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1. Air2-järjestelmän kuvaus
Kaikki INIM murtohälytysjärjestelmät voivat hallita kaksisuuntaista langatonta Air2 järjestelmää, jonka kantoaaltotaajuus on 868 MHz.
Air2-järjestelmän komponentit ovat:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Air2-BS200/50 lähetin-vastaanotinmoduuli, 50 päätteet
Air2-BS200/30 lähetin-vastaanotinmoduuli, 30 päätteet
Air2-BS200/10 lähetin-vastaanotinmoduuli, 10 päätteet
Air2-KF100/S 4-painikkeinen radio-ohjain
Air2-Ergo/S 4-painikkeinen radio-ohjain
Air2-Pebble/S 4-painikkeinen radio-ohjain
Air2-MC200 magneettikosketin, iskutunnistin ja kallistussanturi
Air2-MC300 magneettikosketin kahdella I/O päätteellä
Air2-FD100 savunilmaisin
Air2-Aria/W näppäimistö graafisella näytöllä
Air2-Smarty/W sisäsireeni
Air2-Hedera ulkosireeni
Air2-DT200T verhotunnistin kahden toiminnon teknologialla
Air2-XIR200W passiivinen infrapunatunnistin, 12m
Air2-XDT200W tunnistin kahden toiminnon teknologialla
Air2-UT100 yleislähetin
Air2-ODI100W tunnistin kahdella infrapunavalolla ulkotiloihin
Air2-OTT100W tunnistin kolmoisteknologialla ulkotiloihin

Air2-järjestelmän tekniset ominaisuudet
Työtaajuus
taajuusalue
valittavat kanavat
Lähtöteho RF
Viestintätyyppi
Modulaatio
Laitteiden valvonta

868.0 - 868.6 MHz
868.1, 868.3, 868.5 MHz
25mW e.r.p.
Kaksisuuntainen
GFSK
12 - 250 minuuttia

Huomautus
Hälytysjärjestelmän EN 50131-1 -standardin vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, että
valvonta-aikaa ei aseteta yli 120 minuuttiin.
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2. Air2-Hedera - kuvaus
Langaton sireeni Air2-Hedera yhdistää INIM keskusyksiköihin Air2-BS200 lähetin-vastaanottimen kautta ja
tämän kautta sitä hallitaan ja valvotaan keskusyksiköstä.
Sireenin ohjelmointi tapahtuu keskusyksiköstä ohjelmiston avulla, jolla voit määrittää eri parametrit (ääni,
enimmäishälytysaika, välähdysten määrä minuutissa, ilmoituksen aktivointitapa, jne.) ja aktivoida erilaisia ilmoituksia eri tilanteiden sattuessa.
Keskusyksikkö pystyy, langattoman Air2 - järjestelmän kautta, valvomaan sabotaasin, akun loppumisen,
vikojen ja akun tasojen signaaleja.
Air2- Hedera sisältää omia vianmääritystoimintoja, joiden avulla voidaan tunnistaa kaikki toimintahäiriöt
nopeasti, ja asennusvaiheessa on mahdollista valita ilmoitustyyppi radiosignaalin katoamisen tapauksessa.
Voimakkaan valosignaalin lisäksi, joka saadaan tehokkaan LED-valon kautta sallien pitkän käyttöajan niiden vähäisen kulutuksen vuoksi, käytössä on myös kaksi muuta LED-valoa.
Sireenin on suojattu irrotukselta, avaukselta ja se on varustettu vaahtosuojauksella, mikä saadaan aikaan
sisäisellä infrapunan kaksoisreitityksellä ja korkealla väärien hälytysten kynnyksellä.

Mallit
l

Air2-Hedera-F, langaton sireeni ulkotiloihin vaahtosuojauksella

l

Air2-Hedera-FM, langaton sireeni ulkotiloihin vaahtosuojauksella ja metalliefektillä (kromattu)

Toiminnot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

2 pietsosähköistä kaiutinta
Tehokas LED-valomerkki
Mahdollista sisällyttää kaksi 3,6V 1,3Ah paristoa.
Avauksen estolaite
Irrotuksen estolaite
Vaahtosuojalaite
Metallinen alakansi
IP-suojaluokka34
Viestintä kaksisuuntaisen lähetin -vastaanottimen kanssa Air2-BS200868
Suora valvonta keskusyksiköstä
Pariston valvonta
Äänen kesto ohjelmoitavissa
Neljä ohjelmoitavaa äänitasoa
Ohjelmoitavat vilkunnat
Ohjelmoitava valosignaalin kesto
STATUS- ja PRG-LED-valojen aktivointi keskusyksiköstä

