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HAZTEC 8-8114 

Усилвателна уредба-сирена за специализирано 
звуково-светлинно оповестяване 

Система за управление на сирени и специализирани светлинни тела с интерлок, 
трансфер на horn-ring, публично оповестяване, препредаване на съобщения от радио и 
два релейни изхода. 
Сваляемият контролен панел позволява монтиране на панела на таблото на автомобила и 
отдалечен монтаж на основното тяло. 

 Контролен панел 8-82104 [за усилватели 8-8114] 
Описание на предлаганите модели 

Модел Функции 

8-8114 Стандартен, 12V 

8-8114-V Като 8-8114, с допълнителни променливи тонове 

8-8114-24 Стандартен, 24V 

8-8114-24-V Като  8-8114-24 , с допълнителни променливи тонове 

N.B. Контролните панели работят на двете работни напрежения, но усливателните уредби са  или 
12 или 24 волта 
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Работа с 8-8114 
Забележка: Тоновете няма да звучат, докато входът за „блокиране“ не бъде 
свързан с положителен сигнал. 
Контролът на силата на звука трябва да бъде завъртян след позиция 9 часа. 

Функции на контролния панел - от ляво на дясно 
• Двуфункционален превключвател

 Сирена (Siren)
- При изключена позиция на съседният въртящ се превключвател

- дава wail тон, докато се държи, достига до максимална
честота; при освобождаване намалява до минимум, след което
спира. Светлините обикновено се програмират да се включват
за продължителността на тона.

- При избран тон с въртящият се превключвател - превключва
тон, както при A-B превключвател.

 Air Horn
Симулира звука на клаксона, докато бутонът е натиснат. Това е
единственият тон, който ще звучи без включено „блокиране“. Той
винаги ще бъде с цялата си дължина и сила, независимо от
зададената настройка за силата на звука.

 Ротационен превключвател
Избира тонове, както е показано. AUX обикновено е "pulsar", но
всички тон позиции могат да бъдат специално програмирани. Също
така релейните изходи са напълно програмируеми според
предпочитанията на потребителя.

• Бутони

 Релейни изходи: Левият управлява изход #1, десният изход
#2

 Radio re-broadcast: Виолетовият кабел е типично свързан с
говорителят или изхода на радиото на автомобила. Тример от страна
на усилвателя позволява да настройвате силата на звука на вашето
радио. По посока на часовниковата стрелка усилвате.

 A - B превключвател
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- В позиция A настоящия тон на сирената се включва при
последователни натискания на клаксона на автомобила

- В позиция B ще се върне към оригиналния тон след 5 до 20
секунди, както е програмирано.

• VOL
 Контролира силата на звука при публично оповестяване
 Контролира силата на сирената на моделите с променлив обем (8-

8114-V и 8-8114-24-V). 

Други функции 
• Публично оповестяване

Натискането на бутона на микрофона изключва всички други активности и
активира микрофана.

• Клаксон на автомобила
Когато е активна сирената работния тон на клаксона на автомобила се променя в
зависимост от положението на A - B превключвателя.

Променливи по сила тонове 
Позицията на мостчето в задната част на контролния панел определя дали 
сирената има тонове на фиксирана или променлива сила на звука 

Фиксирана сила на звука Променлива сила на звука (V) 

Връзка към контрола на звука Връзка извън контрола на силата на 
звука 

Не използвайте тази позиция за 
усилватели, различни от 8-8113 и 8-
8114 
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Инсталация 

Внимание! 
 Неспазването на следното може да доведе до повреда на системата

и да анулира гаранцията.
 Усилвателите могат да станат много горещи при употреба; уверете

се, че те са монтирани така, че да не причиняват щети на околната
среда и да не навредят на персонала.

 Уверете се, че захранването е изолирано преди монтажа.
 Осигурете правилно напрежение и полярност.
 Уверете се, че говорителят има правилен импеданс и капацитет на

захранването

Основно окабеляване 

Цвят Обозначение Функция 

Червен POS Положително захранване чрез подходящ номинален предпазител 
и кабел 

Черен NEG Постоянно отрицателно захранване чрез подходящ кабел 

Кафяв 
SPKR 1 

SPKR 2 

Използвайте само един от тези проводници и изолирайте другия. 
Вижте бележкитена следващата страница - "връзки на 
високоговорителите" 

Кафяв COM Говорител общ 

Бял HORN SWITCH Превключвател на клаксона на превозното средство (позитивно 
или отрицателно включено). 

Оранжев HORN Клаксон на автомобила 

Жълт INTERLOCK Сирената е активна, когато [+] напрежение от акумулатора е 
приложено към този проводник. 

Виолетов (x2) RADIO Radio rebroadcast входове 
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Свързване на високоговорителите 
o Свържете драйвера на високоговорителите към двата кафяви кабела.
o Клемата за нормално захранване на говорителя е [SPKR 2]. Ако обаче
напрежението на зареждане на автомобила надвиши 14,4V DC [28,8V за 24V
версия], вместо това използвайте [SPKR 1].

