
Záruční a pozáruční servis výrobků: 

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ 

 
Verze uživatelského návodu: 4.8 

 Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o. 

Hlídač zavřených dveří Closer CL-1 

Elektronický hlídač zavřených dveří slouží k upozornění na nezavřené dveře všude tam, kde je 

nutné omezit vstup osob bez identifikace. Příkladem mohou být sklady, výroba nebo zadní 

vchod.  

Closer hlídá, zdali jsou dveře po průchodu opět uzavřeny. Pokud ne akusticky upozorní okolí. 

Nedopustí tak, aby se objekt stal přístupný i pro osoby, které do něj nemají povolený vstup. Je 

vhodný v kombinaci s elektronickým zámkem nebo přístupovým systémem. Zajistí, aby po 

každém průchodu bylo opět zavřeno a nedocházelo k obcházení přístupového systému 

pootevřenými dveřmi. 

Maximální doba otevření dveří je 30 sekund, po této době akusticky upozorní. Closer je 

vybaven blokačním tlačítkem. To dovoluje zablokovat jeho hlídání na dobu maximálně 30 

minut. Poté opět začíná hlídat. Opětovným stiskem tlačítka se blokace ukončí. Aktivní 

blokace je indikována blikající kontrolkou. Blokace je určena pro případ, kdy je nutno mít 

otevřené dveře déle. 

Montáž  
Closer se montuje vedle dveří. Pracuje na baterie tak k němu není nutno přivádět napájecí 

kabely. Samotný detektor se připevní na zárubně a dveře. Po vložení baterií začíná samostatně 

pracovat. 

Odšroubujte šroub na spodní hraně, sejměte kryt a připevněte základnu na podklad. Detektor 

přilepte těsně vedle sebe tak, aby byla část s vodičem upevněna na zárubních a druhá část na 

křídle dveří. Maximální mezera je povolena 5mm. 

Upozornění: Nikdy nedávejte přístroj k uchu. Akustická siréna může poškodit sluch. Přístroj 

by neměl být v dosahu dětí. 

Technické parametry 
 Napájení alarm: 3x 1.5V typ AA  

 Výdrž baterií: cca 1 rok dle typu a použití 

 Délka otevření: 30 sekund 

 Délka blokace: 30 minut 

 Poplach: přerušované pískání i opakovaně 

 Hlasitost sirény: 70dB ± 10%  

 Provozní teplota: 0°C až 40°C 

 Vlhkost: 20% až 90% 

 Prostředí: vnitřní 

 Rozměry: 19 x 14 x 6 cm 
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Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje 

poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v 

délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s 

výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 
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