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Zasięg detekcji Max. 9m
Kąt widzenia 165 °
Max. wymiary chronionej szyby
600x600x6,4mm
Ochrona szyb ze szkła: Zwykłego (float),
hartowanego, laminowanego i foliowanego
Zaawansowana obróbka sygnału Tak
Cyfrowa kompensacja akustyki DRC
Wewnętrzny rejestrator zdarzeń Tak

AD700 to nowoczesny detektor wykrywający wszelkie próby włamania przez
okna lub oszklone elementy ścian i drzwi. Zbudowany jest w oparciu o
najnowszą technologię z dziedziny mikrokontrolerów z oprogramowaniem
uwzględniającym wiele czynników związanych z akustyką pomieszczenia
(cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia DRC). Dzięki takiemu
rozwiązaniu detektor precyzyjnie rozróżnia sygnał powstający w wyniku
zbicia szyby od innych, zakłócających dźwięków. Detektor posiada atest
VdS wymagający 100% odporności czujnika na zakłócenia z otoczenia.
Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń i może być
montowany na suficie lub ścianie, przeciwległej do chronionego okna. Kąt
pokrycia wynosi 165°, pozwala to zabezpieczać w danym pomieszczeniu
kilka okien jednym detektorem.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji Max. 9m
Kąt widzenia 165 °
Max. wymiary chronionej szyby 600x600x6,4mm
Ochrona szyb ze szkła: Zwykłego (float), hartowanego, laminowanego

i foliowanego
Zaawansowana obróbka sygnału Tak
Cyfrowa kompensacja akustyki DRC
Wewnętrzny rejestrator zdarzeń Tak
Zabezpieczenie antysabotażowe +
Wskazanie pierwszego alarmu +
Funkcja dzień/noc +
Stopień ochrony IP31
Napięcie zasilania 9-15 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 16 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 14 mA
Wyjście alarmowe NC, 500 mA/ max 100 V DC/ R
Wyjście tamper 50 mA/max 50 V DC
Temperatura pracy -10 ~ 55 °C
Wymiary 98x60x32mm
Kolor Biały
Atesty TECHOM, VdS Niemcy, INCERT Belgia, GOST R

Rosja

Alarmtech AD700
Czujka zbicia szyby zasięg 9m, mikroprocesorowa analiza sygnału


