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Wyłączny dystrybutor produktów firmy AMC 

 

INSIDE 130 
Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 
(przetwornik PIEZO 105dB; LED; bez osłony metalowej; opcja 
podłączenia akumulatora 12V/2,2Ah) 

 
KOD 

INS130 

Zgodny  
z wymaganiami normy 

EN 50131-4 
INSTRUKCJA  PL 

 
Wydanie: 2 z dnia 07.03.2014 

Zastępuje wydanie: 1 z dnia 10.02.2014 
 

 
 
 
 

1. Wstęp 
 

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny INSIDE130 przeznaczony jest do stosowania w Systemach 
Sygnalizacji Włamania i Napadu. Dostępny jest w jednej wersji kolorystycznej: obudowa w kolorze białym, 
szkiełko sygnalizacji optycznej – czerwone.  

Sygnalizacja akustyczna zrealizowana jest w oparciu o przetwornik piezoelektryczny. Natężenie dźwięku 
generowanego przez sygnalizator wynosi 105dB w odległości 1 metra. 

Sygnalizacja optyczna zrealizowana jest przy pomocy nowoczesnych superjasnych diod LED, zamiast 
zwykłej żarówki dzięki czemu światło sygnalizatora jest bardzo dobrze widoczne, a urządzenie charakteryzuje 
się niskim poziomem poboru prądu i dużą niezawodnością.  
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2. Instalacja 
 

Montaż sygnalizatora powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego 
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do montażu systemów 
SSWiN. 

Na miejsce montażu sygnalizatora należy wybrać możliwie najbardziej niedostępną lokalizację, tak aby 
zminimalizować ryzyko sabotażu. Sygnalizator należy montować na płaskiej powierzchni za pomocą kołków 
rozporowych. 

W celu otwarcia obudowy INSIDE 130  należy  odgiąć zaślepkę (rys 1a), wykręcić wkręt blokujący  
a następnie odchylić górną część obudowy (pokrywy) do góry. 

Uwaga! Przy montażu należy zachować odpowiedni odstęp (minimum 5cm) górnej krawędzi obudowy 
sygnalizatora od sufitu lub innego elementu ograniczającego od góry, tak aby było możliwe ponowne 
założenie obudowy po zamontowaniu i skonfigurowaniu urządzenia. Przy montażu zwróć uwagę na 
prawidłowe ułożenie tampera. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono widok sygnalizatora. 
 
 
 

 

Rys. 1a 
Sygnalizator - widok z przodu 

Rys. 1b  
Sygnalizator - widok po zdjęciu obudowy 

 
Rys. 1c 

Płytka PCB sygnalizatora. 
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Opis zacisków:  
TAMPER: – zaciski antysabotażowe (N.C.) sygnalizatora  (tamper otwarcia i oderwania od ściany) 
S –  zacisk sygnału wyzwalającego (opis w tabeli 2) 
- +   – wejście zasilania 13,8VDC (przy pracy z akumulatorem)  
- BAT +   –  przewody do podłączenia akumulatora (12VDC / 2,2Ah) 
 
Zasilanie sygnalizatora doprowadza się do zacisków „+” i „-” 

Sygnalizator może pracować zarówno bez akumulatora, jak i z zamontowanym akumulatorem 
12V/2,2Ah, który należy podłączyć do gniazda oznaczonego „-BAT+”.  
Uwaga! W przypadku pracy z akumulatorem doprowadzone napięcie zasilające powinno wynosić od 13V do 
13,8V, aby zapewnić prawidłowy proces jego ładowania.  
 

3. Konfiguracja sygnalizatora 
 
Konfigurację sygnalizatora INSIDE 130 przeprowadza się za pomocą przełączników typu DIP-SWITCH  
(tabela 1a i 1b), które umieszczone są na płytce PCB (rys. 1c). 
 

 
 

 – DIP SWICH OFF 

 – DIP SWICH ON 
 
Funkcja tryb czuwania (Standby) - DIP1 

Ze względu na niski poziom poboru prądu, producent wprowadził funkcję dodatkowej sygnalizacji 
stanu systemu SSWiN. Za pomocą przełącznika typu dip-switch oznaczonego DIP1  możliwe jest włączenie 
tzw. trybu czuwania. W tym trybie sygnalizator emituje światło ze stałą częstotliwością (1błysk, co 4s) 
informując, że system jest zasilany i działa poprawnie.  
 