Paristot
Sireenin virransyöttö toimii 3,6V 13Ah paristolla (ER34615M), joka liitetään asennusvaiheessa sille tarkoitettuun koloon.
Sireenin on kuitenkin varustettu ylimääräisellä liittimellä toiselle paristolle, lisävarusteena, samanlainen kuin
ensisijainen. Tämä mahdollisuus sallii lisäksi sireenin käyttöajan lisäyksen, sekä paremman luotettavuustakuun.
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2.1 Osien kuvaus

Valmistaja ei voi taata määritettyä kestoaikaa, koska tämä riippuu sireenin käytöstä, ja sen aktivointien määrästä ja kestosta.
Käytetyt paristot on hävitettävä noudattamalla pakkauksessa olevan tiedotteen ohjeita.

Laatikon sisältö
l
l
l
l
l
l
l

Sireeni Air2-Hedera
2 kiinnitysruuvia sisäiselle metallikannelle
2 kiinnitysruuvia ulkoiselle kannelle
5 kiinnitystulppaa ja ruuvit seinäkiinnitystä ja irrotuksen estoa varten
Porausmalli
Asennusopas
1 liitettävä paristo

2.1 Osien kuvaus

A

B

D
C
E
F

H

I

G
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J
N

K

A
O
P

P

Q

Q

P

C
Q
R
N
G

M

L

Q

6

[A]

Pietsosähköiset kaiuttimet

[B]

Vaahtosuojalaite

[C]

Irrotuksen/avauksen estolaite

[D]

Ensisijainen akkuliitin

[E]

Ylimääräinen akkuliitin

[F]

ENROLL-painike

[G]

[J]

Pohja

[K]

Metallinen alakansi

[L]

Ulkokansi

[M]

Ulkoisen kannen tapit

[N]

Seinän kiinnitysruuvien
aukot

[O]

Irrotuseston ruuvin aukko

LED-vilkku

[P]

Alakannen kiinnitysruuvin
aukko

[H]

Punainen LED STATUS

[Q]

[I]

Vihreä LED PRG

Ulkoisen kannen kiinnitysruuvin aukko

[R]

Akkukotelo
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2.2 Air2-Hedera - tekniset tiedot

2.2 Air2-Hedera - tekniset tiedot
Merkinantolaitteen tyyppi

Ulkokäyttöön, oma virtalähde, tyyppi W

Paristo
tyyppi

ER34615M 3,6V 13Ah liittimellä

arvioitu kesto

3 vuotta (riippuen aktivoinneista)

”Paristo loppumassa” vikailmoituksen jännite

Alle 3,2V

Kulutus
levossa

60 µA

maksimi

600 mA

Akustisen ulostulon tyyppi
Äänenpaine (I=1m)
Perustaajuus
Vilkkuja minuutissa (ohjelmoitava)
Hälytyksen enimmäisaika (ohjelmoitava)

Soinnit
103 dB(A)
1148 Hz
36 - 56
4 min

Käytön ympäristöolosuhteet
Lämpötila
Suhteellinen ilmankosteus
Suojaluokka

Päätetyyppi

-25 - +60 °C
≤ 93 % ilman kondenssia
IP34

Suojaluokka

2

Ympäristöluokka

IV

Mitat (L x K x S)

288 x 207 x 106 mm

Paino

1350 g

Värit

Valkoinen, kromattu efekti

(EN IEC 62368-1)
BATTERY 1
ES1, PS1
BATTERY 2
ES1, PS1
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3. Sireenin toiminta
Sireeni Air2-Hedera sisältää eri tyyppisiä valo- ja ääni-ilmoituksia. Ilmoitukset aktivoituvat tai ei, riippuen
sireenin tai liitetyn keskusyksikön ohjelmoinnista. Näin ollen jokainen ilmoitus voidaan ohjelmoida kaikkien
parametriensa osalta, ja se voi olla yksittäinen, yhdessä muiden ilmoitusten kanssa, tai se voidaan kytkeä
pois käytöstä.

3.1 Ilmoitustyypit
Vilkku
Voimakas valomerkki tehokkaan LED-valon kautta (Osien kuvaus, [G]), joka sallii pitkän käyttöajan vähäisen kulutuksensa vuoksi.