• Вход за клаксон
o Свързването на белия проводник към превключвателя на клаксона на
автомобила ще доведе до промяна на тона на сирената.

o Ако искате клаксонът на автомобила да бъде заглушен, когато сирената е в
действие, трябва да прекъснете веригата на клаксона на превозното средство
между клаксона и ключа му. Свържете оранжевата жица към клаксона и бялата
жица към ключа на клаксона. Когато се използва сирената, ще се отворят
контактите на релето в усилвателя, за да не се чува звукът на клаксона.
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Окабеляване на управлението на релейните изходи 

Цвят Обозначение Функция 

Червен (x2) POS Общо захранване
Оранжев 1 Релеен изход #1
Кафяв 1 Релеен изход #2

Релейни изходи 
 Общите захранвания трябва да се подават от индивидуално защитени

с предпазител кабели с подходящ размер.
 Всеки комутируем изход може да захранва до максимум 10 ампера.

Изход за логване на данни – налична само при определени софтуерни версии. 
Ако усилвателят е конфигуриран да има изход за запис на данни, това 
отнема мястото на релеен изход # 2. Изходът на запис на данни е активен 
винаги, когато сирената звучи и за всички позиции на регулатора на 
силата на звука за сирени с променлив обем. Изходът за данни не е 
активен при режим на публичен обявяване или радиопредаване  

Настройка на предварително зададените нива на звука (само за модели V) 

1. Завъртете селектора за избор на тон в позиция OFF
2. Завъртете селектора за сила на звука в позиция OFF
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3. Задръжте бутони AIR HORХ и  включени, като включвате и селектора за 
звука

4. Отпуснете двата бутона (  ще премигват) 
5. Завъртете селектора за избор на тон в желаната позиция
6. Завъртете селектора за сила на звука в позицията, която желате да бъде

минимална сила на звука.

7. Натиснете един от двата бутона
8. Новите настройки са запазени
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Решения за инсталация 

M6x10 винтове 
M6 шайби 

Монтажни скоби тип "A" 

Монтажни скоби тип "B" 

M4x7 винтове 
M4 пружинни шайби 
M4 шайби 
Забележка: Не използвайте винтове по-дълги от M7 

M4x12 винтове 

M3x25 черни винтове 
M3 гайки 
M3 пружинни шайби 
M3 шайби 

Гумени запушалки 

Скоба за микрофон и винтове 

6х20 мм винтове - може да се използва за фиксиране на 
монтажната скоба към превозното средство, само, ако са 
подходящи за конкретната инсталация 



www.haztec.uk 

Решения за инсталиране 

Опции за фиксиране и необходимите закрепвания: 
Контролен панел, фиксиран към усилвател и 
усилвател, монтиран на скобата 
Необходими закрепвания: 
M4x12 изпъкнали винтове 
Винтове M6x10 
M6 шайби 
Гумени запушалки 

Контролен панел, монтиран дистанционно върху 
повърхността 
Необходими закрепвания: 
M4x7 винтове 
M4 пружинни шайби 
M4 шайби 
Гумени запушалки 
Монтажни скоби тип "A" 

Контролен панел, монтиран дистанционно пред 
повърхността 
Необходими закрепвания: 
M4x7 винтове 
M4 пружинни шайби 
M4 шайби 
Гумени запушалки 
Монтажни скоби тип "B" 

Контролен панел, монтиран дистанционно върху 
съществуващата фиксираща повърхност 
Необходими закрепвания: 
Черни винтове M3x25 
M3 гайки 
M3 пружинни шайби 
M3 шайби 
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Спецификация 

Номинално работно напрежение 

12V усилвател 12 V, 12 A max. 

24V усилвател 24V, 6A max. 

Контролен панел 12 до 24 V (Dual voltage) 

Постоянен ток - т.е. превключватели на 
контролния панел  Изкл. 

12V усилвател < 1mA (+2mA, ако входът за „блокиране“ остане включен) 

24V усилвател 
< 1.5mA (+5mA, ако входът за „блокиране“ остане 
включен) 

Толеранси на електрическата система 

Изисквания на високоговорителите Single speaker, 11 , 100 W 

Изходи за светлинна сигнализация (лайтбар) 2 x 10 A релейни контакти 

Изкривяване на усилвателя 5% 

Честотен обхват 300 Hz до 3 kHz +/-3dB 

Температурен обхват на работа -20 °C до + 50 °C

Размери, когато е разделен, за отдалечен монтаж 

Усилвател 164mm x 143mm x 44.5mm (ДхШхВ) 

Контролен панел 141mm x 44.5mm x 27mm (ШхВхД) + управление 13mm. 

Размери при комбиниране, за монтаж на таблото с конзола и кабели за свързване 

177mm x 143mm (ДхШ) + управление 13mm x 44.5mm (ВхД). 


