
Технически параметри на домашна аларма GX-800 

Захранване на базовата станция: 220VAC или 12VDC ( 8 батерии тип AA R6 ), на 
инфрачервената детекторна глава: 6V (4 батерии AAA R03) или с адаптер 6VDC с 
букса 5.5x2.1mm, на дистанционното управление: 12VDC (с батерия 23A). 
Честота на приемане и излъчване: 315MHz  
Разстояние на приемане и предаване: 100m 
Разстояние на засичане: 7-10m (25°C) 110°  
Сила на звука: lOOdB 
Инструкции за експлоатация: 

 Основната аларма трябва да е инсталирана на подходящо място, в обсега на 
приемане и излъчване, с включено захранване. Инфрачервения детектор трябва да е 
инсталиран на място за наблюдение на височина от 1.5-2.5M.  
 Сложете батерии и включете  устройството. Завъртете копчето на потенциометъра 
по посока на часовниковата стрелка в положение "ON". В зависимост от 

положението на потенциометъра се регулира силата на звука на сирената. След 
включване на алармата светва "POWER" в червена светлина и алармената система 

автоматично влиза в режим на охрана. Изключването на алармата може да стане с 
натиснане ба бутон B на дистанционното управление, със завъране на 
потенциометъра в крайно ляво положение или с бутон CANCEL, но в този случай 

алармата остава в режим на охрана. Авариен режим на алармата можете да включите 
с бутон “C” на дистанционното управление или с бутон SOS на базовата станция. 
Когато светлината на детектора отслабва и мига заменете батерията на детектора. 
Контакта разположен в лявата част на алармата е за допълнително включване на 
лампа, прожектор или друго устройство. Този изход е 220VAC и се включва при 
задействане на алармата или за 15 секунди след натискане на бутон OUT. Контакта 
е тип американски стандарт и е необходим американски преход към българския 
стандарт. След задействане на алармата, ако не се изключи принудително, 
сирената продължава да свири 1 минута, след което спира и алармата остава в 
режим на охрана. Дистанционното управление има следните бутони: 
бутон A : включване на алармата  
бутон B : изключване на алармата  
бутон C : аварийна аларма / паник бутон /  

 


