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Siréna Odyssey 4 & 4E 

Instalační manuál 
 
 

 
 

Montáž sirény 
Vyberte vhodné místo k instalaci sirény, která odpovídá následujícím kritériím: 
- co nejvíce na očích, aby zastrašila narušitele 
- výhodou je umístění pod krytem (např. pod okapem) 
- dostatečně vysoko mimo dosah, aby odradila od pokusů jí poničit 
- bezpečný přístup po žebříku 
- možnost snadno přivést kabeláž 
- Instalační místo musí snést zatížení sirény 
 
K připevnění krytu sirény slouží otvory v rozích sirény, siréna má rovněž středový otvor, který pomáhá při montáži 
a nastavení polohy sirény. Pro detekci odtržení sirény z místa instalace použijte další šroub, který musí procházet 
skrze otvor v blízkosti duálního tamperového spínače. Ujistěte se, že hlava šroubu zůstala mírně povolená a 
přepínač tak zůstává ve stejné úrovni a správně se uzavírá po připevnění krytu sirény. 
 
Poznámka: Pro nejlepší vodotěsnost by měla být siréna přišroubována těsně k povrchu. 
 

Technický režim (Hold-off mód) 
Každá siréna Texecom umožňuje aktivovat speciální režim (technický režim,hold-off mód), kdy nedochází 
k aktivaci sirény (např. během instalace a servisních zásahů). To umožňuje, aby pouze autorizovaní technici měli 
přístup do ústředny bez aktivace tamperové ochrany. 
 

Zapojení sirény 
Připojte sirénu k ústředně následujícím způsobem: 
 
A (12V)  Kladný pól napájení (+ 12V) 
B (BELL) Aktivace sirény (připojením 0V) 
C (TAMP) Výstup tamperového spínače (odpojuje 0V) 
D (0V)  Záporný pól napájení (0V) 
S (STRB) Aktivace blikače (připojením 0V) 
 
Siréna byla navržena tak, aby byla kompatibilní s celou řadou ústředen, pro optimální využití však doporučujeme 
používat některou z ústředen firmy Texecom. 
 
 
Následující tabulka ukazuje, jak připojit sirénu k ústřednám Texecom a ostatním: 
 

Typ ústředny A B C D S 
Texecom A B C D S 
C&K Aktive 5, Securit BELL + S - 24 TAMPER AUX - ST - 
Menvier TS510,700,800 BELL 12V BELL TRIG BELL TMP 0V STB 
Scantronic 9448 až 9800 + 12V BELL TR 0V STR 
 
Při instalaci doporučujeme nejdříve připojit kabeláž v siréně a následně připojit kabeláž v ústředně, siréna tak 
bude od počátku napájena z ústředny.  
Pokud je obvod tamperu při připojení napájení rozpojen, siréna bude aktivována na cca 5 sekund a poté bude 
automaticky aktivován technický režim (sirénu nebude možné aktivovat). 
Rozpojený  obvod tamperu je indikován blikáním LED na levé straně sirény. Dále připojte zálohovací akumulátor 
– odpojte červený vodič ze svorky "N/C" a připojte jej ke svorce „Battery +“. Nasaďte vnější kryt a zajistěte jej 
přiloženými šrouby. 
Pokud je znovu připevněn vnější kryt (obvod tamperu je uzavřen), LED budou rychle blikat. Za dvě minuty 
dochází k přechodu do normálního (provozního) režimu,což je indikováno pomalým blikáním LED. Je-li kryt znovu 
odstraněn v rámci uvedených 2 minut, potom siréna opět automaticky přejde do technického režimu. 
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Poznámka: Byla-li ústředna zapnuta s uzavřeným obvodem tamperu, potom nebude automaticky aktivován 
technický režim (siréna nebude 5 sekund houkat). Abyste zabránili aktivaci sirény před odstraněním krytu, musíte 
aktivovat servisní režim „ručně“ (viz str. 3). 
 
Poznámka: V technickém režimu je rovněž blokována funkce blikače. 
 
Poznámka: Technický režim bude okamžitě zrušen, pokud dojde k aktivaci sirény z ústředny. 
 

Volitelná metoda připojení "nejdřív AKU" 
Technický režim je automaticky zrušen po uzavření obvodu tamperu a je-li siréna napájena z ústředny. To 
umožňuje technikovi napájet sirénu pouze z akumulátoru a následně upevnit kryt, přičemž siréna se nemůže 
sama aktivovat (do připojení napájecího napětí ústředny). 
 
Poznámka: Pokud je obvod tamperu uzavřen a siréna je napájena pouze z akumulátoru, LED na pravé straně 
bude rychle blikat, a signalizovat tak, že nemůže dojít ke zrušení technického režimu, dokud nebude připojeno 
napájení z ústředny. 
 
