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UYARI  !  !    LÜTFEN  ALARM  PANELİNİ  DEVREYE  ALMADAN  ÖNCE  BU  SAYFALARI  DİKKATLİCE    

 OKUYUNUZ   -    İNCELEYİNİZ   -    SAKLAYINIZ  !  ! 

                                                                 

HIZMAR    MARİN    TEKNİK 
>  >  AP 29   ÜNİVERSAL   ALARM   SENSÖRLERİ   PANELİ  <  < 

 

 N.O. & N.C.  KONTAKLI  veya  PNP & NPN  ÇIKIŞLI ALARM SENSÖRLERİ DENETİMİ   -   1  KANALLI 
 

☼  Tekne, Karavan, Makine, Cihaz ve v.s. araçlarınızda mevcut kullanılan veya firmamızca üretilen sensörlere ikaz ünitesi olarak dizayn ettiğimiz   1 kanallı  

Üniversal Alarm Paneline;  yakıt & hidrolik yağ & su tankı alt-üst alarm sensörleri / pissu & kirlisu & duş tankı alt-üst alarm sensörleri  / sintine sensörleri  /  

lumbuz & hatch & limit switch sensörleri gibi tüm kontak çıkışlı veya voltaj çıkışı olan sensörler bağlanarak denetlenebilir. Panel bu tür sensörlerin olduğu 

uyarı sistemlerini daha kullanışlı hale getirir.  N.O. / N.C.  Kontak  veya   + ARTI / - EKSİ  çıkışları olan sensörleri farklı bağlantı opsiyonlarıyla veya basitçe 

kalibrasyon yaparak karta tanıtabilir,  P.L.C.  ile kurulan  Alarm Monitoring Sistemlerine manuel back-up ünite olarak kullanabilirsiniz.. 
 

UYGULAMA   ve   KULLANIM 
☼  Sensörden gelen uyartım sinyaliyle panel ikaz ledi sinyal vererek aktif olur. Uyartım sinyalinin 5 saniyeye ulaşmasıyla buzzer da sesli uyarıya başlar.  

(Bu gecikme çalkantılar içindir.) 

☼  Sesli buzzer uyarısı pushbutona basılarak susturulabilir. Led uyarısı ise sensör girişine ait uyartım sinyali kesilene kadar görsel uyarıya devam eder. 

Paneldeki alarm hatırlatma özelliğinden dolayı alarm susturulduğunda, 5 dakika sonra buzzer tekrar aktif olarak sesli ikaza başlar.  

(Bu özellik kalibrasyon ile aktif/pasif yapılabilir.) 

☼  Pushbuton içindeki ikaz ledinin gece seyir esnasında gözü rahatsız etmesini engellemek için, alarm anında   buzzer susturulduktan sonra   pushbutona 

 3 - 4  saniye basılarak alarm karartma  (led söndürme)  yapılabilir.  Bu karartma;  alarm hatırlatma aktifse  5 dakika sonra veya uyartım sinyali kesilip 

tekrar gelirse otomatik iptal olur ve tekrar ikaz ledi aktif olur.   DİKKAT ! ! Alarm karatma yaptıysanız ve   alarm hatırlatma aktif değilse uyartım sinyali 

kesilip tekrar gelene kadar  (yani tekrar yeni alarm oluşana kadar)  led ve buzzer aktif olmaz. Manuel olarak ikaz ledini tekrar aktif etmek isterseniz 

pushbutona  3 - 4  saniye basarak alarm karartmayı iptal edebilirsiniz. 

☼  Alarm paneli üzerindeki ikaz ledinin ve buzzerinin sağlamlık testi için, panelde  alarm durumu yokken  pushbutona  3 - 4  saniye basılır.  
  

SENSÖR   GİRİŞİNİN   KURULUM   ve   KALİBRASYONU 

☼  AP 29 Üniversal Alarm Paneli şu davranışa uygun olarak kullanıcıya teslim edilir (default durumu) ;  N.O. Kontak (giriş ikazı olmayan durum) = NORMAL  

durumu,   N.C. Kontak  (giriş ikazı olan durum) =  ALARM  durumunu algılayacak kullanıma uygun ve ikaz gelen Buzzer Off yapılarak susturulan alarm 

durumunda, 5 dakika sonra tekrar buzzer aktif olacak mod’ da teslim edilir. Bu kurulum ve kalibrasyon sisteminize / kullanımınıza uygunsa panelin besleme 

ve sensör bağlantısını yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. 

☼  Panelde kalibrasyon gerekirse kalibrasyona girmek için ;    1-) Öncelikle beslemeyi kesip 10 sn. bekleyiniz.  2-) Panel üzerindeki Pushbutona basılı 

tutarak panele besleme uygulayınız.  3-) Led ve buzzer susana kadar sabit  (20 saniye...)  pushbutona basılı tutunuz.   

4-) Pushbutondan parmağınızı kaldırınız. Panelden gelen ses ve ışık uyarılarına göre, pushbutona bas-bırak yaparak 4 farklı çalışma modundan sizin 

sisteminize / kullanımınıza uygun olan mod’a karar veriniz……….(altta ! !)………  5-) Kalibrasyonu bitirmek için panel beslemesini kesiniz. Artık sensör 

bağlantınızı yaparak alarm panelini güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.    

 MOD 1 :   LED sönük      ///   BUZZER aktif o))) ise   =  (default)     Normal’i  N.O.  Sensör Bağlanabilir. ///  5 dk. sonra Alarm Hatırlatma AKTİF  

 MOD 2 :   LED aktif ☼   ///   BUZZER aktif o)))  ise  =                     Normal’i  N.C.  Sensör Bağlanabilir. ///  5 dk. sonra Alarm Hatırlatma  AKTİF 

 MOD 3 :   LED aktif ☼   ///   BUZZER  pasif ise          =                    Normal’i  N.C.  Sensör Bağlanabilir. ///  Alarm Hatırlatma  PASİF 

 MOD 4 :   LED  sinyal    ///   BUZZER  sinyal ise        =                    Normal’i  N.O.  Sensör Bağlanabilir. ///  Alarm Hatırlatma  PASİF  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEKNİK     ÖZELLİKLER 
      Besleme   12 VOLT iken Besleme  24 VOLT iken 

Besleme Gerilimi Aralığı > 10 …..< 29 Volt. DC > 10 …..< 29 Volt. DC 

Stand-By  Akımı <  5 mA. <  5 mA. 

Panel Ledi ve Buzzer Faal Akımı <  36 mA. <  35 mA. 

Panel Buton Fonksiyonları Alarm Susturma  //  Alarm Karatma  //  Panel Test  //  Kalibrasyon  

Bağlayabileceğiniz  Sensör Tipleri Kontaklı  (N.O.&N.C.)  veya  Voltaj Çıkışlı  (PNP&NPN)  Sensörler  = 1 Kanal 

Sensör Girişi Voltaj Aralığı -  / +    4,5…32 Volt. DC -  / +    4,5…32 Volt. DC 

Besleme Ters Polarite Koruma Var 

Ölçüler  Montaj Çapı 29 mm x Derinlik 55 mm & Mantar Kafa Çapı 38 mm x Yükseklik 8 mm 

Ağırlık 38  gr. 
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