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System MICRA zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o ochronie małych obiektów takich jak np.: kioski, butiki, domki letniskowe,
garaże czy małe warsztaty - jednak zastosowania MICRY mogą być
dużo szersze. Dzięki zwartej budowie, moduł zapewnia mobilność instalacji
jeżeli jest to konieczne. Stanowi więc idealne rozwiązanie tymczasowego
zabezpieczenia np. placów budowy. Możliwość zastosowania bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalną ochronę
przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.
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W skład systemu MICRA wchodzi moduł alarmowy MICRA, który już jest dostępny na rynku,
i najnowsze urządzenia bezprzewodowe:

MPD-300
Bezprzewodowa czujka
ruchu

MMD-300 / MMD-300 BR
Bezprzewodowa czujka
otwarcia drzwi i okien

MSD-300
Bezprzewodowa czujka
dymu i ciepła

Czujka ruchu, której rolą jest wykrywanie ruchu intruza wewnątrz chronionej systemem przestrzeni. Dzięki
odporności na zwierzęta, MPD-300
może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozorowania w jej
zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe, np. małe psy lub koty.
Bateria litowa służąca do zasilania
urządzenia gwarantuje wieloletnią
pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie
niekłopotliwy w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi
i okien stanowiąca “pierwszą linię
ochrony”. Dzięki MMD-300, system
alarmowy zareaguje na wtargnięcie
jeszcze zanim intruz zdoła dostać
się do wnętrza obszaru chronionego.
Zasilana z baterii litowej, gwarantuje
wieloletnią pracę bez konieczności
wymiany źródła zasilania.

Czujka dymu i ciepła, której zadaniem jest wczesne wykrycie rozwijającego się pożaru. Oprócz przekazania informacji o zagrożeniu
do centrali, czujka MSD-300 może
ostrzegać o niebezpieczeństwie za
pomocą wbudowanego sygnalizatora dźwiękowego. W przeciwieństwie
do typowych czujek dymu, urządzenie to zareaguje nie tylko na widzialny dym, ale także na szybki wzrost
temperatury, zapewniając pełniejszą
ochronę przed niebezpieczeństwem
pożaru.
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MPT-300
Pilot zdalnego sterowania

MKP-300
Bezprzewodowa klawiatura

Uniwersalny pilot służący do sterowania pracą systemu MICRA. Pozwala on nie tylko w łatwy sposób
załączać i wyłączać czuwanie systemu, ale także umożliwia przywołanie pomocy (uruchomienie alarmu napadowego) czy sterowanie
innymi urządzeniami podłączonymi
do systemu MICRA, jak przykładowo brama wjazdowa. Jego dodatkowym atutem jest możliwość
indywidualnego
skonfigurowania
poszczególnych przycisków, dzięki czemu można lepiej dopasować
jego działanie do własnych potrzeb.

Bezprzewodowa klawiatura dla systemu MICRA umożliwiająca załączanie i wyłączanie czuwania oraz
sterowanie urządzeniami podłączonymi do modułu, bez konieczności
posiadania własnego pilota. Dzięki
temu jest ona idealnym rozwiązaniem sterowania tam, gdzie przewidywana jest obsługa systemu przez
wiele różnych osób.
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