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Tilkoblinger
– Kontakt for kobling til SafeLine SL6+
– Antennekontakt type SMA. 
– ethernet port for iP-kamera
– 6 innganger og 2 utganger
   (via STc00411)
– Serielt grensesnitt

Strømforsyning
Fleksibel driftsspenning  
7,2 Vdc–28 Vdc.

normalt strømforbruk:
180 mA @ 12 Vdc

Maks. strømforbruk:
500 mA @12 Vdc i korte intervaller 
(< 1 sek.)

Miljøvariabler
Temperaturområde: -10 til +50 °c
Fuktighet: 10-90 % rH

Størrelse
bxHxd: 80x80x24 mm

Antenne
Magnetfot antenne (2G/3G):
900 MHz/1800 MHz/2100 MHz

Funksjonsrik, kompatibel, kompakt.

 
Kommunikasjon
overvåket kommunikasjon med feil-
rapportering innen 25 timer.

IP-Kamera tilkobling
Airborne Lift oeM A+ har ethernet-
port som kan tilkobles et iP-kamera. 
et bilde kan tas når heisalarm aktiveres 
for verifikasjon av situasjonen. Sjekk at 
alarmottaket kan motta bilder. 

Støtter følgende iP-kameraer:

Axis: P1214
 M3004-V

bosch: Micro 2000

Hikvision: dS2032
 dS2550

d-Link: dcS-930L

Innganger og utganger
Tilgang til 6 innganger og 2 utganger 
med STc00411 tilleggsmodul. 
disse kan brukes til teknisk alarm og 
styring av eksternt utstyr.

Kompakt
Kompakt kretskort som monteres 
enkelt på SafeLine SL6 A+.

Fjernprogrammering og service
Airborne Lift oeM A+ kan benyttes for 
fjernprogrammering og service av 
SafeLine SL6 A+.

Heisalarmer.
(SafeLine SL6 A+)

Heisalarm
Airborne Lift oeM A+ monteres
innvendig i SafeLine SL6 + heisalarm 
metallkapsling.

Med Airborne Lift oeM A+ kortet 
innmontert får heisalarmen betegnelsen 
Safeline SL6 A+

Krav for heisalarm
regelverket for heisalarmer behandles
i det europeiske heisdirektivet. 

direktivets regler for alarmer er
utformet i nS en 81-28. der frem-
kommer det at heisalarmen er en del 
av heisen, at den skal monteres av en 
ansvarlig heisinstallatør/-montør, og
vedlikeholdes av kompetent vedlike-
holdspersonell. 

Heiseier står ansvarlig for at regelverket 
oppfylles. 

Praktisk, pålitelig og smidig.

Praktisk 
Airborne Lift oeM A+ kobles direkte 
inn i SafeLine SL6 + heisalarm hoved-
enhet. All kommunikasjon gjøres via 
mobilnettet og enheten fungerer uten 
tilknytning til fast telefonlinje eller 
bredbånd. 

Pålitelig
driftsstabilitet på linje med resten av 
Airborne-plattformen som sammen 
med vår tjeneste har en dokumentert 
oppetid på 99,9 % siste 12 md. Airborne 
Lift oeM A+ kan kun benyttes sammen 
med AddSecures tjeneste for sikker 
alarmoverføring.

Smidig
Rask og enkel installasjon og konfigure-
ring. en montør kan utføre installasjon 
og funksjonstest uavhengig av 3.parts 
leverandører. 

Strømforsynes direkte fra SafeLine 
SL6 A+. 
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