

 
Figura 2   Conexiunile unităţii de avertizare cu centrala de alarmă  

 
IMPORTANT: 

 Pentru a opera modificări hardware asupra sirenei (schimbarea conexiunilor, service, 
modificarea setărilor jumperilor, etc.), intrarea SERV va fi obligatoriu pusă la masă. 
  
 
 
SA-11. Un produs inovativ al companiei ROEL electronics S.A. 
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                       SA-11  

sirenă opto-acustică autoalimentată 
                        pentru exterior 
 
MANUAL DE UTILIZARE 
 
DESCRIERE 
SA-11 este o unitate opto-acustică de avertizare pentru exterior, autoalimentată, ce conţine o sirenă 
electronică şi un flash, alimentate de un acumulator reîncărcabil. Sistemul este construit pe baza unui 
microcontroller RISC care controlează toate funcţiile sale, execută autoteste şi verifică în permanenţă 
conexiunile cu centrala de alarmă. Sirena este activată fie de un trigger extern cu polaritate selectabilă, fie 
de întreruperea tensiunii de alimentare. Unitatea posedă o intrare pentru comanda externă, 
independentă, a flash-ului, precum şi o intrare de service pentru a-i dezactiva funcţionarea pe parcursul 
procesului de instalare, service, etc. Încărcarea acumulatorului este monitorizată de microcontroller.  
 

SA-11 este protejat de o carcasă dublă: plastic meteo-rezistent la exterior şi un înveliş metalic la interior. 
Un contact anti-sabotaj incorporat permite recunoaşterea deschiderii carcasei sistemului sau a smulgerii 
unităţii de pe perete.  SA-11 este echipat cu o sirenă magneto-dinamică de tip “horn”. 
 
SPECIFICAŢII 
Presiune acustică:   128 dB 
Tensiunea de alimentare:  13,8 – 15 Vcc  (din centrala de alarmă) 
Consumul de curent:  standby: 15 mA – 350 mA (depinzând de starea acumulatorului) 
    flash: 1,2 A (exclusiv din acumulator) 
    sirenă: 1,8 (exclusiv din acumulator) 
Acumulator:   12 V, 4 Ah sau 7 Ah (neinclus) 

 
CONECTORI ŞI CABLARE  (vezi şi Figura 2) 
Pe placa de circuit imprimat sunt dispuşi 11 conectori numerotaţi ca în Figura 1: 
 
1     VDC –  tensiunea de alimentare: 13,8 – 15 Vcc  (din centrala de alarmă) 
2     GND (  ) – masa electrica a sistemului 
3     FLASH – comanda externă a flash-ului, intrare activa prin punere la masa 
4     TRIG – intrare de trigger extern 
5     SERV – intrare de service activă prin punere la masă, pentru inhibarea funcţionării la instalare 
6,7      TAMPER – contacte anti-sabotaj, conectate la intrarea de zonă de 24h a centralei de alarmă 
8,9      LAMP–, LAMP+  – conectate intern la flash 
10,11   HORN – conectate intern la sirena de tip “horn” 
 
Nota: Intrarea SERV este luata in considerare doar daca sistemul nu este in stare de alarma 
 

 



 
   Figura 1   Conectori şi jumperi pe placa de circuit imprimat 

 
FUNCŢII OPŢIONALE (SETĂRI JUMPERI) 
 
Pe placa de circuit imprimat sunt dispuşi 5 jumperi numerotaţi ca în Figura 1, care selectează funcţiile 
opţionale ale sirenei după cum urmează: 
 
JP1 – ACTIVARE FLASH  Prezenţa jumperului JP1 permite controlul extern al flash-ului prin intrarea 

FLASH. În această situaţie flash-ul va lumina intermitent pe durata 
palierului activ al acestui semnal. În absenţa lui JP1 flash-ul este comandat 
doar intern, iar intrarea respectivă poate fi utilizată doar pentru resetarea 
memoriei de alarmă. 

JP2 – MOD FUNCŢIONARE Prezenţa jumperului JP2 permite conectarea simplificată a sirenei pe 2 fire 
(VDC şi GND). În acest caz sirena este activată de o cădere a tensiunii de 
alimentare şi rămâne în modul de alarmă până la revenirea acesteia (sau 
până la atingerea unui prag de acumulator descărcat, pentru protejarea 
acestuia). Dacă JP2 este absent, sistemul funcţionează cu toate 
conexiunile. În acest caz: 

 dacă alarma este declanşată de căderea tensiunii de alimentare, 
sirena intră în modul de alarmă timp de 5 minute. Daca au trecut 
cele 5 minute si tensiunea de alimentare nu a revenit, sirena 
urmareste doar intrarea de TRIG, o noua alarma de 5 minute 
fiind generata doar de restabilirea si disparitia ulterioara a 
tensiunii de alimentare; 

 dacă are loc dezechilibrarea buclei externe, sirena intră în modul 
de alarmă atât timp cât bucla rămâne dezechilibrată (sau până la 
atingerea unui prag de acumulator descărcat, pentru protejarea 
acestuia). 

