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GfS e-Cover® A		
OMSCHRIJVING

Art.-Nr.: 400 000

TECHNICAL INFORMATION

De GfS e-Cover® is een beschermend klapdeksel van hard polycarbonaat
dat eenvoudig te installeren is over een scala aan noodschakelaars en andere inrichtingen ter bescherming tegen vandalisme, accidentele schade of
verkeerd gebruik.
De GfS e- Cover® is ook te installeren met een alarm op batterij; als het
deksel omhoog geklapt wordt, klinkt er een oorverdovend vooralarm van 90
dB om de gebruiker te waarschuwen dat de inrichting alleen voor spoedgevallen is en er niet mee geknoeid mag worden.

119 mm

37 mm

FUNCTIES
190 mm

• De GfS e- Cover is ontworpen voor installatiegemak en is binnen enkele
minuten over inrichtingen te installeren voor onmiddellijke bescherming.
• Intelligent ontwerp en slimme techniek bieden een mooi, achteraf aan
te brengen beschermend klapdeksel.
• Een optioneel alarm van 90 dB op batterij is te installeren voor extra
beveiliging en bescherming van de inrichting.
• Het batterijtje van de GfS e- Cover met alarm gaat 3 jaar mee en heeft
een waarschuwingslichtje voor als het batterijtje bijna leeg is.
• Een verbreekbare verzegeling is ook aan te brengen als extra zichtbaar
afschrikmiddel tegen verkeerd gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE
CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE Deze certificaten
kunt u opvragen bij uw leverancier.
VERNIETIGING
Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retourneer deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bij het oud papier
afvoeren Het is verboden om elektronische producten bij het gewone afval
te storten.

PRODUCTEN
Zonder alarm buzzer

• De GfS e- Cover is verkrijgbaar in 5 kleuren: rood, groen, geel,
blauw en wit.

Met alarm buzzer

• Er zijn 3 opbouw tussen ringen verkrijgbaar van 18 mm, 32 mm
(standaard) en 50 mm.

GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, groen

400 000

GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, rood

400 001

GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model,
waterdicht, groen
GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model,
waterdicht, rood

400 100

GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm, groen

410 000

GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm,
inbouw model, rood

410 001

GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm,
inbouw model, waterdicht, groen
GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm,
inbouw model, waterdicht, rood

410 100

400 101

410 101

Accessoires

GARANTIE
Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht
of het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens assemblage wij zullen het systeem kosteloos repareren. De garantie verloopt direct na een reparatie van derden.

GfS e-Cover® A opbouw rand 32 mm diep

400 005

GfS e-Cover® A opbouw rand 50 mm diep

400 006

GfS verzegelingen (10 stuks)

400 400

GfS service pin (5 stuks)

SERVICE
Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u direct
contact op met onderstaand adres.
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Inbouw model – boven aanzicht
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18 mm opbouwrand – boven aanzicht
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Inbouw model – zij aanzicht
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32 mm opbouwrand – boven aanzicht

134
124
95

95

186

50
90 86

50 mm opbouwrand – boven aanzicht
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32mm opbouwrand – zij aanzicht
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INSTALLATIE
Inbouw model

Opbouw model
Alleen bij
waterdicht
model

1

2

Opbouw model

Verzegeling
sluiten

3
Alleen bij modellen met alarm
Verwijderen en bewaren

4
Vervangen 9V batterij

5
4

Andere
kant wanneer
noodzakelijk
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