
Ръководство за безжична звукова и светлинна сирена 

(хост версия) 

За домашна аларма BL-520 

 

1. Характеристика на продукта 

1.1 Безжичната сирена е с възможност за сдвояване на 128 дистанционни контролера, 128 

безжични зони за защита и 128 Home точки- t.e.  зони, които не задействат алармена 

сигнализация. 

- датчиците в зоната за „престой“ (HOME) не задействат звуковата сигнализация на алармената 

сирена! 

1.2. При активиране на алармата се задейства сирена с мощност 110dB, в допълнение, сирената 

е проектирана и с LED светлинна индикация за хора, работещи в шумна среда, с машини или 

имат проблем със слуха. 

1.3. Безжичен код за сдвояване. 

- Един бутон за настройка SET - добавянето на нови аксесоари е удобно, безопасно и 

ефективно. 

2. Статус на сирената 

2.1 Състояние на задействане Arming: Всички датчици в системата могат да задействат 

алармата. 

2.2 Статус у дома Home: Датчиците в конкретната зона (зони за престой) не могат да задействат 

звукова сигнализация (аларма), но други аксесоари /сензори в зоните за защита/ могат да 

активират мощната 110dB сирена. 

2.3 Състояние на деактивиране Disarm: само аварийният SOS бутон на дистанционните 

контролери може да задейства алармената система. 

(Другите безжични компонента не могат да активират алармената сирената) 



2.4. Алармено състояние-( Активирана аларма): При задействане на алармата със звук и 

светлинна индикация, и при отсъствие на каквато и да било извършена операция от страна на 

потребителя, алармата автоматично спира звуковото известяване (сирената) след 3 минути и се  

връща в режим на готовност. 

3. Въведение на комплекта

 

 

4. Метод за добавяне на дистанционното управление 

  Първо, безжичната сирена се свързва към захранващия адаптер и се включва към мрежата, 

след това задръжте натиснат бутона SET и освободете след  2 звука "Di" "Di". Вътрешната 

мигаща светлина на сирената показва, че е в състоянието на настройка и следва да задействате 

дистанционното управление с натискане на един от бутоните.  Ще чуете еднократно 1 звук " 

Di", което означава, че успешно сте добавили контролера.  

- Звукът "Di" "Di" "Di" след направената настройка потвърждава, че аксесоарът е добавен 

успешно.  

*Сирената може да добави до 128 безжични дистанционни контролера.  

Ако сте добавили всички нужни компоненти към системата, натиснете отново бутона SET, за да 

излезете от режим на настройка. 

5. Метод за добавяне на безжични аксесоари 



Безжичната сирена се свързва към захранващия адаптер и се включва към мрежата, след това 

задръжте натиснат бутона SET и отпуснете след  3 звука "Di" "Di" "Di". Вътрешната мигаща 

светлина на сирената показва , че е в състоянието на настройка и следва да задейства 

безжичният компонент. Ще чуете еднократно 1 звук " Di", което означава, че успешно сте 

добавили датчика.  

- Звукът "Di" "Di" "Di" след направената настройка потвърждава, че аксесоарът е добавен 

успешно.  

*Сирената може да добави до 128 безжични зони за защита.  

Ако сте добавили всички нужни компоненти към системата, натиснете отново бутона SET, за да 

излезете от режим на настройка. 

! За да добавите устройство в “Home” група (зони за престой) със същия метод, задръжте 

натиснат бутона SET и освободете след  4 последователни звука " Di"Di "Di" Di", активирайте 

избраният аксесоар и изчакайте 1 звук " Di". 

 

6. Изтриване на безжичните аксесоари 

След свързване на сирената към захранващия адаптер, натиснете и задръжте бутона за 

настройка (SET) до 5 последователни звука  "Di"Di"Di"Di"Di" и освободете. 

Важно!  

С тази операция изтривате всички компоненти сдвоени с алармената система!  

7.Технически параметри 

Работно напрежение: AC 180V~250V DC5V 

Консумация на енергия в режим на готовност: ≤13mA 

Сила на сирената: 110dB 

Вградена батерия: 1000mA литиево-йонна батерия 

Безжична честота: 433MHz 

Метод на кодиране: EV 1527 IC/ 4.7M/отворен код 0010/код 0010 



                                       SC 2262 IC/ 4.7M/код 0100/код 0010 

Резервна батерия: AAA 5V 

Работно разстояние:˃100метра 

 


