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Jedná se o kapesní provedení pyroelektrického snímače spojného s akustickým
hlásičem určeného k hlídání pohybu osob nebo zvířat. Na pohyb v zorném poli dokáže dle
nastavení upozornit krátkým signálem (CHIME) nebo vyhlásit poplach (ALARM).
Přístroj nalezne široké uplatnění při zajišťování obchodů, bytů a jiných prostor. Jeho
předností jsou malé rozměry, nízký odběr energie, vysoký akustický výkon a značná
citlivost. Pomocí přiloženého držáku se velmi snadno upevňuje.
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Technické parametry :

Technické parametry :

systém
dosah
zorný úhel
napájení
pohotovostní odběr
inicializační doba po připojení baterie
pracovní teplota
rozměry
dva režimy

pasivní infračervený
minimálně 8m
horizont. 60°, vertikálně 3°
baterie 9V
0,16 mA
30s
-10° až +40°C
109 × 68 × 36 mm
CHIME - na každý pohyb v zorném poli reaguje
zvukovým signálem „ding-donng“
ALARM - na pohyb reaguje zvukem sirény
čas na opuštění prostoru 10s
čas aktivace sirény 30s

Návod k použití :
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Pod zasouvací kryt na zadní stěně přístroje připojte baterii a počkejte cca 30s.
Přístroj zapněte do požadovaného režimu a vypínejte jej přepnutím přepínače do polohy OFF.
Přístroj se nedoporučuje používat ve vlhku, nesmí se umisťovat tak, aby byl vestaven
přímému slunečnímu svitu. Je třeba jej chránit před nárazy.
Nedotýkejte se zbytečně čočky. V případě jejího znečištění ji otřete suchým hadříkem
(pozor na poškrábání).
Pokud zvuk vydávaný přístrojem bude zkreslený, vyměňte baterii za novou.
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