SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Detektory / Duálne detektory pohybu

OPAL
EXTERNÝ DUÁLNY DETEKTOR POHYBU PIR + MW
OPAL je externý duálny detektor pohybu, ktorý je vhodný zároveň
na zabezpečenie exteriérov ako aj interiérov chránených objektov, v
ktorých panujú sťažené špecifické podmienky (napr. haly, chodby
a pod.). Detektor OPAL obsahuje detektory PIR a MW, a má funkciu
antimaskingu MW. Duálna technológia v spojení algoritmu adaptácie
detektora podmienkam prostredia zaisťujú veľkú odolnosť na falošné
alarmy, a tým zaisťujú stabilnú činnosť v sťažených atmosférických
podmienkach, ako sú dážď, sneženie, slnečné svetlo a vietor.
Zariadenie ponúka správnu činnosť v širokom rozhraní teplôt:
od –40°C do +55°C, a zmeny teploty okolia sú
automaticky kompenzované.
Detektor OPAL má uhol detekcie až 100 stupňov a dosah
prekračujúci 15 metrov. Chránený je aj priestor pod detektorom,
vďaka čomu je odhalený každý pokus podlezenia detektora s
úmyslom jeho poškodenia alebo odtrhnutia. Programové vybavenie
detektorov série OPAL je pripravené tak, aby pohyb malých zvierat
nespúšťal falošné alarmy.
Na výrobu krytu bola použitá technológia vstrekovania dvojzložkovej
hmoty. Vďaka tomu vznikol kryt s triedou ochrany IP54, ktorý
elektronike detektora OPAL zabezpečuje ochranu pred škodlivými
atmosférickými vplyvmi. Kryt detektora je charakteristický vysokou
mechanickou odolnosťou a odolnosťou na žiarenie UV.
Konštrukcia detektora OPAL umožňuje jeho montáž priamo
na plochý povrch (stenu). Ak má byť detektor nachýlený horizontálne
alebo vertikálne, treba použiť špeciálne konzoly zo setu
BRACKET C (biela) alebo BRACKET C GY (šedá): rohová
alebo guľová.
Detektor OPAL sa vyrába v dvoch farbách: bielej (OPAL)
a šedej (OPAL GY).
dva kanály detekcie: PIR a mikrovlny
funkcia antimaskingu realizovaná kanálom mikrovĺn
konfigurácia citlivosti kanálov detekcie pomocou tlačidiel na PCB
kvalitný plastový kryt s ochranou IP54
sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
digitálna kompenzácia teploty zaisťujúca správnu činnosť detektora v rozsahu teploty od –40°C do +55°C
možnosť činnosti v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneženie, hmla, silný vietor)
vysoká odolnosť na falošné alarmy vďaka využitiu algoritmu automatickej adaptácie
ochrana priestoru pod detektorom
možnosť odolnosti na pohyb malých zvierat
nízky odber prúdu
možnosť montáže priamo na stenu alebo pomocou konzoly zo setu BRACKET C:
rohová konzola: stály uhol 45°
guľová konzola: rozsah do 60° vertikálne a do 90° horizontálne

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Napätie napájania (±15%)
Detekovaná rýchlosť pohybu
Pracovná teplota

12 V DC
0,3...3 m/s
-40...+55 °C

Odporúčaná výška montáže

2,4 m

Odber prúdu v pohotovostnom režime

12 mA

Maximálny odber prúdu
Prípustné zaťaženie kontaktov relé
Maximálna vlhkosť ovzdušia
Rozmery
Trieda prostredia podľa EN50130-5
Čas signalizácie alarmu

20 mA
40 mA / 16 V DC
93±3%
65 x 138 x 58 mm
IIIa
2s

Splnené normy

EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5

Frekvencia MW

24 GHz

Čas štartovacieho režimu

40 s

Stupeň ochrany IP

IP54

Hmotnosť detektora (bez konzoly)
Prípustné zaťaženie výstupu D/N (výstup typu OC)
Stupeň zabezpečenia

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

174 g
50 mA / 12 VDC
Grade 2
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