Infolinia: 22 295 06 06

AQUA S Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
Systemy Alarmowe -> Czujki -> PIR

Cechy charakterystyczne
podwójny pyroelement
cyfrowy algorytm detekcji
wymienne soczewki Fresnela
funkcja prealarmu
zasilanie napięciem zmiennym lub stałym 24 V

Kod Produktu: AQUA S
Producent: SATEL
Gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:
Typ produktu
Zasięg (m)
Kąt widzenia (st)
Rodzaj optyki
Wymienna optyka
Analiza sygnału
Odporność na zwierzęta
Wbudowane rezystory
parametryczne
Antymasking
Funkcja Pre-alarmu
Wysokość montażu
Zasilanie
Pobór prądu (mA)
Temperatura pracy (°C)
Kolor
Wymiar wysokość (mm)
Wymiar szerokość (mm)
Wymiar głębokość (mm)
Zastosowanie
Pole widzenia
Napięcie zasilania (V)
Maksymalny pobór prądu (mA)
Wymiar (śr. x wys.) (mm)
Rodzaj produktu

Czujka ruchu PIR
15
141,2
Fresnela
Tak
Cyfrowa
Nie
Nie
Nie
Tak
2,4m
24VDC, 24VAC
27
-30...+55
Biały
63
96
49
Wewnętrzne
Szerokokątna
24VAC/VDC
27mA
126.6x92.8
Czujka PIR
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Mikroprocesorowa, w pełni cyfrowa czujka ruchu AQUAS wyróżnia się dużą czułością oraz odpornością na zakłócenia.

W czujce zastosowano podwójny element piroelektryczny.

Czujka może być zasilana napięciem stałym lub zmiennym 24V.

Czujka jest wyposażona w funkcję prealarmu. Prealarm sygnalizowany jest krótkim błyśnięciem diody LED po
zarejestrowaniu w chronionym przez czujkę obszarze zmian nie spełniających kryterium alarmu. Czułość prealarmu zależy
od ustawionej na kołkach czułości czujki.
Częste występowanie prealarmów może wywołać alarm.
Przez 30 sekund po włączeniu napięcia zasilania czujka jest w stanie rozruchowym, co sygnalizuje szybkim miganiem
diody LED. Dopiero po upływie tego czasu czujka jest gotowa do pracy.

W czujce zamontowana jest soczewka ekstra szerokokątna (EWA). Można kupić soczewkę o odmiennej charakterystyce
(zasięg, ilość wiązek, kąt widzenia) i ją zamontować. Przy pomocy soczewki VB, czujka ta może pełnić rolę czujki
kurtynowej (kurtyna pionowa).

Regulowany uchwyt do montażu czujki, pozwalający na montaż sufitowy i ścienny w opakowaniu.

Link do produktu: http://ivolta.pl/aqua-s-cyfrowa-pasywna-czujka-podczerwieni/55/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2019
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