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GJD350 Quad PIR silver           צבע כסף 
GJD350ABS Quad PIR  צבע כסף, פלסטיק 
GJD350B Quad PIR    צבע כסף,כיסוי כהה 
GJD350C Quad PIR                 צבע כרום 
GJD350D                  צבע שחור , כיסוי סגול 

 מתאים להתקנה

יתרונות

מניעת אזעקות שווא

 קל ונוח להתקנה 

קרן צרה לטווח ארוך של זיהוי

תכונות  ייחודיות

טווח גילוי  עד  50 מטר

ניתן לכוונון אופקי, רוחבי,וילון

אופציה : מתאם כבל 

 תכונות הנדסיות המקלות על  
ביצוע הגדרות , חיבור ותחזוקה 

קלה

115mm

120mm

14
5m

m

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

  גלאי  נפח  קווי

מידות

  IP 55  מיגון מתכת מחוזק

גלאי נפח PIR ותנועה המשלב עיבוד אותות 
ומערכת  אופטית ייחודית
תכנות לטווח 50-25  מטר

גלאי יעיל  מיועד למטרות גילוי  היקפי    
 Pan 180º  Tilt 90º  כיוונון

גובה התקנה 3מ'
IP55  מיגון

8148BS  עונה לדרישות תקן

מודול חיישן סמוי 



טווח גילוי From 25m to 50m programmable

טווח כיסוי Detection Area 50m x 10m

אפשרויות כיוונון 180º pan + 90º tilt

גובה התקנה Optimum 3m 

אזורי עדשה  12 zones for each Pyro pair

I1 x Blue LED on detection (configurable on/off)

יציאות
2 x volt-free, silent solid state magnetically immune, 2 
x neg, switched plus one common tamper (front and 

rear switched)

מתח עבודה 9 - 24 AC/DC

צריכת זרם 12 mA (12V nominal)

PULSE 1-2

מכשיר בדיקה Output  test mode with LED indication

-20ºC to +55ºC conformally coated electronics 
for increased stability

פיצוי  טמפרטורה Digital sensitivity adjustment

אפשרויות טיימר 2 to 60 seconds

Dusk (2 Lux) to 24 hour רגישות אור

בית גלאי High impact zinc alloy

 IP מיגון IP55

מידות 145 x 120 x 115 mm

משקל 750g NET, 880g GROSS

Utilising all five output (incl.tamper) - 12 core 7/0.2mm

Utilising all five outputs (incl. tamper) - 12 core 
16/0.2mm
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 50m x 10m  מבט  צד 

0m

2.5m

5m

2.5m

5m

77º

29º

21.5º
14º

6.5º

 50m x 10m    מבט  על

 50m x 10m            מבט קידמי

 נתונים  טכניים

 GJD304            מתאם כבל    

GJD305                     זרוע          

GJD308      כיסוי רשת אנטי 
 ונדלי

GJD380          מכשיר בדיקה 

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

 אביזרים נוספים

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

אופטיקה

תצוגה

טמפרטורת עבודה

 m<200  כבל 

 m<500  כבל 

3m

50m
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