Salvarix
bezdrôtový detektor otvárania dverí alebo vrát

www.evolveo.com

1. Vlastnosti
- Veľmi tenký moderný tvar vhodný pre rôzne typy dverí a okien;
- Vypínač napájania môže predĺžiť životnosť batérie;
- Tlačidlo alarmu možno použiť na privolanie pomoci;
- Vstavaná anténa, štíhly a moderný vzhľad.
2. Obrázok s popisom
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Kódovanie
- Panel poplachov nastavte do stavu kódovania (postupujte podľa príručky panelu), potom
aktivujte dverný senzor (oddialením magnetického prúžku od vysielača), alebo stlačte kódovacie
tlačidlo. Dverný senzor vyšle bezdrôtový signál do panelu kvôli kódovaniu.
- Po úspešnom kódovaní pripevnite senzor na dvere alebo na okno.
4. Inštalácia
Dverný senzor sa skladá z jedného magnetického prúžku a jedného vysielača, ktorý sa pripevňuje
na rám dverí (okna) buď obojstrannou lepiacou páskou, alebo skrutkami.

Poznámka:
- Vysielač by mal byť rovnobežný s magnetickým prúžkom a oba diely by mali byť čo najbližšie
k sebe, vzdialenosť by nemala prekročiť 10 mm.
- Na pripevnenie odporúčame použiť skrutky alebo kvalitné lepidlo.
- Medzera medzi magnetickým prúžkom a vysielačom by nemala prekročiť 10 mm a
magnetický prúžok pripevnite k pravej strane vysielača. Až keď sa medzi nimi vytvorí medzera,
dverný senzor vyšle poplašný signál.
- Otvorte dvere alebo okno. Ak indikátor na vysielači bude blikať zeleno, znamená to, že senzor
funguje normálne.
5. Indikácia vybitej batérie
Keď sa na vysielači rozsvieti červený indikátor, upozorňuje tak na vybitú batériu. Batériu
vymeňte včas, aby poplašné zariadenie nezlyhalo.
6. Technické parametre
• Pracovné napätie: DC3V 1x batéria CR2032
• Pokojový prúd: < 10 uA
• Prúd pri poplachu: < 30 mA
• Prevádzková teplota: +10 ~ +40 °C
• Vlhkosť vzduchu: ≤ 95 %
• Vysielacia frekvencia: 433+0,5 MHz
• Dosah vysielača: 80 m (bez prekážok)

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii
alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické
zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci
triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že bezdrôtový detektor otvárania dverí a
vrát EVOLVEO spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ
zariadenia.
Celé znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na adrese ftp://ftp.evolveo.com/ce
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