Čítač impulzů 200mm s pamětí
D/Citac/200/4
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Hlavní
vypínač
Přístrojová
pojistka 1A

RESET
Připojení do zásuvky
- napájení 230V/50Hz

12V DC

Infra přijímač

Infra LED

Infra závora

Po zapnutí do sítě se na displejích rozsvítí na 5 vteřin segmenty “G” ---a poté displej zobrazí poslední napočítaný údaj, který je uložen v paměti.
Tlačítkem “RESET” můžeme displej vynulovat.
Spínáním kontaktů “IMPULZ” displej připočítává +1.
Při výpadku elektrické sítě zůstává poslední napočítaný údaj v paměti.
Maximální počet číslic “9999” po překročení displej počítá od nul.

Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí : Ip40
Napájení: 230V/50Hz/12V
Příkon: 20W

DAS elektrovýroba
Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

Čítač impulzů 100mm s pamětí

RESET

D/Citac/100/5

88888

Optická závora

100mm

Hlavní
vypínač
Přístrojová
pojistka 1A

Po zapnutí do sítě se na displejích rozsvítí na 5 vteřin segmenty “G” ---a poté displej zobrazí poslední napočítaný údaj, který je uložen v paměti.
Tlačítkem “RESET” můžeme displej vynulovat.
Spínáním optické závory displej připočítává +1.
Při výpadku elektrické sítě zůstává poslední napočítaný údaj v paměti.

Napájení 230V/50HZ ze zásuvky.
Barva LED displeje rudá.
Konektory pro optickou závoru součástí dodávky.
Příkon 12W.
Krytí Ip40.
Zavěšení na zeď.
Provedení ocel-černý mat/ohýbané plexi.

Připojení do zásuvky
- napájení 230V/50Hz

Impulz
+(18V)

Závora
Napájení
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Pohled ze zadu

Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí : Ip55
Napájení: 230V/50Hz/16V/9V
Příkon: 50W

DAS elektrovýroba
Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

Čítač impulzů 100mm SuperLED s pamětí
D/Citac/100/4 superLED

8888

Resetovací tlačítko
pro nulování

Beznapěťové
kontakty!!!

RESET
IMPULZ
Spínač impulzů

~
~

Po zapnutí do sítě se na displejích rozsvítí na 5 vteřin segmenty “G” ---a poté displej zobrazí poslední napočítaný údaj, který je uložen v paměti.
Tlačítkem “RESET” můžeme displej vynulovat.
Spínáním kontaktů “IMPULZ” displej připočítává +1.
Při výpadku elektrické sítě zůstává poslední napočítaný údaj v paměti.
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Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Napájecí zdroj 12V
4 moduly

LN

napájení 230V/50Hz
Datum prodeje :

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Typ: D/citac/100/4 SuperLED
Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí: Ip55
Napájení: 230V/50Hz/12V
Příkon: 10W

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@telecom.cz
das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

Čítač impulzů 100mm s pamětí
D/Citac/100/4

RESET

8888

Externí resetovací tlačítko
pro nulování
Beznapěťové
kontakty!!!
RESET
Hlavní
vypínač
Přístrojová
pojistka 1A

Po zapnutí do sítě se na displejích rozsvítí na 5 vteřin segmenty “G” ---a poté displej zobrazí poslední napočítaný údaj, který je uložen v paměti.
Tlačítkem “RESET” můžeme displej vynulovat.
Spínáním kontaktů “IMPULZ” displej připočítává +1.
Při výpadku elektrické sítě zůstává poslední napočítaný údaj v paměti.

IMPULZ
Spínač impulzů

Připojení do zásuvky
- napájení 230V/50Hz

Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Typ: D/citac/100/4
Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí: Ip40
Napájení: 230V/50Hz/12V
Příkon: 10W

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@telecom.cz
das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

Čítač impulzů 100mm SuperLED s pamětí
D/Citac/100/4 superLED
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Resetovací tlačítko
pro nulování
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IMPULZ
Spínač impulzů

Po zapnutí do sítě se na displejích rozsvítí na 5 vteřin segmenty “G” ---a poté displej zobrazí poslední napočítaný údaj, který je uložen v paměti.
Tlačítkem “RESET” můžeme displej vynulovat.
Spínáním kontaktů “IMPULZ” displej připočítává +1.
Při výpadku elektrické sítě zůstává poslední napočítaný údaj v paměti.

Záruční list
Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí
výrobku(datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek
v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při
materiálových vadách nebo při špatné činnosti.
Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a
opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na
vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístněním
výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby
nebo organizace. Záruční servis je nutno uplatnit v sídle dodavatele.

Datum prodeje :

Instalaci smí provést pracovník s příslušným oprávněním a vyhláškou č. 50.
Ujišťujeme Vás, že na dodané výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona
č.22/97 Sb., v platném znění.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :
Typ: D/citac/100/4 SuperLED
Výrobní číslo :
Izolační stav :
Přechodový odpor :
Krytí: Ip55
Napájení: 230V/50Hz/12V
Příkon: 10W

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax: 573 385 266
E-mail: das@telecom.cz
das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz

