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ANONS SİSTEMİ
ANNOUNCEMENT UNIT

SA-10
Genel Özellikleri /General Features:
Besleme Gerilimi/ Supply Voltage
Ses çıkış gücü/ Audio Output Power
Bekleme akımı/ Stand By current
Kat bilgisi kapasitesi/ Number of stops count
Girişler/ Inputs
Kat bilgi girişi/ Stops address
Montaj/ Installation
Bağlantılar/ Connections

:
:
:
:
:
:
:
:

10-28Vdc
2W max. (Ayarlanabilir/Adjustable)
~3mA
17
10-28Vdc (Ortak uç seçilebilir/Common pole selectable)
Gray – Binary (Seçilebilir/Selectable)
Ray’a geçme /DIN Rail
Geçmeli klemens ile (With socket connectors)

Bağlantı Şeması / Connections Diagram:
Acil Ayd. (Emr. Light)
Acil Ayd. (Emr.Light)

Hoparlör / Speaker

Sitemin acil aydınlatma çıkışı
buraya girildiğinde, enerji kesintisinde
kurtarma mesajı seslendirilir.

Hoparlör / Speaker

Ses Ayar /
Volume Control

Ayarlar / Setup DIP Switch
(Ayarlar değiştirildiğinde, yeni ayarın
işlevsellik kazanabilmesi için SA-01’in enerji
beslemesi kesilmeli ve beş saniye sonra
tekrar verilmelidir.)

Emergency message signal input

Besleme - / Supply Besleme + / Supply +

(Please turn off the power of SA-01 and turn on
again after five seconds for the new settings to
take effect.)

G0 – G4 (A – E) gray kod ya da
binary sistem için kat bilgisi adres
girişleridir. ‘COM’ girişine negatif
uç bağlandı ise, bu uçlardan
+pozitif gerilimin verilmesi
gerekir. Tam tersi uygulama da
mümkündür.

DIP Switch ayarları/DIP sw. Position desc.)
1. Gray/Binary seçimi (Gray/Binary selector)
(ON = Binary)
2. İlk durak ‘-3’ (First floor is ‘-3’) (ON= -3)
3. İlk durak ‘-2’ (First floor is ‘-2’) (ON= -2)
4. İlk durak ‘-1’ (First floor is ‘-1’) (ON= -1)
5. İlk durak ‘0’ (First floor is ‘0’) (ON= 0)
6. İlk durak adresi 000/0001 (First floor address is
0000/0001) (ON = İlk durak : 0001)

G0 – G4 (A – E) are gray code or
binary code address inputs. If the
‘COM’ port is connecting to signalground, the inputs will activate with
positive polarity. Opposite application
is possible too.

+ -

+ -

G0 (A)
G2 (C)
G3 (D)
G4 (E)

(10-28Vdc)

Kapı Aç sinyali (Door Open signal)
Yukarı yön sinyali (UP direction signal)
+ -

Aşağı yön sinyali (DOWN direction signal)
Aşırı yük sinyali (Over Load signal)

+ -

Servis Dışı sinyali (Out Of Service signal)

Power Supply

(10-28Vdc)

Power Supply

Ding-Dong sinyali (DD signal)
Kapı Kapa sinyali (Door Close signal)

G1 (B)

Güç kaynağı

Güç kaynağı

(*) Yön bilgisi anonsu, “KAPI_AÇ” sinyalini takiben
var olan YÖN_SİNYALİ’ ne göre seslendirilir.
(*) DOOR_OPEN signal and DIRECTION_SIGNAL must
activated for travel direction message
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Daha fazla
detaylı bilgi için
(For more detail,
please refer to)

