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Az AS 270-es sorozatba tartozó kültéri hangjelzők esztétikus kialakításúak, és kiváló minőségűek.
Ezek a termékek kompatibilisek minden biztonsági rendszerrel, és ellen tudnak álni a legdurvább 
időjárási viszonyoknak is.
A Hangjelzőket, kívülről egy műanyag burkolat, valamint választható plusszban belső fém burkolat 
is.
Az AS 270 sorozat kompatibilis minden vezérlő egységgel, és belső szabotázs kapcsolóval, és Az AS 270 sorozat kompatibilis minden vezérlő egységgel, és belső szabotázs kapcsolóval, és 
LED kijelzővel.
A piezzo riasztómodul extrém magas hangerőt kölcsönöz az AS 270 sorozat hangjelzőinek.
Az AS 270 sorozatű hangjelzők csavarozás nélkül felszerelhetőek.
Az AS 270 sorozat hangjelzőit mikroprocesszor vezérli.
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Hangjelző kapcsoló 
típusa

Nyitott
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Telepítés, és használat előtt olvassa el a kézikönyvet.
Az elemeket tartsa távol hőforrástól.
Ne töltse fordított polaritással.
Ne zárja rövidre.
A legjobb hangzás biztosításának érdekében, tartsa tisztán a burkolatot.
Probléma esetén azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását, és keresse fel a Probléma esetén azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását, és keresse fel a 
szervízt.
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Funkció JumperRövidre zárt Nyitott
AS 270
13.6 VDC
38mA

250-380mA
102dB-108dB
2.0-4kHz

Állítható (4 féle)Állítható (4 féle)
Állítható (5-15 perc)
Egy piezzo

Negatív / pozitív
Negatív / pozitív
1.000.000
4/másodperc
PirosPiros

Villogó LED
Van
Kültér

Riasztó rendszerekhez
ABS műanyag
Fehér

210x320x80210x320x80
920g

-10°C-50°C
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A felső burkolat rögzítése

A vezetékezés, és az elemek behelyezése után, helyezze fel az átlátszó burkolatot a 4. Ábra 
alapján.

A 4. Ábra alapján, az ‘M’ reteszt nyomja felfelé egy csavarhúzóval, majd emelje le a felső burkolatot. Nyomja 
felfelé a felső burkolatot, hogy az ‘A’ karmok elengedjék azt.

1- A készülék legyen legalább 5 cm-el a plafontól, hogy a felső burkolat nyitható maradjon.
2- A könnyű rögzítés érdekében, válasszon tiszta, és sima felületet.
3- Falra történő rögzítéshez, használjon 4db M4-52 fém csavart, és M8 műanyag tiplit.

A felső burkolat levétele rögzítés után

A felső burkolat levétele rögzítés előtt

1-Jelölje a csavar lyukakat, és az akasztót a falon, a doboz aljával, vagy egy sablon segítségével, 
a 1. ábra alapján.

2- Vezetékezze be a hangjelzőt, az 5. Ábra alapján.

3- Helyezze be az elemeket a 2. ábra alapján, figyeljen a polaritásra, és az elemek irányára.
Rögzítse az elemeket a rögzítővel.