JP3 – MEMORIE ALARMĂ Prezenţa jumperului JP3 activează funcţionarea memoriei de alarmă. În 
această situaţie, orice eveniment care a generat o alarmă cu o durată mai 
mare de 50 sec. este semnalat prin două flash-uri scurte, succesive, care 
apar la interval de aprox. 17 sec., până la resetare. Resetarea memoriei de 
alarmă se poate face fie de către o alarmă cu durata mai mică de 50 sec., 
fie de către un front activ pe intrarea FLASH . Scoaterea jumperului JP3 
dezactivează opţiunea “memorie de alarmă”. 

 
JP4 – TEST Prezenta acestui jumper determina semnalizarea periodica, pe 

flash, a starii sistemului. Absenta acestuia nu dezactiveaza 
autotestarea, ci inhibă doar semnalizarea pe flash. 

JP5 – POLARITATE TRIGGER Acest jumper cu 2 poziţii selectează polaritatea activă a 
semnalului de trigger extern, astfel:  

JP5 – trigger pozitiv      JP5 – trigger negativ    
 
 
FUNCŢIONAREA  SISTEMULUI 
 
La punerea sub tensiune precum si la iesirea din modul SERVICE sistemul testeaza si memoreaza starea 
jumperilor de configurare. 
Daca la punerea sub tensiune nu sunt indeplinite oricare din urmatoarele conditii: 

 acumulatorul este conectat corect 
 pe intrarea VDC este prezentă tensiune pozitivă de 13,8 – 15 Vcc 
 intrarea TRIG nu este activată 

sistemul semnalizeaza periodic, la aproximativ 17 secunde, prin semnale sonore de intensitate redusă.  
 
Cand toate conditiile de mai sus sunt indeplinite se semnalizeaza intrarea in modul de funcţionare 
normala prin patru semnale acustice de frecvenţă joasă urmate de un semnal pe flash. 
Periodic, la fiecare 17 sau 35 de secunde, in functie de memoria de alarma, se repeta testele de mai sus. 
Rezultatul acestui test determina modul de semnalizare pe flash a starii sirenei, si anume: 

- 1 semnal la aproximativ 35 secunde, daca sistemul functioneaza normal si nu este 
memorie de alarmă 

- 2 semnale la aproximativ17 secunde daca una din conditiile de mai sus nu e indeplinita si 
este memorie de alarmă 

- 3 semnale la aproximativ 17 secunde daca sistemul functioneaza normal si este memorie 
de alarmă 

Daca una din conditii nu e indeplinita si nu este nici memorie de alarma, semnalizarea pe flash va lipsi. 
Acelasi lucru se intampla si daca jumperul JP4 nu e conectat si nu este memorie de alarma, indiferent de 
starea sistemului. 
Daca jumperul JP3 nu e conectat, nu va fi semnalizata nici memoria de alarma. 
Pe toata durata functionarii, inclusiv in alarma, sistemul monitorizeaza existenta acumulatorului. Daca 
acesta este deconectat sistemul intra in starea de semnalizare a unei condiţii anormale (semnale sonore 
de intensitate scazuta la aproximativ 17 secunde) si asteapta indeplinirea tuturor condiţiilor, ca la punerea 
sub tensiune. 
Permanent este monitorizata si starea de incarcare a acumulatorului, sistemul mentinandu-l intre 13.8 si 
12.5 V. Daca in timpul unei alarme sau in timpul aprinderii flashului la comanda externa sistemul 
detecteaza ca acumulatorul s-a descarcat sub o limita minima, a carei depasire ar duce la distrugerea sa, 
se opresc consumatorii de putere mare (horn, flash) si timp de 18 minute sistemul face doar incarcarea 
acumulatorului. 
Nota: aceste 18 minute reprezinta timp efectiv de incarcare,deci sunt contorizate doar daca exista 
tensiune de alimentare externa. In tot acest timp este inhibata si semnalizarea pe flash a starii si a 
memoriei de alarma. 
Pentru protecţia la conectarea inversă a acumulatorului, sistemul este prevăzut cu o siguranţă fuzibilă 
rapidă de 3,15A.  
Dacă sistemul nu intră în modul de funcţionare normală după conectarea tensiunii de alimentare 
şi a acumulatorului, se va verifica starea siguranţei. 
Atenţie: In cazul arderii siguranţei, aceasta se va înlocui numai cu una similară, de 3,15A şi cu acţiune 
rapidă. 
 
 


