
D-Tect A-M    גלאי נפח - 3 טכנולוגיות

 Anti Mask + Micro + PIR: גלאי נפח - 3 טכנולוגיות 
מיועד לשימוש פנימי וחיצוני 

מתחבר לכל סוגי מערכות האזעקה . 
N/O,N/C  גלאי הנפח מצויד ב-2 מגעים 

 טווח קרן הניתן לתכנות 10,20,30 מ'
 Pan 180º   Tilt 90º ניתן לכוונון 

 גובה התקנה עד 6 מ'
 IP 55 מיגון חיצוני מעל 

 BS8418   עונה לדרישות תקן 
הגלאי בעל רגישות גבוהה מבטיח גילוי מדויק ואמין  

ומונע אזעקות שווא. 

יתרונות
עיצוב מתקדם

עמיד בפני אזעקות שווא

תכונות  ייחודיות

מודול חיישן סמוי

 מידות

115mm

120mm

14
5m

m

מתאים  להתקנה

גלאי נפח  קווי
201090

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

אינפרא רד פעיל למניעת חסימת 
האנטי מסק 

90º tilt -180 וº pan ניתן לכוונון

ניתן לכוונון  אופקי , רוחבי, וילון 
אפשרות בחירת טווח הגילוי 
תכנות למרחק  10,20,30 מ'

התקנה בגובה עד 6 מ' 

IP55 בית הגלאי מתכת

גלאי נפח 3 טכנולוגיות



10m, 20m or 30m programmable
10º - 70º detection angle, 30m x 30m max

180º pan + 90º tilt

Variable - optimum 3m

28 zones for each Pyro pair
which can be masked with the curtain sliders

Double silicon shielded quad elements eliminates 
50,000 lux of white-light

Selectable 3 x LEDs
Green-microwave, Red-both PIRs, Blue-alarm 

output
Country dependent

3 x volt-free, silent solid state magnetically 
immune contacts: 1 x normally open alarm, 1 
x normally closed alarm, 1 x normally closed 

anti-masking Common normally closed front and 
rear tamp

9 to 15 VDC
30mA (12V nominal)

1-2
Output test mode with LED indication

-20ºC to +55ºC
Conformally coated electronics for increased 

stability
Digital sensitivity adjustment

High impact zinc housing
Minimum IP55

145 x 120 x 115mm
750g NET, 880g GROSS

Utilising all four outputs (incl. tamper)
12 core 7/0.2mm

Utilising all 4 outputs (incl.tamper)
12 core 16/0.2mm

נתונים טכניים

אביזרים נוספים

GJD304 מתאם כבל 

GJD305 זרוע

GJD380 מכשיר בדיקה

כיסויי קרן

0 5
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מצב וילון
HEIGHT 6 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 45 DEGREE

MASK OFF FOR 
CURTAIN COVERAGE 

APPLICATIONS

מצב מקסימלי
HEIGHT 3 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 0 DEGREE

LONG RANGE 30 
METRE SECTION

10 TO 20 METRE SECTION 0 10 20

3
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PET מצב

HEIGHT 1.5 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT -2 DEGREE

MASK OFF FOR PET 
ALLEY APPLICATIONS 
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טווח קרן מקסימלי

 בית הגלאי מתכת במבחר צבעים
 לבן , כסף , שחור

טווח גילוי
זוית כיסוי

כיוונון

גובה התקנה

אזורי עדשה

אופטיקה

תצוגה

MICROWAVE

יציאות

מתח עבודה
צריכת זרם
 PULSE

מכשיר בדיקה

טמפרטורת הפעלה

פיצוי טמפרטורה
בית גלאי

IP מיגון
מידות
משקל

200 > כבל

500 < כבל

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