
Rikosilmoitustuotteet

Rikosilmoitusjärjestelmän tehtävänä on 
havaita luvaton liikkuminen kiinteistössä ja 
ilmoittaa siitä. Ilmoitus voi olla joko paikal-
linen tai edelleen ohjattu tieto kiinteistön 
omistajalle tai vartiointiliikkeelle. Rikosil-
moitusjärjestelmä on niin vahva kuin on 
sen heikoin lenkki. Tekninen luotettavuus 
laitevalinnoissa on järjestelmän toimivuu-
den kannalta yksi tärkeimmistä seikoista.

”Kotini on linnani.”

Jäljet mökin pihassa kertovat, että joku on 
käynyt mökin ovella. Jos sääolosuhteet 
pysyvät samana, jäljet säilyvät kertomassa 
tapahtuneesta – riittääkö se?

Mielestämme oikea tapa tänä päivänä on 
hoitaa turvallisuusasiat nykytekniikkaa 
mahdollisimman paljon hyödyntäen. Tieto 
luvattomasta tunkeutumisesta siirtyy välit-
tömästi haluttuun paikkaan, jolloin mahdol-
lisiin tuhoihin voidaan reagoida heti. 

Mitä vaihtoehtoa Sinä suosittelet asiakkaal-
lesi?

Seuraavilta sivuilta löydät laajan valikoiman rikosilmoitukseen liittyviä tuotteita, jotka 
soveltuvat niin yksityiskotien kuin vaativampien yrityskohteiden suojaukseen. Tuote-
valikoimamme koostuu useiden toimittajien tuotteista ja valinnoissamme olemme 
erityisesti huomioineet tuotteiden teknisen luotettavuuden.



7

Rikosilm
oitustuotteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Keskukset

SPECTRA-1727/N
Keskus on tarkoitettu pienkiinteistöjen 
suojaamiseen joko paikallishälytyksel-
lä tai erillisellä robottipuhelimella.

-  4 + 1 palosilmukkaa + 1 näppäimis- 
 tösilmukka
-  sisältää Spectra-1686 käyttölaitteen
-  8 käyttäjäkoodia
-  1 vaihtokosketinulostulo
-  2 ohjelmoitavaa digilähtöä

ORBIT-6/KIT/N
Keskus on tarkoitettu pienten kiinteis-
töjen suojaamiseen. Keskuksen mo-
nipuoliset ominaisuudet helpottavat 
sekä käyttöä että asennusta. Hälytyk-
set myös tavallisiin puhelimiin.

-  6 + 2 silmukkaa
-  maks. 4 käyttölaitetta
-  10 käyttäjäkoodia
-  robottipuhelimen formaatteja mm.   
 SIA, Contact ID
-  sisältää käyttölaitteen ja muuntajan

ORBIT-14/KIT/N
Keskus on tarkoitettu keskikokoisten 
kiinteistöjen suojaamiseen. Keskuk-
sen monipuoliset ominaisuudet hel-
pottavat sekä käyttöä että asennusta. 
Hälytykset myös tavallisiin puhelimiin.

-  2 x 6 + 2 silmukkaa
-  maks. 5 käyttölaitetta
-  20 käyttäjäkoodia
-  robottipuhelimen formaatteja mm.   
 SIA, Contact ID
-  sisältää käyttölaitteen ja muuntajan
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Oikeudet muutoksiin pidätetään

Käyttölaitteet

ORBIT-6/REL
Relekortti, jolla saadaan siirrettyä tie-
toa Orbit-keskuksilta eteenpäin esim. 
erillisellä GSM-modeemilla.

-  1 rele 1 A 30 V
-  3 relettä 300 mA 30V
-  Orbit-keskuksiin

ORBIT-6/VOICE
Äänikortti, jolla saadaan lähetettyä 
itsenauhoitettu viesti Orbit-keskuksilta 
ennalta ohjelmoituun numeroon.

-  käytettäessä Orbit-6/REL-relekort-  
 tia on mahdollista nauhoittaa kolme  
 erillistä viestiä, yhteispituudeltaan   
 40 sekuntia
-  Orbit-keskuksiin

ORBIT-6PROG
Ohjelmointilaitte, jonka avulla ohjel-
moit helposti Orbit-6-keskuksen.