STATUS LED / PRG LED
Vilkun sivuissa on kaksi muuta merkinantovaloa, joita voidaan käyttää niin merkinantoihin kuin asennustoimenpiteissä (Osien kuvaus, [H], Osien kuvaus, [I]).
Nämä kaksi LED-valoa ilmoittavat sireenin vioista ja sabotaasista sopivan ohjelmoinnin kautta.

Äänimerkki
Kaksi kaiutinta antavat äänimerkin, johon voidaan ohjelmoida äänen tyyppi (valittavissa kolme ääntä),
kesto, voimakkuus ja liitettävät tilanteet.

3.2 Sireenin aktivointi
Sireenit Air2-Hedera voivat aktivoitua joko murtohälytysjärjestelmän keskusyksikön signaalien tai itse itse
sireenin aiheuttamien tilanteiden kautta.

Aktivoituminen keskusyksikön tilanteista
Keskusyksikön tilanteet (aktivointi tai nollaus) voivat aktivoida sireenin ja aiheuttaa näin ilmoituksen.
Jokainen tilanne voidaan yhdistää yhteen tai useampaan sireeniin, jotka on konfiguroitu ”Lähtöinä” tilanteen
ohjelmointivaiheessa. Näihin liitetään yksi ohjelmoitava äänityyppi (pattern).

Sireenin tilanteet
Sireeni käsittelee sen omien laitteiden havaitsemat signaalit, joiden kautta se synnyttää tilanteita, joihin voidaan yhdistää yksi tai useampi ilmoitus:
l
l
l
l
l
l

8

Paristo lopussa
Sireenin avaus
Sireenin irrotus seinästä
Vaahdon syöttö (tai vastaava)
Radioyhteys keskusyksikköön katkennut
Radiohäiriöt

Asennus- ja ohjelmointioppaasta- 100

3.3 Viat ja sabotointi

Huomautus
”Sireenin avaus” tilanne ei aiheuta ääni-ilmoitusta, jos siihen liitetty murtohälytysjärjestelmän yksikkö on ”Ohjelmointi”-tilassa.

Pois kytkeminen
Aktivoinnit päättyvät kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
l

l
l

Pois kytkentä keskusyksiköstä:
l
makrokytkimellä kuten ”Pysäytä hälytykset”
l
kun keskusyksikkö siirtyy huoltotilaan
l
soveltuvilla poiskytkentätiloilla
l
sammutussyihin liittyvillä tilanteilla
Lepotilan palautus
Hälytyksen enimmäisajan lopussa

Jos jatkuva äänen enimmäisaika hälytyssignaalin aikana ylittyy, ilmoitukset keskeytetään.

3.3 Viat ja sabotointi
STATUS- ja PRG-LED-valot kertovat sireenin viasta tai sabotoinnista vain, jos näin on ohjelmoinnissa määritetty.

Huomautus
Tämän tyyppinen aktivointi poissulkee LED-valojen aktivoinnin keskusyksiköstä.

Nämä ilmoitukset muodostuvat sarjasta vilkuntoja. Useamman tilanteen sattuessa molemmat LED-valot voivat ilmoittaa peräkkäin useammasta tilanteesta.
LED-valot
STATUS

PRG

Vilkuntojen määrä
1
2
1
2

Tilanne
Vika

Paristo lopussa
Viestintä keskusyksikköön katkennut
Kotelon avaus

Sabotaasi

Sireenin irrotus
Vaahtosuoja

Vikailmoituksen nollaus tapahtuu automaattisesti, kun ilmoitetun vian syy on nollattu.
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4. Air2-Hedera - asennus

1.

Valitse sopiva asennuspaikka.

Sireeni
on
sijoitettava
tasaiselle
pinnalle,
vaikeapääsyiseen
paikkaan.
Emme suosittele asentamaan osia ferromagneettisille pinnoille tai voimakkaiden magneetti- ja
sähkökenttien läheisyyteen, koska nämä voisivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.
2.
3.
4.
5.
6.

10

Avaa muovikansi kääntämällä sitä alaosassa olevien tappien ympäri (Osien kuvaus, [M]).
Nosta sisällä olevaa metallikantta.
Kiinnitä muovipohja mukana tulevilla ruuveilla, kiinnitysreikien kautta (Osien kuvaus, [N]),
käyttämällä tarvittaessa toimitettua porausmallia.
Kiinnitä irrotuksenesto-ruuvi sille tarkoitettuun aukkoon (Osien kuvaus, [O]).
Liitä ensisijainen paristo liittimeen (Osien kuvaus, [D]) ja aseta se omalle paikalleen.

