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Dveřní a okenní alarm s magnetickým kontaktem
MODEL: AS-KRD1

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRD1

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Magnetický minialarm pro zvýšení
bezpečnosti a k zjištění vstupu nepovolené
osoby.

Minialarm AS-KRD1 je plně autonomní a
nevyžaduje další komponenty pro hlídání. Vše
potřebné je již vestavěno v alarmu.

AS-KRD1 je jeden z nejoblíbenějších a velmi
účinných minialarmů pro hlídání dveří a oken na
našem trhu. Ohlídá jakékoliv okno nebo dveře, a
jakmile se je pokusí někdo otevřít, okamžitě
minialarm reaguje na otevření okna či dveří
hlasitým houkáním. Tím vás a své okolí upozorní
na otevírající se okno nebo dveře. Lze použít i k
hlídání během noci,když jste doma.

Montáž minialarmu je velmi jednoduchá a rychlá, s
minimálními náklady. Minialarm je vybaven
samolepícím povrchem k rychlé montáži. Obsluha
spočívá pouze v zapnutí nebo vypnutí minialarmu.
Dodáván včetně baterií. Napájení dveřního
kontaktu je zajištěno pomocí 3 ks baterií 1,5V typ
LR44-357A.

Minialarm
může
pracovat
v
režimu
poplašného zařízení nebo hlásiče vstupu.
Přepnutím do režimu hlásiče vstupu se signál
změní na harmonický tón dveřního gongu. V
režimu poplašného zařízení zařízení reaguje na
otevření dveří nebo okna hlasitým zvukovým
signálem. Při vyvolání poplachu se spustí piezo
sirénka uvnitř magnetického detektoru (přijímač)
a začne blikat identifikační LED dioda na
přijímači.
.

VLASTNOSTI:

•
•
•
•

Autonomní kontaktní alarm na
dveře/okno s hlasitostí 80 dB
Alarm reaguje na oddělení dvou částí
od sebe na vzdálenost větší než 10 mm.
Lze jej použít k montáži na dveře a okna,
apod.
Snadné upevnění pomocí dodané lepící
pásky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-KRD1

Použití:
Detekční podnět:
Připojení produktu:
Napájení detektoru:
Pracovní napětí:
Typ baterie:
Klidový odběr proudu:
Odběr proudu při poplachu
Alarm:
Délka poplachu:
Indikace poplachu:
Hlasitost sirény:
Metoda instalace:
Instalace:
Doporučená výška instalace:
Pracovní teplota:
Prostředí:
Vlhkost:
Typ materiálu :
Barva:
Rozměry:

vnitřní
otevření okna/dveří
autonomní produkt
baterie
4,5V (3 x 1,5V baterie LR44-357A)
LR44-357A 1,5V
< 10uA
< 70 mA
Optická a akustická signalizace
ca 2 minuty
červená LED dioda
80 dB
montáž na vnitřní rám dveří nebo oken pomocí oboustranných
lepících pásek
méně než 10 mm mezi částí částí magnetu a vysílací jednotkou
1,8 m – 2,4m
- 10°C - +50°C
Vnitřní,suché
méně než 80% RH nekondenzující,
thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
bílá
malé kompaktní, 32 mm x 62 mm x 20 mm

TECHNICKÉ PARAMET

Použití:
Provozní napětí:
Osvětlovací
prostředky:
Jmenovitý příkon:
Účiník:
Odběr jmenovitého
proudu:
Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Ochranná třída:
Druh ochrany:
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