Personalarm
Detektor m. aktiveringsknap
Service og vedligeholdelse:
Hver 6. måned bør det undersøges om detektoren kan aktiveres. Dette gøres ved at
aktivere begge signaler.

Funktion:
Personalarmen er en trådløs aktiv detektor, der kan sende to forskellige signaler
afhængig af om der gives et kort (< 800 msek.) eller et langt tryk (> 800 msek.) Kort
tryk fortolkes som ASSISTANCE og langt som OVERFALD. Dette kan ændres i
opsætning af standardtekster.
Enheden forsynes med et internt batteri.
Detektoren benyttes f.eks. til at tilkalde hjælp, verificere en alarmtilstand, afstille en
alarmtilstand, åbne og/eller lukke døre etc. I den centrale enhed beskrives hvilken
funktion detektoren skal have.
Udgave med tilt-switch: ligger enheden vandret afgives en akustisk advarselstone i
20 sek. I dette tidsrum kan alarmen afstilles ved et tryk på knappen ellers afsendes
alarm til enheden og tonen ophører.
Udgave med lydgiver og LED: Ved tryk på knappen afgives samtidig med afsendelse
af alarm et kort ’bip’ og LED lyser kortvarigt.
Anvendelse:
Detektoren bæres løs eller i tilhørende holder (klemme). Overfaldstrykket skal
placeres så højt som muligt. Vær opmærksom på, at bæres detektoren bag metal
eller armeret beton kan rækkevidden mindskes væsentligt.

Bagefter undersøges det, om der er kommet alarm fra detektoren på den centrale
enhed.
Virker detektoren ikke, udskiftes batteriet. Hjælper dette ikke, udskiftes hele
detektoren.
Detektorens interne batteri udskiftes ved at løsne skruen bag på detektoren.
Batteriet løsnes forsigtig med en lille skruetrækker eller lign.

VIGTIGT: Tryk på overfaldsknappen for at nulstille hukommelsen!
Herefter isættes det nye batteri. Vær opmærksom på, at batteriet skal vendes rigtigt
så polariseringen er korrekt. Vær ligeledes opmærksom på, at batteriet placeres, så
det ikke kommer i klemme ved påmontering af låg.
Specifikationer:
Størrelse:
Vægt inkl. internt batteri:
Radius af trådløs signal:
Spændingsforsyning:
Batterilevetid:
Temperatur:

95 x 45 x 25 mm
25 g
Op til 300 m ved udendørs måling
Batteri
Op til 5 år
÷ 10° - + 55° Celcius

Dele og tilbehør:
Detektor, 868MHz:
Internt batteri:
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