
Alean ABI többsugaras infrasorompó 

telepítési útmutató 

 

Az infravörös érzékelők fejlett technológiájának köszönhetően az eszköz alkalmas kül és beltéri 

telepítésre egyaránt. Könnyű telepítés, egyszerű beállítás jellemzi. Telepíthető  magán lakásoknál, de 

alkalmas iskolák, irodák stb. védelmére is. 

Funkciók: 

-Teljesen zárt ház, por és víz ellen védett 

-Két különböző frekvenciaállítási lehetőség 

-360°-ban állítható burkolat 

-Szabotázskapcsoló és állítható adóteljesítmény 

-Nagyfokú stabilitás és megbízhatóság a mikroprocesszor vezérelt frekvenciaállításnak köszönhetően. 

-Nagy szilárdság az alumínium háznak köszönhetően 

-Kétsugaras ellenőrző funkció a téves riasztások elkerülésének érdekében (kis állatok, madarak). ------

-Ellenáll esővel, hóval, köddel és jéggel szemben. 

-Érzékelési távolság 10-100m 

-Infra sugarak: 2-12 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

1. Mindkét oldalon, az adó (TX) és a vevő (RX) telepítésénél ellenőrizze, hogy vízszintesen 

egyvonalban legyenek, illetve a talajtól is egyforma magasan helyezkedjenek el. 

 

2. Ügyeljen rá hogy a sorkapocs az infrasorompó alján helyezkedjen el, így elkerülve hogy a 

vezetéken beszivárgó esővíz zárlatot okozzon. 



 

 



 

 



 



 

 

Állítsa az adót (TX) és a vevőt (RX) egymással szembe egyforma magasságba. A beállításhoz 

lassan forgassa balra az adót (TX) addig amíg az eszköz riasztási határra nem ér, majd 

forgassa jobbra szintén amíg riasztási határra ér. Ezt követően a két riasztási határ között 

félúton rögzítse az eszközt. A beállítás akkor sikeres ha a led nem világít illetve a zümmer sem 

ad hangot. 

 

Rögzítse a csavarokkal a pozíciót alul és felül, helyezze vissza a lezáró dugót ebbe pedig a 

szilicon gumidugót, majd pattintsa a helyére a fedelet. 

 

Ellenőrizze az infrasorompó működését. Takarja ki az infrasorompó sugarait, a zümmer 

megszólal (ha aktiválva van) a riasztást jelző led bekapcsol a relé pedig NC üzemmódról NO-

ra vált. 

 

 

 

 
 

Ne telepítse az eszközöket a következő képpen: 

 

- ha az adó (TX) és a vevő (RX) között valami akadályozza a sugarakat. 

- Instabil felületre 

- Napsütéssel szemben vagy erős fénnyel szemben 

- Vegyszerek, maró anyagok közelébe 

- Ahol nem biztosítható a teljes összeszerelés a víz elleni tömítettség miatt 



 
 

 



 


