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Q and A for Electronic uardian
Q1 Electronic Guardian ini memakan listriknya kira-kira berapa watt?
A1 Waktu pertama dinyalakan,hanya 0.3 watt, tapi ketika Electronic Guardian
mendeteksi dan lampunya nyala (Kalau dipasang lampu), akan sama dengan
lampunya, Ini hanya kira-kira 1 menit dan ketika sudah tidak mendeteksi lagi
otomatis kembali ke semula.
Q2 Saya membeli Electronic Guardian Type ST-111-P1,tapi sebenarnya saya mau
memasang sensor didua tempat sekaligus,apakah sensornya bisa ditambah?
A2 Bisa,kami juga menyediakan khusus sensor dan kabel nya saja, Jadi tinggal
menambahkanya
saja
pada
cotroller
Q3 Saya ingin menjaga 4 tempat sekaligus hanya dengan 1Electronic Guardian (
Controller), apakah bisa sensornya ditambah jadi 4 ?
A3 Untuk sementara kami belum memproduksi 1 Electronic Guardian dengan 4
sensor,jadi untuk 4 tempat sekaligus,harus ada 2 controller Electronic Guardian.
Dan untuk produk kami mendatang, ada rencana 4,6 atau 8 sensor.
Q4 Apakah sensor ini boleh terkena sinar matahari?
A4 Tidak, sensor ini sebaiknya dijauhkan dari sinar matahari, lampu ataupun
air,karena jika terkena akan mempengaruhi kinerja deteksi alat ini.
Q5 Apakah sensor ini bisa tembus kaca?
A5 Sensor ini tidak tembus kaca.
Q6 Bagaimana untuk pemasangannya?misalnya susah atau kurang tau caranya?
A6 Bisa dari kami,Anda tinggal menambahkan biaya pemasanganya. Tolong lihat
di list paket kami
Q7 Kalau aliran listriknya terputus atau mati bagaimana?
A7 Kami punya option backup untuk battery.Jadi tetap bisa mendeteksi dan
buzzer tetap berbunyi(Kalau dipasang lampu,lampu tidak akan menyala)
Q8 Kalau seandainya ada kucing atau anjing yang lewat diarea sensor,apakah
sensor akan mendeteksi?
A8 Kalau pemasangan sensornya kurang tinggi ,akan terdeteksi.Jadi sebaiknya
sensor dipasang lebih tinggi .
Q9 Karena area deteksi sensor ini terlalu luas,jadi sampai keluar pagar atau
kejalan,kalau saya mau mempersempit area deteksinya..bagaimana caranya?
A9 Bisa dipersempit dengan cara diberi isolasi pada bagian samping depan
sensor.
Q10 Kalau saya ingin memasang lampunya lebih besar lagi (diatas 150 watt)
Bagaimana caranya?
A10 Kami mempunyai external relay unit,ini bisa sampai 1000 watt.
Q11 Bagaimana untuk garansinya?
A11 Ada garansi dari kami ,bisa dilihat di homepage kami,informasinya lengkap.
Q12 Jika ingin memasarkan atau menjadi distributor ,apakah bisa?
A12 Bisa,dengan sistem kontrak.Untuk detailnya bisa dilihat dihomepage kami
atau hubungi kami.

