
 Назорати дастрасии электронӣ – Нури оптикии нишондихандаи дуд – 
шуълаи оташ 

Дастурамали истифодабарц 
Силсилаи ш=ълаи оташи нури оптикц барои огоь намудан аз дуди с=хтор сохта шудаанд. 
Хельои гуногунии инъикосро дар бар мегиранд.  

Маълумоти техникц 

 Ш=ълаи оташ 50R, 
Ш=ълаи оташ100R Ш=ълаи оташ 5000 Ш=ълаи оташ 3000 

Шиддати амалиётц 12 – 24V ток 14 – 36V ток 12 – 36V ток 

Истеъмоли жорц 4mA муыаррарц 
15mA огоьц 5.5mA 

14mA 
назоратшаванда 
8mA интиыолкунанда 

Баромади сигнали 
огоьц  Хатти аз Волт озод 

Баромади вайронц Хатти аз Волт озод 

Андоза  
(W x D x H, мм) 126 x 210 x 120 Det. 134 x 131 x 134 

Cont. 202 x 230 x 87 
Head 78 x 77 x 161 
Cont. 203 x 124 x 71.5 

Маводьои манзилц ABS PC ABS PC ABS 

Рангьои манзилц Хокистарранг/Сиёь Хокистарранг/Сиёь Сафед  

Вазн  (бо борпеч) 2 кг 3 кг 3 кг 

Вазн  (бе борпеч) 0.67 кг 1.5 кг 0.8 кг 

Доираи ьассосият 25%, 35%, 50% 10% - 60% 10% - 60% 

Масофаи насбц 

Ш=ълаи оташ 50R: 5 – 
50м 
Ш=ълаи оташ 100R: 
50 – 100м 

8 – 100м 5 – 120м 

Майдони 
мониторинг Бохабар будан аз дастури маьаллц 

Харорат  -10°C to +55°C 

Рутубати ьавои 
нисбии мунтаьо 93% 93% 93% 

Нигоьдории ьарорат -40°C то 85°C -40°C то 85°C -40°C то 85°C 

Нигоьдорц аз 
истеьсол 2 сол 

Баходиьц  IP50 IP54 IP54 



Маьдудияти истифодабарц 

 

Таньо ыисмьои аслц ва аз тарафи таъминкунанда тавсиядодашударо 
истифода баред. Дастгоьро дар ьама гуна шакл истифода бурдан мумкин 
нест. Дастгоьро бояд таньо бо тавсияи истеьсолкунанда иваз кард.  

 

Агар ягон чои вайрона дошта бошад ва ё нишонаи вайрона дошта истифода 
набаред. Аз он жое, ки харидорц намудед, ба он жо баргардонед. 

 

Дастгоҳ аз ҷумла ҷузъиёт ва борпеч, барои истифодаи такрорц бояд аз 
ҷиҳати экологӣ безарар бошад. Лутфан, қонунҳои маҳаллиро риоя намоед. 

 

Васл ва истифодабарц 

 

Насб танҳо бояд аз ҷониби кормандони ботаҷриба ва бомаҳорат гузаронида 
шавад. Лутфан, қонунҳои маҳаллӣ дар бораи насб риоя карда шаванд. 
Амали ин дастгоҳҳо барои истифодаи шахсӣ, оилавӣ ва ё хонавода пешбинӣ 
нест. 

 
Барои кори дурусти нишондиьанда  ыоидаьои зеринро риоя кунед: 

• Детекторҳоро ба деворҳои биное шинонед, ки он дар таьти назорат аст 
• Сигнализатсия ва носозии релеро ба панели оташнишон пайваст кунед ва ыувватро 

корбаст кунед. 
• Нишондаьандаро бо аксгир ё росил мутобиы намоед. 
• Нишондиьандаро бо ьассосияти дуруст барномагузорц намоед.  

Ислоьоти муаммо 
Барои носозиҳо, нигоҳдорӣ ва таъмир / иваз намудани маҳсулоти худ лутфан ба паьнкунандаи 
маҳаллии худ мурожиат кунед. 

Дастрас ва фур=ш               
- Маҳсулот  метавонанд танҳо дар намуди аслии он интиқол дода шавад.              
- Бо эьтиёт ва бо нигоьдорц аз гармц дастрас карда шавад.                    
- Албатта бояд бо пешгирии зарароварии маҳсулоти риоя карда шавад.                 
- Дар ваыти боркашонц бояд ьароратьои баланд пешгири карда шавад.                     
-  Фурӯш на барои шахсони хусусӣ, балки танҳо ба шахсони ботаҷриба мебошад. 
  



Маълумот барои тамос 
Истеьсолкунанда:  FFE Ltd, 9 Хантинг Гейт, Хитчин, SG4 0TJ, Бритониёи Кабир 
www.ffeuk.com 

Воридгар:  Роберт Бош OOO, Системаи муьофизат, 13/5, к=чаи акад.Королёв 129515  
Маскав, Русия 
+7 495 937 5361 
+7 495 937 5363 
info.bss@ru.bosch.com 
ru.securitysystems@bosch.com   
www.bosch.ru 

Тамщаи маьсулот 
Дар бораи тамғаи маҳсулот шумо метавонед маълумоти зеринро пайдо кунед: 
     - Номи маьсулот 

- Раыами маьсулот 
- Рамзи маьсулот 
- Маълумот дар бораи сертификат 

Санаи истеьсол 
Санаи истеҳсолро аз рамзи маьсулот, ки дорои формати зерин мебошад, ҳисоб карда мешавад: 
YYDDD 

YY: соли истеьсолкардашуда 
DDD: р=зи истеьсолкардашуда 
Намуна: 16151 – ин нишондиьандаи он аст, ки маьсулот соли 2016, р=зи 151 истеьсол карда 
шудааст (масалан, р=зи душанбе, 30 Маи соли 2016) 

mailto:ru.securitysystems@bosch.com
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