SOĞ
ĞUK ODA
O
SMS
S
v
ve SA
ABİT TELEF
T
FON
ALA
ARM & UZA
AKTA
AN KO
ONTRO
OL SİS
STEM
Mİ
KNT ‐ GSM8 ‐ SOG
S
SMS ve
e sabit tele
efon hatlı paket
p
tip ala
arm ve uza
aktan kontrol sistemi . Soğuk od
da,
sistem odası, dep
po, konut, ofis,
o
tekne , bahçe, ba
ağ evi vb.. herhangi bir alanda
a
yüksekk sıcaklık, nem,
n
enerji kesintisi, UPS arıza
a, izinsiz giriş vb.. 8 kkanala kadar
alarm izzleme yapar, 2 çıkışlla da uzakttan SMS yollayarak
y
mekanda
m
i stenen herhangi
bir siste
em çalıştırılabilir (Ayd
dınlatma, ssulama, ka
apı, ana ele
ektrik-gaz vvb..) Tüm
mesajla
ar SMS ola
arak tek tek ve ayrıca
a sabit tele
efon hattı üzerinden ssesli bir genel
alarm o
olarak bildirilir.

UY
YARILA
AR :
ANTE
EN:
Enerjii vermed
den önce
e üst tarafftaki ante
eni takınız
z.
Aksi ttaktirde sistem
s
za
arar göre
ebilir !!
TAJ:
MONT
 Duvar mo
ontajını kutunun
k
d
dört köşes
sindeki montaj
m
oy
yuklarınıın
içinden yapınız.
y
Kutunun
K
içç tarafına
a müdaha
ale etmeyyiniz. Sistem
g
garanti kapsamı
k
dışında kalır !!
 S
Sistem doğrudan güneş, b
buhar, ısı,, hava ak
kımı, aşırıı soğuk ve
v
ssıcak alm
mayan korunaklı a ncak hav
vadar bir yere mon
nte edilmelidir.
(10oC-40oC / Maks %80
% Rh)

 Her taraffında havalandırm
ma amacıy
yla en az 10cm bo
oşluk
bırakılma
alıdır
 T
Tercihan sağ yan taraftaki deliklerin
n görüleb
bileceği şe
ekilde mo
onte
e
edilmelidir
U İÇİ MÜD
DAHALE :
KUTU
Kutu iççi ve kap
pağa sade
ece aşağ ıdaki durrumlarda müdahal e edilir :
1. Akü
A pabu
ucunu bağ
ğlamak, sökmek,
s
akü deği ştirmek
2. Kapaktak
K
ki sabit h
hat telefon
n arayıcıy
yı gerekti ğinde
p
programl
amak
3. Kapaktak
K
ki sensör kablolarını gerekttiğinde ba
ağlamak,
s
sökmek
A:
ARIZA
Herha
angi bir arrızada sis
stemin ku
utusuyla birlikte, sadece ssensör ka
ablo
girişleri, enerji ve telefon hatları sökülerek firmamıza gönde
erilmesi
mektedir.. Dolayısıyla monttajda aşa
ağıdakilerre dikkat e
edilmelidir :
gerekm
1. Enerji kablosu şeb
bekeye ssabit değil, priz üze
erinden b
bağlanma
alıdır.
Anten ka
ablosu kolay sökül ebilir şek
kilde uzatılıp bağla
anmalıdırr
2. A
3. S
Sabit tele
efon kablo
oları sol ttaraftaki sokete
s
ko
olayca takkılıp
ççıkartılab
bilmelidir
4. Gönderiliirken akü
ü pabuçla
arından biiri mutlak
ka sökülm
meli ve
bantlanm
malıdır.
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HIZ
ZLI KUR
RULUM KILAVU
UZU
MONT
TAJ ÖNCE
ESİ TEST
T:
1- C
Cihazın çalışmasını gö
örmek amaccıyla öncelik
kle bir masa
a üstünde aaçınız.
2- T
Tüm sistem
min kablolarıı bağlı ve ça
alışabilir durumdadır. Sistem
S
aşağğıdaki
parçalardan
n oluşur :
 1 Ad
det sistem kutusu
k
 1 Ad
det anten
 2 Ad
det sensör ve
v kablosu
 1 Ad
det dahili siren
 Elekktrik fişi
3- Enerji verm
meden üst ta
araftaki ante
eni takınız. Aksi
A
taktird
de sistem zzarar göreb
bilir !!
Sol yan tara
afta turuncu
u sokete bir direkt teleffon hattı takınız
4- S
5- T
Tanımlı cep
p telefonlarından birinin
n yanınızda
a olduğuna emin
e
olunuzz
6- S
Sireni iyice sarınız ve üzerini
ü
kapa
atınız
7- Fişi takınız..
oguk Oda A
Alarm Siste
emi Test Mesaji
M
www
w.kontek8- En çok 30sn içinde “So
m
muhendisllik.com” ve
e “Aku Hata
asi !!” mesa
ajı tanımlı cep telefonlaarına gelece
ektir.