Tabela 1a 

 
 
 
 
 
 

Aktywacja sygnalizatora - DIP1, DIP2 
Mikroprzełączniki DIP2 i DIP3 służą do wyboru sposobu aktywacji sygnalizatora (patrz tabela 1b) 
 
Tabela 1b 

SPOSÓB AKTYWACJI SYGNALIZATORA 
Pozycja 

przełącznika 
DIP 

DIP 2 DIP 3                2   3 
OFF OFF Odjęcie „+” ze styku S  

 
ON OFF Podanie „+” na styk S  

 
OFF ON Podanie „-” na styk S (zwarcie styku do masy) 

 
ON ON Odjęcie „-”  ze styku S (rozwarcie  styku z masą) 

 

Pozycja 
przełącznika DIP 

 
TRYB CZUWANIA (standby) 

      1 
DIP 1 ON – tryb czuwania  włączony,  

OFF – tryb czuwania wyłączony   
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Schemat podłączenia sygnalizatora do centrali. 
 

Wyjścia centrali OUT3 i OUT5 umożliwiają zasilanie sygnalizatora napięciem +12V. Wyjście OUT3 
zostało zaprogramowane jako wyjście zasilające. Do sterowania sygnalizatorem wykorzystujemy jego wejście 
sterujące „S”, które jest zwierane do masy. Standardowo, gdy sygnalizator jest nieaktywny (brak alarmu) na 
jego wejście „S” jest podawane napięcie +12V poprzez rezystor polaryzujący 1kΩ z wyjścia OUT3. Sterując 
wyjściem OUT5 (zwierając to wyjście do masy), które jest podłączone poprzez rezystor 1kΩ  wysterowujemy 
stanem niskim wejście „S”, co powoduje załączenie sygnalizatora. 
 

4. Dane techniczne 
 

Model sygnalizatora INSIDE130 
Napięcie zasilania 13,8VDC 
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania 11VDC÷15VDC 
Maksymalny pobór prądu 800mA 
Pobór prądu w stanie czuwania 8mA 
Natężenie dźwięku 105dB w odległości 1m (Un=13,8VDC) 5’ ± 20% 
Zgodny z wymaganiami normy EN 50131-4 Grade 2 
Możliwość podłączenia akumulatora TAK (akumulator 12VDC/ 2,2 Ah) brak w zestawie 
Wymiary (H x W x D) 220 x 330 x 60mm 
Masa 0,7kg 
Temperatura pracy - 40°C÷55°C 

 

Zgodność z normami: 
 
CEI EN 50131-4:2010-08  
Grade 2  
Class 4 

  
RoHS 

 
 

 
Informacje dodatkowe 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania 
lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności, gdy wynika to z niedostosowania się do 
zaleceń  
i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 

Konieczne jest okresowe testowanie działania sygnalizatora. Większość central systemów SSWiN 
sygnalizuje nieprawidłowe działanie sygnalizatorów i informuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem 
na manipulatorze LCD lub diodą awarii na wyświetlaczu LED. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy 
natychmiast powiadomić instalatora systemu.  Sposób testowania i kontroli systemu SSWiN szczegółowo 
określa instalator. 

Sygnalizator INSIDE został wykonany zgodnie z wymaganiami dyrektyw EEC i 99/5/CE. Deklaracja 
zgodności dostępna jest na stronie www.pulsar.pl 
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OZNAKOWANIE WEEE 
 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi 
odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. 
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 
Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania 
zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego 
sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie 
znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyłącznym dystrybutorem produktów AMC jest: 
Pulsar K. Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland 
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia.  
2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) 
niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały 
zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1). 
3. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby 
producenta. 
4. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu 
reklamacyjnym.  
5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym 
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 
6. Okres naprawy z pkt. 6  może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w 
przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 
7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 
8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: 
- przyczyn niezależnych od producenta, 
 - uszkodzeń mechanicznych, 
- nieprawidłowego przechowywania i transportu, 
- użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,  
- zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich 
temperatur i czynników chemicznych,  
- niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 
9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub 
napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub 
nalepki gwarancyjne. 
10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej 
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 
11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości 
korzystania z urządzenia, w szczególności, jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub 
zastosowania urządzenia. 

 


