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PL
informacje ogólne

ZaSady beZpiecZeńStwa

Zainstalowanie	produktu	według	zamieszczonych	poniżej	wskazówek	pozwala	zapewnić	zgodność	montażu	z	normami	EN	
60730-1.
Wskazówki	 podane	 w	 instrukcjach	 montażu	 i	 obsługi	 produktu	 mają	 za	 zadanie	 zapewnić	 przestrzeganie	 zasad	
bezpieczeństwa	osób	i	mienia,	a	także	spełnienie	wymagań	wspomnianych	norm.
Somfy	oświadcza	niniejszym,	że	produkt	 ten	 jest	zgodny	z	podstawowymi	wymogami	 i	 innymi	stosownymi	przepisami	
dyrektywy	1999/5/CE.	Deklaracja	zgodności	jest	dostępna	na	stronie	www.somfy.com/ce	(Radio	fingerprint	reader).
Produkt	dopuszczony	do	użytku	w	Unii	Europejskiej,	w	Szwajcarii	i	Norwegii.

ostrzeżenie
Przed	rozpoczęciem	instalacji	produktu	Somfy,	należy	zawsze	zapoznać	się	z	niniejszą	instrukcją	obsługi	oraz	zaleceniami	
dotyczącymi	bezpieczeństwa.
W	niniejszej	 instrukcji	 jest	 opisany	 sposób	montażu,	 uruchomienia	 i	 użytkowania	 tego	produktu.	Należy	przestrzegać	
wszystkich	zaleceń,	ponieważ	nieprawidłowy	montaż	może	spowodować	poważne	obrażenia.
Używanie	 produktu	 poza	 zakresem	 stosowania	 określonym	 przez	 Somfy	 jest	 niedozwolone.	 Spowodowałoby	 ono,	
podobnie	jak	nieprzestrzeganie	wskazówek	zawartych	w	niniejszej	instrukcji,	zwolnienie	producenta	z	odpowiedzialności	
oraz	utratę	gwarancji	Somfy.
Ten	 produkt	 Somfy	 powinien	 być	 instalowany	 przez	 specjalistę	 z	 zakresu	 urządzeń	 mechanicznych	 i	 automatyki	 w	
budynkach	mieszkalnych,	dla	którego	jest	przeznaczona	niniejsza	instrukcja.
Instalator	musi	ponadto	stosować	się	do	norm	i	przepisów	obowiązujących	w	kraju,	w	którym	jest	wykonywany	montaż,	
oraz	 przekazać	 klientom	 informacje	 dotyczące	 warunków	 użytkowania	 i	 konserwacji	 produktu.	 Odpowiedzialność	 za	
montaż	systemów	automatyki	oraz	ich	działanie	"zgodnie	z	normami"	ponosi	instalator.
Niniejsze	 urządzenie	 nie	 jest	 przeznaczone	 do	 użytkowania	 przez	 osoby	 (w	 tym	 dzieci),	 których	 zdolności	 fizyczne,	
sensoryczne	lub	mentalne	są	ograniczone,	lub	przez	osoby	nie	posiadające	doświadczenia	lub	wiedzy,	chyba	że	mogą	
one	korzystać,	za	pośrednictwem	osoby	odpowiedzialnej	za	ich	bezpieczeństwo,	z	nadzoru	albo	wcześniej	udzielonych	
im	instrukcji	dotyczących	obsługi	urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa
Urządzenia	do	sterowania	bramą	zamontowane	na	stałe	oraz	nadajniki	zdalnego	sterowania	powinny	być	niedostępne	
dla	dzieci.
Nie	pozwalać	dzieciom	na	zabawę	urządzeniami	do	sterowania.	Należy	pilnować	dzieci,	aby	upewnić	się,	że	nie	bawią	
się	takim	urządzeniem.
Podczas	używania	przełącznika	bez	blokady,	upewnić	się,	że	inne	osoby	znajdują	się	w	odpowiedniej	odległości	od	bramy.

