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Výrobce, společnost Ksenia Security, tímto prohlašuje, že 

Imago 

vyhovuje nezbytným požadavkům a ostatním souvisejícím ustanovením, jak je stanoveno 

normou EN50131-4 stupeň 3 CE. 

Kompletní prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.kseniasecurity.com 

Tento produkt musí být instalován dle pokynů, v souvislosti s platnými předpisy. Byl vyvinut 

pod záštitou kvality, spolehlivosti a výkonnosti, což jsou základní znaky společnosti Ksenia 

Security. Doporučujeme, abyste prověřili správnou funkci systému alespoň jednou měsíčně. 

Přesný sled kroků závisí na konfiguraci systému. Kontaktujte prosím instalační firmu, která 

předá soupis kroků, nutných pro vykonání těchto testů. Společnost Ksenia Security se vzdává 

jakékoli odpovědnosti za poškození zařízení, vzniklé neoprávněnou manipulací s produkty. 

Obsah tohoto manuálu může být pozměněn bez předchozího oznámení a manuál samotný 

právně nezatěžuje společnost KSENIA SECURITY 
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ÚVOD 

Zálohovaná venkovní siréna Imago je akusticko‐optický profesionální hlásič v unikátním, 
exkluzivním, a velmi kompaktním designu (maximální tloušťka sirény je 6 cm). Spolu s 
pokročilou technologií kombinuje nejlepší možný výkon s nejvyšší úsporou energie: vysoký 
akustický tlak, 3W LED blikač a pomocné vysoce účinné nízkoodběrové varovné LED. Siréna 
je plně řízena řadičem, který ověřuje všechny okolnosti a příslušným způsobem s nimi 
pracuje. Akumulátor je pod neustálým dohledem a jakékoliv selhání nebo výpadek energie 
je okamžitě signalizován ústředně. Imago je chráněn proti přerušení vedení, otevření krytu 
nebo odstranění ze zdi (tamper ochrana), a i přes své malé rozměry skrývá silný vnitřní kryt 
proti zapěnování. Použitý materiál (vysoce kvalitní PC s ochranou proti UV záření) a 
sofistikovaný projekt garantuje dlouhou odolnost proti všem povětrnostním vlivům. 

TECHNICKÉ ÚDAJE A FUNKCE  

• Moderní design s originálně řešeným a uživatelsky přívětivým rotačním otevíráním 
• Pevný PVC kryt (minimální tloušťka 3mm) s UV odolností  
• Pevný kovový zinkovanýž vnitřní kryt (proti zapěnování) 
• Různé akustické výkony pro tamper a přestřižení vedení (konstantní frekvence, proměnná 

frekvence) 
• Akustický a optický hlásič pro přestřižení vedení 
• Vysoký akustický výkon piezoelektrické sirény (>100dBA @ 1m)  
• Programovatelná maximální doba poplachu (3 nebo 10 minut)  
• Programovatelná výjimka tamperu  
• Kontrola životnosti akumulátoru a varování skrze výstup typu OC ‐500mA  
• Ochranná a izolační výbava základní desky (úprava máčením) 
• Napájecí napětí: 9V (min.) ‐ 13.8V (max.)  
• Proudový odběr: 10mA stand‐by / 120mA maximálně  
• Záložní akumulátor: 6VDC / 1,2Ah  
• Provozní teplota: ‐30° až +60 °C  
• Krytí: IP43  
• Rozměry (šířka x výška x hloubka): 195 x 330 x 60 mm  

• Hmotnost (bez akumulátoru): 1,2 kg 
• Hmotnost (se záložním akumulátorem): 1,5kg  
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1. Kryt 
2. Panty z nerezové oceli (2) 
3. Vnitřní kryt 
4. Zajišťovací šrouby vnitřního krytu (2) 
5. Tamperová ochrana 
6. Transparentní základna 
7. Upevňovací otvory základny (5) 
8. Zavěšovací otvory (2) 
9. Otvor úchytu proti odtržení 
10. Otvor pro vedení kabeláže 
11. Základna akumulátoru (1,2Ah) 
12. Úchyty akustické části (4) 
13. Úchyty řídící elektroniky (4) 
14. Zarážky (2) 
15. Akustický hlásič 
16. Akumulátor 
17. Řídící elektronika 
18. Kabeláž (2) +/‐ k akumulátoru 
19. Svorkovnice 
20. Řadič 
21. Tampery proti odtržení krytu (2) 
22. Konektor akustické sirény 
23. Nastavovací jumpery (3) (JP1‐JP3) 
24. Konektor pro ladění (nevyužitý) 
25. Prostřední 3W LED dioda 
26. Přídavné LED (2) 

Obrázek 1: Popis částí 
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PROVOZ SIRÉNY 

Základní deska je hlavní částí sirény Imago, umožňující její korektní fungování, přenos zpráv 
s ústřednou a ovládání návazných zařízení (např. akumulátor). Obrázek 2 zachycuje základní 
desku a její části.  

 

 

Obrázek 2: Základní deska 
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Jakmile je přivedeno napájení, blikač jednou zableskne a bzučák sirény provede krátké 
akustické potvrzení, ověřující správnost fungování všech částí. Modré signalizační LED diody 
budou navíc blikat (pomalu s frekvencí 1Hz) až do doby, než dojde k zavření krytu sirény 
(tamper spínače otevřené). Po zavření krytu bude LED blikat rychleji (frekvence 2 Hz) po 
dobu 20 sekund. Pokud je siréna napájena z ústředny, budou přídavné LED blikat (v 
časových oknech 300/700ms) po dobu 20 sekund. Následně siréna spustí svoji normální 
provozní činnost. V případě, že ještě nebude připojeno napájecí napětí k ústředně, přejde 
siréna do režimu s nízkou spotřebou a očekává externí napájení. 
 