-  ohjelmointilaite Orbit-6-keskukseen

ORBIT-6/LED
Perus LED-toiminen käyttölaite, jolla 
ohjataan Orbit-6-keskusta päälle ja 
pois.

- 1 pääkäyttäjäkoodi + 9 käyttäjäkoo- 
 dia
-  uhkakooditoiminto
-  pikapäällekytkentätoiminto
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ORBIT-6/LCD
LCD-toiminen käyttölaite, jolla ohja-
taan Orbit-6-keskusta päälle ja pois. 
Käyttölaitteesta voidaan mm. selata 
tapahtumia.

ORBIT-14/LED14
LED-toiminen käyttölaite, jolla ohja-
taan Orbit-14-keskusta päälle ja pois.

-  1 pääkäyttäjäkoodi + 19 käyttäjä-  
 koodia
-  uhkakooditoiminto

Hälytyksen siirtolaitteet

VT-10
VT-10 on GSM-pohjainen hälytyksen-
siirtolaite, joka sopii erinomaisesti 
mm. kesämökeille ja kohteisiin, joissa 
ei ole lankaliittymää. Hälytysviestit 
lähetetään tekstiviestein ennalta oh-
jelmoituihin numeroihin. Tekstiviestiä 
tukemaan voidaan ohjelmoida tavalli-
nen soitto tekstiviestin perään.

-  2 hälytystuloa ja 2 SMS-viestein   
 ohjattavaa relelähtöä
-  4 puhelinnumeroa kullekin hälytyk -  
 selle, kukin hälytys voidaan nimetä  
 erikseen
-  helppo suomenkielinen PC-ohjel-  
 mointi
-  syöttöjännite 10-16 VDC
-  virrankulutus 80 mA lepotilassa, 
 0,8 A hälytystilassa 
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SD1+/N
Selväkielinen, helppokäyttöinen, itse-
nauhoitettua viestiä lähettävä robotti-
puhelin.

-  3 hälytystietoa
-  4 puhelinnumeroa
-  nauhoitettava viesti jokaiselle häly-  
 tystiedolle
-  liitäntäjännite 11,5 - 14 VDC
-  virrankulutus 35 mA lepotilassa, 
 70 mA hälytystilassa

VT-01
VT-01 on VT-10 GSM-hälytyksensiir-
tolaitteeseen liitettävä lisäkortti, jolla 
voidaan kasvattaa kohteesta siirrettä-
vien tietojen tai kohteeseen tehtävien 
ohjauksien määrää.

-  4 hälytystuloa ja 2 SMS-viestein   
 ohjattavaa relelähtöä
-  4 puhelinnumeroa kullekin hälytyk -  
 selle

VT-02
VT-02 on VT-10 GSM-hälytyksensiir-
tolaitteeseen liitettävä lisäkortti, jolla 
voidaan kasvattaa kohteeseen tehtä-
vien ohjauksien määrää.

-  6 SMS-viestein ohjattavaa rele-  
 lähtöä
-  kaikkia lähtöjä ohjataan tekstivies-  
 tein

VT-03
VT-03 on VT-10 GSM-hälytyksensiir-
tolaitteeseen liitettävä lisäkortti, joka 
mahdollistaa laitteeseen esim. IR-il-
maisimien kytkemisen.

-  3 vastusvalvottua silmukkaa
-  1 ohjaussilmukka
-  4 puhelinnumeroa kullekin hälytyk-  
 selle
-  lähtö ulkoiselle ledille indikointitie-  
 toa varten
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ESPRIT-708ULT/N
Valvomoihin tarkoitettu, digitaalista 
viestiä lähettävä robottipuhelin.

-  2 x 4 hälytystietoa
-  2 puhelinnumeroa
-  12 hälytysformaattia mm. 
 Contact ID, Silent knight, Ademco   
 slow
-  liitäntäjännite 12 VDC

ESPRIT-636
Ohjelmointinäppäimistö Esprit-
708ULT:lle.