Zalecenia
Aby	zachować	dobry	poziom	emisji	fal	radiowych,	produktu	nie	należy	instalować	na	powierzchni	metalowej.
Sprawdzić	 zasięg	 transmisji	 radiowej	 przed	 zamocowaniem	 produktu.	 Zasięg	 odbioru	 fal	 radiowych	 jest	 ograniczony	
normami	regulującymi	zasady	używania	urządzeń	radiowych.
Używanie	urządzenia	radiowego	(np.	słuchawek	hi-fi)	pracującego	na	tej	samej	częstotliwości	może	ograniczyć	zakres	
działania	produktu.

recykling
Nie	 wyrzucać	 zużytego	 urządzenia	 ani	 zużytych	 baterii	 razem	 z	 odpadami	 z	 gospodarstwa	 domowego.	
Użytkownik	jest	zobowiązany	przekazać	wszystkie	zużyte	urządzenia	elektroniczne	i	elektryczne	do	specjalnego	
punktu	zbiórki	odpadów	w	celu	ich	wtórnego	przetworzenia.

www.ga
łec

ki.
pl



Radio fingerprint reader

Copyright © 2013 Somfy SAS. All rights reserved  3

PL

montaż i podłącZenie prZewodów odbiornika

montaż odbiornika
Przymocować	spód	odbiornika	do	ściany	(z	przewodem	skierowanym	
w	 dół)	 przy	 użyciu	 śrub	 i	 kołków	 dostosowanych	 do	 wspornika	
mocującego.

opis odbiornika
L.p. Nazwa

1 Połączenie	antenowe
2 Przełącznik	wyboru	napięcia	12/24	V
3 Kontrolka	aktywacji	kanału	1
4 Kontrolka	aktywacji	kanału	2	(bez	zastosowania)
5 Przycisk	PROG
6 Mostek	funkcji	resetowania	/powrotu	do	konfiguracji	fabrycznej
7 Mikroprzełącznik	impulsowy/bistabilny	(bez	zastosowania)
8 Zasilanie
9 Wyjście	przekaźnikowe	1
10 Wyjście	przekaźnikowe	2	(bez	zastosowania)

podłączenie przewodów odbiornika do napędu ze sterowaniem
opis okablowania

Przewody opis
biały (-V) 0	V Zasilanie	24	V	urządzeń	

dodatkowychczerwony (+V) 24	V
Zielony (wspólny) Przekaźnik	1
niebieski
brązowy Przekaźnik	2
czarny

fig. 2

fig. 1

fig. 3

V+ V-

przykłady okablowania przy napędach Somfy

Przewody
końcówki napędu

Dexxo Pro 3S dexxo optimo control box 3S elixo 500 3S
biały (-V) 12 7 20 24
czerwony (+V) 13 8 19 23

Zielony (wspólny) 16 11 31 10
niebieski 17 12 30	(całkowite	otwarcie)

32	(otwarcie	umożliwiające	
przejście	pieszego)

11	(całkowite	otwarcie)
9	(otwarcie	umożliwiające	
przejście	pieszego)

inne kompatybilne napędy Somfy
Rollixo	RTS/io,	Axroll	RTS,	Freeroll	RTS,	Dexxo	Compact	RTS,	AX24,	FX24,	FX230,	Axovia	220B,	Elixo	800	230V,	Elixo	Optimo.
W	celu	podłączenia	przewodu	odbiornika	do	napędu,	który	nie	został	wymieniony	na	powyższej	liście,	należy	zapoznać	
się	z	opisem	powyższego	okablowania	oraz	instrukcją	montażu	napędu.
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montaż cZytnika biometrycZnego

programowanie cZytnika biometrycZnego

montaż czytnika biometrycznego
[1].  	Odkleić	 i	 zachować	 naklejkę	 z	 4-cyfrowym	 kodem	 przyklejoną	 na	 przedniej	 powierzchni	 czytnika	 (ten	 kod	 jest	

konieczny	do	wykasowania	wszystkich	odcisków	palców	bez	użycia	odcisku	palca	Administratora).
[2].  Włożyć	2	baterie	dostarczone	w	zestawie.
[3].  	Przymocować	spód	czytnika	do	ściany,	przestrzegając	kierunku	montażu	«TOP»	zapisanego	na	dnie	czytnika.
[4].  	Umieścić	wewnętrzną	część	czytnika	w	przeznaczonym	miejscu	i	przymocować	ją	czterema	śrubami	dostarczonymi	

w	zestawie.
[5].  Założyć	pokrywę	czytnika	i	zamocować	śrubą	dostarczoną	w	zestawie.

