
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
System Bezprzewodowy MICRA / Czujki ruchu

MPD-300
BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU DLA SYSTEMU MICRA
Czujka ruchu, której rol  jest wykrywanie ruchu intruza wewn trz
chronionej systemem przestrzeni. Dzi ki odporno ci na zwierz ta,
MPD 300 mo e zapewni  ochron  nawet wtedy gdy w czasie
dozorowania w jej zasi gu poruszaj  si  ma e zwierz ta domowe,
np. ma e psy lub koty. Bateria litowa s u ca do zasilania urz dzenia
gwarantuje wieloletni  prac  bez konieczno ci jej wymiany, dzi ki
czemu system jest równie niek opotliwy w eksploatacji jak tradycyjne
rozwi zania przewodowe.

Cechy:

cyfrowy algorytm detekcji z kompensacj  temperatury,
zapewniaj cy wysok  odporno  na fa szywe alarmy
i powtarzalno  parametrów,
mo liwo  zmiany czu o ci pozwalaj ca dopasowa
optymalne parametry czujki do chronionego pomieszczenia,
opcjonalny tryb pracy z odporno ci  na ruch ma ych zwierz t
do 15kg, pozwalaj cy chroni  pomieszczenia, w których
przebywaj  zwierz ta domowe,
system zarz dzania energi  pozwalaj cy na wieloletni
prac  bez konieczno ci wymiany baterii litowej CR123A,
dioda LED sygnalizuj ca naruszenia w trybie testowym,
u atwiaj ca uruchomienie i pó niejsz  konserwacj  systemu,
wykrywanie sabota u  otwarcia obudowy,
oderwania od pod o a

Zastosowanie:
Ochrona ma ych obiektów: kiosków, domków letniskowych, butików,
gara y wolnostoj cych i warsztatów

Zawarto  zestawu:
Czujka, uchwyt z mo liwo ci  regulacji, nak adka sabota owa, bateria litowa CR123A, elementy monta owe, instrukcja obs ugi

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Wykrywalna pr dko  ruchu 0,3 3 m/s
Wymiary obudowy 63 x 96 x 49 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Zalecana wysoko  monta u 2,4 m
Pobór pr du w stanie gotowo ci 90 µA
Maksymalny pobór pr du 20 mA
Masa 108 g
Maksymalna wilgotno 93 ±3%
Pasmo cz stotliwo ci pracy 433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasi g komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 200 m
Bateria CR123A 3V
Czas pracy na baterii (w trybie oszcz dzania energii, w latach) oko o 3 lat
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