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Specificaţii tehnice generale:
Dimensiuni
Montaj
Tensiune de alimentare
Curent maxim absorbit
Temperatură de funcţionare
Umiditate
Porturi comunicatie RS485 cu separare galvanica
Porturi comunicatie RS485 fara separare galvanica
Porturi comunicatie ethernet
Numar intrari digitale
Numar iesiri libere de potential

2

138X120X64mm
Şină DIN 8 module
12...15 VDC
700 mA
5 – 50 ° C
20%--95%
1 (Baud 9600 8N1)
2
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Controler camera hotel PROXA-01
ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI
Produsul dvs. a fost conceput şi realizat din materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei
pubele tăiate cu un "x", înseamnă că produsul respectă
prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă
informaţi asupra sistemelor locale de colectare a produselor
electrice şi electronice. Vă rugăm să respectaţi reglementările
aplicabile în cazul dvs. şi să nu aruncaţi produsele vechi
împreună cu deşeurile menajere obişnuite. În cazul în care nu
găsiţi o soluţie legală de aruncare a produselor livrate de
firma noastră vă rugăm să ni le returnaţi pentru a fi reciclate.
Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la
prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătatii oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat.
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi scurtcircuite.
Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercaţi să
efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service.
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a acestuia.
Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a
accidentelor.
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea
substanţelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot
aprinde aceste substanţe.
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul. Dacă vă
este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice.
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi, radiatoare
etc. Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu
pământul.
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod
substanţial riscul de electrocutare.
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la
exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurtcircuit.
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a
alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate conduce la
rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de protecţie,
măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti pentru
protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru, diminuează atât
numărul, cât şi gravitatea eventualelor accidente de muncă.
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la
priza de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi
echipamentele de sub tensiunea electrică.
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