opis czytnika biometrycznego
L.p. Nazwa

1 Niebieska	lampka	kontrolna
2 Biała	lampka	kontrolna
3 Pomarańczowa	lampka	kontrolna
4 Czytnik	biometryczny
5 Osłona	ochronna
6 Przyciski
7 Baterie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

fig. 4

wskazania świetlne i dźwiękowe

niebieska 
lampka 

kontrolna
biała lampka 
kontrolna

pomarańczowa 
lampka 
kontrolna

ostrzegawczy sygnał 
dźwiękowy

Czytnik	biometryczny	oczekuje	na	
odcisk
Potwierdzenie	odczytu	odcisku	ok 2	s 1	x	 	
Odcisk	nierozpoznany 2	x	 	
Błąd	odczytu	odcisku 2	x	 	
Słaby	akumulator 4	x	
Uszkodzony	czytnik	biometryczny 1	x	 	długi
Błąd	podczas	usuwania	odcisków 4	x	

Świecenie	
ciągłe

Miganie krótki	 sygnał	
dźwiękowy
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Zapisywanie odcisku palca administratora
uwaga:		Ten	odcisk	palca	nie	pozwoli	na	sterowanie	napędem,	 lecz	będzie	służył	 jedynie	do	zarządzania	odciskami	

palców	Użytkowników.
[1].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Zaświeci	się	pomarańczowa	lampka	kontrolna.
[2].  Dwukrotnie	zamknąć,	a	następnie	ponownie	otworzyć	osłonę	ochronną	w	ciągu	8	sekund.

Biała	lampka	kontrolna	zaczyna	świecić	i	czytnik	emituje	krótki	sygnał	dźwiękowy.

fig. 5

fig. 6

x 2

8s

1X

2X

1X ...

x 5

[3].  Zarejestrować	odcisk	Administratora	pięciokrotnie	przykładając	palec	do	czytnika	odcisków.
-	Jeśli	świeci	się	niebieska	lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	krótki	sygnał	dźwiękowy,	odczyt	odcisków	
jest	prawidłowy.
-		Jeśli	świecą	biała	 i	pomarańczowa	 lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	2	krótkie	sygnały	dźwiękowe,	
odczyt	odcisku	nie	powiódł	się.

Po	 pięciu	 prawidłowych	 odczytach,	 biała	 lampka	 kontrolna	 miga	 przez	 2	 sekundy,	 niebieska	 lampka	 kontrolna	
zaczyna	świecić	w	sposób	ciągły	i	długi	sygnał	dźwiękowy	potwierdza	zarejestrowanie	odcisku	palca	Administratora.

[4].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.
www.ga
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Zapisywanie odcisków palców użytkownika (palec przy uruchamianiu)
uwaga:	Odcisk	palca	Administratora	nie	może	zostać	zapisany	tak	jak	odcisk	palca	Użytkownika.
Rada:		Należy	 pomyśleć	 o	 zapisaniu	 wielu	 odcisków	 palców	 tej	 samej	 osoby,	 co	 pozwoli	 uniknąć	 problemów	 z	

odczytem	(opatrunek,	przerwa	w	zasilaniu	itp.).	 	 	 	 	 	 	
Pamiętać	o	regularnym	ponownym	zapisywaniu	odcisków	palców	dzieci,	gdyż	zmieniają	się	one	w	miarę	upływu	czasu.

[1].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.
Biała	lampka	kontrolna	zaświeci	się	na	3	sekundy.

[2].  Przyłożyć	palec	Administratora.
Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.

[3].  Przyłożyć	palec,	którego	odcisk	ma	być	zarejestrowany.
Zaświecą	się	biała	i	pomarańczowa	lampka	kontrolna.

