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Wbudowany kontakt magnetyczny +
Szczelina 30mm
Wykrywa drgania powierzchni +
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Wskaźnik niskiego napięcia +
Pamięć alarmu +
Możliwość zdalnego resetu +
Sygnaliz. alarmu w trybie MONITOR Dioda LED

Czujka przeznaczona do montażu na różnego typu ramach i ościeżnicach
okien i drzwi, zapewnia ich skuteczną podwójną ochronę. Sygnalizowane są
wszelkie próby sforsowania obiektu za pomocą narzędzi stosowanych z
użyciem dużej siły. Detektor wykrywa drgania o wysokiej amplitudzie i
krótkim czasie trwania. Niezawodność działania zapewnia cyfrowe
przetwarzanie zarejestrowanych zdarzeń za pomocą mikrokontrolera o
zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału. Dobrany algorytm zapewnia
także wysoką odporność detektora na zakłócenia z otoczenia.
Programowalny licznik zdarzeń pozwala ustalić ilość zdarzeń z przedziału od
1 do 4. Alarm zostanie wyzwolony po wystąpieniu zaprogramowanej ilości
zdarzeń. Wykrycie eksplozji wyzwala alarm niezależnie od ilości zliczonych
zdarzeń. Wymaganą czułość detektora CD 400-R można łatwo ustawić przy
pomocy potencjometru. Poprzez wmontowany układ kontaktu
magnetycznego detektor zabezpiecza niezależną pętlą przed
nieautoryzowanym otwarciem chronione okna lub drzwi.

Parametry techniczne  
Wbudowany kontakt
magnetyczny

+

Szczelina 30mm
Wykrywa drgania powierzchni +
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów +
Regulacja czułości
potencjometrem

+

Wskaźnik niskiego napięcia +
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
Wymiary części magnet. 65x19x16mm
Kolor Brązowy

Alarmtech CD400RB
Czujka udarowa z kontaktem magnetycznym cyfrowa analiza sygnału, kolor brąz.


