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W³¹cznik

Syrena

OPCJA

-

Zasilanie 12V

NADAJNIK
Napiêcie pracy 12V
Pobór pr¹du 35mA
0mA czuwanie

12v

Opcja : wlutowaæ
przekaŸnik i
pod³¹czyæ syrenê

ODBIORNIK
Napiêcie pracy 12V
Pobór pr¹du 9mA

Kodowanie nadajnika pod nr LED ( uk³ad jumperów )

+ 12v

Zasilacz/Alarm

+

BEZPRZEWODOWY ALARM DO
PIWNICY SKLEPU GARA¯U ALTANKI
Zasiêg do 700m
.Mo¿liwoœæ zabezpieczenia dziewiêciu pomieszczeñ przez jedno urz¹dzenie odbiorcze
z pamiêci¹ i wyszczególnieniem pomieszczenia do którego zosta³o dokonane w³amanie
Mo¿liwe jest pod³¹czenie do 9 abonentów przez jedno urz¹dzenie odbiorcze np. je¿eli zosta³a
naruszona strefa ochronna w budynku np. nr 4 to informacje otrzymuj¹ (akustyczno-optyczn¹)
pozosta³e numery systemu. Odebrany sygna³ o w³amaniu zostaje wprowadzony do pamiêci i
wyœwietlony na skali diodowej, równoczeœnie pojawia siê sygna³ akustyczny. Umo¿liwia nam
to ustalenie nawet po czasie, do którego budynku dokonano w³amania. Prawid³owo
zainstalowane urz¹dzenie ochrania obiekt jak równie¿ miejsce w którym siê znajduje
Nadajnik posiada w³asne zasilanie, z tego wzglêdu jest niewra¿liwy na odciêcie pr¹du i
mo¿na je instalowaæ w pomieszczeniach nie posiadaj¹cych instalacji elektrycznej Tor
radiowy pracuje w przedziale bardzo wielkich czêstotliwoœci 315 Mhz z tego wzglêdu nie
wymaga skomplikowanych i du¿ych instalacji antenowych ( nadajnik i odbiornik posiada
w³asn¹ antenê 27 cm )(optymalna antena dla nadajnika 37,5cm ). Estetyczny wygl¹d i ma³e
wymiary umo¿liwiaj¹ dowolne usytuowanie w domu jak i ³atw¹ zmianê pomieszczenia, w
którym znajduje siê alarm
.INSTRUKCJA INSTALACJI
Nadajnik wyzwalany jest przez zwarcie w przypadku gdy wewn¹trz znajduje siê bateria (
miejsce po³¹czenia zaznaczone na obudowie) lub przez podanie 12 V na nadajnik. Ca³¹
instalacjê alarmow¹ mo¿na wykonaæ na drzwiach zabezpieczonego obiektu. Nale¿y
przykrêciæ nadajnik do drzwi ( nie mog¹ byæ metalowe ), zaœ antenê wyprostowaæ i skierowaæ
do góry. Za³o¿yæ mikrow³¹cznik pod zasuwê (roz³¹czaj¹cy alarm ), za³o¿yæ mikrow³¹cznik
krañcowy ( za³¹czaj¹cy alarm ) i po³¹czyæ oba mikrow³¹czniki szeregowo wraz z nadajnikiem.
W przypadku obiektu wiêkszego i posiadaj¹cego wiêcej otworów wejœciowych mo¿na
zastosowaæ dowoln¹ czujkê ruchu z wyjœciem kontaktronowym . Nadajnik w stanie czuwania
nie pobiera pr¹du
Przerobienie p³ytki z
czasowej sygnalizacji
akustycznej na ci¹g³¹.
1) Przeci¹æ œcie¿kê
2) Zalaæ cyn¹

Firma produkuje równie¿ :
! Zdalne sterowania od 1 do 8 kana³ów
/ tradycyjne zasiêg 100m / kwarcowe
200m / kwarcowe rezonansowe 400m /
kwarcowe rezonansowe heterodynowe
600m /
! Pods³uchy UKF kwarcowe - synteza
! Dzwonki bezprzewodowe
! Proste radiowe powiadomienia
stacjonarne od 1 do 9 kana³ów zasiêg
700m

