Information Technology Solutions

BEZDRÁTOVÝ 360° STROPNÍ PIR SNÍMAČ
MODEL: AS-BSPD01

Detekce pomocí infračerveného záření

SPECIF IKACE P RO DUKT U

Úhel záběru: 360°

Model : AS-BSPD01

Teplotní kompenzace
Nastavení period mezi detekcemi
Indikace slabé baterie
Uzavřená optika chráněná před hmyzem a
prachem
Snadná montáž uvnitř domu na strop
Bezdrátové odeslání signálu do hlavního
panelu, který provede předdefinované
funkce, jako je alarm, upozornění SMS a
jiné.
Kompatibilní
se
systémem GS-G180E

AS – BSPD01 je bezdrátový stropní detektor proti

Předností tohoto bezdrátového stropního PIR detektoru

vniknutí s funkcí PIR technologie. Zařízení bylo navrženo

je i jeho jednoduchá montáž na strop. Optimální výška

pro montáž na strop a k detekci teploty lidského těla

pro montáž je přibližně 2,4 metru nad podlahou.Díky

zastřeženého prostoru vymezeného kruhem (360°) pod

bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí

sebou. V detektoru je použit duální infrapasivní senzor a

ho

jedinečný snímač s Fresnelovou čočkou. Čidlo detekuje

zabezpečovacího systému.

pohyb pomocí infračerveného záření a tak mu nic

Využijte jej všude, kde nelze zastřežit požadovaný prostor

neunikne ani za tmy . PIR pohybová čidla jsou postaveny

pomocí detektorů instalovaných na stěnách. Je ideálním

na nové technologii s odrušením planých poplachů,

řešením pro zabezpečení velkých otevřených prostor jako

poskytují

jsou

pokročilou

analýzu

signálu

a technologii

zpracování a vysokou detekci. PIR (infrapasivní) čidlo, je
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zabezpečovacím

určeno pro hlídání vnitřních prostor objektů a pro přenos
poplachové informace bezdrátově do zabezpečovací
ústředny .
Předností tohoto bezdrátového stropního PIR detektoru
je i jeho jednoduchá montáž na strop. Optimální výška
pro montáž je přibližně 2,4 metru nad podlahou.Díky
bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí

pouze

snadno

například

spárovat

otevřené

schodiště a podobně.

s

hlavní

kanceláře,

haly,

jednotkou

otevřená

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SPECIF IKACE P RO DUKT U

Model : AS-BSPD01

Pracovní napětí:

9V DC (napájení z baterie)

Typ baterie:

6LF 22

Klidový odběr:

< 50 uA

Odběr při detekci:

< 12 mA

Příjem a rozsah vysílání:

< 100 m v otevřeném prostoru, 30-80 m v interiéru

Metoda instalace:

montáž na strop

Ideální výška pro instalaci detektoru:

2,4 m

Dosah zorného pole detektoru:

5–9 m

Detekční úhel:

360 °

Detekční rozsah:

ve výšce 2,4 metru je detekční průměr 7,3 m
ve výšce 4,5 metru nad zemí je průměr 9 m

Nastavení intervalu snímání:

na 6 sekund ( výchozí)
na 60 sekund

Metoda kodování:

2262

Bezdrátová frekvence :

433 MHz

Pracovní teplota:

- 10°C - + 50°C

Vlhkost:

méně než 95% RH nekondenzující

Typ materiálu :

thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)

Barva:

bílá

Rozměry:

105mm x 40 mm
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