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u Zlepšuje zarovnání a účinnou vzdálenost mezi
magnetem a jazýčkovým spínačem, čímž usnadňuje
instalaci a snižuje počet falešných poplachů.

u Úplná podpora funkce ochranného kontaktu na
stěnu

u Polohovací kolíky pro snadné zarovnání
a seskupování.

u Odolný plastový materiál ladí s detektorem a působí
atraktivně.

u Každá distanční vložka má tloušťku 3 mm
(0,12 palce) a prodává se v sadách po 10 párech
(kontakt a magnet).

Sada distančních vložek RFAC-DW-10 umožňuje
technikům instalujícím výrobky RADION správně
zarovnat dveřní/okenní kontakty RADION
s odpovídajícími magnety na dveřích či oknech a jejich
rámech různých typů. Distanční vložky rovněž pomáhají
ještě více oddělit magnet / jazýčkový spínač od
kovových upevňovacích povrchů, které mohou
zmenšovat účinnou vzdálenost. Výsledkem je rychlejší
instalace a nižší počet falešných poplachů.

Přehled systému

Sada distančních vložek umožňuje lepší zarovnání mezi
kontaktem jazýčkového spínače a magnetem, pokud
dveře nebo okna zcela nepřiléhají ke svému rámu. Díky
vylepšenému zarovnání funguje spínač spolehlivěji,
takže se systém snadněji instaluje a nespouští tolik
falešných poplachů.
Upevněním magnetů a kontaktů jazýčkového spínače
na kovové dveře můžete způsobit magnetické rušení
a zmenšit účinnou vzdálenost. Seskupením

odpovídajícího počtu distančních vložek patice
a distančních vložek magnetu lze kompenzovat výškové
rozdíly mezi detektorem a magnetem.
Odolné plastové distanční vložky jsou opatřeny
zarovnávacími kolíky a důlky pro snadné seskupování
a zarovnání. K tomu plně podporují funkci ochranného
kontaktu na stěnu ve výbavě detektoru dveřního/
okenního kontaktu RADION.
Barevná shoda je také zárukou atraktivního
a promyšleného designu.



1

2

Popisky

1 ー Distanční vložka patice pro dveře/okno

2 ー Distanční vložka magnetu

Ke zlepšení účinné vzdálenosti mezi jazýčkovým
spínačem a magnetem se při montáži na kovový povrch
doporučuje použít jednu distanční vložku. Při montáži
na libovolný povrch se doporučuje použít nanejvýš šest
distančních vložek.
Pokud používáte patice detektorů RFDW-SM, které
nejsou opatřeny důlky pro kolíky, stačí z horní
distanční vložky odstranit kolíky, čímž zajistíte
přilehnutí k patici detektoru.

Zahrnuté díly

Množství Součást

10 Distanční vložky patice

10 Distanční vložky magnetu

Technické specifikace

Vlastnosti

Rozměry Patice: 90 mm x 19 mm
(3,5 x 0,7 palce)
Tloušťka 3 mm (0,1 palce)

Magnet: 26 mm x 13 mm
(1,0 x 0,5 palce)
Tloušťka 3 mm (0,1 palce)

Provozní prostředí

Relativní vlhkost 5 až 93 % při +32 °C (+90 °F)

Teplota (provozní) -10 až +49 °C (+14 °F až
+120 °F)

Kompatibilita

Detektory Dveřní/okenní kontakty RFDW-
SM RADION s povrchovou
montáží
Dveřní/okenní kontakty RFDW-
SM-A RADION s povrchovou
montáží

Informace o objednání

Sada distančních vložek RADION (RFAC-DW-10)
Sada 10 distančních vložek patice a 10 distančních
vložek magnetu k povrchovým kontaktům RADION na
okna/dveře.
Číslo objednávky RFAC-DW-10

 

2 | Sada distančních vložek RADION (RFAC-DW-10)



3 | Sada distančních vložek RADION (RFAC-DW-10)

Zastoupeno společností:

Czech Republic     
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

    

© Bosch Security Systems s.r.o. 2015 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění
19105668491 | cs, V2, 09. Lis 2015


