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u Javítja a mágnes-/reedkapcsolók elhelyezését és
csökkenti a réstávolságot, ami könnyebb
telepítéshez és kevesebb téves riasztáshoz vezet

u A fali szabotázsvédelem teljes körű támogatása

u Az elhelyezést segítő tűk egyszerű elhelyezést és
egymásra helyezést tesznek lehetővé

u Tartós műanyag az érzékelőhöz illő kivitelben az
esztétikus megjelenésért

u Minden távtartó 3 mm vastag, és 10-es csomagban
kapható (kontakt- és mágneskapcsolóhoz)

Az RFAC-DW-10 távtartócsomaggal a RADION telepítők
és technikusok számos különböző ajtó/ablak és keret
esetében megfelelően illeszthetik a RADION ajtó/ablak
nyitásérzékelőt a hozzájuk tartozó mágnesekhez. A
távtartók segítségével jobban elválaszthatja a mágnes-/
reedkapcsolót a fém rögzítőfelületektől, így
csökkentheti a hatásos réstávolságot. Az eredmény
gyorsabb telepítés és egy olyan rendszer, amely
hatékonyabban csökkenti a téves riasztások számát.

Rendszeráttekintés

A távtartókészlet jobb illeszkedést tesz lehetővé a
reedkapcsoló kontaktusa és a mágnes között, ha az
ajtók vagy ablakok nem tökéletesen illeszkednek a
kerethez. Ennek következtében a kapcsoló
megbízhatóbban működik, így a rendszer
egyszerűbben telepíthető, és ellenállóbb a téves
riasztásokkal szemben.
A rögzítőmágnesek és a reedkapcsolók kontaktusai a
fémajtókon mágneses interferenciát okozhatnak, ami
csökkenti a hatásos réstávolságot. Az érzékelő és a
mágnes közötti magasságkülönbség kompenzálásához
helyezzen egymásra megfelelő számú alap és
mágneses távtartót.

A tartós műanyag távtartók elhelyezést segítő tűket és
nyílásokat tartalmaznak az egyszerű egymásra helyezés
és elhelyezés érdekében, és teljes körűen támogatják a
RADION ajtó/ablak nyitásérzékelő fali
szabotázskapcsoló funkcióját.
Az illeszkedő szín esztétikus, befejezett megjelenést
biztosít.
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Szöveg – Leírás

1 – Alaptávtartó ajtóhoz/ablakhoz

2 – Mágneses távtartó



Fémfelületre való rögzítés esetén javasolt egy távtartót
használni a reedkapcsoló és a mágnes közötti rés jobb
működése érdekében. Hatnál több távtartó használata
semmilyen rögzítőfelületen sem ajánlott.
Tűnyílással nem rendelkező RFDW-SM érzékelőalapok
esetében csak távolítsa el a tűket a felső távtartóból,
hogy az illeszkedjen az érzékelő alapjához.

Tartozékok

Mennyiség Alkatrész

10 Alaptávtartók

10 Mágneses távtartók

Műszaki specifikációk

Tulajdonságok

Méretek Alap: 90 mm x 19 mm
 
3 mm vastag

Mágneses: 26 mm x 13 mm
 
3 mm vastag

Környezeti feltételek

Relatív páratartalom 5–93% +32 °C-on

Hőmérséklet (működési) –10 °C és +49 °C között

Kompatibilitás

Érzékelők RFDW-SM RADION ajtó/ablak
nyitásérzékelők – felületre
szerelhető
RFDW-SM-A RADION ajtó/ablak
nyitásérzékelők – felületre
szerelhető

Rendelési információ

RADION távtartócsomag (RFAC-DW-10)
10 alaptávtartót és 10 mágneses távtartót tartalmazó
csomag a felületre szerelhető RADION ajtó/ablak
nyitásérzékelőkhöz.
Rendelésszám RFAC-DW-10
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