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Minialarm TK-2

Minialarm TK-2 je PIR detektor, který může pracovat jako dveřní zvonek, gong nebo minialarm, reagující
na pohyb osob v zorném čidla.
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VOLBY FUNKCÍ:

VOLBY FUNKCÍ:

Přepínačem na čelní straně čidla můžete volit mezi režimy provozu:
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- minialarm melodií (ding - dong) signalizuje pohyb osoby v detekčním poli.
- pracuje pouze jako dveřní zvonek
- při zjištění pohybu osoby v detekčním poli spustí minialarm
poplach trvající 30 vteřin. Po přepnutí do polohy ALARM máte 15 vteřin
na opuštění detekčního pole.
- Minialarm TK-2 je možno využívat ve všech režimech provozu i jako dveřní zvonek.
Zvonkové tlačítko připojte pomocí vodiče s konektorem do zdířky na zadní straně
minialarmu.

Dveřní zvonek
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Dveřní zvonek

Upozornění: minialarm se po připojení baterií (zdroje) cca. 15 vteřin stabilizuje.

Upozornění: minialarm se po připojení baterií (zdroje) cca. 15 vteřin stabilizuje.

INSTALACE:
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Výrobek upevněte pomocí přiložených vrutů za otvory v držáku minialarmu na stěnu a naklopením
nastavte optimální směr čidla pro sledování střeženého prostoru. Tvar a rozsah detekčního pole je
znázorněn na obrázcích A,B,C.
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TECHNICKÉ PARAMETRY:
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Napájení:
Spotřeba
EMC:

Minialarm TK-2

9V baterie nebo 9V DC 100mA stabilizovaný adaptér
50 µA v zapnutém klidovém stavu
ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
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50 µA v zapnutém klidovém stavu
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JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobek
JA-68 je ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními –
Nařízení vlády č. 616/2006Sb. Originál prohlášení
o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Poradenství.

JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobek
JA-68 je ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními –
Nařízení vlády č. 616/2006Sb. Originál prohlášení
o shodě je na www.jablotron.cz v sekci Poradenství.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé
materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné
místo elektronického odpadu. Podrobnější informace
na www.jablotron.cz sekce Poradenství.
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