Správný postup spuštění napájení sirény Imago je nejprve přivedení napájení z akumulátoru 
(6V / 1,2 Ah; Rozměry: 98 x 50 x 22mm ‐ akumulátor není součástí balení) a pak následně 
připojení hlavního zdroje napájení (typicky 13,8VDC) z ústředny. Je velmi důležité dodržovat 
toto pořadí. 
 
Pokud bude siréna znovu otevřena, budou modré LED svítit a siréna se vrátí zpátky do 
předchozího režimu. Jakmile bude přivedeno externí napájení, nechá siréna blikat LED diody 
po dobu 20 sekund a následně se uvede do stand‐by stavu a spustí svou plnou funkčnost. 
Siréna Imago krátce houkne a LED budou blikat (po dobu 300ms svítí/ po dobu 700ms 
budou zhasnuté), pokud:  

 
1. Chybí externí napájení (přestřižení vedení nebo napájení pod hodnotou 7,6VDC) 
2. Siréna je otevřena  

 
V prvním případě bude poplachový stav trvat až do obnovy napájení; maximálně však po 
dobu, nastavenou v softwaru. Na konci této doby – i pokud stále trvá poplachová událost 
– budou blikat pouze LED diody s cyklem 300ms svítící / 1.700ms zhasnuté. Pro 
opětovnou aktivaci akustické signalizace je nutné obnovit poplachový stav. 

Popis svorek  

 

První spuštění sirény 

[A][B]  KS‐BUS  Svorky sběrnice KS‐BUS 

‐ +  Napájení   Svorky přívodu napájení 13.8V  
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Tamperové kontakty sirény 

 
Siréna Imago disponuje dvěmi temperovými kontakty – jeden zajišťuje ochranu proti 
otevření krytu a druhý ochranu proti odtržení ze zdi (vpodstatě se jedná o dva spínače, 
řazené v sérii). Siréna kontroluje stav těchto spínačů a v případě jejich otevření aktivuje 
akusticko/optickou signalizaci.  

 
Automatický test baterie 
Pokud hodnota napětí na akumulátoru sirény Imago klesne pod 5V, přepne se siréna do 
režimu s nízkou spotřebou. V souvislosti s tím siréna nahlásí ústředně chybový stav „Nízká 
úroveň baterie“, na který lze dále navazuje volně programovatelný scénář v softwaru Basis, 
spouštějící následné aktivity. Siréna kontroluje stav akumulátoru každých 13 hodin.  

 
Funkce bezpečného vypnutí 
Dojde‐li k tomu, že napájecí napětí sirény pozvolna klesá (v rozsahu < 100 mV za minutu), 
nespustí siréna Imago akustický poplach vzhledem k faktu, že by v jeho průběhu mohlo dojít 
ke ztrátě napájecího napětí. Tato funkce může být užitečná tehdy, pokud dochází 
k pozvolnému klesání napájecího napětí (z výchozí hodnoty nad 12V na hodnotu 10,5V), a i 
při tomto poklesu nedojde k vyvolání poplachového stavu, i kdyby došlo náhle k přerušení 
napájecího napětí. Tato ochranná funkce umožňuje zabránit spuštění akustického poplachu 
a zefektivnit životnost akumulátoru v případě náhlého výpadku napájení. 

 

INSTALACE 
Siréna musí být instalována na těžko přístupném místě, čímž se předejde možným útokům 
na temperované části. Zvolená zeď nesmí mít žádné prohlubně a výstupky, aby nedošlo 
k nechtěnému spuštění tamperového kontaktu. Pro upřesnění korektní montáže se prosím 
vraťte k obrázku „Popis částí“ a postupujte dle následujících bodů: 
 
1. Vložte nerezové panty (v balení) a utáhněte vnitřní šrouby s ochranou, 
  zabraňující plnému dotažení      (2) 
2. Tlakem šroubováku do spodních rohů otevřete plastový kryt  (obrázek 3) 
3. Vyjměte základnový šroub kovového vnitřního krytu    (4) 
4. Vytažením vyjměte vnitřní kryt, přičemž dbejte, abyste nepoškodili 
  elektronické části       (3) 
5. Vyvrtejte otvory pro uchycení sirény na zeď    (7) 
6. Otvorem pro kabeláž protáhněte kabeláž, vedoucí k ústředně  (10) 
7. Zadní část sirény přišroubujte na zeď      (7) 
8. Vložte 6V akumulátor (není součástí dodávky), přičemž dbejte na polaritu 
9. Připojte kabeláž do svorkovnice       (19) 
10. Ověřte správné spuštění       (str. 6) 
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12. Uzavřete a zašroubujte vrchní kryt      (3) 
13. Zavřete kryt         (obrázek 3) 

Obrázek 3: Otevření sirény 
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 Imago ™ je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

• PVC kryt s UV‐odolností  

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 

 

 

Produkt podléhá normám pro elektrická zařízení. Tento produkt nesmí být smíchán s běžným směsným 

odpadem. Prosíme, recyklujte tyto prvky. 