Magneettikoskettimet, uppomallit

GRI20F-12WG/H
Magneettikosketin avautuvalla kos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri harmaa

GRI20F-12WG/V
Magneettikosketin avautuvalla kos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen
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GRI40F-12WG/H
Magneettikosketin vaihtokoskettimella 
uppoasennuksiin. Soveltuu käytettä-
väksi sekä puu- että metalliovissa.

-  vaihtokosketin
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri harmaa

GRI45F-12WG/H
Magneettikosketin kahdella vaihto kos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  kaksi vaihtokosketinta
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri harmaa

GRI45F-12WG/V
Magneettikosketin kahdella vaihtokos-
kettimella uppoasennuksiin. Sovel tuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  kaksi vaihtokosketinta
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen

GRI20RS-12XWG/H
Erityisen matala magneettikosketin 
alumiiniprofi ilioviin. Magneetin pituus 
vain 17 mm ja kytkinosan 15,4 mm.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 25 mm puu tai 
 15 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri harmaa
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GRI184-12WG/H
Magneettikosketin avautuvalla kos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metallio-
vissa.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri harmaa

GRI194-12WG/V
Magneettikosketin vaihtokoskettimella 
uppoasennuksiin. Soveltuu käytettä-
väksi sekä puu- että metalliovissa.

-  vaihtokosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen

GRI184-12WG/V
Magneettikosketin avautuvalla kos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen

GRI199-12WG/V
Magneettikosketin kahdella vaihtokos-
kettimella uppoasennuksiin. Soveltuu 
käytettäväksi sekä puu- että metalli-
ovissa.

-  kaksi vaihtokosketinta
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen
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Magneettikoskettimet, pintamallit

GRI1100A-12WG/V
Siro magneettikosketin puu- ja metal-
lioviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 35 mm puu tai 
 25 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen

GRI1100C-12WG/V
Siro magneettikosketin puu- ja metal-
lioviin.

-  vaihtokosketin
-  toimintaetäisyys 35 mm puu tai 
 25 mm metalli
-  liitäntäjohdot 30 cm
-  väri valkoinen

GRI29AWG/H
Magneettikosketin puu- ja metalli-
oviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  ruuviliittimet
-  väri harmaa

GRI29AWG/V
Magneettikosketin puu- ja metalli-
oviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  ruuviliittimet
-  väri valkoinen
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GRI29CXWG/H
Magneettikosketin puu- ja metalli-
oviin.

-  vaihtokosketin
-  toimintaetäisyys 50 mm puu tai 
 33 mm metalli
-  ruuviliittimet
-  väri harmaa

GRI400/H
Reilunkokoinen, ruuviliittimillä varus-
tettu magneettikosketin puu- ja metal-
lioviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  ruuviliittimet
-  väri harmaa

GRI400/V
Reilunkokoinen, ruuviliittimillä varus-
tettu magneettikosketin puu- ja metal-
lioviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  ruuviliittimet
-  väri valkoinen

GRICC29PWG/H
Magneettikosketin puu- ja metalli-
oviin.

-  kaksi vaihtokosketinta
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitosjohto 600 mm
-  väri harmaa
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GRI410P/H
Reilunkokoinen, pitkällä liitäntäjoh-
dolla varustettu magneettikosketin 
puu- ja metallioviin.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohto 900 mm
-  väri harmaa

GRIAA410P/H
Reilunkokoinen pitkällä liitäntäjohdolla 
varustettu magneettikosketin puu- ja 
metallioviin.

-  kaksi avautuvaa kosketinta
-  toimintaetäisyys 38 mm puu tai 
 20 mm metalli
-  liitäntäjohto 900 mm
-  väri harmaa

GRI200-36
Yliajomagneettikosketin nosto-ovien 
suojaamiseen.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 63 mm puu tai 
 42 mm metalli
-  liitäntäjohto panssariletku 900 mm
-  väri harmaa

GRI250-36
Magneettikosketin raskaiden ovien, 
porttien ja puomien valvontaan.

-  avautuva kosketin
-  toimintaetäisyys 63 mm puu tai 
 42 mm metalli
-  liitäntäjohto panssariletku 900 mm
-  väri harmaa
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Tilailmaisimet

COMET
Edullinen liikeilmaisin kiinteistöjen 
suojaukseen.

