Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Infravörös pontlámpa CCD kamerákhoz
Rendelési szám: 114995
Az infravörös pontlámpák segítségével a CCD kamerák
még teljes sötétségben is képesek felismerni tárgyakat. Az
infravörös fény az emberi szem számára láthatatlan, a
CCD kamerák viszont jól látnak az infravörös pontlámpa
segítségével. Tökéletes megoldás bejáratok, utak, stb.
észrevétlen megfigyelésére. A lámpa tápfeszültsége 12-15
V=, <300 mA. Hatótávolsága max. 5m.
Biztonsági előírások
Ez a kezelési utasítás ehhez a termékhez tartozik. Fontos
információkat tartalmaz az üzembe állítással és a
kezeléssel kapcsolatban. Erről akkor se feledkezz-*+ünk
meg, ha a készüléket továbbadjuk másnak.
A készülék használata 14 évnél fiatalabb személyeknek
nem megengedett (nem rendelkezik gyerekjátéknak
megfelelő CE-megfelelőségi bizonyítvánnyal).
Soha ne tegyük ki a készüléket magas hőmérséklet,
magas páratartalom, vagy erős rezgések behatásának.
Az üzembe helyezést csak szakember végezheti a
készülék
biztonságos
üzemelésének
biztosítása
érdekében.
A készülék tápfeszültség-igényét telepről, vagy biztonsági
vizsgálaton átesett hálózati tápegységről szabad
biztosítani.
Ipari létesítményekben az illetékes szakmai szervezetnek
az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra
vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait is figyelembe
kell venni.
Iskolákban,
oktatási
központokban,
hobbiés
barkácsműhelyekben a készülék üzemeltetése csak
szakképzett személy felügyelete mellett megengedett.
Soha ne helyezzük a készüléket gyúlékony vagy éghető
anyagok közelébe (pl.: függöny).
A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasításban,
illetve a biztonsági előírásokban leírtak figyelmen kívül
hagyásából adódó anyagi károkért, és személyi
sérülésekért,
továbbá
az
ezekből
származó
következményes károkért sem.
Az infravörös keresőlámpa
Az infravörös keresőlámpát (méretek: kb. 72 x 50 x 18mm)
vízmentes helyre kell felszerelni. Akár egy 12V-os
akkumulátorról, akár 12-15 V= közötti kimeneti feszültségű
stabilizált hálózati tápegységről működtethető. (Egy
teljesen feltöltött 12V-os akkumulátor kimeneti feszültsége
kb. 13,5 V=). A hálózati tápegység áram-terhelhetősége
minimum 300 mA kell, hogy legyen!
A
keresőlámpa
csak
egyenárammal
Fontos!
működtethető, váltóáramról üzemeltetni tilos! A lámpát jól
szellőző helyre kell felszerelni (ne szereljük be hőszigetelt
készülékházba).
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