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Popis přístroje

Klíčenka iNELS Air

Indikace vysílání

Ovládací tlačítko

• Slouží k deaktivaci pohybového detektoru v momentě, kdy přicházíte 

do hlídaného prostoru.

• Jeden detektor lze spárovat až s 32 klíčenkami. Klíčenku lze spárovat s 

libovolným počtem detektorů AirMD-100.

• Designové provedení v barvě černá a bílá s laserovým potiskem.

• Bateriové napájení (3 V / CR 2032 - součástí balení) s životností cca 5 let 

dle četnosti užívání.

Technické parametry

3V baterie CR 2032

červená LED

4

iNELS RF Control RFIO

868 MHz

až 100 m

jednosměrně adresovaná zpráva

-10 ... +50 °C

libovolná

bílá                                                 černá

IP20

2

64 x 25 x 10 mm

10 g (bez baterie)

Napájecí napětí:

Indikace přenosu:

Počet tlačítek:

Komunikace 

Komunikační standard:

Komunikační frekvence:

Dosah na volném prostranství: 

Způsob přenosu signálu:

Další údaje

Pracovní teplota:

Pracovní poloha:

Barevné provedení:

Krytí:

Stupeň znečištění:

Rozměry:

Hmotnost:

 Příslušenství

Ovládací tlačítko DISARM

Servisní klíč

Technické parametry

max. 1W

USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

100 m

1m

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

zelená LED

červená LED

0 .. +55°C

- 20 .. +70°C

IP30

2

libovolná

libovolně

22 x 85 x 15 mm

20 g

EN 60950-1

Příkon:

Rozhraní:

Dosah:

Min. vzdálenost RF Touch-

prvek:

Frekvence:

Indikace napájení:

Indikace RF komunikace:

Další údaje

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Stupeň znečištění:

Pracovní plocha:

Instalace:

Rozměry:

Hmotnost:

Související normy:

• Servisní klíč RFAF/USB (v spolupráci s SW RF_analyzer) je určen pro sys-

témové partnery iNELS RF Control a slouží k:

- nastavení opakovače (zesilovače) signálu prostředníctvím prvků 

iNELS RF Control označených jako RFIO2. Tato možnost Vám přiná-

ší komunikovat na delší vzdálenost (řádově 50 m) prostřednictvím 

existujících prvků iNELS RF Control v instalaci (tím eliminujete pou-

žití opakovače RFRP-20.

- přehrání fi rmware v prvcích iNELS RF Control (označených RFIO2), 

v případě nových verzích fi rmware vylepšujících funkčnost prvků 

na, kterých neustále pracujeme.

- analyzátor sítě RF komunikací Vám spolehlivě analyzuje komunika-

ci mezi ovladačem (kde jej plánujete umístnit) a prvkem v instalaci. 

Ukazuje sílu/kvaitu signálu a také možné frekvence, které můžou 

rušit komunikaci. 

- SW RF analyzer naleznete na inels.com/partners v sekci SW/FW RF 

Control

Ovládací tlačítko

Ovládací tlačítko