Asennus- ja ohjelmointioppaasta- 100

4.1 Langattoman laitteen haku

STATUS- LED syttyy jatkuvasti vaihdellen viiden vilkunnan ja viiden sekunnin tauon välillä (odottaa
kytkentää).
7.

Suorita laitehaku.

STATUS- LED syttyy jatkuvasti vaihdellen kolmen vilkunnan ja kolmen sekunnin tauon välillä (odottaa
avauksen esto-/irrotuksen esto-laitteen sulkemista).
8.
9.

Jos käytössä, liitä toissijainen paristo liittimeen (Osien kuvaus, [E]) ja aseta se omalle paikalleen.
Sulje metallinen alakansi, ja sitten ulkoinen muovikansi.
Ulkoisen kannen sulkuruuvin asennus (Osien kuvaus, [Q]) varmistaa avauksen/irrotuksen
estolaitteen sulkeutumisen.

STATUS-LED vilkkuu kerran sekunnissa 15 sekunnin ajan. Tässä vaiheessa, jos metallikansi avataan, on
palattava kohtaan ”9”.
Kun STATUS-LED lopettaa vilkunnan, sireeni on käytössä ja toimii.

4.1 Langattoman laitteen haku
Hakutoiminto sallii langattoman INIM-laitteen yhdistämisen Air2-BS200-lähetin-vastaanottimeen, joka toimii
liittymänä murtohälyttimen keskusyksikköön.
Tämä menetelmä vaihtelee riippuen käytetystä keskusyksiköstä ja ohjelmasta tai ohjelmoinnin
sovelluksesta:
1.

Siirry keskusyksikön ohjelmointiin.

2.

Valitse haettava laite sen tyypin mukaan:
l
tulopääte, tunnistimelle (liiketunnistin, magneettikosketin, jne.)
l
lähtöpääte, ulostulon laitteelle, joka on yhdistetty Air2-MC300 magneettikoskettimen
pääteliittimeen
l
näppäimistö
l
sireeni
l
avain, radio-ohjaimelle, valitsemalla lukijaksi vastaanottimen simuloima lukija

3.

Määritä ”Langaton”-laite

4.

Käynnistä opastus-vaihe keskusyksiköstä.

5.

Paina langattoman laitteen näppäintä ENROLL.

Prime/STUDIO-ohjelmistosta
Kun suunniteltava järjestelmäratkaisu on avattu, paina näppäintä Suunnittelu
vasemmalla olevasta valikosta. Paina sitten oikeasta osiosta näppäintä Lisää laite
väylään
Näkyviin tulee ruutu, josta on mahdollista valita konfiguroitavat laitteet ja lisätä ne asetuksiin.
Vasemmassa osiossa numero kasvaa valitun laitetyypin näppäintä vastaavan
numeron mukaan.
Jos haluat poistaa laitteen rakenteesta, toimi samalla tavalla kuin lisäämällä, mutta
poistamalla poistettavan laitteen valinta.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää ohjelmointiosaa napsauttamalla vasemmanpuoleisen valikon vastaavaa
painiketta ja napsauttamalla näkyviin tulevasta luettelosta Poista-painiketta poistettavan laitteen riviltä.
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SmartLeague-ohjelmistosta

Kun suunniteltava järjestelmäratkaisu [A] on avattu, oikeasta ”Suunnittelu” [B] on mahdollista valita
konfiguroitava oheislaitetyyppi ja vetää se halutulle puurakenteen alueelle vasemmalla [C].
Vaihtoehtoisesti on mahdollista näpäyttää kaksi kertaa oheislaitteen kuvaketta sen lisäämiseksi
konfigurointiin.
Vasemmassa puunäkymässä numero kasvaa valitun laitetyypin vastaavan numeron mukaan.
Poistaaksesi komponentin rakenteesta valitse se puunäkymästä vasemmalla ja paina CANC tietokoneen
näppäimistöltä.
Näpäyttämällä Sireenit vasemmasta valikosta osiossa ”Ohjelmointi - Konfiguroidut sireenit”, on mahdollista
valita yksittäinen sireeni.
Sireenin kuvauksen vieressä olevan ruudun avulla voit valita haluamasi sireenin tyypin:
l
l
l

Johdotettu sireeni
Langaton sireeni sisätiloihin
Langaton sireeni ulkotiloihin

Jos valitset langattoman sireenin tyypin, ohjelmointiosassa näkyy Opastus-painike, jonka avulla voit
aloittaa määrityksen.

