9001RF SLIMME AFSTANDBEDIENING
Werking en toepassing:
Gebruik

Ontworpen om te waarschuwen met een snel knipperend waarschuwingslicht, trillen
en zoemen bij alarm en op afstand bedienen van de CAVIUS draadloze alarmfamilie.
Noodverlichting om ‘s nachts ontsnappingsroutes te vinden.

Drukknop

De Smart Remote is uitgerust met 3 schakelaars:
• Schuif-leerschakelaar om verbinding te maken met andere melders in de
draadloze familie.
• Test / stilte knop aan het einde.
• Noodverlichtingknop aan de zijkant.

Bereik

Minimaal 100 m in open veld als ontvanger en binnen korte afstand om een alarm
uit te zetten. Bereik is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen en moet in elk
individueel geval worden getest.

Batterij ‘leeg’ indicatie

Er klinkt een korte akoestische pieptoon om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

Installatie

Het omhulsel van de afstandsbediening heeft een ingebouwde magneet, zodat de
afstandsbediening op metalen oppervlakken kan worden geïnstalleerd.
Aan het uiteinde van het product kan ook een touwtje worden toegevoegd, zodat de
afstandsbediening aan een haak kan hangen.

Knipperlicht

Alarmcondities worden aangegeven door een stroboscopische zaklamp.
Een normale zaklamp kan ook worden geactiveerd door op het knopje aan de zijkant
te drukken. Zaklamp ﬂitst met 2 Hertz (2 keer per seconde) om te voorkomen dat
fotogevoelige epilepsie wordt geactiveerd.

Zichtbare indicator

Een rode LED wordt gebruikt om de volgende omstandigheden aan te geven:
• alarmtoestand wordt aangegeven door een ﬂits om de 0,5 seconden.
• normale werking wordt telkens aangegeven met een ﬂits 48 seconden.
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9001RF SLIMME AFSTANDBEDIENING
Productgegevens:
Product type

Slimme afstandsbediening met noodverlichting.

Keurmerken

EN60065, EN300-220, ROHS, REACH

CE-testinstitute

SGS

Aangemelde instantie

AFNOR Certiﬁcaat

Aanvullende testen en keurmerken

SGS (RF keurmerk)

Awards

Red Dot 2016 Design Award

Bedrijfstemperatuur

+4°C tot +38°C (getest bij een temperatuur van 0-55 graden).

Luchtvochtigheid in bedrijf

tot 90% RH zonder condensatie.

Opslag temperatuur

-20°C tot +60°C

Opslag luchtvochtigheid

tot 93% RH zonder condensatie

Garantie

2 jaar

Batterij type

Er worden 3 x DURACEL AAA batterijen geleverd met de smart remote

Meer info
www.cavius.nl

Distributeur

www.qualitycreations.nl
info@qualitycreations.nl

Fabrikant:

Cavius Aps. DK8600
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