
Termék adatlap

GS711
Rezgésérzékelő nyitásérzékelővel

Leírás
A GS711 rezgésérzékelő sokoldalú
megoldást kínál a védett objektum
ablakain, ajtóin vagy egyéb pontjain
történő erőszakos behatolási kísérlet
jelzésére. Az érzékelő mind
függőleges, mind pedig vízszintes irányban
360° elforgatható, melynek során csupán
azt kell szem előtt tartani, hogy az ARITECH
logo balról jobbra olvasható legyen. Mindezeken
túlmenően a GS711 rezgésérzékelő
magában foglal egy külön zónára
köthető nyitásérzékelőt is a védelem
teljes körűvé tételére.

Kiemelkedő érzékelési képesség
Az érzékelő egyedi kialakítása
lehetővé teszi, hogy a rendszer
különbséget tudjon tenni a mindennapi
háttérzajok és a tényleges behatolási
kísérlet között. A speciális, aranyozott
érzékelő elem csak abban az esetben
mozdul el, ha az érzékelőt érő behatás
az érzékelő elem 1G-nél nagyobb
gyorsulását idézi elő. 1G-nél nagyobb
gyorsulást eredményez pl.: egy fúrógép
által keltett rezgés vagy egy egyszeri nagy
erejű robbanás.

Helyszínre szabható érzékenység beállítás
A GS711 rezgésérzékelőt a GS615-ös
kiértékelő panelen keresztül kell a
riasztóközpontba kötni. Ezen a kiértékelő
panelen lehet paraméterezni az
érzékenységi jellemzőket úgymint
nagyjelű érzékenységi szint és az
impulzusszámlálás. A nagyjelű szint azt a
minimális küszöbértéket határozza meg,
amelyet az érzékelő egyszeri behatás
következtében érzékel.Az
impulzusszámlálás paraméterrel
meghatározható, hogy a külső
behatásokból mennyi szükséges ahhoz,
hogy az érzékelő azt tényleges
riasztásként értékelje.

Tulajdonságok

Megbízható 24 órás védelmi rendszerE

Kimagasló technológiai megoldás biztosítja a
kiváló érzékelést és jó téves riasztás
immunitást

E

Többféleképpen elhelyezhető érzékelő
elem

E

Mindenféle merev szerkezet védelméreE

360°-ban elforgathatóE

Kiértékelő egység: GS615E



GS711
Rezgésérzékelő nyitásérzékelővel

Leírás

Hatótávolság 6m-ig

Védhető felületek üveg, ablak/ajtókeret, fal és tető

Beépített reed igen

Kapcsolási távolság 25mm

Méretek 72 x 27 x 25 mm

Szín fehér

Üzemi hőmérséklet -40°C - +50°C

Rendelési információk
Kód Megnevezés

Rezgésérzékelő nyitásérzékelővelGS711
Kiértékelő egység rezgésérzékelőhözGS614

A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés
nélkül. A termék legfrissebb leírásáért látogasson el a UTC Fire & Security honlapjára, vagy lépjen kapcsolatba
kereskedőjével.
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