-  valvonta-alue 12 x 12 m
-  valkoisen valon suodatus, lämpöti-  
 lan kompensointi
-  pulssilaskuri
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 12 mA

ZODIAC QUAD
Edullinen nelikkoliikeilmaisin kiinteis-
töjen suojaamiseen.

-  valvonta-alue 12 x 12 m
-  nelikkokeilajärjestelmä
-  pulssilaskuri
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 12 mA

COMET PET
Liikeilmaisin, joka sietää 20 kg painoi-
sia eläimiä valvonta-alueella.

-  valvonta-alue 8 m 90°
-  valkoisen valon suodatus, lämpö-  
 tilan kompensointi
-  pulssilaskuri
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 12 mA

iWISE QUAD
Edistyksellinen nelikkokeilailmaisin 
kaikentyyppisten kiinteistöjen suojaa-
miseen.

-  valvonta-alue 15 m 100°
-  nelikkokeilajärjestelmä
-  älykäs liikkeentunnistusalgoritmi
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 15 mA
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iWISE AM
Edistyksellinen nelikkokeilailmaisin 
erityisesti julkisten tilojen ja market-
tien suojaamiseen. Varustettu peittä-
missuojalla.

-  valvonta-alue 15 m 100°
-  nelikkokeilajärjestelmä
-  älykäs liikkeentunnistusalgoritmi
-  peittämissuoja
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 12 mA

iWISE DT15
ACT-toiminnalla varustettu infrapuna/
mikroaaltoilmaisin. Tarkoitettu vaativi-
en tilojen suojaamiseen.

-  valvonta-alue 15 m 100°
-  PIR/MW-sensorit
-  ACT takaa häiriöttömän toiminnan
-  käyttöjännite 9-16 VDC
-  virrankulutus 19 mA

iWISE DT25
ACT-toiminnalla varustettu infrapuna/
mikroaaltoilmaisin. Tarkoitettu vaativi-
en tilojen suojaamiseen.

-  valvonta-alue 25 m 85°
-  PIR/MW-sensorit
-  ACT takaa häiriöttömän toiminnan
-  käyttöjännite 9-16 VDC
-  virrankulutus 19 mA

COSMOS DTAM
Peittämissuojalla varustettu infra-
puna/mikroaaltoilmaisin. Tarkoitettu 
vaativien tilojen suojaamiseen.

-  valvonta-alue 15 m 85°
-  PIR/MW-sensorit
-  peittämissuojattu
-  käyttöjännite 9-16 VDC
-  virrankulutus 20 mA
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LUNAR-360
Kattoon asennettava huomaamaton 
liikeilmaisin. Ilmaisin soveltuu hyvin 
käytettäväksi esim. varastoissa.

-  valvonta-alue 13 m halkaisijaltaan   
 kun asennuskorkeus 4 m
-  käyttöjännite 9-16 VDC
-  virrankulutus 15 mA

Lasirikkoilmaisimet

VITRON
Lasirikkoilmaisin, joka reagoi kaiken-
tyyppisten lasien rikkoutumisääneen. 
Alue, jolta ilmaisin hälyttää, on suuru-
deltaan noin 9 m lähes joka suuntaan 
ilmaisimesta.

-  valvonta-alue 9 m
-  hälyttää kaikentyyppisistä laseista
-  käyttöjännite 9 - 16 VDC
-  virrankulutus 20 mA

VITRON TESTER
Automaattinen testilaite Vitron-ilmai-
simelle. Ilmaisinta ei tarvitse avata 
testin suorittamiseksi.
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Ryöstöpainikkeet

PPX-3045
Varmatoiminen, linkkumallinen ryöstö-
painike.

-  avautuva kosketin
-  pinta-asennus seinään tai pöydän   
 alapintaan

Palovaroittimet

MGR-2100WHT
Optinen savuilmaisin, joka voidaan 
kytkeä rikosilmoitusjärjestelmään.

-  hälytys aiheutuu savusta
-  käyttöjännite 12 VDC
-  avautuva kosketin
-  käyttölämpötila -10°C - +55°C
-  sisältää kannan

MGR-2300WHT
DM-ilmaisin, joka voidaan kytkeä 
rikosilmoitusjärjestelmään.

