
 גלאי נפח מיני חיצוני - עד טווח של  20 מטר

מטר   ניתן לכיוון 20,15,10 
   IP 55 מיועד להתקנה חיצונית 

 הגלאי ניתן לחיבור ישיר למערכות אזעקה  וכן מגע נוסף  
להפעלת מערכת הקלטה  ועוד

  (QUAD) גלאי המיני כולל 2 מעגלי גילוי  עצמאיים 

המבטיחים רגישות וגילוי, כולל טכנולוגיה מתקדמת  
המונעת אזעקות שווא

 גלאי  201087- קטן מידות במיוחד ובעיצוב מרשים

MX20      

201087
GJD103  גלאי מיני חיצוני - צבע כסף

 GJD103/W   גלאי מיני חיצוני - צבע לבן 

יתרונות
גלאי מוגן מים      

 טווח הקרניים ניתן לתכנון
 מוקדם 20,15,10 מטר

 מוגן בפני השפעות קרני
 שמש,עננים,השתקפויות

וצללים

 עיצוב מתקדם
 מידות קטנות

 תכונות  ייחודיות
מודול חיישן סמוי

ניתן לכוונון אופקי ,רוחבי,וילון

 כיסוי  חלון פנימי  להתאמת
טווח גילוי דרוש

 טמפר אחורי וקדמי לאבטחה
נוספת

מידות

72mm

84mm

10
6m

m

מתאים  להתקנה

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

201087

Quad גלאי נפח  מיני - חיצוני 



10m, 15m, 20m programmable טווח  גילוי

10º - 70º detection angle, 20m x 30m max  טווח  כיסוי

אפשרויות  כיוונון 180º pan + 90º tilt

גובה  התקנה Up to 4m - Optimum 3m 

zones for each Pyro pair 20 אזורי   עדשה

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

תצוגה 1 x  LED on detection (configurable on/off)

1 x N/C, 1 x N/O volt free silent solid state magnetically immune
1 x common front and rear tamper N/C

מתח  עבודה 9 to 15 VDC

צריכת  זרם 8 mA (12V nominal)

Pulse 1-2

מכשיר   בדיקה Using LED indicator

20ºC to +5 5ºC conformally coated electronics- טמפרטורת  עבודה

Thermistor controlled with digital sensitivity adjustment

UV stabilized high impact ABS plastic בית  גלאי

IP  מיגון  Minimum IP 55

מידות 84 x 106 x 72 mm

משקל 95.8g

כבל Recommend 8 core 16/0.2mm

 טווח  אפקטיבי
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 טווח מירבי
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  נתונים טכניים   

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

www.gjd.co.uk info@gjd.co.uk +44 (0) 1706 
363 998

 טווח מינימום
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 Pet  מצב
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מצב וילון

 יציאות

פיצוי  טמפרטורה

 אופטיקה

מיוצר באנגליה

www.gjd.co.uk 
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