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Postbus 395 PERIMETER FOTOCELLIJSTEN

De actief infrarood fotocellijst 
FSLIMRF is een draadloze foto-

cellijst welke is ontwikkeld om een   

snelle en eenvoudige installatie 

buiten (balkons, ramen, deuren) te 

realiseren. De FSLIMRF werkt op 

batterijen en verzend informatie via 

radiosignalen.

De fotocellijst kan tot 8 stralen uitge-
breid worden (welke per 2 stralen in 
een lus zitten) en een uitbreidingskit 
voor twee stralen kan worden aan-
geschaft om nog verder uit te brei-
den (FSLIMPLUS). 

u Werkt op batterijen 

 (gemiddelde levens- 

 duur batterij: 2 jaar bij 

 10 radiotransmissies 

 per dag met 4 stralen) 

u Mogelijkheid om 

 extern te voeden met 

 12 Vdc 

u Eenvoudig op maat te 

 snijden profi el

u Uitbreidingsmoge-

 lijkheid tot 8 gesynchro-

 niseerde stralen

u Gemakkelijk extra 

 stralen aansluiten

u Instellen van res-

 ponstijden en functio-

 nele opzet door de dip-

 switch

u Profi el van geano-

 diseerde aluminium en 

 polycarbonaat behui-

 zing

u Eenvoudige installatie  

 en afstemming van de  

 fotocellijsten met de 

 geïntegreerde buzzer 

u Met de FSLIMTX   

 module: 433.920 MHz  

 radio-transmissie van 

 signalen:  laag bat-  

 terijniveau, sabotage,

 toezicht en alarm 

u Met de FSLIMOUT   

 module: 2 relaisuitgan- 

 gen voor alarm, bij een  

 laag batterijniveau en  

 voor gebruik op 

 bestaande alarm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:  3,6 V per 2 batterijen of externe 12Vdc voeding 

Levensduur batterijen:  ongeveer 2 jaar, met 10 radiotransmissies per dag met 4 stralen 

Reactietijd:  300 ms of 900 ms, instelbaar per dip-switch 

Alarminterval:  min. 20 s

Relais:  met FSLIMTX 5 kanaals draadloos  

  met FSLIMOUT 2 relais (NO/NC) voor alarm en laag batterijniveau 

Alarmsoorten:  onderbroken stralen, corrupte stralen, laag batterijniveau  

Temperatuur:  -10° tot +55° C

Bereik draadloos signaal:  max 100 meter in het open veld, max 50 meter binnen 

Waterdichtheid:  IP 55

Gewicht: tussen 700g en 2600g afhankelijk van de gekozen lijst

FSLIMRF

FSLIMOUT

Output Module

2 relaiscontacten

Verbonden met MASTER:
- Alarm signaal
- Master sabotage-signaal

Verbonden met SLAVE:
- Lage batterij signaal Slave
- Slaaf sabotage-signaal

FSLIMTX

5-kanaals zender

Rolling Code

Verbonden met MASTER:
- Signaal alarmsysteem
- Laag batterijniveau master
- Sabotage master
- Toezicht
- Einde alarm

FSLIMPLUS  

Extra koppel stralen 

(2 zenders + 

 2 ontvangers) 

Accessoires FSLIMRF: 


