


UPOZORNĚNÍ: Ve verzích LAMPY má tištěný spoj některé části, které jsou pod 
síťovým napětím, takže jsou potenciálně nebezpečné. Indikátor zapněte až po 
uzavření nádoby.

UPOZORNĚNÍ: LED diody nainstalované na desce s plošnými spoji mohou 
poškodit zrak, použijte dostatečnou ochranu. Napájení LAMPY zapínejte až po 
uzavření nádoby.







POPIS
Blikací světlo signalizující pohyb automatických vrat a bran je vybaveno 
vestavěnou anténou nastavenou na 433,92 MHz pro příjem signálů z vysílačů. 
Pokud je požadována jiná frekvence příjmu, nainstalujte správně umístěný externí 
stroj. Díky použití LED technologii nabízí vysoký stupeň osvětlení, velmi sníženou 
spotřebu energie (1W), životnost cca 100 000 provozních hodin a snížení nároků 
na údržbu.
INSTALACE
Vyberte polohu blikajícího světla tak, aby bylo blízko brány a bylo dobře viditelné. 
Světlo lze namontovat na svislou nebo vodorovnou plochu. Odšroubujte dva 
šrouby 1 a 2, poté sejměte průhledný kryt (obr. 1). Vyjměte elektronický obvod a 
připojte základnu blikajícího světla. Obrázek 2 ukazuje montáž na sloup, obrázek 3 
ukazuje montáž na svislou stěnu. Žádné jiné režimy přílohy nejsou povoleny.
PŘIPOJENÍ
Připojte výstupní kabel blikače řídicí jednotky ke svorkovnici M1 (obr. 4). V případě 
výstupního kabelu kontrolka bliká při 24 V DC, není nutné dodržovat žádnou 
polaritu. Připojte anténní kabel RG58 ke svorkovnici M2; externí stínění by mělo 
být připojeno ke svorce SHIELD, signálový kabel by měl být připojen ke svorce 
ANT. U anténního kabelu se nedoporučuje překračovat délku 5m. Znovu vložte 
kartu do příslušného slotu a zavřete lampu.
POZNÁMKA DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo pronikání vlhkosti a tvorbě kondenzátu, 
světlo pevně upevněte silikonovým prostředkem. Utěsněte kabel ve vodítku i 
montážní základnu.

TECHNICKÁ DATA

Napájení 12 ÷ 255 Vac / Vdc 50/60 Hz

Maximální absorbovaný výkon 1 W

Provozní teplota - 20°C/+ 50°C

Frekvence blikání 0,8 Hz

Stupeň ochrany IP44

Rozměry 110 x 90 x 155 mm
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