Näppäimistöltä
Langattomien laitteiden haku on mahdollista aktivoimalla valikon kohdat siirtymällä asentajan valikon
osioon:
Syötä Koodi (Asentaja), OHJELMOINTI Sireenit, Päälle/pois
Tässä osiossa on mahdollista lisätä konfiguroitava laite tai poistaa se näppäimillä ”

” ja ”

”.

Seuraavaksi juuri aktivoitu laite on määritettävä ”Langattomaksi”:
OHJELMOINTI Sireenit, Välitse läite, "sireeni", Längäton
Kun painiketta OK on painettu, seuraa valikon kohtia määritysten vahvistamiseksi.

4.2 Pariston vaihto
Laitteen virransyöttöön käytettävien paristojen vaihtamisessa asentajan tulee käyttää
vain IEC 60086-4 -standardin mukaisia ei ladattavia litiumparistoja.

12
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4.2 Pariston vaihto

Paristoa vaihtaessa on painettava painiketta ENROLL jotta laite synkronisoituisi langattoman lähettimen
kanssa.
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5. Air2-Hedera - ohjelmointi
Langattoman Air2-Hedera sireenin ohjelmointi on mahdollista vain keskusyksikön ohjelmiston kautta.
Siirryttäessä ohjelmistoon, on avattava ohjelmoitavan laitteiston sovellus, konfigurointi. Tämän projektin on
sisällettäväsireenin liitäntä.
Uuden asennuksen tapauksessa tai uutta ratkaisua luotaessa, on valittava sireeni saatavilla olevista laitteista ja liitettävä se järjestelmän projektiin.
Jo ohjelmoidun ratkaisun tapauksessa on varmistettava, että järjestelmään kytketty sireeni. Tässä vaiheessa on mahdollista siirtyä sireenin ohjelmointiin.

Huomautus
Ohjelmoinnin lopussa, kun tiedot on ”kirjattu” keskusyksikköön, sireeni kytkeytyy toimintaan vasta 30 sekunnin
jälkeen.

Siirtymällä sireeneitä koskevaa osioon, jokaiselle konfiguroidulle sireenille voidaan
määrittää alustavasti:
l

Kuvaus, sireenin kuvaava merkkijono, jota asentaja voi halutessaan muokata.

l

Tilanteet, eli luettelo tilanteista, jotka aktivoivat sireenin.

l

Sireenin tyyppi, osoittaa että valittu sireeni on tyyppiä
l
l
l

johdotettu, väylässä oleville sireeneille
langaton sisätiloihin
langaton ulkotiloihin

5.1 Langattoman sireenin parametrit
Valitsemalla yhden langattoman sireenin, ohjelmisto tuo saataville ”johdotettujen” sireenien yhteisten parametrien lisäksi kaikki seuraavat parametrit:
Yksittäisen sireenin parametrit
Parametri

Ohjelmisto-osio

Tämä voidaan valita, kun sireeni on aktivoitava viestinnän katketessa keskusyksikköön:

Viestintäkatkoksen
ilmoitus
Sabotaasi-ilmoituksen aktivointi
Vaahto-ilmoituksen
aktivointi

14

l

ei koskaan

l

vain, jos radiohäiriöt häiritsevät viestintää

l

aina kun viestintä katkeaa

Viimeisissä kahdessa tapauksessa on osoitettava ”Langaton valvonta-aika”,
minuutteina, jonka ylittyessä, ja viestintä edelleen katkennut, sireeni laukeaa.
Aktivointityyppi määrittyy samassa osiossa (äänityypin valinta, kesto, vilkuntatyyppi, STATUS ja PRG LED-valojen aktivointi).

Konfiguroidut sireenit,
valittu sireeni, Sireenin
parametrit

Valinnat, jotka ottavat ilmoituksen sabotaasista tai pariston loppumisesta käyttöön

Asennus- ja ohjelmointioppaasta- 100

5.2 Reaaliaika

Parametri

Ohjelmisto-osio

Aktivoi tehottoman
pariston ilmoitus
PRG/STATUS-LED
aktivointi

Parametri, joka osoittaa PRG- ja STATUS-LED aktivoinnin lähteen (keskusyksikkö
tai itse sireeni).
LED-valojen aktivoinnin toisen lähteen valinta poislukee niistä toisen.

Oletus

Painike oletustietojen palauttamiseksi.

Sireenin LED-valojen aktivointi

Jokaiselle sireenin LED-valolle (PRG tai STATUS) on käytössä enintään viisi valintamahdollisuutta, joilla valitaan keskusyksikön kautta LED-valot aktivoiva tilanne.

