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MAB50R a MAB100R - je softwarov# adresovatelný lineární hlási! 
s vysíla!em a p"ijíma!em v jednom krytu. Pracuje na principu zesla-
bení infra!ervených paprsk$, které jsou vysílány vysíla!em a p"es 
odrazný prvek se vracejí do p"ijíma!e. Je ur!ený pro instalaci na 
adresovatelnou smy!ku úst"eden MENVIER.

Je ideální na místech, kde se z r$zných d$vod$ nedají instalovat
bodové hlási!e na strop, nebo kde by testování nebo p"ípadné opra-
vy bodových hlási!$ bylo nepraktické nebo nebezpe!né (nap"íklad 
haly, vysokonap#'ové rozvodny, strojovny ...)

Hlási! by m#l být instalovaný na pevné nevibrující !ásti budovy 0,3 
- 0,6 metru pod strop. Podmínkou je p"ímá viditelnost mezi hlási-
!em a odrazovým prvkem (zrcadlem). Pozor na stropní p"eklady 
a na technologie, které mohou být montovány až po instalaci hlási!e 
(VZT, osv#tlení apod). Je možné p"erušení paprsku (porucha) nebo, 
v horším p"ípad#, m$že lesklý povrch odrazit paprek zpátky a !ást 
budovy m$že být nechrán#ná.

Žádná p"epážka by nem#la být až do 0,5 od osy paprsku.

Lineární adresný detektor je napájený ze smy!ky, takže nepot"ebuje
extra napájecí zdroj. 

Funkce:

Lineární detektor ma t"i pracovní režimy: 

- zam#"ování odrazových prvk$ (MAB50R - 1 kus, MAB100R - 4 kusy) 
- dolad#ní  - dokonalé zam#"ení detektoru na optimální výkon. (Není 

pot"ebná žádná další kalibrace, lineár má funkci AGC - automatické 
"ízení zisku, která dola(uje p"ípadné drobné odchylky) 

- provozní režim

Uživatelské parametry:

Lineární detektor má dv# stavové LED diody: 

- svítící !ervená LED indikuje poplachový stav 
-  blikající žlutá LED indikuje poruchový stav

- softwarov$ adresovatelný 

- integrovaný zkratový izolátor 

- jednoduchá instalace 

- 50 m a 100 m provedení 

- jednoduché dvojdrátové p"ipojení 

- stav poplach, porucha jsou signalizované v úst"edn$ 

- napájený ze smy#ky

- nastavení je jednoduché, pomocí stavových diod 

- stavové LED diódy 

stavové LED diody
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