!!! Příliš dlouhá doba instalace metodou "nejdřív AKU" bez napájení z ústředny může zapříčinit nevratné zničení 
akumulátoru. Výrobce doporučuje napájet sirénu z akumulátoru max. 24 hodin. 
 

Instalace více sirén 
Pokud je připojeno více sirén, může proudový odběr překročit možnosti sirénového výstupu ústředny. Toto 
omezení lze obejít aktivací SCB módu u všech připojených sirén kromě jedné. 

SCB mód 
V tomto módu odebírá siréna při aktivaci více proudu z interního akumulátoru než z ústředny. Ačkoli hlasitost je o 
poněkud nižší, lze tak díky menšímu proudovému odběru připojit další sirény do systému. Pro výběr SCB módu 
připojte nejprve akumulátor k siréně, avšak napájecí vodič ponechejte ve svorce“N/C“. Zapojte propojku JP1 na 
pozici SCB. Nyní je možné připojit i napájení z ústředny. 
 
Poznámka: Pokud je obvod tamperu uzavřen a siréna je napájena pouze z akumulátoru, LED na pravé straně 
bude rychle blikat a signalizovat, že je aktivován technický režim, který bude aktivní, dokud nebude připojeno 
napájení z ústředny. 
 
Zapojení více sirén současně: 

 
 

Pokud je v pořadí první siréna otevřena, automaticky bude aktivována a nebude vyhlášen tamper poplach 
(pomocí tamper výstupu sirény). Pokud je otevřena druhá siréna, obě sirény budou aktivovány a na ústředně 
bude opět vyhlášen tamper poplach. 
 
Poznámka: Při výběru SCB módu musí být akumulátor připojen před napájením z ústředny. Pokud je připojeno 
více sirén k jedné ústředně bez aktivace módu SCB, proudový odběr může být vyšší než max. proud výstupu na 
sirénu. Pokud je siréna napájena z ústředny v módu SCB, avšak bez připojeného akumulátoru, potom siréna 
nebude pracovat. 
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Uvedení do provozu 
Většina sirén umožňuje provádět test sirén. Neumožňuje-li Vaše ústředna testovat funkci výstupů, jednoduše 
aktivujte (zapněte, nastavte) zabezpečovací systém a vyvolejte poplach. Ověřte rovněž, že bude siréna 
aktivována při odpojení napájení z ústředny (blikač přitom není aktivován). 
 
Poznámka: Některé ústředny umožňují nastavit dobu aktivace sirény (délka sepnutí/rozepnutí výstupu pro 
aktivaci sirény), čas aktivace je v siréně omezen na 15 minut.  
 
Vezměte v úvahu, že není možné garantovat plně nabitý akumulátor při instalaci. Při uvedení do provozu 
může proto siréna vyžadovat napájení z ústředny po dobu než se akumulátor dostatečně nabije. 
 

Servis 
UPOZORNĚNÍ:  KRYT NEOTEVÍREJTE DŘÍVE NEŽ 3 MIN. PO POSLEDNÍM BLIKÁNÍ BLIKAČE. 
 
Pokud je třeba provést servisní zásah, potom je nezbytné aktivovat technický režim,aby nebyl vyvolán tamper 
poplach při otvírání krytu sirény. Technický režim lze vyvolat pouze v případě, kdy je uzavřen obvod tamperu. 
K vlastní aktivaci technického režimu je nutné během 30 sekund 3x sepnout/rozepnout výstup pro blikač. To lze 
provést aktivací-deaktivací výstupu pro blikač v rámci funkcí použitého zabezpečovacího systému. Pokud použitý 
systém takovouto funkci neumožňuje, potom 3x připojte vodič S na 0V. Technický režim je indikován blikáním 
pouze pravé LED. 
 
Není-li během 15 minut od aktivace technického režimu rozpojen (otevřen) obvod tamperu, potom dojde 
k automatické deaktivaci technického režimu, pokud nebude obvod tamperu v následujících 2 minutách narušen. 
Tento stav je indikován rychlým blikáním obou LED. 
 
Jakmile je vnější kryt sirény otevřen, bude LED na levé straně blikáním indikovat, že je obvod tamperu narušen. 
 
Po opětovném  připevnění vnějšího krytu a tím i uzavření obvodu tamperu začnou obě LED rychle blikat, což 
signalizuje, že během 2 minut bude technický režim zrušen a narušení tamperové ochrany ústředny tak může 
opět vyvolat tamper poplach. Normální režim je indikován pomalým blikáním obou LED. 
 

