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1. Úvod 
BM – 200 je zálohovaná siréna s majákem pro vnější i vnitřní aplikace v systémech elektrické 

zabezpečovací signalizace nebo v systémech nouzového přivolání pomoci. Zdrojem akustického 

výstražného signálu je výkonný efektivní piezoelektrický měnič. Optickou signalizaci zajišťuje maják 
z LED diod s vysokou svítivostí. Siréna je chráněna sabotážním kontaktem proti otevření krytu i proti 

stržení z montážního místa. Plastový kryt se vyznačuje velmi vysokou odolností proti mechanickému 
poškození. Vnitřní kryt sirény zvyšuje její odolnost v případě mechanického napadení. Této vlastnosti 

je dosaženo poměrem 70% polycarbonu a 30% ABS. Impregnace plošného spoje s elektronikou 

zaručuje spolehlivý provoz v těžkých klimatických podmínkách. 

2. Funkce sirény 
Siréna BM – 200 má samostatný ovládací vstup pro řízení akustické i optické signalizace.  

Ovládání akustické signalizace 
Provádí se změnou stavu vstupu „S“ na svorkovnici podle nastavení propojek „JS1“, „JS2“, „S-„ a „S+“ 
viz následující tabulka: 

Pozice propojek Aktivace  

„JS2“ ON (zasunuta) „S+“ ON (zasunuta) Připojení napájecího napětí +12V 

„JS2“ ON (zasunuta) „S-“ ON (zasunuta) Odpojení napájecího napětí +12V 

„JS1“ ON (zasunuta) „S-“ ON (zasunuta) Připojení záporného potenciálu (země) 

„JS1“ ON (zasunuta) „S+“ ON (zasunuta) Odpojení záporného potenciálu (země) 

Aby se zabránilo falešným poplachům, musí být aktivační signál delší než 250ms. 

Typ signalizačního tónu sirény se volí propojkami „S1“ a „S2“: 

Pozice propojek Tón 

„S1“ ON (zasunuta) „S2“ OFF (vytažena) tón 1  

„S2“ ON (zasunuta) „S1“ OFF (vytažena) tón 2 
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Ovládání optické signalizace 
Provádí se změnou stavu vstupu „L“ na svorkovnici podle nastavení propojek „JL1“, „JL2“, „L-„ a „L+“ 

viz následující tabulka: 

Pozice propojek Aktivace  

„JL2“ ON (zasunuta) „L+“ ON (zasunuta) Připojení napájecího napětí +12V 

„JL2“ ON (zasunuta) „L-“ ON (zasunuta) Odpojení napájecího napětí +12V 

„JL1“ ON (zasunuta) „L-“ ON (zasunuta) Připojení záporného potenciálu (země) 

„JL1“ ON (zasunuta) „L+“ ON (zasunuta) Odpojení záporného potenciálu (země) 

Sabotážní kontakt 
Siréna BM – 200 má kombinovaný sabotážní kontakt, který detekuje otevření předního krytu sirény a 

její sejmutí z montážního podkladu. 24 hodinová zóna systému EZS, která monitoruje stav sabotážního 
kontaktu připojuje ke svorkám „SAB“. V klidovém stavu je sabotážní kontakt sepnut (typ NC). 

Vytažením propojky „JPS“ lze změnit hodnotu odporu sabotážního kontaktu ze zkratu (NC) na hodnotu 
2k2, který používají například ústředny ROKONET RP – 296 a PRO SYS. 

 

3. Instalace 
Siréna se instaluje ve svislé poloze majákem směrem dolů. Sabotážní kontakt proti stržení 
z montážního místa bude správně fungovat jen, pokud bude siréna připevněna šroubem přes otvor ve 

vylamovacím elementu plošného spoje – viz následující obrázek 1.  

Postup instalace 
 Instalujte sirénu na zvolené místo 

 Nastavte propojkami vybraný způsob ovládání akustické a optické signalizace 

 Nastavte čas houkání pro případ, kdy dojde k poruše systému EZS a bude chybět napětí na 

svorkách +13,8 a GND propojkami „1“, „2“ nebo „4“ na odpovídající čas 1, 2 nebo 4 minut. 
 Připojte 24 hodinovou zónu ke svorkám „SAB“ sabotážního kontaktu. Nezapomeňte 

propojkou „JPS“ nastavit typ NC nebo EOL 2k2 podle typu ústředny EZS. 

 Připojte k ovládacím svorkám vodiče od aktivačních výstupů systému EZS. 

 Připojte záložní Ni Cd akumulátor. 

 Připojte napájecí / dobíjecí napětí sirény  ke svorkám +13,8 a GND. 

Obrázek 1. 

Otvor pro 

šroub 
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4. Svorkovnice sirény 
 

 
S svorka pro připojení aktivačního signálu 

sirény 

L svorka pro připojení aktivačního signálu 
majáku 

GND záporný pól dobíjecího napětí 
+13,8V kladný pól dobíjecího napětí 

SAB  sabotážní kontakt 
ACM svorka připojení Aku – (černý) 

ACP  svorka připojení Aku + (červený) 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

5. Příklad zapojení 

S ústřednami DSC PC-585, 1565-2P a Power 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení propojek: 

 JS1 a S-  ON (zasunuty) 
  JL1 a L-  ON (zasunuty) 

6. Technická specifikace 
Napájecí napětí 13,8V ss 

Proudový odběr Max. 0,4A v poplachovém stavu 

Zálohovací akumulátor  Ni Cd 7,2 V / 280mAh součástí dodávky 

Výkon sirény 115 dB / 1m 

Rozměry (V x Š x H) 195 mm x 145 mm x 65 mm 

Pracovní teplota  Třída prostředí  III -10 C až 50 C dle ČSN EN 50-131-1 

Krytí  IP 44 

 

JS a S – volba typu a polarity 
aktivačního signálu sirény 

JL a L – volba typu a polarity 
aktivačního signálu majáku 
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