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מוניטורים במקביל ושני פנלים6ניתן לחבר עד 

התקנה תחת הטיח

:מידות חיצוניות

120 X 250 X 43 (mm)

אין  , חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר: הערה

.לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר

לחצן 

חיצוני

15V /DC

.פתח לכניסת כבל

את חור יש למקם :  שים לב

התחתון של הקופסא1/3-ב

בורג סגירה  

לפנל

ברגים להתקנה 

על הקיר

גגון להתקנה חיצונית

התקנה חיצונית

78 X 185 X 60 (mm)

:מידות

,פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד: הערה

.אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא
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במקביל ומעגל הגנה  על כל שלושה רכיבים15vיש להוסיף שנאי 
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(01-40)מחיקת קוד הפעלה מתא מוגדר 

ליציאה-ו#     (     01-41)התא למחיקה ' קוד טכנאי      מס:         הקש *

 *
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פנל משולב מקודד
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#ואז קוד ושוב # יש ללחוץ ( הפעלת הממסר)הקודןלכניסה עם 


