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Προηγµένα Συστήµατα Ασφαλείας

H RSI VIDEOTECH κατασκευάστρια
εταιρεία των συστημάτων ασφαλείας VIDEOFIED,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις διαδικασίες

τήρησης ποιότητας κατά τα πρότυπα:
ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO TS 16949.

NOLOGIES
Περιβαλλοντική συνείδηση: Εκτυπώνεται με εγκράτεια τα ψηφιακά σας αρχεία.

- Προωθήστε την χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων σε σχέση με τα έντυπα από χαρτί.
-Σε περίπτωση όπου η εκτύπωση είναι απαιτητή χρησιμοποιείστε και τις δύο σελίδες του φύλλου.

- Προτιμήστε ανακυκλωμένο μη χλωριομένο χαρτί και διαθέστε τα μη
χρησιμοποιούμενα έντυπα σας, με συνέπεια προς ανακύκλωση.

- Το παρών έντυπο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελάχιστη κάλυψη του σε μελάνι ή τόνερ.
- Βοηθείστε στην προσπάθεια όλων μας, για μείωση της χρήσης ενέργειας και σπατάλης φυσικών πόρων.

For EMEA sales Για Ελλάδα και Σκόπια

Διεθνή σήματα πιστοποίησης

Made in France

Μία μπαταρία των 3.0 V

Λιθίου, 3.0V CR123

Έως τέσσερα χρόνια

WiseLink®

Spread SpectrumΑμφίδομο

AES Αλγόριθμος Απόκρυψης
Αναφορά σήματος κάθε 8 λεπτά

Εσωτερική

Άνοιγμα και αποκόλληση
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CE

Τύπος Μπαταρίας

Χρόνος ζωής μπαταρίας

Τεχνολογία RF

Συχνότητα Λειτουργίας

Ασφάλεια Επικοινωνίας

Επιτήρηση

Κεραία

Αυτοπροστασία

Θερμοκρασία Λειτουργίας

Μέγιστη σχετική Υγρασία
Πιστοποιήσεις

Ηλεκτρικά Δεδομένα

Τύπος Μετάδοσης

868 MHz

70%, μη υγροποιημένη

Απαιτήσεις Ισχύος

Αντοχή σε κραδασμό

Κατηγορία Προστασίας

ΙΚ07

ΙΡ30

Κατασκευαστικά Δεδομένα
Υλικό Κατασκευής ABS—ULV0

Ύψος 55χιλ
Διάμετρος 120χιλ
Βάρος 185γραμ (χωρίς μπαταρίες)

Ο είναι ένας οπτικός ανιχνευτής ορατού καπνού

κατάλληλος για εγκατασταση σε οροφές. Διαθέτει

ενσωματομένο βομβητή 85 . Είναι κατασκευασμένος

για να λειτουργεί με τα συστήματα ασφαλείας της

Ο κάθε ανιχνευτής υποστιρίζει καλύπτει έως

55τμ. Η εγραφή της συσκευής στο σύστημα γίνεται

SD200

dB
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με

μπουτόν μεταδίδοντας ένα μοναδικό σειριακό αριθμό.

Ο ανιχνευτής προσφέρει άνετη εγκατάσταση χωρίς

καλώδια επιτρέποντας έτσι πλεονεκτήματα έναντι των

συμβατικών καλωδιακών. Λειτουργεί 24 ώρες

ανεξαρτήτος εάν το σύστημα ασφαλείας είναι

ενεργοποιημένο προσφέροντας μία συνεχή προστασία

στην ανίχνευση του καπνού.

Χαρακτηριστικά
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Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για ακρίβεια και ταύτιση με τα αρχικά κείμενα ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη. Επίσης έχουν προστεθεί επιπλέον πληροφοριακές σημειώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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