
Contact
Synhwyrydd Drws / Ffenestr 

Mae'r ystod ‘Insight’ newydd yn cyfuno dyluniad esthetig modern gyda pherfformiad uchel a'r 
cadernid a fynnir gan osodwyr.

Mae'r ‘Contact’ yn ddatrysiad mynediad ac allanfa drws arloesol. Mae gan y dyluniad lluniaidd, 
diwifr sy'n cynnwys dyfais gyswllt a chanfod magnetig, sawl dull gweithredu sy'n arwain at un 
ddyfais ar gyfer pob cais (gweler y gwrthwyneb). Mae’r ‘Contact’ yn syml i'w osod ac yn hawdd ei 
ddefnyddio.

The Contact (Door and Window Contact) is an innovative door entry and exit solution. The sleek, wireless 
design comprising of a magnetic contact and detection device, has multiple operating modes that result  in 
one device for all applications (see reverse). Contact is simple to configure and easy to use.

Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu



ManylebauRhestr Nodweddion

Cydnawsedd Tunstall / TeleAlarm  

Amledd Gweithredu 869 MHz  

Maint Dyfais - H94 x Ll33 x D12.3mm
Magnet - H50 x Ll14.5 x D11.5mm

Batri y gellir ei newid CR 2450 Cell Geiniog 

Bywyd Batri 3 blynedd o dan yr amodau canlynol  - 5 
gweithrediad larwm y dydd 

Batri Isel Auto Profi batri bob dydd 

Opsiynau Gosod Gosodiad sgriw / Gludiog 

Pellter gweithio ddi-wifr 600m llinell y golwg

Diddos Safon IP-67

Tymheredd Gweithredu -10°C i +55°C

Cydymffurfio CE / RoHS 2 / RED

Gwarant 24 mis

Modd Agored 

Rhybuddion pan agorir drws / ffenestr

Modd Agored a Chaeedig (Rhithwir)

Rhybuddion pan agorir ȃ cheir drws / ffenestr 

Modd Gosodwr 

Yn caniatáu aliniad cywir o’r magnet heb 
drosglwyddo rhybuddion

Modd Mynediad / Allanfa Gofalwr

Yn ddelfrydol ar gyfer gofalwyr, pwysir wrth fynd i 
mewn neu allan er mwyn osgoi trosglwyddo 

rhybudd

Modd Drws Parhau i Fod yn Agored

Rhybuddion pan agorir drws / ffenestr ac yn 
ailadrodd rhybudd nes ei fod ar gau. Gellir hefyd 

ei osod wrth adael drws / ffenestr ar agor yn unig

Botwm Syml Ymlaen / i Ffwrdd

Gellir defnyddio’r botwm bach fel botwm ymlaen / 
i ffwrdd. Gellir galluogi neu analluogi’r nodwedd

Opsiynau ffurfweddu niferus

Dyluniad lluniaidd

Rhyngweithredol

Diddos 
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