
PIEZOELEKTRICKÁ SIRÉNA

PS-331BT

VAROVÁNÍ! Siréna musí být instalována v místech, kde je 
vyloučeno mechanické poškození a vniknutí korozivních
kapalin a vody. 
Nezakrývejte vestavěnou anténu.

SPECIFIKACE
Akustický tlak, db: 120
Napětí, V: 12
Klidový proudový odběr, mA: ne více než 1
Odběr proudu v aktivním režimu, mA: 300
Protokol přenosu dat 2,4 GHz:  Bluetooth 4.2
  Low Energy
Stupeň krytí IP67
Provozní teplota, °С:     
Rozměry, mm: 88х62.2х18.2
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IN RHM/PS – Vstup “Kapota”
CH BLE PS – Výstup
«PROGRAMOVÁNÍ»
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(-) 200mA

RHM/PS
Teplotní senzor
(motor/interiér/venkovní) 

v 1.0

Webová stránka: 
pandora-alarm.cz
Email:
info@pandora-alarm.cz

Systém řízení jakosti výrobce 
je certi�kován v souladu
s IATF 16949: 2016, ISO 9001:2015

POZOR! Siréna může pracovat pouze se systémem 
vybaveným:
Bluetooth 4.2 a �rmwarem v2.18 a vyšší;
Bluetooth 5.0 a �rmwarem v3.05 a vyšší.
 

FUNKCE
• Bluetooth spojení - siréna monitoruje přítomnost
Bluetooth spojení s řídicí jednotkou, pokud je aktivována. 
V případě ztráty spojení se siréna přepne do režimu 
alarmu po dobu 30 sekund. 
Nastavení: Vstupy a výstupy -> Režim provozu sirény 
Bluetooth (s/bez ovládání BT spojení). 

• Externí teplotní senzor. 
Nastavení: General settings -> Temperature sensors 
–> Select engine/interior/exterior temperature 
sensor (RHM/PS). 
• Vstup IN RHM/PS s nastavitelnou logikou provozu. 
Nastavení: Inputs and outputs -> Settings of RHM,PS input 
–> Polarity of IN RHM,PS input. 

• Výstup CH BLE PS s nastavitelnou logikou provozu.
Nastavení: Inputs and outputs –> Outputs –> CH BLE PS. 
Time channel –> Select channel –> PS. 

PÁROVÁNÍ SE SYSTÉMEM
Vstupte do programovací úrovně “Pairing an additional
 device RHM-03BT or PS-331BT”:
• Spojte vodiče č. 4 (Zelený) – “PROGRAMOVÁNÍ“ a 
č. 2 (Černý) “KOSTRA (-)“. Připojte je ke kostře (-).
• Připojte vodič č. 1 (Červeno-černý) – “STÁLÉ NAPÁJENÍ (+12 V)” 
ke konstantnímu stálému napájení (+12 V).
• 

Sirény/Bzučáku.
• 

Záleží na modelu systému.
• Ukončení programování;
• Odpojte vodič č. 4 (Zelený) – “PROGRAMOVÁNÍ” a
zaizolujte nepoužité vodiče. Připojte napájecí vodiče 
ke konstantním napájecím obvodům vozidla.

Červ.-černý

Černý

Žlutý

Zelený

Malá piezoelektrická siréna je určena pro práci s bezpeč-
nostními systémy Pandora. Všechny řídící příkazy jsou
přenášeny z řídicí jednotky do sirény prostřednictvím
Bluetooth protokolu. 

STÁLÉ NAPÁJENÍ(+12 V)

KOSTRA(-)

Systém potvrdí párování zvukovým signálem ze

Párování bude dokončeno automaticky nebo bude
požadováno stisknutí tlačítka VALET pro dokončení.

od -40 do +85 