[4].  Zarejestrować	odcisk	Użytkownika	pięciokrotnie	przykładając	palec	do	czytnika	odcisków.
-		Jeśli	świeci	się	niebieska	lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	krótki	sygnał	dźwiękowy,	odczyt	odcisków	
jest	prawidłowy.

-		Jeśli	świecą	biała	 i	pomarańczowa	 lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	2	krótkie	sygnały	dźwiękowe,	
odczyt	odcisku	nie	powiódł	się.

Po	 pięciu	 prawidłowych	 odczytach,	 biała	 lampka	 kontrolna	 miga	 przez	 2	 sekundy,	 niebieska	 lampka	 kontrolna	
zaczyna	świecić	w	sposób	ciągły	i	długi	sygnał	dźwiękowy	potwierdza	zarejestrowanie	odcisku	palca	Użytkownika.
liczba krótkich sygnałów dźwiękowych pod koniec procesu rejestracji wskazuje miejsce zapisu odcisku 
palca użytkownika w pamięci.

2X

1X ...

x 5

fig. 7

fig. 7

[5].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.

miejsce zapisu odcisków palców użytkownika 
Należy	 pamiętać,	 aby	 odnotować	 zarejestrowane	 odciski	 palców	 dla	 każdego	 użytkownika	w	 tabeli	 umieszczonej	 na	
początku	niniejszej	instrukcji.
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ZapiSywanie cZytnika w odbiorniku
uwaga:	co	najmniej	jeden	odcisk	palca	Użytkownika	musi	być	zapisany	w	czytniku	biometrycznym.
[1].  Naciskać	na	przycisk	PROG	odbiornika	aż	do	usłyszenia	sygnału	dźwiękowego.

Dwie	czerwone	lampki	kontrolne	migają.	
Uwaga:		Odbiornik	jest	w	trybie	programowania	przez	10	sekund.	Po	upływie	10	sekund,	emituje	2	sygnały	dźwiękowe	

i	wychodzi	z	trybu	programowania.

fig. 9

fig. 10

fig. 11

1X

1X

1X

[2].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.
Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.

[3].  Przyłożyć	palec	służący	do	uruchamiania	(odcisk	palca	Użytkownika).
Czytnik	emituje	sygnał	dźwiękowy	i	wyświetla	się	niebieska	lampka	kontrolna.
Odbiornik	emituje	sygnał	dźwiękowy.

[4].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.

SpoSób obSługi cZytnika biometrycZnego
[1].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Biała	lampka	kontrolna	wyświetla	się,	czytnik	jest	gotowy	do	odczytu	odcisku	palca.
[2].  Przyłożyć	palec	służący	do	uruchamiania	(odcisk	palca	Użytkownika).

Czytnik	emituje	sygnał	dźwiękowy	i	wyświetla	się	niebieska	lampka	kontrolna.
Do	napędu	zostaje	przesłane	polecenie	sterujące.

1X

[3].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.
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kaSowanie odciSków palców

kasowanie odcisku palca użytkownika
Z użytkownikiem obecnym
[1].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[2].  Przyłożyć	palec	Administratora	po	raz	pierwszy.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[3].  Przyłożyć	palec	Administratora	po	raz	drugi.

Biała	 lampka	 kontrolna	 zaczyna	 świecić,	 pomarańczowa	 lampka	 kontrolna	 miga	 i	 czytnik	 emituje	 długi	 sygnał	
dźwiękowy.

[4].  Przyłożyć	palec	służący	do	uruchamiania	(odcisk	palca	Użytkownika),	który	ma	być	usunięty	z	pamięci.
Wyświetla	się	niebieska	lampka	kontrolna	i	czytnik	emituje	2	sygnały	dźwiękowe.

[5].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.

bez obecności użytkownika
[1].  	Zdjąć	pokrywę	czytnika	i	wyjąć	jego	wewnętrzną	część,	aby	uzyskać	dostęp	do	przycisków	umieszczonych	z	tyłu	

tego	elementu.
[2].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[3].  Przyłożyć	palec	Administratora	po	raz	pierwszy.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[4].  Przyłożyć	palec	Administratora	po	raz	drugi.

