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PARALEL İHBAR LAMBASI 

Parallel Warning Light
TANIM: ALP-01 Paralel İhbar Lambası Konvansiyonel ve Adresli Algılama Cihazları ile tam uyumlu olacak 
şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Paralel İhbar Lambası Asma Tavan Veya Yükseltilmiş Döşeme 
içerisinde kalan ve alarm durumuna geçen dedektörlerin alarm yerini saptamayı sağlar. Dedektör 
sayısının fazla ve detektöre ulaşılmasının güç olduğu bölümlerde bağlı olduğu dedektörün algılama yapıp 
yapmadığını tespit için kullanılır. ALP-01 Paralel ihbar Lambası iki parçadan oluşan Beyaz renkli kasası 
sayesinde kolay monte edilebilen bir üründür. ABS plastikten imal edilen kasanın yapısı sayesinde, cihazın 
kablo bağlantıları tabanına oturtulmadan önce yapılabilmektedir. 

DEFINITION:  ALP-01 Parallel Warning Lamp has been designed and developed to be fully compatible 
with Conventional and Addressable Sensing Devices. Parallel Warning Lamp allows to detect the Alarm 
Location of the Detectors that are in the Suspended Ceiling or Raised Floor and go into alarm. It is used to 
detect whether the detector to which it is connected is detecting in areas where the number of detectors 
is high and the detector is difficult to reach. ALP-01 Parallel Warning Light is a product that can be easily 
assembled thanks to its white colored casing consisting of two parts. Thanks to the structure of the case 
made of ABS plastic, the cable connections of the device can be made before it is placed on the base.

TEMEL ÖZELLİKLER
• Elektronik ve ledli tasarım
• No polarize
• Yüksek Kalite ve güvenilirlik
• Smd Devre Kart Tasarımı
• İndikatör çıkışlı Farklı Marka tüm dedektörler ile 
uyumlu
• Estetik Görünüm Kolay Montaj
• ABS Plastik gövde
• 2 yıl garanti

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

IP protection IP33

Operating Voltage 24V DC

Operating Current 20mA Max,  2mA Min

Operating Temperature -10°C to +50°C

Alarm Indicator Red Bright Color

Material and color ABS, White

Cable 1 pair of poles

Dimensions 70 mm x 35 mm

Weight 60 gr

MAIN FEATURES
• Electronic and led design
• No polarized
• High Quality and reliability
• Smd Circuit Board Design
• Compatible with all different brand detectors with 
indicator output
• Aesthetic Appearance Easy Installation
• ABS Plastic body
• 2 years warranty

ADRESLİ SİREN KONTROL MODÜLÜ 

Addressable Sounder Control Module
TANIM:  1-1050 Siren Kontrol Modülü Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve 
geliştirilmiştir. Yangın Senaryosuna uygun olarak Sesli ve Flaşörlü uyarı cihazlarını kontrol eder. gecikmeye 
olanak sağlar. 1-1050 kolay monte edilebilen, adresli elektronik Kontrol Modülüdür. Her modül 1 adres 
almaktadır. Loop hattna ilave olarak extra 24V DC Besleme enerjisine ihtiyaç duyar. Modül üzerinde 1 adet 
alarm ve 1 adet Hata ledi bulunmaktadır. 16 adet pinli özel motaj tabanı sayesinde sıva üstü bağlantı imkanı 
vardır. 

DEFINITION:  1-1050 Sounder Control Module is designed and developed to be fully compatible with the 
Fire Panels. It controls audible and flasher warning devices in accordance with the Fire Scenario. It allows 
delay. 1-1050 is an easily mountable, addressable electronic Control Module. Each module takes 1 address. In 
addition to the loop line, it requires an extra 24V DC power supply. There is 1 alarm and 1 Error LED on the 
module. Thanks to the special mounting base with 16 pins, it is possible to connect to the surface.

TEMEL ÖZELLİKLER
• Intelligent algılama ve haberleşme protokolleri,
• Yüksek Kalite ve güvenilirlik
• Smd Devre Kart Tasarımı
• Yangın Senaryosuna uygun çalışma
• Alarm.hata durum ledi
• Bölgesel Siren çıkışı
• Estetik Görünüm Kolay Montaj
• ABS Plastik gövde
• 2 yıl garanti

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Standard EN54-18

IP protection IP33

Operating Voltage 24V DC loop voltage(+-%10)

Operating Current 500mA Max,  3 mA Min

Operating Temperature -10°C to +50°C

Notifications Yellow Led(Fault),Red 
Led(Alarm)

Material and color ABS, Red or White

Cable 1 pair of poles 1 pair of ex. feeds

Dimensions 120mm x 80 mm x 40mm

Weight 150 gr

MAIN FEATURES
• Intelligent detection and communication protocols,
• High Quality and reliability
• Smd Circuit Board Design
• Working in accordance with the Fire Scenario
• Alarm error status led
• Regional Sounder output
• Aesthetic Appearance Easy Installation
• ABS Plastic body
• 2 years warranty