-  hälytys aiheutuu 30°C lämpötilan   
 noususta tai 60°C ylityksestä
-  käyttöjännite 12 VDC
-  avautuva kosketin
-  käyttölämpötila -10°C - +55°C
-  sisältää kannan

MGR-2400WHT
Lämpöilmaisin, joka voidaan kytkeä 
rikosilmoitusjärjestelmään.

-  hälytys aiheutuu 60°C ylityksestä
-  käyttöjännite 12 VDC
-  avautuva kosketin
-  käyttölämpötila -10°C - +55°C
-  sisältää kannan
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MGR-2500WHT
Yhdistetty optinen savu- ja lämpöil-
maisin, joka voidaan kytkeä rikosil-
moitusjärjestelmään.

-  hälytys aiheutuu 60°C ylityksestä tai 
 savusta
-  käyttöjännite 12 VDC
-  avautuva kosketin
-  käyttölämpötila -10°C - +55°C

Ohisulkijat

CL-8A
Koodiohisulkija sisäkäyttöön.

-  56 koodia
-  sisäkäyttöön
-  1 relelähtö
-  1 transistorilähtö
-  3 merkkivaloa

MICROLOK-100
Koodiohisulkija sisätiloihin.

-  99 käyttäjäkoodia
-  2 relelähtöä
-  3 merkkivaloa
-  sisätiloihin

CL-80
Koodiohisulkija ulkotiloihin.

-  56 koodia
-  ulkokäyttöön
-  1 relelähtö
-  3 transistorilähtöä
-  2 merkkivaloa
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Sireenit

OS-1120
Avainohisulkija ulkotiloihin.

-  avaimen toiminta ON-OFF (lähtee   
 pois kahdessa asennossa)
-  exec-avaimella varustettuna

OS-1121
Avainohisulkija ulkotiloihin.

-  avaimen toiminta PULSSI (lähtee   
 pois yhdessä asennossa)
-  exec-avaimella varustettuna

SP200T
Muovikuorinen sisätilojen sireeni.

-  äänen voimakkuus 113 dB
-  käyttöjännite 12 VDC
-  virrankulutus 100 mA
-  mitat 135 x 100 x 35 mm
-  väri valkoinen

SM200R
Metallinen ulkotilojen sireeni. Kannes-
sa tila omalle logolle.

-  äänen voimakkuus 110 dB
-  käyttöjännite 12 VDC
-  virrankulutus 20 mA
-  mitat 135 x 95 x 45 mm
-  väri valkoinen
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Langaton PowerMax-järjestelmä

POWER-MAX
Power-Max kätkee sisäänsä moni-
puolisen 30-silmukkaisen langatto-
man turvajärjestelmän. Samaan run -
koon on yhdistetty murtohälytys-, pa-
lohälytys- ja kotiautomaatiotoimintoja. 
Paketti sisältää robottipuhelimella 
varustetun keskusyksikön, yhden IR-
tunnistimen, yhden magneettikosketti-
men ja yhden kauko-ohjaimen.

-  29 langatonta ja 1 langallinen sil-  
 mukka
-  2 sireenilähtöä ja 1 avokollektoriläh- 
 tö
-  8 käyttäjäkoodia + 8 kauko-ohjainta
-  robottipuhelin soittaa sekä valvo-  
 moon että yksityisnumeroihin
-  syöttöjännite 9 VAC (muuntaja   
 sisältyy)
-  vaatii 6 kpl AKKU-NIMH1600 -ak-  
 kua

AKKU-NIMH1600
Sormiakku Power-Max keskukseen.

-  AA-sormiakku
-  1,2 V 1600 mAh

MCM-140
Käyttölaitteella voi ohjata Power-Max 
keskusta tai MCR-vastaanotinta.

-  17 erilaista toimintoa
-  3 V lithium-paristo
- yhteenkuuluvuus BAT-CR2025 
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MCPIR-3000
Langaton passiivinen infrapunailmai-
sin.

-  valvonta-alue 12 x 12 m
-  pulssilaskuri
-  sisältää pitkäikäisen 3,6 V lithium-  
 pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-234
Käytetään Power-Max keskuksen 
päälle- ja poiskytkemiseen.

