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BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR 110° PRO ALARM, GSM ALARM
MODEL: AS-BPD01
Zvýšená odolnost vůči
falešným poplachům

SPECIFIKACE PRODUKTU

interferencím

a

Model : AS-BPD01
Funkce teplotní autokompenzace, která
udržuje schopnost přesné detekce v širokém
rozsahu okolních teplot
Ochrana před rušením
Konstrukce detektoru je založena na
pokročilém zpracování signálu ze snímače
s vysokým rozlišením.
Funkce detekce je založena na zachycení
změn pohybu těles, která vydávají jinou
teplotu, než je teplota okolí. Pokud do pole
detekce vstoupí jakákoliv osoba, senzor
okamžitě
zašle
poplašný
signál
vyhodnocovací ústředně.
Bezdrátové odeslání signálu do hlavního
panelu, který provede předdefinované
funkce, jako je alarm, upozornění SMS a jiné.

-WMS02

Vizuální indikace prostřednictvím signálky
LED při nízkém stavu napájecí baterie 9V, s
montáží na stěnu pomocí kloubového držáku.

Tento bezdrátový PIR detektor využívá pokročilé pasivní
infračervené

technologie.

Pomocí

Kompatibilní se zabezpečovacím systémem
GS-G180E

pokročilého

zpracování signálu a PIR detekční technologii generuje
pohybový detektor poplach u lidských narušitelů aniž by

Předností tohoto zařízení jsou nejen jeho technické

generoval falešný poplach.

rysy, ale také snadná instalace nevyžadující úpravy
po montáži.
Magna aliquam erat volu isi enim ad minim

Detektor je také vybaven funkcí maskování indikace

Pro více informací prosím

LED během záběru detekce pohybu a možností
nastavení

okamžitě

snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní

zareaguje na lidský cíl, aniž by vyvolával nadbytečné,

jednotkou zabezpečovacího systému. prodávaných

falešné poplachy způsobené jinými zdroji.

alarmových sad.

digitálních

impulzů.

Téměř

kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše

Pro svůj moderní design, PIR technologii detekce a

webové stránky:

nízkou spotřebu energie patří tento PIR detektor k

www.alarmsecurity.cz

veniam melo eratta dolore magnus.

Díky bezdrátovému provedení je instalace velice

základním

bezdrátovým

aplikovatelným

elektronického zabezpečovacího systému.

prvkům

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BPD01

Detekce:

PIR technologie senzoru

Pracovní napětí:

9V DC(1 ks alkalická baterie 9V)

Baterie-spotřeba proudu:

Pohotovost < 25uA, při přenosu < 15 mA

Anti RF rušení:

10 MHz – 1GHz 20V/m

Vzdálenost při přenosu:

100 m ( v otevřeném prostoru)

Nastavitelná detekční vzdálenost:

Až 12 m

Detekční úhel:

110°

Frekvence (příjem/vysílání):

433 MHz

Výstup alarmu:

Bezdrátový přenos signálu

Nastavení impulzů:

ANO

Indikace signálek LED:

Indikace alarmu a při záběru PIR senzoru
prostřednictvím červené LED, indikace nízké kapacity
napájecí baterie žlutá LED

Doporučená instalační výška na strop:

1,7 – 2,4 metrů jednostranná rohová montáž 45°ve
výšce 2,2 metrů

Skladovací teplota:

-12°C - + 50°C

Životnost napájecí baterie:

< 1 rok

Pracovní teplota::

-10°C - + 50°C

Vlhkost :

< 95% RH nekondenzující

Typ materiálu :

thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)

Barva:

Slonovinově bílá

Rozměry výrobku:

106 x 62 x 46 mm
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