KR-D025
Imagine

Intretinere

∙∙ Led indicator de stare
∙∙ Montare usoara prin lipire sau fixare cu suruburi
∙∙ Interspatiu 1 cm
∙∙ Utilizare la interior

∙∙Culisati transmitatorul in sus pentru a-l detasa de catre capac;
∙∙Eliminati bateria veche;
∙∙Introduceti o baterie noua 12V/23A alkalina respectand

Specificatii

∙∙Testati transmitatorul folosind magnetul;
∙∙Fixati transmitatorul la loc pe capac culisandu-l in jos pe capac.

∙∙ Alimentare interna:
∙∙ Interspatiu:		
∙∙ Indicator stare:		
∙∙ Distanta de transmisie:
∙∙ Frecventa:		
∙∙ Modulatie:		
∙∙ Montare:		
∙∙ Material:		
∙∙ Temperatura:		
∙∙ Umiditate:		
∙∙ Masa bruta:		
∙∙ Dimensiuni transmitator:
∙∙ Dimensiuni magnet:
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Contact magnetic wireless pentru usa/ fereastra

Caracteristici

1 x baterie 23A 12Vcc
1 cm
LED
100m (camp deschis)
433.92 MHz
ASK
pe usa, fereastra
ABS alb
- 10°C / + 55°C
<95% fara condensare
0.048kg
76(L) x 36(l) x 16(A)mm
55(L) x 12.5(l) x 14(A)mm

Pentru inlocuirea bateriei urmati pasii de mai jos:

polaritatea;

Continut pachet
∙∙1 x contact magnetic KR-D025
∙∙1 x baterie 23A 12Vcc
∙∙2 x banda dublu adeziva
∙∙suruburi de prindere

Descriere

FISA TEHNICA

KR-D025
Contact magnetic wireless pentru usa/ fereastra

Instalare
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KR-D025 este un contact magnetic wireless pentru orice fel de
usi sau ferestre indiferent de tip sau de directia de deschidere.
Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea senzorului cu banda
dublu adeziva inclusa sau fixarea acestuia cu suruburile de
prindere incluse in pachet.
Conectarea la sistemul de alarma se face extrem de usor.
Atunci cand sistemul este armat, iar distanta dintre magnet si
transmitator depaseste 1 cm, senzorul trimite un semnal catre
unitatea centrala care va alerta instantaneu utilizatorul.

Pentru fixarea senzorului folosind banda dublu adeziva, curatati
foarte bine suprafata pe care va fi lipit.
Pentru fixarea cu suruburile de prindere, indepartati capacele
transmitatorului si a magnetului si fixati-le cu ajutorul
suruburilor. Fixati transmitatorul prin culisarea pe capac.
Este recomandata instalarea transmitatorului pe partea fixa a
usii (toc) iar a magnetului pe partea mobila (foaia de usa).
Distanta dintre transmitator si magnet nu trebuie sa depaseasca
1 centimetru.
Pe lateralul transmitatorului si al magnetului se afla cate
un marcaj in forma de triunghi. Este obligatoriu ca cele doua
marcaje sa fie pozitionate fata in fata pentru ca senzorul sa
functioneze corect.

Observatii
EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