-  päällekytkentä
-  poiskytkentä
-  osavalvontakytkentä
-  lisätoimintapainike
-  sisältää 12 V minisauvapariston
- yhteenkuuluvuus BAT-V23GA

MCT-302
Langaton ovimagneettikosketin, johon 
voidaan liittää yksi langallinen ilmai-
sin.

-  magneettikoskettimen lisäksi yli-  
 määräinen silmukka avautuvalle tai  
 vastusvalvotulle koskettimelle
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-425
Langaton optinen savuvaroitin varus-
tettuna summerilla.

-  summerin äänenvoimakkuus 85 dB
-  sisältää 9 V nepparipariston
- yhteenkuuluvuus BAT-6LR61
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K-980MCW
Langaton passiivinen infrapunailmai-
sin, joka ei hälytä alle 18 kg eläimistä.

-  valvonta-alue 9 x 9 m
-  ei hälytä alle 18 kg eläimistä
-  sisältää pitkäikäisen 3,6 V lithium-  
 pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-501
Langaton kuunteleva, kaksitoiminen 
lasirikkoilmaisin.

-  valvonta-alue 6 m
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

SPD-1000
Langaton ilmaisin taulujen, veistosten 
ja muiden taide-esineiden suojaami-
seen. Hälyttää suojattavan esineen 
liikkumisesta.

-  jousi nojaa taide-esineeseen ja   
 sen liikkuminen aiheuttaa hälytyk-  
 sen, herkkyys 0,1 mm
-  sisältää kaksi 3 V nappiparistoa
- yhteenkuuluvuus BAT-CR2025

MCT-100
Kaksikanavainen yleislähetin koske-
tintietojen langattomaan siirtämiseen.

-  2 silmukkaa; avautuva, sulkeutuva  
 tai vastusvalvottu
-  molemmista silmukoista oma tieto   
 vastaanottimeen
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA
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MCT-101
Käsilähetin, jossa on yksi painike. 
Sisältää myös vyöklipsin.

-  yksi painike
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-102
Käsilähetin, jossa on kaksi painiketta. 
Sisältää myös vyöklipsin.

-  kaksi painiketta
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-104
Käsilähetin, jossa on neljä painiketta. 
Sisältää myös vyöklipsin.

- neljä painiketta
-  sisältää 3,6 V lithium-pariston
- yhteenkuuluvuus BAT-1/2AA

MCT-201
Pienikokoinen lähetin, jota voidaan 
käyttää riipuksena kaulassa tai avai-
menperänä taskussa. Lähettimessä 
on yksi painike.

-  yksi painike
-  sisältää 12 V minisauvapariston
- yhteenkuuluvuus BAT-V23GA

MCT-201WP
Pienikokoinen lähetin, jota voidaan 
käyttää riipuksena kaulassa tai avai-
menperänä taskussa.

-  yksi painike
-  vesitiivis
-  sisältää 12 V minisauvapariston
- yhteenkuuluvuus BAT-V23GA
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MCT-211
Vesitiivis rannelähetin.

-   yksi painike
-  sisältää 3 V nappipariston
- yhteenkuuluvuus BAT-CR2025

MCX-600
Välivahvistin lähettimien kantomatkan 
jatkamiseen.

-  jopa 16 välivahvistinta voidaan ket- 
 juttaa toisiinsa
-  jännitesyöttö 13 - 20 VDC tai   
 11 - 16 VAC
-  varavoima 9 V neppariakku (ei   
 sisälly)

RL-8
Relekortilla saadaan kahdeksan avo-
kollektorilähtöä muutettua relelähdöik-
si. Voidaan käyttää esim. 
MCX-8:n kanssa.

-  8 sulkeutuvaa relettä
-  kärkien virrankesto 100 mA (12 V)

MCX-8
Liittämällä laajennusyksikkö MCR-308 
-vastaanottimeen saadaan yhdellä 
yksiköllä 32 ilmaisinta ja 8 lähtöä lisää 
järjestelmään.

-  lisää kahdeksan lähtöä MCR-308   
 -vastaanottimeen
-  mahdollista liittää maksimissaan   
 kolme yksikköä
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MCR-308
Vastaanotin 16 lähettimelle, joilla voi-
daan ohjata neljää lähtöä. Vastaan-
otinta voidaan laajentaa jopa kolmella 
MCX-8 -yksiköllä, jolloin vastaanotti-
meen voidaan ohjelmoida maksimis-
saan 112 lähetintä ja 28 lähtöä.

