WIC 4 Mini

Dubbel draadloos magneetcontact
voor binnen en buiten.

ITALIAANSE FABRIKANT van BEVEILIGINGSAPPARATUUR

WIC 4 MINI is een draadloos magneetcontact, ontworpen voor het detecteren van de opening van deuren en
ramen, dankzij zijn kleine formaat is hij in elke situatie toepasbaar. Het magneetcontact is geschikt voor
binnen en buiten (IP 65). Het draadloze magneetcontact is verkrijgbaar in twee versies WIC 4 MINI en WIC 4
MINI PLUS en garandeert hoge veiligheidsnormen. De specifieke technologie van het model PLUS
maakt anti-sabotage mogelijk, het magneetcontact is voorzien van trildetectie
die d.m.v. instelbare drempels zeer nauwkeurig is in te regelen.
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN WIC 4 MINI PLUS:
• Vereenvoudigde configuratie en zelflerend via het bedieningspaneel.
• Parameters rechtstreeks instellen vanaf het bedieningspaneel, de pc of vanuit MY AVS APP.
• 2 afzonderlijke ingangen voor draad-, traagheids- of sabotageschakelaar met digitale
pulsteller.
• Brede installatieflexibiliteit dankzij het dubbele reedcontact van 90 °.
• Anti-sabotage door magneet met dubbel reedcontact om een hoge immuniteit
voor sabotage te garanderen.
• Geïntegreerde traagheidssensor met instelbare gevoeligheidsversnellingsmeter.
• Digitale afstelling met versnellingsmeter voor nauwkeurige sabotage signalering.
• Installatie buiten, dankzij de in de mal geïntegreerde waterdichte pakking.
• Beschikbare kleuren: wit, zwart en bruin.
1 3Vdc Lithium CR2032-batterij (meegeleverd)
Communicatie protocol:

FM 868 MHz

Draadloos bereik:

tot 200 meter in open veld

afmeting:

26 x 56 x 9 mm

certificaat:

IMQ Grade 2

Mate van bescherming:

IP65
5,6
2,6
0,9
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Nieuw Bi-directioneel draadloos magneetcontact
voor deuren en ramen
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