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Telepítői segéd

Az AC-101 üvegt
érzékelők továbbf
kétlépcsős megold
riasztások száma. A
hajlítás, a második

Tulajdonságok
Működési feszültsé
Áramfelvétel:
Működési hőmérsé
Páratartalom:
Relé kontaktus:
Szabotázs kontaktu
Méretek:

Üzemmódok:
Üzembe helyezői t
Riasztási memória 

Az elhelyezésről

• Legyen közvetl
• Tesztelje az AC
• Figyeljen a tak
• Minimálisan a 
• Az érzékelő ne
• 24 órás zónána
• Figyeljen, hogy

Érzékenység állítá
Az eszköz gyárilag
ez a maximális ér
(szőnyeg, függöny
Kisebb helyiségek
alacsonyabb szint, 
AC-101
Üvegtörés érzékelő
DSC Hungária Kft.
Info: 30/2790882
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szintet jelenti,
árgyak esetén

 BE). Ez az



AC-101 telepítői segédlet

Üvegtípus Vastagság (mm) Méret (m) H x Sz Max. távolság
1-es szint

Max távolság
2-es szint

0. 46x0.46 és
nagyobb 7.6 m 4.6 m

Tábla/edzett 3-6 0.3x0.3 és
0.46x0.46 között 4.6 m 3 m

0. 46x0.46 és
nagyobb 6 m Nem használt

Drót/rétegelt 6 0.3x0.3 és
0.46x0.46 között 3 m Nem használt

Tesztelés
 J1 jumpert BE állásba kell helyezni. A relé riasztási módba áll, amíg a jumpert KI állásba

nem helyezik.
Megjegyzés: Az AC-101 nem fog válaszolni a tesztjelekre (AFT-100) anélkül, hogy a J1-et
BE állásba ne helyeztük volna.
 Ha memória üzemmód is szükséges: J2 BE

A memória a teszt után csak tápelvétellel törlődik.
DSC Hungária Kft.
Info: 30/2790882