Sireenin tai vilkun
sammumisen syy

Saatavilla on enintään viisi valintamahdollisuutta, joista valita keskusyksikön
tilanne, joka aiheuttaa sireenin tai vilkun sammumisen.

Vaihto

Konfiguroidut sireenit,
valittu sireeni

Jos valintaa ei ole aktivoitu, LED tai sireeni ja vilkku sammuvat tilanteen aktivoituessa.
Jos valinta on aktivoitu, LED tai sireeni ja vilkku sammuvat tilanteen päättyessä.

5.2 Reaaliaika
Jokaisen määritetyn sireenin kohdalla ohjelmisto muodostaa suoran yhteyden ohjelmiston ja sireenin välillä.
Painamalla Start-näppäintä ohjelma käynnistää neljän minuutin ajastimen, jonka aikana näytetään langattoman sireenin eri ominaisuuksien nykyiset arvot:

Taso / vaahtokynnys
Taso / törmäyskynnys
Sarakkeista voi lukea vaahto- ja sabotaasi-anturien havaitsemat arvot (1-100).
Viereisten ruutujen kautta voidaan muokata hälytyskynnystä. Tämä arvo voidaan palauttaa oletusarvoon
näppäimellä Oletus.

Langattoman sireenin valvonta
Tässä osiossa valvontaruutu luettelee sireenin osat, joiden tila esitetään kuvakkeilla/merkkivaloilla:
Merkkivalo
Sabotaasi

Väri

Tila

Vihreä

Sireeni ei sabotoitu

Punainen

Sireeni sabotoitu (kotelo avattu tai irrotettu seinästä)

Vihreä

Paristo ladattu

Paristo tehoton

Punainen

Pariston lataus matala (alle 40 %)

Vihreä

Äänimerkki sammunut

Sireeni aktivoitu

Punainen

Äänimerkki aktivoitu

Vihreä

Valomerkki sammunut

Vilkku aktivoitu

STATUS LED ON

PRG LED ON

Punainen

Valomerkki aktivoitu

Vihreä

STATUS LED sammunut

Punainen

STATUS LED päällä

Vihreä

PRG LED sammunut

Punainen

PRG LED päällä

Signaalin taso

Sarja merkkejä, jotka esittävät sireenin langattoman signaalin tason, jolla se vastaanotetaan lähetinlaitteella Air2-BS200.

Pariston taso

Sireenin oman pariston latausprosentti.

Langaton valvonta
Langattoman valvonnan alaosio käynnistää laitteesta tulevan signaalin vaihtelun ja ajan myötä havaitun taustamelun valvonnan.
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5.3 Äänityyppien ohjelmointi
Valitsemalla järjestelmästä ”Sireenit” kategoria, on mahdollista ohjelmoida äänityypit,
sarja näkyviä ja kuuluvia ilmoituksia, kaikille konfiguroitaville sireeneille.
Äänityyppien parametrit
Ohjelmisto-osio

Parametri
l

Murto

l

Murto matala

Konfiguroidut
sireenit, Sireenien äänityyppi

ääni

Ohjelmoitavien äänityyppien kuvaus

Kuvaus
Sointi

l

Tulipalo

l

Sabotaasi

l

Varohälytys

l

Teknologinen

l

Ilmoitus

l

Ovikello

Sireenin äänen sointityyppi.

Saatavissa viisi tyyppiä

Sireenin aktivointiaika

1 - 127 sekuntia tai 1 127 minuuttia

Sireenin kesto
Äänenvoimakkuus

Sireenin voimakkuustaso.
Vilkuntatyypin valintaruutu, osoittaa vilkunnan määrän minuutissa.

Vilkuntatyyppi
Aktivoi sireeni

36 vilkkua/min
56 vilkkua/min

1 - 127 sekuntia tai 1 127 minuuttia

Vilkunnan aktivointiaika

Vilkun kesto

l
l

Kytkee päälle/pois sireenin aktivoinnin.

Aktivoi vilkku

Kytkee päälle/pois vilkun aktivoinnin

Aktivoi STATUS
LED

Kytkee päälle/pois punaisen STATUS LED-valon aktivoinnin.

Aktivoi PRG LED

Kytkee päälle/pois vihreän PRG LED-valon ulostulon aktivoinnin.

Aktivoi TÖRMÄYSlähtö

Kytkee päälle/pois TÖRMÄYS-lähdön aktivoinnin.

