
                
 
 

VAS 740 F 
12/24 VDC Harici Flaşörlü Alarm Sireni  

 

Montaj ve Kullanma Kılavuzu 
      Yayın Tarihi: 28/05/2015 

 

ÖNEMLİ UYARILAR 

GENEL 

Cihazları çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz 
ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız. 

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere 
uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile 
uyunuz. 

Cihazları su ve nemden uzak tutunuz. 

ORTAM ŞARTLARI 

Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk 
ortamlarda çalıştırmayınız. 

 Sıcaklık: -20C ile +70C arası 

SERVİS 

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın 
kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz 
kalabilirsiniz. 

Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili 
servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka 
kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. 

SERVİS GEREKTİREN ARIZA DURUMLARI 

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda 
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. 

 Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde, 
 Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne 

düştüğünde, 
 Suya veya yağmura maruz kaldığında, 
 Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse 
 Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği 

varsa, 

 Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme 
talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan 
işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı 
servis çağırınız. 

YEDEK PARÇA 

Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, elektrik 
şoku veya başka arıza riskine karşı servis teknisyeninin 
orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin 
olunuz. 

GÜVENLİK KONTROLÜ 

Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep 
ediniz. 

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ   

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın 
kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz 
kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya 
yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale 
mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından 
yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi 
bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.  

TAŞIMA VE NAKLİYE 

Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve 
sıvı girişine mahal vermeyecek şekilde dikkatle taşınmalıdır. 
Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI  

 Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir  
kimyasal veya biyolojik madde içermez.  

MONTAJ  

Montaj için doğrudan yağmur ve güneşe maruz kalmayacak, balkon ve saçak altı gibi yerler tercih edilmelidir. Ayrıca monte 

edilen yerin kolayca görülebilen ancak kolay ulaşılamayacak bir yer olmasına da özen gösterilmelidir. 

Sirenin arka plakasını veya karton kutunun arkasındaki şablonu kullanarak montaj delik yerlerini ve kablo giriş deliğinin yerini 

 



işaretleyiniz. Delikleri 8mm matkap ucu kullanarak deliniz ve dübelleri takınız. Duvar 

kalınlığından daha uzun bir matkap ucu kullanarak da kablo deliğini duvarın arkasına 

çıkacak şekilde deliniz. Sireni verilen vidalar ve uygun ölçüde yıldız tornavida kullanarak 

duvara monte ediniz. Kabloyu gövdedeki delikten geçirmeyi unutmayınız. 

!!! UYARI !!!: Montaj yaparken sirenin duvar kenarlarından her yönden minimum 5 cm uzakta 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 
BAĞLANTI 

 

 

Şekilde görüldüğü gibi panelin siren çıkışının artısını VAS 740 F’nin 24V girişine eksisini GND girişine bağlayınız. 

TEST 

1. Paneli çalıştırıldığında Siren hatası verip vermediğini kontrol ediniz. 

2. Eğer siren hatası veriyorsa bağlantıların doğru yapıldığından emin olunuz. 

3. Eğer siren hatası vermiyorsa ve panel destekliyorsa panelin test konumuna getiriniz. 

4. Siren testini çalıştırınız. 

5. Test süresi boyunca siren sesini dinleyiniz ve aynı zamanda ikaz ışıklarının yanıp söndüğünü kontrol ediniz. 
 

ÖZELLİKLER 

 

Model Ses basıncı Frekans 
Besleme 

Gerilimi 

Alarm 

Akımı 

Uygun çalışma 
sıcaklığı (°C) 

Flaşör 
Ebatlar 
(mm) 

Gövde Malzemesi 

VAS 
740 F 

110 dB ± 5 dB 
(24VDC,1 metrede) 

100 dB ± 5 dB 
(12VDC,1 metrede) 

500-1400 
Hz 

12-28 
VDC 

110 mA 
@24V 

55 mA 
@12V 

-20 ~ +55 
6 Adet 

süper flux 
led 

215 x 300 
x 60 mm 

Kırmızı UL 94 yanmazlık 
özelliğinde ABS plastik 
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