
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Czujki / Czujki ruchu PIR

TOPAZ Pet
CYFROWA CZUJKA RUCHU PIR, ODPORNA NA ZWIERZ TA O MASIE DO 20 KG
TOPAZ Pet to czujka ruchu wykorzystuj ca pasywny czujnik
podczerwieni  PIR wyposa ony w podwójny pyroelement. Cyfrowy
algorytm detekcji ruchu i algorytm kompensacji temperatury
zapewniaj  niezawodn  prac  w szerokim zakresie temperatur
otoczenia oraz odporno  na wyst pienie fa szywych alarmów.
Dost pne s  dwa poziomy czu o ci: wysoki i niski, dzi ki czemu
mo liwe jest dostosowanie charakterystyki pracy urz dzenia
do wymaga  u ytkownika i chronionego obiektu. Czujka
wyposa ona jest we wbudowane rezystory parametryczne, co
u atwia instalacj  i pod czenie do systemu alarmowego. Urz dzenie
posiada czerwon  diod  LED sygnalizuj c  wykrycie ruchu oraz
zabezpieczenie antysabota owe przed otwarciem obudowy.

Ta niewielka czujka mo e by  z powodzeniem stosowana
w pomieszczeniach, w których przebywaj  zwierz ta domowe
o masie do 20 kg. Kompaktowe rozmiary i atrakcyjne wzornictwo
TOPAZ Pet powoduj , e idealnie wtapia si  ona w wystrój
chronionych pomieszcze , co z pewno ci  b dzie docenione nawet
przez wymagaj cych odbiorców.

cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniaj cy
dobre parametry u ytkowe
odporna na zwierz ta do 20 kg
kompensacja temperatury
wbudowane rezystory parametryczne u atwiaj ce instalacj
niewielka i estetyczna obudowa komponuj ca
si  z wi kszo ci  wn trz

DANE TECHNICZNE
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wykrywalna pr dko  ruchu 300 m/s
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Zalecana wysoko  monta u 2,1 m
Pobór pr du w stanie gotowo ci 8 mA
Maksymalny pobór pr du 8,5 mA
Masa 45 g
Dopuszczalne obci enie styków przeka nika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC
Maksymalna wilgotno 93±3%
Wymiary 52 x 81 x 33 mm
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Czas sygnalizacji alarmu 2 s
Rezystory parametryczne 2 x 1,1 k
Czas rozruchu 120 s
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Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl
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