Aktivoi VIKA-lähtö

Kytkee päälle/pois VIKA-lähdön aktivoinnin.
Painikkeet, joilla käynnistää ja keskeyttää äänityypin testaus, joka valitaan tietokoneen kaiuttimen kautta ja painikkeiden vasemman sireenin kuvan kautta.

Testi
Keskeytä
Sireenin äänityypin
testi

Painikkeet, joilla käynnistää ja keskeyttää valitun äänityypin testaus,
luettelosta valitusta sireenistä. Tätä testiä varten yhteyden keskusyksikköön on oltava kytketty.

Oletus
Äänityypin ohjelmointiosan valikkorivillä on oma painike tyypin asetusten palauttamiseksi.
Saatavilla on seuraavat oletusäänityypit, joista jokainen on muokattavissa:
Sireeni

Sireenin
kesto

Sointi

Äänenvoimakkuus

Vilkku

Vilkun
kesto

Vilkuntatyyppi

STATUS /
PRG LED

Murto

ON

3 minuuttia

1

korkea

ON

3 minuuttia

56

OFF

Murto matala
ääni

ON

3 minuuttia

1

keskitaso / matala

ON

3 minuuttia

56

OFF

Tulipalo

ON

3 minuuttia

3

korkea

ON

3 minuuttia

56

OFF

Sabotaasi

ON

3 minuuttia

1

korkea

ON

3 minuuttia

36

STATUS ON

Kuvaus
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Sireeni

Sireenin
kesto

Sointi

Äänenvoimakkuus

Vilkku

Vilkun
kesto

Vilkuntatyyppi

Varohälytys

ON

30 sekuntia

1

matala

ON

30 sekuntia

36

Teknologinen

ON

3 sekuntia

1

keskitaso / matala

OFF

Ilmoitus

ON

1 sekunti

5

matala

ON

3 sekuntia

ON palaa

OFF

Ovikello

ON

3 sekuntia

4

matala

ON

3 sekuntia

ON palaa

OFF

Täysi sammutus

OFF

/

/

matala

OFF

/

/

OFF

Kuvaus
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6. Yleistiedot
6.1 Tietoa tästä oppaasta
Oppaan koodi: DCMIINH0A2HEDERA8E
Tarkastus: 100
Tekijänoikeus: Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat Inim Electronics S.r.l. n yksinomaista omaisuutta.
Kopiointi tai muokkaukset eivät ole sallittuja ilman Inim Electronics S.r.l.n ennakkoon antamaa hyväksyntää.
Kaikki oikeudet pidätetään.

6.2 Valmistajan tiedot
Valmistaja: Inim Electronics S.r.l.
Tuotantopaikka: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
Puh: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
Sähköposti: info@inim.biz
Verkkosivu: www.inim.biz
Valmistajan järjestelmään kuuluvien osien korjaamiseen tai vaihtoon valtuuttama henkilö on valtuutettu suorittamaan toimenpiteitä yksinomaan merkillä Inim Electronics myynnissä olevissa laitteissa.

6.3 Valmistajan huomioita
Air2-laitteet ovat sertifioituja IMQ-turvajärjestelmiä.
Air2-laitteissa käytettäviä paristoja koskevat tiedot on annettu seuraavissa teknisten ominaisuuksien taulukoissa.
Valmistaja ei voi taata määritettyä kestoa.

Huomio!
Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan vääräntyyppiseen.

6.4 Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Inim Electronics S.r.l. vakuuttaa täten, että Air2-Hedera -laite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on luettavissa seuraavalta Internetsivustolta: www.inim.biz.
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6.5 Takuu
Inim Electronics S.r.l. takaa tuotteen materiaalivikojen tai valmistusvikojen osalta 24 kuukauden ajan valmistuspäivästä lähtien.
Ottaen huomioon, että Inim Electronics ei asenna suoraan tässä ilmoitettuja tuotteita, ja koska näitä tuotteita voidaan käyttää yhdessä muiden kuin Inim Electronicsin valmistamien tuotteiden kanssa, Inim Electronics ei voi taata turvajärjestelmän suorituskykyä. Myyjän velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat sellaisten
tuotteiden korjaamiseen tai vaihtamiseen, jotka tämän harkinnan mukaan eivät täytä ilmoitettuja vaatimuksia. Inim Electronics ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle tai muille henkilöille mahdollisesti
aiheutuvista välittömistä tai välillisistä, seurannaisista tai satunnaisista menetyksistä tai vahingoista,
mukaan lukien rajoituksetta kaikki vahingot, jotka johtuvat menetetyistä voitoista, varastetuista tavaroista tai
muiden osapuolten vahinkovaatimuksista, jotka johtuvat viallisista tavaroista tai muuten näiden tuotteiden
väärin tehdystä, virheellisestä tai muuten vahingollisesta asennuksesta tai käytöstä.
Takuu korvaa vain viat, joita aiheutuu tuotteen asianmukaisesta käytöstä huolimatta. Se ei korvaa väärinkäyttöä tai laiminlyöntiä, tai tulipalosta, tulvista, tuulesta tai salamoinnista, vahingonteosta, kulumisesta
aiheutuvia vahinkoja.
Inim Electronics ottaa vastuun, oman harkintansa mukaan, korjata tai vaihtaa kaikki vialliset tuotteet. Väärinkäyttö, erityisesti käyttö tämän oppaan ohjeista poikkeavalla tavalla, mitätöi takuun. Tarkempia tietoja
takuusta saa jälleenmyyjältä.

