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HPA700M i HPA700P to seria zewnętrznych sygnalizatorów akustyczno       
optycznych z własnym zasilaniem.  Sygnalizatory posiadają certyfikat zgodnie z 
normą europejską:  

• EN50131-4 stopień 2 dla HPA700P  

• EN50131-4 stopień 3 dla HPA700M 

Wspólne cechy: 

• Zintegrowane lampy błyskowe LED: dłuższe działanie przy mniejszym 
zużyciu energii, dłuższy czas pracy na baterii 

• Dwa wejścia sterujące: 

 AL : alarm (zamknięte do punktu referencyjnego = brak sygnalizacji, 

 otwarte = alarm ) 

     S : status systemu  (zamknięte do punktu referencyjnego = system rozbrojony,

 otwarte = system uzbrojony)  

• Sygnalizacja otwarcia i zdjęcia ze ściany 

Model HPA700M posiada dwie dodatkowe diody          
sygnalizacyjne, które mogą być indywidualnie wyłączone:  

• Stan systemu LED CZERWONY  

• Błąd LED ŻÓŁTY (aktywna tylko, gdy system jest rozbrojo-
ny). 

Dodatkowo, sygnalizator HPA700M posiada również funkcję 
"aktywnego autotestu", która służy do sprawdzania stanu akumula-
tora, tuby głośnika, lampy LED i modułu zabezpieczającego, a także 
prawidłowego zasilania z centrali. 

HPA700P 
Nr kat. - HP7A00211 

obudowa plastikowa 

HPA700M  
Nr kat. - HP9A00211 

obudowa metalowa 

Syreny mogą być wyposażone w dwa opcjonalne 
akcesoria: 

• obudowa wewnętrzna (nr kat. HP7A10111) z 
blachy ocynkowanej 8/10 

• moduł zabezpieczający (nr kat. HP9A10111) 

zarządzany przez mikroprocesor, wykrywający 
próbę sabotażu pianką montażową, wiercenia 
(tylko dla HPA700 M ) i ataku termicznego 
(palnikiem). 

Elkron jest znakiem towarowym URMET S.p.A. 

Funkcje syreny programowane za pomocą zworek HPA700M  HPA700P  

SOUND TIME-OUT  - maksymalny czas sygnalizacji głośnikiem V V 

INPUT TYPE - programowanie typu zakończenia linii dla wejść AL i S (NC lub 2EOL) V   

INPUT REFERENCE - programowanie punktu odniesienia  wejść AL i S ( + lub - ) V V 

ALARM COUNT - licznik 5 alarmów w ciągu 24h lub w cyklu uzbrojenia V V 

SCAFFOLDING FUNCTION - sygnalizacja uzbrojenia uruchamia migające światło (podwójne miganie co 2,5 s), gdy system jest    
uzbrojony  (tzn. Jeśli na zacisku S nie ma sygnału) 

V V 

SOUND MODES - syrena może wygenerować 8 różnych trybów dźwięku. Rodzaj dźwięku można wybrać, uruchamiając fazę       
odsłuchową "DEMO" (przy niższym natężeniu) wszystkich 8 dostępnych trybów 

V   

PROTECTION MODULE ALARM CARRY-OVER - alarm sabotażowy generowany przez dodatkowy moduł zabezpieczający 
(wykrywanie sabotażu pianką montażową, wiercenie, atak termiczny palnikiem) 

V   

SYSTEM STATUS LED - sygnalizacja uzbrojenia za  pomocą czerwonej diody LED V   

FAULT LED - sygnalizacja błędu za pomocą żółtej diody LED V   

REMOTE POWER SUPPLY DETECTION - zgodnie z normą EN50131-4, syrena stale kontroluje obecność zasilania z centrali,                   
a w przypadku zaniku napięcia generuje alarm akustyczny 

  V 
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Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w karcie katalogowej tego produktu. Jednak  MIWI-URMET Sp. z o.o., ani też pracownicy nie 

ponoszą odpowiedzialności w żadnym wypadku do jakichkolwiek podmiotów trzecich w odniesieniu do decyzji lub działań podjętych w wyniku użycia zawartych tu informacji. 

Zgodnie z polityką  MIWI-URMET Sp. z o.o. zawarte tu informacje, konstrukcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  

   Parametry  HPA700M  HPA700P 

Zasilanie  13.8 Vdc , 14.4 Vdc  

Maksymalny pobór prądu bez alarmu  7 mA 

Maksymalny pobór prądu w alarmie  1600 mA 

Pobór prądu lampy LED  6 mA 

Pobór prądu modułu zabezpieczającego  6 mA 

Pobór prądu z centrali  150 mA 

Ciśnienie akustyczne  > 110 dB (A) @ 1 m  

Częstotliwość sygnału akustycznego  1400 + 1600 Hz 

Maksymalny czas trwania sygnału akustycznego  15 minut  

Sygnał świetlny - kolor / częstotliwość  Pomarańczowy / 1 s  

Czas pracy na akumulatorze wewnętrznym bez  
alarmu 

60 h  36 h  

Próg słabego akumulatora  11.5 Vdc  

Styk antysabotażowy  
50 mA @ 50 Vdc R typ = 20Ω 

(solid-state relay)  
1A @ 24V  

Kontakt antysabotażowy modułu zabezpieczającego  50 mA @ 50 Vdc; R typ = 20Ω (solid-state relay)  

Klasa środowiskowa  IV 

Temperatura pracy  -25°C do +70°C  

Maksymalna wilgotność otoczenia  93% 

Stopień ochrony  IP44 / IK08  IP44/IK07  

Materiał obudowy zewnętrznej  aluminium  samogasnący PC-ABS 

Materiał sygnalizatora świetlnego  samogasnący PC-ABS 

Materiał opcjonalnej obudowy wewnętrznej  galwanizowany metal  

Materiał obudowy  samogasnący PC-ABS 

Materiał siatki zabezpieczającej sygnalizator  
świetlny (opcja)   

galwanizowany metal  

Akumulator (kupowany osobno)  12V - 1.9 do 2.2 Ah  

Wymiary (wys. x szer. x gł.)  253 x 203 x 87 mm  

Waga (bez baterii)  1500 g 1100 g 

Antysabotaż  otwarcie  i zdjęcie ze ściany  

Norma EN50131-4 stopień 3  stopień 2  


