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Alarmsystem

Dette gør det enkelt at holde ubudne gæster væk fra f.eks. et mørkt erhvervs areal, enten ved at en sirene starter, eller en
anden form for alarm videre sendes til der hvor du netop har brug for det via det potential frie kontakt sæt.
Har du problemer med at holde dine dyr inde på grund af en stor indhegning eller mange indhegninger der er koblet
sammen eller måske på grund af meget eller for kraftig under bevoksning, er alarmsystemet ideel at koble på din indhegning
eller indhegninger, til at overvåge at der hele tiden er den fornødne spænding på din indhegning. Alarm systemet kræver ingen
specielle forud kundskaber for at kunne opsættes (se evt. under montering og kontrol), og kan i langt de fleste tilfælde
installeres på under 10 min.

Tyverisikring og funktion af alarm system
Du vælger selv om du vil bruge alarm systemet til at alarmere om ubudne gæster eller til at holde din dyr inde med, eller til
noget helt andet, som du lige netop har brug for at få en alarm melding på. Hvad enten du bruger alarm systemet til det ene
eller det andet, virker det på den måde at den akustiske &rdquo;lydgiver&rdquo; inde i apparatet giver signal
&rdquo;hyler&rdquo; når spændingen på indhegningen falder under de 2000 volt, så snart spændingen igen stiger til over de
2000 volt forsvinder signalet fra &rdquo;lydgiveren&rdquo;. Kontrol lampen på alarm systemet blinker så længe spændingen på
indhegningen er over de 2000 volt og der er mere end 5 volt på batterierne inde i alarmsystemet, og giver altså en klar
indikering på at systemet er i drift og virker.

Tilkobling af ekstra udstyr
I alarm systemet er der indbygget en &rdquo;lydgiver&rdquo; på 84 Db, er dette ikke tilstrækkeligt, eller du ønsker en anden
placering af din sirene/alarm er alarmsystemet allerede klar til, at der kan tilkobles en 6 volt ekstern sirene, derforuden
kan der via det interne potential frie relæ tilkobles andre eksterne sirener, lamper og andet udstyr der måtte være nødvendigt
for at få alarm systemet til at fungere optimalt.

Sikkerhed ved strømsvigt
Alarmen forsynes med 4 stk 1,5 volt batterier (LR14), det betyder at alarmen stadig virker hvis forsyningsspændingen til
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elhegnet bliver &rdquo;klippet&rdquo; eller forsvinder ved forsynings svigt. Drift tiden på de 4 stk 1,5 volt batterier er ca. 78 måneder.

Enkel montering og kontrol

Alarm systemet er enkelt at montere, og kræver ingen forud kundskaber, det kan opsættes i løbet af 10 min. Når den er skruet
op på en væg eller der hvor du ønsker den opsat, kræver det kun at der trækkes en tråd fra indhegningen til alarm systemet til de
ene klemme og at den anden klemme forbindes til et jordspyd der er banket minimum 1 meter ned i jorden, så snart du
har i sat de 4 stk 1,5 volt batterier og herefter tænder på afbryderen er alarm systemet i drift. Alarm systemet kan tilsluttes
enten ved selve hegnsapparatet eller et vilkårligt sted på indhegningen. Hvis den anbringes for enden af tråden, vil man
samtidigt få kontrol med, om der sker trådbrud. Den indbyggede sirene giver alarm så snart spændingen på indhegningen falder
til under 2000 volt. Levetiden på de 4 stk 1,5 volt batterier er 7-8 måneder, sæt evt. en dato label på alarm systemet så du ved
hvornår du bør skifte batterierne.
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