Biała	 lampka	 kontrolna	 zaczyna	 świecić,	 pomarańczowa	 lampka	 kontrolna	 miga	 i	 czytnik	 emituje	 długi	 sygnał	
dźwiękowy.
Nacisnąć	 na	 przycisk	 S1	 z	 tyłu	 czytnika:	 1	 raz	 w	 celu	 wykasowania	 pierwszego	 odcisku	 palca,	 2	 razy	 w	 celu	
wykasowania	drugiego	odcisku	palca,	3	razy	w	celu	wykasowania	trzeciego	odcisku	palca	itd.

... 2X

fig. 12

fig. 13

...

[5].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.	Niebieska	lampka	kontrolna	miga	i	czytnik	emituje	2	sygnały	dźwiękowe.
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kasowanie wszystkich odcisków (administratora i użytkowników)
przy użyciu odcisku palca administratora
[1].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[2].  Dwukrotnie	zamknąć,	a	następnie	ponownie	otworzyć	osłonę	ochronną	w	ciągu	8	sekund.

Biała	lampka	kontrolna	zaczyna	świecić	i	czytnik	emituje	krótki	sygnał	dźwiękowy.

fig. 14

fig. 15

x 2

8s

1X

2X

1X

x 5

[3].  Przyłożyć	5	razy	palec	Administratora	do	czytnika	odcisków.
-		Jeśli	świeci	się	biała	lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	krótki	sygnał	dźwiękowy,	odczyt	odcisków	jest	
prawidłowy.

-		Jeśli	świecą	biała	 i	pomarańczowa	 lampka	kontrolna,	a	czytnik	odcisków	emituje	2	krótkie	sygnały	dźwiękowe,	
odczyt	odcisku	nie	powiódł	się.

Po	5	prawidłowych	odczytach,	miga	pomarańczowa	 lampka	kontrolna	 i	 kilka	sygnałów	dźwiękowych	potwierdza	
wykasowanie	wszystkich	odcisków	palców.

[4].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.www.ga
łec

ki.
pl
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[1]

[5].  Zamknąć	osłonę	ochronną	czytnika.

kod 4-cyfrowy
Przykład 3258

Nacisnąć x 
razy na S1

Nacisnąć x 
razy na S2

Nacisnąć x 
razy na S3

Nacisnąć x 
razy na S4

S1 S2 S3 S4
 

fig. 16

bez użycia palca administratora
[1].  Zdjąć	pokrywę	czytnika	i	wyjąć	wewnętrzną	część.
[2].  Otworzyć	osłonę	ochronną	czytnika.

Zaświeci	się	biała	lampka	kontrolna.
[3].  Naciskać	równocześnie	na	przyciski	S1	i	S4	z	tyłu	czytnika,	aż	do	emisji	sygnału	dźwiękowego	(około	10	s).

Zaświecą	się	biała	i	niebieska	lampka	kontrolna.
[4].  Wprowadzić	4-cyfrowy	kod	podany	na	naklejce,	używając	4	przycisków	z	tyłu	czytnika	(np.kod 3258):

-	pierwszego	przycisku	do	wprowadzenia	pierwszej	cyfry	(pierwsza cyfra 3, nacisnąć 3 razy na S1)
-	drugiego	przycisku	do	wprowadzenia	drugiej	cyfry	(druga cyfra 2, nacisnąć 2 razy na S2)
-	trzeciego	przycisku	do	wprowadzenia	trzeciej	cyfry	(trzecia cyfra 5, nacisnąć 5 razy na S3)
-	czwartego	przycisku	do	wprowadzenia	czwartej	cyfry	(czwarta cyfra 8, nacisnąć 8 razy na S4).
Uwaga	:	w	celu	wprowadzenia	«0»,	nacisnąć	10	razy	na	przycisk.
Czytnik	emituje	sygnał	dźwiękowy	przy	każdym	naciśnięciu.	
Ważność	kodu	zostaje	potwierdzona,	gdy	pomarańczowa	lampka	kontrolna	miga,	a	czytnik	emituje	kilka	sygnałów	
dźwiękowych.	Wszystkie	odciski	palców	(Administratora	+	użytkowników)	zostają	wykasowane,	czytnik	powraca	do	
swoich	ustawień	fabrycznych.

uwaga:		Po	10	nieudanych	próbach	wprowadzenia	kodu	zerowania	czytnika,	czytnik	zablokowuje	się	na	2	minuty.
ważne:		po	zakończeniu	tej	procedury,	czytnik	przestaje	być	zapisany	w	pamięci	odbiornika.	Należy	go	ponownie	zapisać	

(patrz	strona	7).

