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u Manyetik/dahili anahtar hizalamasını ve boşluk
mesafesini iyileştirir, yanlış alarmlara azaltırken
yüklemeleri kolaylaştırır

u Tam duvara montaj dış müdahale desteği

u Kolay hizalama ve yığınlama için konumlandırma
pimleri

u Dedektöre uygun dayanıklı plastik daha çekici
görünüm sağlar

u Her ara parça 3 mm (0,12 inç) kalınlığındadır ve
10'lu eşleşen set (kontak ve mıknatıs) halinde satılır

RFAC-DW-10 ara parça seti, RADION montörlerinin ve
teknisyenlerinin RADION kapı/pencere kontaklarını
kendi karşılık gelen mıknatıslarıyla çeşitli kapı/pencere
ve çerçeve tasarımlarında düzgün biçimde
hizalamalarına olanak tanır. Ara parçalar ayrıca
manyetik/dahili anahtarı metal montaj yüzeylerden
iyice ayırarak, etkin boşluk genişliğini azaltabilir. Sonuç
olarak yanlış alarmları azaltmada daha etkili olan daha
hızlı bir kurulum gerçekleştirilebilir.

Sistem Bilgileri

Ara parça seti, kapı veya pencerelerin oturdukları
çerçeveyle mükemmel biçimde hizalı olmaması
durumunda, dahili anahtar kontağı ve mıknatıs
arasında daha iyi bir hizalamaya olanak tanır. Bu
iyileştirilmiş hizalama, anahtarın daha güvenli işlev
görmesine olanak sağlayarak, sistemin daha kolay
kurulmasını ve ayrıca daha iyi yanlış alarm koruması
sağlar.
Metal kapıların üzerine mıknatıs ve dahili anahtar
kontakları montajı manyetik girişime neden olarak
etkili boşluk mesafesini kısaltabilir. Dedektör ve
mıknatıs arasındaki yükseklik farkını kapatmak için
uygun sayıda taban ve manyetik ara parçayı üst üste
koyun.

Dayanıklı plastik ara parçalarda, kolay yığınlama ve
hizalama amacıyla hizalama pimleri ve algılayıcılar
bulunur ve bu ara parçalar RADION kapı/pencere
kontak dedektörü dış müdahale özelliğini tam olarak
destekler.
Uygun renk kullanımı da çekici ve kaplamalı bir
görünüm sağlar.
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İfade ー Açıklama

1 ー Kapı/pencere taban ara parçası

2 ー Manyetik ara parça



Metal yüzeye montaj durumunda, dahili anahtar/
mıknatıs boşluk performansını artırmak için bir ara
parça kullanılması önerilir. Herhangi bir montaj
yüzeyinde en çok altı ara parça kullanılması önerilir.
Pim algılayıcıları bulunmayan RFDW SM dedektörü
tabanı için yalnızca en üst ara parçadan pimleri
çıkarmanız, dedektör tabanına tam oturmayı sağlar.

İçerdiği parçalar

Adet Bileşen

10 Taban ara parçaları

10 Manyetik ara parçalar

Teknik Spesifikasyonlar

Özellikler

Boyutlar Taban: 90 mm x 19 mm
(3,5 x 0,7 inç)
3 mm (0,1 inç) kalınlık

Mıknatıs: 26 mm x 13 mm
(1,0 x 0,5 inç)
3 mm (0,1 inç) kalınlık

Ortam koşulları

Bağıl nem %5 - %93, +32°C (+90°F)
sıcaklıkta

Sıcaklık (çalışma) -10°C - +49°C (+14°F - +120°F)

Uyumluluk

Dedektörler RFDW-SM RADION kapı/pencere
kontakları – yüzeye montaj
RFDW-SM-A RADION kapı/
pencere kontakları – yüzeye
montaj

Sipariş Bilgileri

RADION ara parça seti (RFAC-DW-10)
RADION Kapı/Pencere yüzeye montaj 10 taban ara
parçası ve 10 manyetik ara parça kontak paketi.
Sipariş numarası RFAC-DW-10

 

2 | RADION ara parça seti (RFAC-DW-10)

Temsil eden:

Turkey:     
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

    

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2015 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
19105668491 | tr, V2, 09. Kasım 2015


