
Rörelsevakt - Ridå
Vilken tur att ni kom - Jag som tänkte gå upp!

Det enklaste sättet att undvika olyckor är att vara 
proaktiv - ligga steget före!
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Rörelsevakt Ridå
Rörelsevakt Ridå är lättanvänd och enkel i sin funktion. Som kan anpassas till 
miljön där den ska användas. Den fungerar med ridåfunktion dvs den är smal i 
sitt bevakningsområde.  Ridå ställas in på 2, 4 eller 6 meters räckvidd.  
Vid 6 meter inställning är ridån 1 meter bred
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1m bred  vid 6 m

2, 4 eller 6 m räckvidd

Rörelsevakten Ri   då är en helt trådlös enhet som är 
avsedd att placeras på golv.  
Den kan ställas in för en räckvidd på 2, 4 respektive 6 
meter avstånd. (se bild höger)

Rörelsevakten består av en IR detektor som känner 
kroppstemperaturen hos en människa. Den sitter mon-
terad på en hållare som är tillverkad av Ek som ger den 
en tyngd och stabilitet.    

Den är enkel att koppla till och från via  en liten brytare 
som sitter monterad på vänster sida.

Rörelsevakten behöver ca 30 sekunder stillhet i bevak-
ningsområde innan den kopplas in med automatik efter 
man slagit på den 

Rörelsevakten Ridå drivs med ett batteri, vid normal 
drifttid räcker batteriet i 2 år eller mer. 

Till rörelsevakten följer en radiomottagare som ansluts 
till 230 Volts uttag. 

Radiomottagare ansluts sedan till ett befintligt uttag på 
en anropsapparat  i befintligt kallelsesignalsystem.

Rörelsevakt Ridå
Storlek:  105 x 135 x 30 mm (l x b x h) 
Spänning: Batteri CR 123A 3V

 
Hållare i Ek  
Storlek  150 x 78 x 150 mm (l x b x h) 

Piccolo Radiomottagare
Radiomottagaren är integrerad med en nätdel. 
Den har en anslutningsladd, 2 meter lång  med  en  
 6,3 mm Phonokontakt för anslutning till befintlig uttag 
som finns i anropsappater.

Mottagare  
Storlek  110 x 65 x 25 mm ( l x b x h)

Nätdel 

Storlek  70 x 23 78  mm( l x b x h)  


