SYRENKA DYNAMICZNA
ECHO-2
WPROWADZENIE
ECHO-2 jest najnowsz¹ z rodziny syrenek dynamicznych produkowanych przez firmê CORRAL. Zastosowanie w
niej nowoczesnego mikroprocesora firmy Microchip umo¿liwi³o uzyskanie nowych funkcji syrenki, poprawê jej
parametrów oraz niezawodnoœci. Syrenka wyposa¿ona zosta³a w niespotykan¹ dot¹d mo¿liwoœæ programowania
jej funkcji. Zapisanie ich w pamiêci EEPROM umo¿liwia wielokrotn¹ dowoln¹ ich zmianê w zale¿noœci od potrzeb i
upodobañ u¿ytkownika.
FUNKCJE SYRENKI ECHO-2
! cichy start (piêæ poziomów)
! wejœcie alarmowe wyzwalane plusem (siedem ró¿nych rodzajów melodii)
! wejœcie sygnalizacyjne wyzwalane plusem, wywo³uj¹ce generowanie przez syrenkê przyjemnej dla ucha
melodii, lub serii jednotonowych dŸwiêków o niedu¿ym poziomie g³oœnoœci (wykorzystywanych do sygnalizacji
cofania)
! ograniczenie czasu alarmowania, praktycznie uniemo¿liwiaj¹ce uszkodzenie elektroniki na skutek
przegrzania, jak równie¿ zniszczenie akumulatorów syrenki wywo³ane ich ca³kowitym roz³adowaniem
! programowana przez instalatora polaryzacja wejœæ *
! w³asne zasilanie
! stacyjka
* funkcja dotyczy nastêpnego modelu syrenki
PARAMETRY
Zasilanie..............................................................................................12V
Pobór pr¹du w stanie spoczynku...................................................ok. 7mA
Pobór pr¹du w czasie alarmowania............................................ok. 1,5mA
G³oœnoœæ (1m)............................................................................ok. 125dB
Masa..................................................................................................725g
INSTALACJA
Syrenkê nale¿y montowaæ w miejscu suchym z dala od gor¹cych elementów silnika. Syrenka wyposa¿ona jest w
cztero¿y³owy przewód przy³¹czeniowy o d³ugoœci 3m.
Kolory ¿y³
czarny..................................................................................masa pojazdu
czerwony..........................................................................................+ 12v
br¹zowy..........................................................................wejœcie alarmowe
niebieski.................................................................wejœcie sygnalizacyjne
PROGRAMOWANIE SYRENKI
1. Wy³¹czyæ stacyjkê.
2. Do³¹czyæ zasilanie do przewodów czarnego i czerwonego.
3. Do³¹czyæ oba przewody wyzwalaj¹ce (br¹zowy i niebieski) do plusa syrenki.
4. W³¹czyæ stacyjkê.
5. Po us³yszeniu krótkiego pisku syrenki natychmiast od³¹czyæ przewody wyzwalaj¹ce od plusa.
6. Po us³yszeniu nastêpnego pisku do³¹czyæ ponownie przewody wyzwalaj¹ce do plusa.
Po wykonaniu tej procedury syrenka wchodzi w tryb prezentacji dŸwiêków w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
! dwa rodzaje sygna³ów cofania
! piêæ poziomów cichego startu
! siedem rodzajów dŸwiêków alarmowych
Wyboru dŸwiêku dokonujemy poprzez chwilowe od³¹czenie przewodów wyzwalaj¹cych od plusa. Po wybraniu
¿¹danego parametru syrenka automatycznie przechodzi do prezentacji nastêpnego sygna³u.
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