














No. 77043‐00‐15747‐1401

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYPY KRÁTKÉHO A STŘEDNÍHO DOSAHU

Délka kabelu: 50 cm

AX-100TFR/200TFR

DVOUPAPRSKOVÉ IR ZÁVORY S BATERIOVÝM NAPÁJENÍM

ABC-4 - sada horních krytů pro ochranu 
proti ptákům
Brání ptákům nebo živočichům v usednutí na 

horní stranu modulu IR závory. Omezuje stékání 

vody po předním krytu a tím zvyšování 

útlumu paprsků.

BC-4 - sada zadních krytů

Při montáži modulu IR závory 

na sloupek překrývá zadní 

stranu tohoto modulu.

PSC-4 - sestava bočního 
krytu
Při montáži dvou modulů 

IR závory na sloupek zadními 

stranami k sobě překrývá 

mezeru mezi těmito moduly.

  SBU-4 - solární napájecí jednotka  HU-3 - sada vyhřívacích jednotek EC-4 - propojovací kabel s konektory

Kabel pro propojení 

vysílače/přijímače 

IR závory a prostoru 

pro baterie a RF vysílač 

při instalaci do sloupu.

BAU-4 - jednotka pro automatické 
směrování
Přípravek pro automatické nasměrování 

IR závory.

(U typů SL-QN/QDP/QNR/QFR 

jej lze použít pouze pro přijímač IR závory.)

BCU-4 - jednotka pro společné napájení 
IR závory a RF vysílače

Umožňuje sdílení napájení 

a informací o vybitých bateriích 

mezi vysílačem/přijímačem 

IR závory a RF vysílačem.

CBR-4 - distanční 
segment pro montáž 
IR závory s povrchovým 
vedením kabeláže

AX-100TFR : dosah max. 30 m

AX-200TFR : dosah max. 60 m

AX-70TN/130TN/200TN

DVOUPAPRSKOVÉ IR ZÁVORY BEZ MOŽNOSTI SYNCHRONIZACE

AX-100TF/200TF

DVOUPAPRSKOVÉ IR ZÁVORY S MOŽNOSTÍ SYNCHRONIZACE

AX-70TN   : dosah max. 20 m

AX-130TN : dosah max. 40 m

AX-200TN : dosah max. 60 m

24 V ss/stř.

max. 210 mA (1 vyhřívací jednotka)

60 °C

Napájení

Odběr proudu

Vypnutí při

3,2 - 4,0 V ss

cca. 5 μA při 3,6 V ss (bez zátěže)

max. 100 mA

-20 °C až +60 °C

max. 95%

Vstupní napětí

Odběr proudu

Výstupní napětí

Výstupní proud

Rozmezí prac. teplot

Vlhkost prostředí

Normální

Vybité

cca. 2,3 - 3,6 V ss

cca. 2,0 - 2,6 V ss

AX-100TF : dosah max. 30 m

AX-200TF : dosah max. 60 m

pro všechny typy pro všechny typy

pro typy SL-QDM pro typy SL-QNR/QFR

pro všechny typy

pro všechny typy

pro typy SL-QNR/QFR

pro všechny typy

pro typy SL-QN/QDP/QDM
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Dodavatel technologií
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