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A Penbar infrasorompó, láthatatlan védelmet nyújt,
az infravörös sugaraknak köszönhetően.
Kis méretének (50cm) köszönhetően, kiválóan 
alkalmazható ablakokhoz, és zsaluk biztosítására.

A készülék, 2db infrasorompóból áll, egy adóból, és A készülék, 2db infrasorompóból áll, egy adóból, és 
egy vevőből. Mindkét egységen található, egy 
napfényvédő, így az infrasorompó nem vakítható, és 
a tükrözödő napfény, sem okozhat téves riasztást.
Az infrasorompó külső fém burkolata ellenáll a külső 
környezeti behatásoknak.
Az adó egység 2db infrasugarat bocsájt ki.
Az infrasugarak kibocsájtását, és Az infrasugarak kibocsájtását, és 
szinkronizálását egy RISC processzor vezérli.

A vevő egységet is RISC processzor vezérli, ami 
különböző algoritmusokkal vezérli a riasztásokat, a 
beállítások szerint, a megszakított infrasugarak 
számától függően.
A riasztás kimenet relévezérelt.



Oszlopok beállítása

Csatlakozások

- Az oszlopok hatótávolsága 6m. Ne telepítse a két oszlopot ennél messzebb egymástól.

Az oszlopok vezetékei, csatlakozáskészek. Az oszlopokat, a vezetékek száma alapján 
tudja megkülönböztetni egymástól. Az adó 4 különböző színű kábelt tartalmaz, míg a 
vevő 6 különböző színűt.
A vevőn található narancssárga JP1 vezeték, a riasztás beállítására szolgál.
Alapértelmezetten a jumper zárt állapotban van, és az infrasorompó bármely sugár 
megszakításakor riaszt. A jumper nyitott állapotában, csak két szomszédos sugár 
megszakításakor riaszt.megszakításakor riaszt.
A barna vezeték a GND, a rózsaszín, pedig a +V. Ez a két kábel biztosítja a
tápfeszülséget. A zöld, és sárga vezetékek szabotázs kimenet vezetékek. Az adó és 
vevő sárga vezetékeit csatlakoztatni kell egymáshoz. A vevő fehér, és szürke vezetékei, 
a riasztás kimenet csatlakozói. Alapértelmezetten zártak, és riasztáskor nyitnak.

- Rögzítse az oszlopokat (adót, és vevőt) egymással szemben 
úgy, hogy a két oszlop között ne legyen semmilyen tárgy.

- Szerelje az oszlopokat az ablak, zsalu két szélére.
- Bár a vevő rendelkezik napfény védelemmel, ne tegye ki azt
közvetlen napfénynek.
- Rögzítse az első oszlopot az ablak egyik felére, a második
oszloppal végezze el a sugár beállítást, majd rögzítse a oszloppal végezze el a sugár beállítást, majd rögzítse a 
második oszlopot is.

- Az oszlopok magassága 57-58cm. Ha az ablak magasabb,
mint az oszlop, helyezze azokat, azokat minél közelebb a 
párkányhoz, hogy elkerülhesse az esetleges szabotálást.
- Úgy rögzítse az oszlopokat, hogy azok vezetékei mindkét
oszlop esetén azonos oldalon legyenek kivezetve.
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