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TÍSŇOVÝ HLÁSIČ   

ART 476 
 VLASTNOSTI 

- Tísňové tlačítko s plexisklovým odklopným krytem 
proti náhodné nebo neúmyslné aktivaci 

- provedení bílý plast s čirým plexisklem 

- tlačítko je překryto papírovým štítkem – indikace 
stisku 

 
 

MONTÁŽ 
 

Tísňový hlásič se připevňuje na montážní plochu tak, aby byl volně přístupný. 
 

1. Vybalte tísňový hlásič z ochranného obalu. 
2. Vyšroubujte upevňovací šroub přední části hlásiče a přední část sejměte. 
3. Vyšroubujte 3 šrouby, kterými je pracovní část hlásiče upevněna v tělese hlásiče 
4. a pracovní část vyjměte. 
5. Přiložte zadní část hlásiče na požadované místo a vyznačte pozici montážních otvorů.  
6. Na označených místech vyvrtejte otvory odpovídající délce a průměru použitých hmož-

dinek a montážních šroubů. 
7. V zadní části hlásiče vylomte požadovaný průraz pro přívodní kabely a kabely jím pro-

táhněte. Zadní část hlásiče upevněte na montážní povrch. 
8. Přívodní vodiče připojte do příslušných svorek na zadní straně pracovní části hlásiče. 

Vodiče poplachové smyčky připojte ke svorkám 1 (NC) a 3 (C), vodiče sabotážní 
smyčky ke svorkám 4 (NC) a 6 (C) - viz obrázek. 

9. Upevněte pracovní část hlásiče do zadní části. Na zadní část hlásiče nasaďte jeho 
přední část  s krytem tlačítka a utáhněte její upevňovací šroub. 

 
Oživení: Tísňový hlásič nemá žádné nastavovací prvky a není nutné jej oživovat. Je pouze 
vhodné pomocí ohmmetru překontrolovat činnost přepínacího kontaktu. 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 

Provoz tísňového hlásiče je  zcela bezobslužný a nevyžaduje zavádění žádných zvláštních opatření.  

TECHNICKÉ PARAMETRY 
materiál bílý plast, kryt tlačítka čiré plexisklo 
poplachový výstup NO/NC kontakt 
zatížení poplach. kontaktu 3A při 100 V 
sabotážní kontakt NO/NC kontakt 
zatížení sabotážního kontaktu 3A při 100 V  
rozměry 85 x 85 x47 mm 
krytí IP32 
pracovní teplota + 5 °C až + 40 °C 
hmotnost 180 gramů 
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Havránk ova 33 • 619 00 • BRNO  • Tel.: +420 543 558 111
Pištěkova 782 • 149 00 • PRAHA • Tel.: +420 271 001 711
Kuku čínova 10 • 709 00 • OSTRA VA • Tel.: +420 596 617 425
Vajnorská  142 • 831 04 Bratislava • Tel.  +421 2 44454 660
Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotogra jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Volejte na tel.: 543 558 100 Váš distributor:

 
 


	Text1: 10000599


