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Zakresy detekcji stal/drewno/szkło r = 3 m
Zakresy detekcji - cegła/gips: r = 2 m
Zakresy detekcji - beton r = 3 m
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Wskaźnik niskiego napięcia +
Sygnalizowanie pierwszego alarmu +
Pamięć alarmu +
Możliwość zdalnego resetu +
Sygnaliz. alarmu w trybie MONITOR Dioda LED

Czujka przeznaczona do zabezpieczania ścian, drzwi i okien w różnego typu
obiektach, sygnalizuje próby sforsowania zabezpieczanej powierzchni za
pomocą tępych narzędzi stosowanych z użyciem dużej siły. Jej działanie,
oparte na cyfrowym przetwarzaniu zarejestrowanych zdarzeń za pomocą
mikrokontrolera o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału, zapewnia
niezawodność detekcji i odporność na zakłócenia z zewnątrz. Detektor
można zamontować na elastycznych, wieloelementowych konstrukcjach,
takich jak ramy i ościeżnice okien i drzwi, na ceglanych lub betonowych
ścianach, stropach posadzkach itp. Aby zamontować detektor na ceglanym,
betonowym lub podobnym podłożu, zalecane jest korzystanie z płyty
montażowej MP 400. Natomiast przy montażu w zimnych pomieszczeniach
lub na wolnym powietrzu, należy skorzystać z obudowy WH 400, która
chroni przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi.

Parametry techniczne  
Zakresy detekcji
stal/drewno/szkło

r = 3 m

Zakresy detekcji - cegła/gips: r = 2 m
Zakresy detekcji - beton r = 3 m
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Regulacja czułości
potencjometrem

+

Wskaźnik niskiego napięcia +
Sygnalizowanie pierwszego
alarmu

+

Pamięć alarmu +
Możliwość zdalnego resetu +
Zabezpieczenie antysabotażowe +
Rodzaj wyjścia alarmowego Przekaźnik
Obciążalność 500 mA/35 V
Sygnaliz. alarmu w trybie
MONITOR

Dioda LED

Podtrzymanie alarmu w trybie
AUTO

2 sekundy

Styk sabotażowy NC -
obciążalność

Max 35 V/50 mA

Napięcie zasilania 9-15 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 9 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 11 mA
Rezystancja szeregowa pętli
zabez.

20-30 Ohm

Temperatura pracy -10 ~ 70 °C
Wymiary 91x23x31mm
Kolor Biały lub brązowy
Atesty TECHOM, VdS Niemcy,INCERT Belgia, GOST R

Rosja

Alarmtech CD400
Czujka udarowa cyfrowe przetwarzanie sygnału