LED signalizace 
LED blikají pomalu Normální režim 
Levá LED bliká Technický režim aktivní, narušen tamper 
Pravá LED bliká Technický režim aktivní, tamper je uzavřen 
LED blikají rychle Technický režim aktivní, bude zrušen během 2 minut  
 
Poznámka: během technického režimu není blikač aktivní.  
Poznámka: Je-li siréna aktivována z ústředny, dochází k automatickému zrušení technického režimu. 
 

Bezpečnost 
!!! INSTALACI A ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI !!! 
 
Všechny blikače vytvářejí nebezpečné napětí, siréna je však opatřena dvojitou obvodovou ochranou. Když je 
blikač deaktivován, je vyvoláno poslední bliknutí, které odstraní vysoké napětí. Siréna je navržena tak, aby 
veškeré nebezpečné napětí bylo odstraněno během 3 minut od poslední aktivace. 
 
Pro vaši vlastní bezpečnost doporučujeme dodržovat tato doporučení při instalaci nebo servisu přístrojů: 
- NIKDY neodstraňujte kryt, je-li blikač aktivní. 
- POČKEJTE ještě 3 min. po ukončení blikání než odstraníte kryt 
- NEDOTÝKEJTE SE částí el. desky s nálepkou "Warning High Voltage" (Pozor vysoké napětí) 
 
! Siréna blokuje blikač při otevření tamperu, toto bezpečnostní opatření nelze deaktivovat. 
! Když siréna houká, piezo element produkuje vysoké napětí. Přestože toto není životu nebezpečné, vyvarujte se 
kontaktu s ním, zejména, když používáte různé nástroje nebo žebřík. 
! Piezo transformátor TF1 bude během a po houkání sirény velmi horký. Přestože to není životu nebezpečné, 
vyvarujte se kontaktu s ním, zejména, když používáte různé nástroje nebo žebřík. 
 
Dodržujte prosím následující pokyny, týkající se zacházení s akumulátorem : 
- nevhazujte do ohně - nezkratujte 
- nezahřívejte - nerozebírejte 
- nedobíjejte příliš - vyměňujte pouze za totožný typ nebo ekvivalent 
 
Poznámka: Při likvidaci akumulátoru dbejte místních zákonů. 
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Technická specifikace 
 

Všeobecné 
Hlasitost 
 - Odyssey 4E 
 - Odyssey 4 

 
max. 109dB 
max. 115dB 

Čas aktivace sirény <= 15 min. 
Provozní teplota -25°C až +55°C 
Skladovací teplota -25°C až +60°C 
Prostředí elektromag. kompatibility obytná / komerční / lehký průmysl /průmysl 
 
 

Elektro 
Napájecí napětí 12VDC  
Odběr proudu při 12VDC 
 - klidový 
 - blikač 
 - bzučák 
  - Odyssey 4E 
  - Odyssey 4 

 
15mA 
110mA 
 
300mA 
425mA 

AKU 
 - typ 
 - napětí 
 - kapacita 

 
NiMH  
7.2VDC 
320mAh 

Trubice blikače 1Ws 
Kmitočet blikače 1Hz *# 
Čas vybití (<=60VDC) <=180 sek. 
LED 
 - jas 
 - kmitočet blikání (uzavřený tamper) 

 
100mcd 
1Hz střídavý 

 
* ... Kmitočet se po 1 hod. blikání sníží na 0.125Hz (1 bliknutí každých 8 sek.). Je to vlastnost sirény, která snižuje 
odběr proudu a nelze ji zrušit. 
 
# ... Kmitočet blikání může být snížen na 0.5Hz při napájení menším než 12VDC. 
 
 

Vzhled 
Materiál 
 - Odyssey 4E 
 - Odyssey 4 

 
3mm polykarbonát / 3mm ABS 
3mm polykarbonát   

Orientace 
 - Odyssey 4E & 4 

 
vertikální nebo horizintální 

Montáž montážní otvory v rozích a uprostřed přístroje 
Tamper detekce 
 - Odyssey 4E 
 - Odyssey 4 

 
zeď a víko 
zeď, šroub a víko 

Rozměry 
 - Odyssey 4E & 4 

 
310mm x 196mm x 58.5mm 

Hmotnost 
 - Odyssey 4E & 4 

 
cca 1 250 g 

 
 

Normy 
Bezpečnost Odpovídá normě Evropské unie LVD (Low Voltage Directive) 

73/23/EEC (doplněna normou 93/68/EEC) 
Elektromagnetická kompatibilita Odpovídá normě Evropské unie EMC (Electro-Magnetic Compatibility) 

89/336/EEC (doplněna normami 92/31/EEC a 93/68/EEC)  
Specifikace zabezpečení Odpovídá EN50131-1/PD6662 stupeň 3, třída IV. 
 


