
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Czujki / Czujki ruchu PIR

AQUA Ring
CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI DO MONTA U SUFITOWEGO
AQUA Ring to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni w owalnej
obudowie, przeznaczona do monta u sufitowego. Idealnie sprawdzi
si  ona w miejscach, gdzie monta  na cianie jest utrudniony
lub wr cz niemo liwy, np. w pomieszczeniach z ca kowicie
przeszklonymi cianami lub witrynami. Mo na zastosowa  j  tak e
w pomieszczeniu o znacznej powierzchni, gdy  z racji swej
konstrukcji umo liwia ochron  du ego obszaru. AQUA Ring
wyposa ona jest w podwójny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji
ruchu. Dzi ki zastosowaniu dwutorowej analizy sygna u z czujnika
PIR (warto ciowej i ilo ciowej) oraz algorytmowi kompensacji
temperatury czujka charakteryzuje si  niezawodn  prac  w szerokim
zakresie temperatur otoczenia oraz du  czu o ci  i odporno ci
na zak ócenia. Trzystopniowa regulacja czu o ci umo liwia
dostosowanie charakterystyki pracy urz dzenia do wymaga
u ytkownika i chronionego obiektu. Czujka ma wbudowan  funkcj
prealarmu oraz styk sabota owy chroni cy przed otwarciem
obudowy. Urz dzenie spe nia wymagania Grade 2 okre lone
norm  EN 50131.

Podstawowym zadaniem czujki jest wykrywanie naruszenia
w chronionym obszarze. Mo liwe jest jednak zastosowanie jej tak e
do realizacji funkcji automatyki budynkowej. Gdy system alarmowy
nie jest za czony, czujka mo e sterowa  np. zapaleniem wiate ,
a tak e otwarciem lub zamkni ciem drzwi.

podwójny pyroelement
cyfrowy algorytm detekcji
funkcja prealarmu

DANE TECHNICZNE
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wykrywalna pr dko  ruchu 300 m/s
Wymiary obudowy ø97 x 29 mm
Zakres temperatur pracy -30 +55 °C
Zalecana wysoko  monta u od 2,2 do 4,5 m
Pobór pr du w stanie gotowo ci 10 mA
Maksymalny pobór pr du 12 mA
Masa 60 g
Dopuszczalne obci enie styków przeka nika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Czas sygnalizacji alarmu 2 s
Obszar chroniony przy monta u na wysoko ci 2,4 m 36 m²
Obszar chroniony przy monta u na wysoko ci 3,7 m 80 m²
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