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LEIC4650 o411 Zintegrowany system liczenia osób. Instrukcja montażu.
Zawartość zestawu.
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Licznik zintegrowany z czujnikiem refleksyjnym i dwoma kluczykami do stacyjki.
Czujnik refleksyjny
Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V/500mA
Reflektor dobrany do szerokości przejścia.
Instrukcja montażu i obsługi.
Gwarancja.

Rozmieszczenie elementów zestawu.
System charakteryzuje się strefą nieczułości w odległości 0,30,5m od licznika dla czujnika N, 1m w przypadku czujnika L.
Liczniki o411 z czujnikiem N możemy na zamówienie wykonać bez strefy nieczułości. Przechodzenie osób w tej strefie może
być nie liczone, lub liczone podwójnie. Dlatego system należy tak rozmieścić, aby uniemożliwić albo utrudnić przechodzenie
osób przez strefę nieczułości.

Montaż.
Licznik należy umocować do ściany, reflektor przytwierdzić do ściany dokładnie na przeciwko czujników licznika. Ruch osób
powinien być przesunięty w stronę reflektora. Jeżeli nie wynika to z warunków budowlanych, to można odsunąć osoby przez
postawienie płotka, sztucznych kwiatów itp. Wysokość tych elementów nie powinna przekraczać 0,7m. W pobliżu licznika
potrzebne jest gniazdo zasilające 230V.
Licznik do podłoża można przykręcić, w podstawie znajdują się odpowiednie przetłoczenia pod śruby, lub przykleić taśmą
dwustronną. W tym przypadku podłoże i podstawę licznika odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.

Instalacja reflektora.

Reflektor można przykręcić lub przykleić do ściany na przeciwko czujnika licznika. Zaleca się znaleźć miejsce dla reflektora,
gwarantujące najpewniejszą pracę licznika.

Konfiguracja.
Licznik wyposażony jest w zwory konfiguracyjne. Zwory umieszczone są poziomo. Jeżeli zwora jest założona na jedną
szpilkę, zwora jest rozwarta, w celu zwarcia należy zworę założyć na 2 szpilki.
● Zwory konfiguracyjne +0,1sek +0,2sek i +0,4sek służą do ustawiania czasu martwego po przejściu osoby,
równemu długości sygnału akustycznego.
● Zwora X/2 włącza dzielenie przez 2
● Zwora BUZZ włącza sygnalizację przejścia osoby.
● Zdjęcie zwory BUZZER ON całkowicie wyłącza sygnał dźwiękowy, także w razie awarii czujnika czy sygnalizacji
zerowania.
Zwarcie zwory BUZZ powoduje sygnalizację przejścia osoby sygnałem akustycznym o czasie trwania równym czasowi
blokady. Usunięcie papierowego zabezpieczenia z sygnalizatora zwiększy jego głośność.
Po konfiguracji podłączyć przewód stacyjki i czujnika do modułu, skręcić obudowę licznika odpowiednimi wkrętami, zasłonić
łby wkrętów zaślepkami. Zasilacz wetknąć do gniazda sieci zasilającej 230V.
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