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1 ROZMĚRY

MAG1 COM MAG2

-35°C(-31°F) to +60°C(+140°F)

160g(5.5oz)approx.

-10°C(14°F) to +55°C (+131°F)

25mm
(1”)

26mm
(1”)

130mm
(5.1” )

2.5mm (0.1” ) ABS

QUALITY AS SURANCE

Certificate Number: FM 35285

Bezdrátový magnetický kotakt 868MHz

INSTALAČNÍ MANUÁL

Ask your distributor today for the Texecom full colour Product Guide.

BEZDRÁTOVÝ PROVOZNEDOTÝKEJTE SE

Made In
England

4

>1m

>1m

>1m

kovový překlad

kovové
skříně

<100m

RESET

Magnet
Montáž na neferomagnetický
materiál
• Maximální vzdálenost = 30mm
• Minimální vzdálenost = 15mm

Montáž na feromagnetický
materiál
• Maximální vzdálenost = 15mm
• Minimální vzdálenost = 5mm

TAMPER

Jazýčkový
kontakt

Maximální vzdálenost je 100m při přímé viditelnosti,
nábytek i stěny sni ují tuto vzdálenost. Před instalací
proveďtekontrolu intezity signálu.

č ž

Neinstalujte detektory do blízkosti kovových předmětů
a k elektro. instalacím

- Ka dý detektor je vybaven unikátním kódem, celkem je
dostupných 16 mil. kombinací.

- Detektory zasílají průměrně 12 kontrolních zpráv
v průběhu 30 minut.

- Detektor přená í informaci o nízkém napětí baterie
1 měsíc před jejím předpokládaným vybitím. V rámci
této doby by měla být provedena výměna baterie.

- Je určen pro použití s přijímačem RadioPlus
Intelligent Receiver

ž

š

Manipulace s Baterií
• Nevhazujte do ohně
• Nezahřívat
• Nedobíjet
• Nezkratovávat
• Nerozebírat
• Vyměňovat jen za stejný typ

Detektor bude sám vysílat poplach
slabé baterie pro potřebu výměny. Po vložení
baterie je nutné resetovat detektor mžikovým
zkratováním resetovací propojky

Při výměně baterie pou ijte v dy 3,6V Lithium
1/2AA.

ž ž

Dodavatel v České republice:

ATIS group s.r.o.
Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 Praha 10

tel.: 274 001 122
fax: 274 001 110
gsm: 608 446 600
e-mail: obchod@atisgroup.cz
www.atisgroup.cz

Izolační vložku vyjměte
při instalaci

Tyto svorky mohou být využity jako dva N.C. vstupy. Jsou-li MAG1 nebo
MAG2 odpojeny od svorky COM, potom je vyslána informace o narušení
detektoru. Svorky lze použít např. pro připojení “drátového” mg. kontaktu
atd.

Poznámka: Nejsou-li MAG1 a MAG2 použity, měli by být spojeny se
svorkou COM.

Při montáži nezapomeňte
upevnit ke zdi vlastní kryt
detektoru i zadní tamper.

Upevnění zadního tamperu