9- Ö
Ön kapakta
aki gösterge
elerde “SET
T” düğmesin
ne basarak her
h iki senssör için test alarm
e
eşik değerin
ni not alınız
z. Sıcaklık b
bu değerin üstüne
ü
çıktığ
ğında sistem
m alarm verecektir.
10- Sıcaklık de
eğerleri bu değerin
d
üstü
üne çıktığın
nda, gösterg
gelerin üst taarafındaki limit
a
aşımı LEDi yanacak, normale
n
düşştüğünde sö
önecektir.
11- S
Sensör kab
blolarının en
n ucundaki m
metal algıla
ama kovanla
arından birinni elle yada
ü
üfleyerek ıssıtınız. Gösttergelerin b irinde sıcak
klık artmaya
a başlayacaaktır. Eşik de
eğeri
g
geçince, gö
östergede lim
mit aşıma illişkin nokta yanacak, kontak
k
sesi ggelecek ve siren
ççalmaya ba
aşlayacaktırr.
12- S
Sireni geçicci olarak sus
sturmak için
n ön kapağıın sol altındaki gizli anaahtar kenarra
ççekilebilir. Bu
B durumda
a içteki buzzzer çalmaya
a başlar. Da
aha sonra ddüzeltilmelid
dir.
13- En çok 30sn içinde “+5
5 Derece Y
Yuksek Sica
aklik !!” yad
da “-5 Dereece Yuksek
k
Sicaklik !!”” alarmı gelecektir
S
14- Bu arada te
elefonlara se
esli olarak g
genel alarm
m mesajı oku
unacaktır. T
Tüm telefonlar ikişer kez arandıktan
a
sonra
s
telefo n arama bitter.
Telefon ara
ayıcının aram
ma yaptığın
nı anlamak için karanlık
k bir ortamdda kutunun sağ
15- T
ttarafındaki deliklere ba
akınız. Aram
ma yapıldığıı sürece burradan hafifççe ışık gelec
cektir.
16- S
Sıcaklık lim
mit altına indiğinde siren
n susar, tele
efon arayıcı tüm aramaaları bitince durur.
17- A
Aynı denem
meyi 2. sens
sör ile de ya
apabilirsiniz
z
18- Kapak açılıp akü soketti takılırsa “A
Akü düzeld
di !!” mesajı cep telefoonlarına gellecektir.
Sistemi kap
patmadan önce
ö
üstteki göstergede
e “SET” düğ
ğmesine baasılı tutarak, ok
19- S
ttuşlarıyla “ +8 ” değerine getiriniz . (+5 Derec
ce oda norm
mal sıcaklığıının 3 derec
ce üstü)
20- Daha sonra
a alttaki gös
stergede “SE
ET” düğmesine basılı tutarak,
t
ok ttuşlarıyla “ -2
- ”
d
değerine ge
etiriniz. (-5 Derece
D
oda
a normal sıc
caklığının 3 derece üstüü)
21- A
Akü pabucu
unun birini söküp
s
bantl ayarak, mo
onte edileceği yere gönnderiniz.
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SAHA
A MONTAJ
JI :
Aşağıda
aki işlemlerii mutlaka sırayla uygul ayınız. Tam
mamlanan kalemi
k
işareetleyiniz.
1- Siste
em doğruda
an güneş, bu
uhar, ısı, ha
ava akımı, aşırı
a
soğuk ve sıcak alm
mayan
Maks %80 Rh)
korun
naklı ancakk havadar biir yere mon te edilmelid
dir. (10oC-40
0oC arası / M
2- Pano
onun her tarrafında hav
valandırma a
amacıyla en
n az 10cm boşluk
b
bırakkılmalıdır.
Tercihan sağ ya
an taraftaki deliklerin gö
örülebileceğ
ği şekilde monte
m
edilmeelidir
oyu monte edilecek
e
duv
vara bastıra
arak, dört kö
öşesinde ye
er alan
3- Pano
monttaj oyukların
nın içinden tornavida il e duvarı işa
aretleyiniz. İşaretli nokttaları
delerrek dübel ta
akınız ve kutuyu monte
e ediniz.
4- Enerrji vermeden
n üst tarafta
aki anteni vi dasına muttlaka takınız
z.
Aks
si taktirde sistem zarrar görebilir
ir !!
5- Soğu
uk odalara sensör
s
kablolarını etike
etlerine uygun olarak monte
m
edinizz. Metal kov
vanın
ucun
nun havayı hissetmesi
h
yeterlidir.
y
S
Silikon kablo
o kanal yada
a boru içindde kalabilir.
