
TEKNİM Yeni nesil sirenler, estetik tasarımı ile bir yandan
binaların dekorasyonuna renk katarken bir yandan yüksek ses 
seviyesi ve görünür parlak flaşör özelliği ile kendisinden
beklenen tüm uyarı verme özelliklerini kusursuz olarak yerine 
getirmektedir.

Standart olarak Mavi ve Kırmızı pencere renkleri ile üretilen 
TEKNİM yeni nesil sirenler, görünürlüğü artırmak amacı ile aşağı 
doğru eğimli tasarlanmış ve 6 adet ultra parlak yürüyen LED ile 
donatılmıştır.

Tüm alarm panelleri ile uyumlu olarak çalışabilen Teknim 
TSS-5790 Harici Siren; Akıllı tetik algılama, entegre edilmiş su 
terazisi ve enerji kesintisi ile sabotaj durumlarını ayırt edebilme 
özellikleri sayesinde rakiplerinden sadece şık dizaynı ile değil,
teknisyen dostu kurulum rahatlığı ile de ayrılmaktadır.

Harici Flaşörlü Siren
TSS-5790

GENEL ÖZELLİKLER

• 115dB ses seviyesi
• 6 adet ultra parlak LED, Yürüyen Işık
• 90° ile Yanlardan görülebilme
• Enerji Kesintisi ile Sabotaj durumlarını ayırt etme
• Akıllı tetik algılama

(- Tetik veya + Tetik çalışan panelleri otomatik olarak
algılar)
• EXT ve INT çalışma seçenekleri
• İki farklı siren sesi, Kalın ve ince ton seçeneği
• Çalan ton hızlandırma
• Opsiyonel olarak çift Piezo ile çalışabilme
• Ayarlanabilir otomatik susma süresi (3dk/10dk)
• Firma logoları için ayrılmış geniş alan
• Dahili şarj edilebilir Ni-MH Batarya
• Montaj esnasında gürültü kirliliğini engelleyen,
5 dakika sonra devreye giren “İlk Montaj Sistemi”
• Ön kapak açılmasına ve yerinden sökmeye karşı sabotaj
koruma
• Yağmur tutmayan ve tahliye eden tasarım

Teknik Özellikler TSS-5790

Ses Seviyesi 115dB/m (±3 dB)

Flaşör Var (Ultra Parlak LED)

Pencere Rengi Kırmızı, Mavi

İç Koruma Şeffaf Polikarbonat

Çalışma Gerilimi 12-24VDC

75mAOrtalama (Sükûnet) Akım Tüketimi

Farklı Siren Sesi Seçeneği Var

VarHızlı / Yavaş Çalma Seçeneği

Var (3dk/10dk)Ayarlanabilir Otomatik Susma

Var+ / - Tetikleme

VarOtomatik Tetik Algılama

Var / 6 LEDYürüyen Işık / LED Sayısı

Var (Kapak ve Duvar Montaj)Sabotaj Algılama

VarEnerji Kesilme / Sabotaj Ayırabilme
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-20°C ~ +70°CÇalışma Sıcaklığı
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Ext: 285mA / Int: 50mAAlarm Akımı




