
D-TECT X   גלאי נפח אלחוטי  אוניברסלי

 גלאי נפח אלחוטי  אוניברסלי  מופעל באמצעות בטריה  
מיועד לשימוש חיצוני 

מותאם לרוב מודולים אלחוטיים TX של  מערכות אזעקה 
הגלאי מצויד ב - 2 גלאי אינפרא פסיביים עצמאיים                 
כדי ליצור אזעקה שני גלאי האינפרא חייבים להיות מופעלים

ניתן לתכנות למרחק 10,20,30 מ' 
 Pan 180º  Tilt 90º ניתן לכוונון

גובה התקנה עד 3 מ'

   IP 65  מיגון חיצוני
 הגלאי בעל טכנולוגית Quad PIR , רגישות גבוהה 

יתרונות
עיצוב מתקדם

עמיד בפני אזעקות שווא

צריכת זרם נמוכה 
     TX מותאם להפעלה עם רוב גלאי

של מערכות אזעקה קיימות 

תכונות  ייחודיות
Pet ,ניתן לכוונון  אופקי/רוחבי, וילון

אפשרות בחירת טווח הגילוי  
גובה התקנה עד 3 מטור

מודול חיישן סמוי

 מידות

115mm

120mm

14
5m

m

מתאים  להתקנה

גלאי נפח  אלחוטי
201083

    בתי סוהר           שדות תעופה          מוזיאונים              תחנות כח           נמלי ים ואויר      מתקנים צבאיים          גבולות            מבני תעשייה          מרכזי מסחר     מבני מגורים ווילות

                 
גוף הגלאי ABS מחוזק 

UV מיוצב

מבטיח גילוי מדויק ואמין  ומונע אזעקות שווא                   
            CR123  גלאי הנפח האלחוטי מופעל באמצעות בטריות

כולל 3 יציאות עצמאיות לחיבור אל מודול שידור חיצוני

קל ונוח להתקנה ולתחזוקה

גלאי  נפח  אלחוטי אוניברסלי -  מתחבר לרוב סוגי מערכות 
האזעקה  הקיימות.



טווח גילוי 10m,20m, 30m programmable

זוית כיסוי 10º - 70º detection angle, 30m x 24m max

כיוונון 180º pan + 90º tilt

גובה התקנה Up to 6m - Optimum 3m 

        28zones for each detection element, which can be masked 
 with the curtain slides

 Double silicon shielded Quad element eliminates 50,000
Lux of white light

יציאות 3x negative switching max 25mA

מתח עבודה

בקרה Digital microporcessor with non-volatile memory 

PULSE or 2  

מכשיר בדיקה Output test mode with LED indication

פיצוי טמפרטורה

 20ºC to +55ºC-

בית גלאי      High impact ABS Plastic with DHPE cover ,
UV stabillised

IP מיגון IP65

מידות 145x 120 x 155 mm 

משקל 363 g NET, 575g GROSS excluding
transmitter and batteries

Variable-optimum height 3m for full range

נתונים  טכניים

אביזרים  נוספים

 GJD304           מתאם  כבל          

  GJD305    זרוע

GJD308  כיסוי  רשת
אנטי ונדלי

GJD380         מכשיר בדיקה    

כיסוי  קרן
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Please note GJD reserve the right to change the information within this document, without notice.

בית גלאי פלסטיק - צבע כסף בלבד
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HEIGHT 6 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 45 DEGREE
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HEIGHT 3 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 0 DEGREE

LONG RANGE 30 
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HEIGHT 1.5 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT -2 DEGREE

���������
��� ��� ���
� ������� 0 10 20 30

�����������

�������������
פקס: 03-5711450 פקס:  רח' כורזין 5, גבעתיים 38535 , טל: 03-5713004 

egber@egber.com       www.egber.com

מיוצר באנגליה

אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ

מצב מקסימלי

PET מצב

טווח קרן מקסימלימצב וילון

www.gjd.co.uk 

 גובה התקנה

 טמפרטורת הפעלה

בטריה x 3V CR123

אופטיקה

אזורי עדשה

Digital sensitivity adjustment

1

2

LED Detector alarm / Programming

µA without transmitter 20