-  4 lähetintä jokaiseen neljään läh-  
 töön
-  maksimissaan 112 lähetintä ja 28   
 lähtöä laajennusten avulla
-  valvoo lähettimien paristoa, laite-   
 suojaa, testisignaalia ja kanavan   
 tukkeutumista

MCR-304
Vastaanotin kymmenelle lähettimelle. 
Relelähdön ansiosta voidaan käyttää 
monenlaisissa sovelluksissa.

-  10 lähetintä ja yksi lähtö
-  valvoo lähettimien paristoa, laite -  
 suojaa, testisignaalia ja kanavan   
 tukkeutumista

BAT-1/2AA
Lithium-paristo 3,6 V.

BAT-6LR61
Alkaaliparisto 9 V neppari.

BAT-CR2025
Nappiparisto 3 V.
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BAT-V23GA
12 V minisauvaparisto.

BAT-CR2
Lithium-paristo 3 V.

Tarvikkeet

NP1.2-12
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  1.2 Ah, 12 V
-  mitat 97 x 48 x 54,5 mm
-  paino 0,57 kg

NP2.3-12FR
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  2.3 Ah, 12 V
-  mitat 178 x 34 x 64 mm
-  paino 0,94 kg

NP7-12
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  7 Ah, 12 V
-  mitat 151 x 65 x 97,5 mm
-  paino 2,64 kg
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NP24-12
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  24 Ah, 12 V
-  mitat 175 x 166 x 125 mm
-  paino 8,60 kg

NP18-12R
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  Genesis-lyijyakku
-  18 Ah, 12 V
-  mitat 181 x 76,2 x 166 mm
-  paino 6,20 kg

NP38-12
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  38 Ah, 12 V
-  mitat 197 x 165 x 175 mm
-  paino 13,80 kg

NP65-12
Luotettava, vaativaan käyttöön sovel-
tuva Genesis-lyijyakku.

-  65 Ah, 12 V
-  mitat 350 x 166 x 174 mm
-  paino 22,70 kg
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PP8SR
Hakkurivirtalähde pistorasiaan.

-  lähtöjännite 12 VDC
-  virta 1,3 A

PVS-40/17
Muuntaja 17 VAC / 38 VA.

-  lähtöjännite 17 VAC
-  teho 38 VA
-  koteloitu IP 44

2420-0500
Verkkojohto PVS-40/17 muuntajalle.

ADC VERKKOJOHTO

-  ADC-virtalähteiden verkkojohto   
 shuko-pistokkeella varustettuna

PFS-7S/24V
Pistorasiamuuntaja 24 VAC / 7,2 VA.

-  lähtöjännite 24 VAC
-  teho 7,2 VA
-  koteloitu IP 44

2430-3120
Verkkojohto PFS-7S/24 muuntajalle.
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POWPAK-2/12/N
Akkuvarmennettu virtalähde 12 VDC.

-  12 V / 2,3 Ah
-  akusto 2,3 Ah

ADA-4733/12VDC/10A/N
Akkuvarmennettu virtalähde 12 VDC.

-  jännitelähtö 12 VDC 10 A
-  akusto 2 x 7,2 Ah
-  kansisuoja, vikalähtö

ADC-5693
Hakkuriteholähde akkulaturilla.

-  jännite 12 VDC
-  virta 5 A

ADC-5793
Hakkuriteholähde akkulaturilla.

-  jännite 24 VDC
-  virta 2,5 A
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80-6011-0902-0
MHS-kaapelin liitin.

- UY-liitin

80-6100-05821
MHS-kaapelin liitin.

-  ULG-liitin

MC-8081
Kytkentärasia kansikoskettimella.

-  8 kytkentäpistettä
-  mitat 70 x 55 mm

MC-82024
Kytkentärasia kansikoskettimella.

-  24 kytkentäpistettä
-  mitat 110 x 110 mm

MC-82000
Tyhjä rasia kansikoskettimella.

-  mitat 110 x 110 mm


