


POZOR! 
Tištěný obvod má některé části, které jsou pod 
síťovým napětím, takže jsou potenciálně 
nebezpečné. 
Zapněte blikající světlo až po uzavření brány.

POZOR! 
LED diody instalované po obvodu desky s plošnými 
spoji může způsobit poškození očí, když se na ně 
podíváte zblízka a bez dostatečné ochrany.
Napájejte pouze po uzavření nádoby.
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plochu







Technická data

Napájení 20 ÷ 255 Vac Vdc
50/60 Hz

Maximální výkon 1 W

Provozní teplota -20°C/+70°C

Frekvence blikání 1 Hz

Stupeň ochrany IP44

Rozměry 110*220*165 mm

NÁVOD:
Blikající světlo signalizující pohyb brány je vybaven anténou 433,92 MHz pro 
příjem signálu z vysílače. Pokud je požadována jiná frekvence příjmu, nainstalujte 
správně externí přijímač. Díky použití LED technologie nabízí vysoký stupeň 
osvětlení, sníženou spotřebu energie (2,5 W max.), životnost 10000 hodin provozu 
a snižuje údržbu.
INSTALACE:
Upravte polohu blikajícího světla, aby bylo blízko brány a bylo snadno viditelné. 
Světlo může být použito pro vertikální nebo horizontální montáž. Jiná montáž je 
zakázána. 
PŘIPOJENÍ:
Připojte výstupní kabel majáku k centrální jednotce ovládání na svorkovnici ALIM. 
V případě výstupního kabelu lampy o hodnotě 24 Vdc, není nutné dodržet žádnou 
polaritu. Připojte ke svorkovnici anténní kabel ANT RG58: externí obrazovka by 
měla být připojena ke svorce SHIELD, kabel pro signál by měl být připojen k 
terminálu ANT. Nedoporučuje se přesáhnout anténní kabel 5 m. Vložte kabel zpět 
do zásuvky, poté lampu zavřete.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 Aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a kondenzaci vody, utěsněte montážní otvor 
silikonem. Utěsněte oba kabely vedení, stejně jako montážní otvor.
POZNÁMKA:
Některé řídící jednotky samy ovládají ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ blikání lampy. Pouze v 
tomto případě rozpojte R10 v pořadí deaktivace okruhu blikání uvnitř IRI.LAMP (viz 
str.8 blikání, oprava)
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