1X

[2]

[3]

[4] www.ga
łec

ki.
pl
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fig. 18

fig. 19

prawidłowe prZyłożenie palca do cZytnika
Palec	powinien	być	czysty	i	suchy,	należy	przyłożyć	go	płasko	do	czujnika.
Ustawić	palec	pionowo	i	przesunąć	go	w	dół,	utrzymując	stały	docisk	do	czujnika.	Palec	należy	przesuwać	powoli,	nie	
zmieniając	prędkości	jego	ruchu.
Uwaga:		Używać	 tego	 samego	palca	przy	 każdym	przyłożeniu.	Duże	 znaczenie	ma	wykonywanie	 tej	 czynności	 powoli	 i	 z	

zachowaniem	stałego	docisku.	Nieprzestrzeganie	tego	zalecenia	jest	przyczyną	niepowodzenia	większości	odczytów.

A:	Zacząć	od	przyłożenia	górnego	więzadła	palca	do	czujnika.
B:	Ustawić	palec	pionowo	i	przeciągnąć	go	w	dół,	utrzymując	stały	docisk	do	czujnika.
C:	Skanowanie	optyczne	powinno	być	zakończone	na	czubku	palca.

D:	Nie	wolno	zginać	palca	podczas	przesuwania,	ponieważ	zeskanowany	zostałby	tylko	czubek	palca.
E:	Należy	przesuwać	palec	pionowo	w	dół,	a	nie	na	ukos.
F:	Przykładać	palec	płasko,	nie	odchylając	go	ani	nie	poruszając	nim	na	boki.

prawidłowo

cZujnik

nieprawidłowo

konSerwacja
Sygnalizowanie słabej baterii
przy	zdejmowaniu	osłony	ochronnej	czytnika,	biała	i	pomarańczowa	lampka	kontrolna	zaczynają	świecić	w	sposób	stały	
i	czytnik	emituje	4	sygnały	dźwiękowe.

Sygnalizowanie uszkodzenia czytnika biometrycznego
przy	zdejmowaniu	osłony	ochronnej	czytnika,	pomarańczowa	lampka	kontrolna	zaczyna	świecić	w	sposób	stały	i	czytnik	
emituje	1	długi	sygnał	dźwiękowy.

fig. 17
[2] [3][1]

wymiana baterii
Wyjąć	baterie	 i	wymienić	 je	na	nowe.	Zawsze	
należy	 stosować	 baterie	 o	 takich	 samych	
parametrach	 technicznych	 jak	 baterie	
fabryczne	(baterie	litowe	typu	AAA).

www.ga
łec

ki.
pl
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dane technicZne

odbiornik czytnik
częstotliwość 868,35	MHz częstotliwość 868,35	MHz
kodowanie Zmienny	kod	o	wysokim	

stopniu	bezpieczeństwa
Zasilanie 1,5	V	DC	(2	baterie	litowe	AAA)

pamięć 30	kodów pamięć maksymalnie	15	odcisków	
palców

liczba kanałów 2 moc promieniowania <	25	mW
Zasilanie 12/24	V	AC/DC maksymalny zasięg 30	m
Styki przekaźnikowe 1	A okres eksploatacji 

baterii (w przybliżeniu)
2,5	lata

Zużycie energii w trybie 
czuwania/działania

18	mA	/	80	mA Zużycie energii w trybie 
czuwania/działania

40	μA	/	200	mA

temperatura działania od	-	20°C	do	+	85°C temperatura działania od	-	20°C	do	+	60°C
Stopień ochrony IP44 Stopień ochrony IP65
wymiary 98x58x40	mm wymiary 93x93x30	mm

www.ga
łec

ki.
pl
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