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BRACKET E
TÁVTARTÓ OPAL/AOD–210 KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐK ÉS AGATE/AOCD–260
FÜGGÖNYÉRZÉKELŐK MENNYEZETI ÉS OLDALFALI SZERELÉSÉHEZ
A BRACKET E nem egy önállóan használható szett. Az egy különálló
modulokból (elemekből) álló csoport, melynek segítségével komplett
távtartó állítható össze.
Az eszközök látómezejét korlátozó akadályok elkerülése céljából,
mint pl. például karnis, ablakpárkány, redőny, kábelcsatorna, lámpa,
lefolyócső vagy fal egyenetlenség, lehetővé teszi az érzékelőknek
faltól vagy mennyezettől megfelelő távolságban történő rögzítését. Ez
különösen a függöny érzékelők esetében fontos.
A BRACKET E elemek fehér és szürke (GY) színekben érhetők el
és az alábbi érzékelőkhöz alkalmazható:
kültéri – OPAL (GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro (GY),
valamint AOD–210 (GY)
függöny – AGATE és AOCD–260.

A BRACKET E szett tartalma:
BRACKET E–1 – test
BRACKET E–1 GY – test
BRACKET E–2A – rögzítő AGATE és AOCD–260
függönyérzékelők szereléséhez
BRACKET E–2A GY – rögzítő AGATE és AOCD–260
függönyérzékelők szereléséhez
BRACKET E–2B – rögzítő OPAL (GY) és AOD–210 (GY)
kültéri érzékelők szereléséhez
BRACKET E–2B GY – rögzítő OPAL (GY) és AOD–210
(GY) kültéri érzékelők szereléséhez
BRACKET E–3 – távtartó (magasság 30 mm)
BRACKET E–3 GY – távtartó (magasság 30 mm)
BRACKET E–4 – alap (magasság 20 mm)
BRACKET E–4 GY – alap (magasság 20 mm)
BRACKET E–5 – gömbcsuklós tartó OPAL (GY) és AOD–210 (GY) kültéri érzékelőkhöz
BRACKET E–5 GY – gömbcsuklós tartó OPAL (GY) és AOD–210 (GY) kültéri érzékelőkhöz
BRACKET E–6 – szabotázsérzékelő (1 NO/NC kapcsoló, kábelhossz 500 mm)

A teljes BRACKET E tartó (szabotázskapcsolóval) AGATE / AOCD–260 érzékelőkhöz a következő modulokat (elemeket) tartalmazza:
BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2A (GY), BRACKET E–3 (GY) , BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–6 (x2).

A teljes BRACKET E tartó (szabotázskapcsolóval) OPAL / AOD–210 érzékelőkhöz a következő modulokat (elemeket) tartalmazza:
BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–5 (GY), BRACKET E–6 (x2).

A BRACKET E tartó elemei, az OPAL érzékelőhöz külön megvásárolható vagy OPAL SET csomagban megtalálható BRACKET C tartó kiegészítésére is
használhatók. A BRACKET C tartó 15 cm hosszúságú kábellel rendelkező szabotázskapcsolót (1db) tartalmaz. Az OPAL érzékelőhöz komplett távtartóhoz az

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.
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alábbi modulok (elemek) hozzáadása szükséges:
BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–6.

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.
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