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u Melhora o alinhamento do interruptor reed/
magnético e do intervalo de distância, ao facilitar as
instalações e ao diminuir em simultâneo os falsos
alarmes.

u Suporte completo para a funcionalidade de
proteção contra sabotagem de parede.

u Pinos de localização para fácil alinhamento e
empilhamento

u Detetor de correspondências de plástico durável
para um aspeto agradável

u Cada espaçador tem 3 mm (0,12 in) de espessura e
é vendido em kits de 10 peças correspondentes
(contato e íman).

O kit de espaçadores RFAC-DW-10 permite aos
técnicos e instaladores RADION alinhar corretamente
os contactos de porta/janela RADION com os ímanes
correspondentes numa ampla gama de modelos de
portas/janelas e esquadrias. Os espaçadores ajudam
também a separar ainda mais o interruptor reed/
magnético de superfícies de montagem metálicas que
podem reduzir o intervalo de montagem eficaz. O
resultado é uma instalação mais rápida e mais eficaz
na diminuição dos falsos alarmes.

Generalidades (sistema)

O kit de espaçadores permite um melhor alinhamento
entre o contacto de interruptor reed e o íman quando
portas ou janelas não estão perfeitamente alinhadas
com a esquadria em redor. Esse alinhamento
melhorado cria uma função mais fiável do interruptor,
tornando o sistema mais fácil de instalar, e ao
proporcionar também uma maior resistência aos falsos
alarmes.

A montagem de ímanes e contactos de interruptores
reed em portas de metal pode provocar interferências
magnéticas, reduzindo o intervalo de distância eficaz.
Empilhe o número adequado de espaçadores de base
e de íman para compensar as diferenças de altura
entre o detetor e o íman.
Os espaçadores de plástico durável incluem pinos e
recetores de alinhamento para um empilhamento e
alinhamento mais simples, e suportam totalmente a
funcionalidade de proteção contra sabotagem de
parede do detetor de contactos de porta/janela
RADION.
A correspondência de cor também oferece ao
acabamento um aspeto agradável.
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Legenda ー Descrição

1 ー Espaçador para contacto de porta/janela

2 ー Espaçador para íman

É recomendável utilizar um espaçador para melhorar o
desempenho do contacto magnético melhorando a
distância entre o íman na montagem numa superfície
de metal. O máximo recomendado para qualquer
superfície de montagem é de seis espaçadores.
Para as bases do contacto magnético RFDW-SM que
não possuam pinos recetores, basta remover os pinos
do espaçador superior para criar um ajuste perfeito
com o detetor de base.

Peças incluídas

Quantidad
e

Componente

10 Espaçadores de base

10 Espaçadores de íman

Especificações Técnicas

Propriedades

Dimensões Base: 90 mm x 19 mm
(3,5 x 0,7 pol.)
3 mm (0,1 pol.) de espessura

Íman: 26 mm x 13 mm
(1,0 x 0,5 pol.)
3 mm (0,1 pol.) de espessura

Aspetos ambientais

Humidade relativa 5% até 93% a +32 °C (+90 °F)

Temperatura (em funcionamento) -10 °C a +49 °C (+14 °F a +120
°F)

Compatibilidade

Detetores Contactos magnéticos de porta/
janela RFDW-SM RADION –
montagem saliente
Contactos magnéticos de porta/
janela RFDW-SM-A RADION –
montagem saliente

Como encomendar

Kit de espaçadores RADION (RFAC-DW-10)
Embalagem com 10 espaçadores para a base e 10
espaçadores para o íman para os contactos de porta/
janela RADION de montagem saliente.
N.º de encomenda RFAC-DW-10
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