
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

868 MHz-es, kétirányú, vezeték nélküli mágneses 
nyitásérzékelő

TERMÉKJELLEMZŐK
A nanus poli egy kétirányú, vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő.
Időszakosan (programozható időtartammal, alapértelmezés szerint 5 perccel) a 
nanus poli felügyeleti üzenetet küld a lares vezérlőközpontnak, amely visszaküld 
egy válaszüzenetet az átvitel megerősítésére. A belső LED villog, ha a készülék 
sikeresen továbbít egy riasztást, szabotázst vagy kapcsolódó visszaállításokat. 
Alacsony töltöttségi szint esetén egy figyelmeztető jelet küld az adó-vevőnek.

www.ksenia.hu

TELEPÍTÉS

Erősen ajánlott a jeladót az ajtó/ablak tetejére rögzített keretre szerelni, a 
mágnest pedig a mozgatható részre. Győződjön meg róla, hogy a mágnes és a 
jeladó közötti távolság nem haladja meg a 10 mm-t.
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ELEM - 3V CR-2032 (tartozék)

!
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1 Reed kapcsoló

 Vigyázat! Robbanásveszély áll fenn, ha az elemet egy nem megfelelő típusra cseréli.

TÁRSÍTÁS

1 Aktiválja a Társítás módot a lares vezérlőközponton
2 Helyezze be az elemet a nyitásérzékelőbe
3 Helyezze megfelelően az érzékelő előlapját a hátlapra
4 További részletekért kérjük, olvassa el a lares programozói kézikönyvét

FUNKCIÓK

REED kapcsoló - A mágnes eltávolítása után kinyílik
Szabotázs - Szétszerelés elleni védelem
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MŰSZAKI ADATOK

868 MHz

max. 3 év

+5 - +40 °C

Frekvencia sáv  

Akkumulátor élettartama 

Működési hőmérséklet

KÖRNYEZETVÉDELEM
A nanus poli a következő tulajdonságokkal lett tervezve és gyártva a környezetvédelem érdekében:

1. Halogénmentes rétegek és ólommentes nyomtatott áramkörök
2. Alacsony áramfogyasztás
3. A csomagolás javarészt újrahasznosított rostokból és megújuló forrásból származó anyagokból készült

TANÚSÍTVÁNYOK

A műszaki adatok, a megjelenés, a funkcionalitás és az egyéb termékjellemzők 
előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

KSENIA.HU
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 
Tel.: *  220-7940, 220-7814, 220-7959,

220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940 
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 

www.ksenia.hu