6.6 Vastuunrajoitus
Inim Electronics S.r.l. ei ota vastuuta mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista vahingoista.
Näiden tuotteiden asennus ja käyttö on sallittua vain valtuutetuille henkilöille. Erityisesti asennuksessa on
noudatettava tarkasti tässä oppaassa annettuja ohjeita.

6.7 Käyttäjille tarkoitetut asiakirjat
Inim Electronics S.r.l. -yhtiön tuotteiden suoritustasoilmoitukset, vaatimustenmukaisuusvakuutukset sekä
sertifikaatit ovat ladattavissa ilmaiseksi verkkosivuston www.inim.biz osiosta Laajennettu käyttöoikeus
(Extended Access) ja valitsemalla sitten kohdan "Sertifioinnit" (Certifications). Niitä voidaan pyytää myös
sähköpostitse osoitteesta info@inim.biz tai tavallisen postin kautta tässä asiakirjassa olevasta osoitteesta.
Käyttöoppaat voidaan ladata ilmaiseksi kirjautumalla sisään www.inim.biz - verkkosivuston suojatulle
alueelle ja etsimällä sitten kunkin tuotteen omasta osiosta.

6.8 Tuotteen hävittäminen
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva tiedote (sovelletaan maissa, joissa on
käytössä jätteiden erilliskeräys)
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva yliviivattua jäteastiaa esittävä tunnus tarkoittaa, että käyttöikänsä loppuun tullut tuote on hävitettävä asianmukaisella tavalla eikä sitä saa missään tapauksessa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava käyttöikänsä loppuun tullut laite sähköja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykseen tarkoitettuun jätelaitokseen. Vaihtoehtona itse hoidetulle sähköja elektroniikkaromun erilliskeräykseen toimittamiselle kyseinen tuote voidaan jättää jälleenmyyjälle uutta
samantyyppistä laitetta hankittaessa. Pienikokoinen, kaikilta mitoiltaan alle 25 cm:n kokoinen hävitettävä
elektroniikkalaite voidaan myös toimittaa maksutta ja ilman velvoitetta ostaa vastaavaa laitetta vähittäismyyntiliikkeeseen, jonka sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntipinta-ala on vähintään 400 m2. Asianmukaisesti suoritettu jätteiden erittely käytöstä poistetun laitteen myöhempää kierrätystä varten sekä
jätteiden käsittely ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla auttaa vähentämään mahdollisia haitallisia
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ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja edistää laitteen valmistukseen käytettyjen materiaalien uusiokäyttöä ja/tai kierrätystä.
Tietoja paristojen ja akkujen hävittämisestä (Koskee maita, joissa jätteet lajitellaan)
Tämä merkintä paristoissa ja/tai niiden manuaaleissa ja/tai niiden pakkauksissa osoittaa, että näiden
tuotteiden paristoja ei saa käyttöiän jälkeen hävittää lajittelemattomaan sekajätteeseen, vaan ne on
toimitettava kierrätykseen. Jos paristo on merkitty kemiallisella lyhenteellä Hg, Cd o Pb, se sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli direktiivin 2006/66/EC viitearvojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä
aineet yhdessä muun sisällön kanssa saattaa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Suojellaksesi ihmisten terveyttä ja ympäristöä, helpottaaksesi käsittelyä ja kierrätystä, erittele paristot muusta
jätteestä ja palauta paristot niitä myyvään kauppaan tai kioskiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ennen hävittämistä ne on aiheellista poistaa pidikkeistä välttäen vahingoittamasta niitä tai aiheuttamasta oikosulkuja.
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