6- Sol yyan taraftakki turuncu so
okete direktt telefon hatttı takınız. Tercihan
T
Te lekomdan ilk gelişi
turuncu sokete takıp, mavii kablodan d
da tesisata ve diğer tellefonlara giddiniz. Bu du
urumda
em alarmda
a hattı kendiine alıp, ara
ama bittiğind
de tesisata verir. Bu duurumda tele
efonlar
siste
meşşgul olsa bile kesip, ara
ama yapar.
7- Siren
ni monte ed
diniz. Kenarındaki kılavvuz işaretini kullanabilirrsiniz. Devreeye alma bitene
kada
ar sirenin üsstü sıkıca kapatılabilir.
k
8- İlgili ccep telefonlarından en az birinin yyanınızda olduğuna
o
em
min olunuz
9- Akü ssoketini yerrine takınız ve fişi takın
nız.
10- En ççok 30sn içiinde “Soguk Oda Alarrm Sistemi Test Mesa
aji www.kon
ntekmuh
hendislik.c
com” mesajjı tanımlı ce
ep telefonlarrına gelecek
ktir.
11- Gösstergelerde oda sıcaklık
klarının düzzgün olarak okunduğun
na emin olu nuz
12- Gösstergelerde SET değerllerine basarrak oda sıca
aklık alarm değerlerini kontrol edin
niz.
Değ
ğerler yanlışşsa, üstte ve
erildiği şekil de düzeltiniz.
13- Sensör kablolarının en ucu
undaki meta
al algılama kovanlarınd
dan birini oddada elle ısıtınız.
b
sıcak
klık artmaya
a başlayaca
aktır. Eşik değeri geçinnce, gösterg
gede
Gösstergelerin birinde
limitt aşıma ilişkkin nokta yanacak, konttak sesi gellecek ve siren çalmayaa başlayaca
aktır.
14- En ççok30sn için
nde “+5 Derrece Yukse
ek Sicaklik
k !!” yada “-5
5 Derece Y
Yuksek Sica
aklik !!”
alarm
mı gelecekttir
15- Sireni geçici ola
arak susturm
mak için ön kapağın altındaki gizlii anahtar incce bir torna
avida ile
ara çekilebilir. Bu durumda içteki b
buzzer siren
nin kapatıldığını uyarm
mak için çala
ar.
kena
İşlem
mler tamam
mlandığında bu anahtarr mutlaka es
ski konuma getirilmeliddir !!
16- Bu a
arada telefo
onlara sesli olarak gene
el alarm me
esajı okunac
caktır. Teleffon arama, tüm
teleffonlar 2şer kez aranana dek sürerr. Panonun sağ tarafınd
daki delikle re karanlıktta
bakıılırsa, arayıccının çalıştığını göstere
en ışık görü
ülebilir
17- Sensör limit derecenin altına indiğinde
e siren susa
ar
18- Aynı denemeyi 2. sensör ile de yapın ız
19- Tele
efon arayıcı aramaların
nı bitirip, oda
a sıcaklıkları normale döndüğünde
d
e, pano kap
pağını
kapa
atınız, akün
nün takılı old
duğuna emiin olunuz, sirenin
s
üstü kapalıysa aaçınız.
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e sabit telefo
on hatlı 8 ka
anallı alarm
m ve uzaktan
n kontrol sis
stemidir. Sooğuk oda, siistem
SMS ve
odası, d
depo, konutt, ofis vb.. herhangi
h
birr alanda yük
ksek sıcaklık, yüksek nnem, enerji
kesintisi, UPS arıza
a, izinsiz girriş vb.. 8 ka
anala kadar alarm izlem
me yapar, 1 yada 2 çıkışla da
uzaktan
n SMS yolla
ayarak meka
andaki isten
nen herhang
gi bir sistem
m çalıştırılabbilir (Aydınla
atma,
sulama,, kapı, ana elektrik-gaz
e
z vb..) Tüm mesajlar SM
MS olarak tek
t tek ve ay
ayrıca sabit telefon
hattı üze
erinden sessli bir genel alarm olara
ak bildirilir.
4

odalara giden sensör kabloları
1- Arıza
a durumund
da sadece elektrik
e
fişi, o
k
vee sabit telefo
on
kablolarrı sökülmeli ve tüm sisttem anten dahil
d
Sistem
m arızasındaa i monte etttikten

1- S
Sol yan tara
afta turuncu
u sokete bir direkt teleffon hattı takınız. Ana teelekom giriş
şi
tturuncu hattta bağlanıp
p, tesisata g
gidiş de mav
vi soketten yapılırsa,
y
allarmda tüm tesisat
kesilir, alarm
m
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