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DETEKTOR POSLEDNÍ BANKOVKY 

SENTROL 3555 
VLASTNOSTI 
• vyjmutí všech bankovek způsobí tiché vyvolání poplachu 
• určeno pro skrytou instalaci na dně peněžní zásuvky 
• hermeticky utěsněné jazýčkové relé zalité v epoxydové 

pryskyřici 
• odolává vlhkosti, prašnému prostředí, nárazům a otřesům 

bez vyvolání falešných poplachů 
• vysoce stabilní magnet z materiálu Alnico V 
• spínací prvek uložený v pouzdru z mechanicky odolného 

plastu zajišťuje dlouhou životnost a méně servisních 
výjezdů 

• kompaktní provedení a jednoduchá montáž pomocí 
samolepící pásky nevyžaduje vrtání 

 

1. POSTUP INSTALACE 
Očistěte alkoholem  spodní stranu detektoru poslední bankovky a místo v  peněžní zásuvce registrační pokladny, 
kde bude umístěn detektor. Připevněte detektor  na určený povrch  pomocí přiložené lepící pásky. Vodiče od 
spínače detektoru veďte zadní částí zásuvky pokladny přes vyvrtaný otvor průměru cca 6 mm a  zapojte je do 24-
hodinové smyčky. Vodiče lze také vést přes vrchní část zásuvky, záleží na prostoru pro toto vedení. 
 

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
Poplachový výstup bezpotenciálový přepínací kontakt, 

jazýčkové relé 
Zatížitelnost výstupního 
kontaktu 

30 Vss / 300 mA, max. 3,0 W 

Odpor kontaktů při sepnutí: 10Ω 
 při rozepnutí: více než 1 MΩ 
Životnost 10 000 000 cyklů 
Přívodní kabel délka 15 cm, průřez vodičů 0,33 

mm2  
Barva černá 
Rozsah pracovních teplot -18°C až +50°C 
Vlhkost 10% až 90 % nekondenzující 
Rozměry 6,57 x 8,65 x 0,96 cm 
Hmotnost 60 g 
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