
סדרת פנינה גלאי וילון - 
 גלאי חיצוני בעל 3 טכנולוגיות : אנטי מסק, נפח, מיקרוגל 

IP65 הגלאי מיועד להתקנה חיצונית
טווח גילוי עד 12 מטר

מטר ניתן לקבוע את טווח הגילוי : 3,6,9,12 
גובה התקנה  2.00-2.50 מטר

הגלאי מיועד להגנת חלונות , דלתות ופתחים עד 12 מטר 
אופציה : תוספת זרוע  צידית / זרוע סיבובית

הגלאי משווק ב - 2 צבעים : לבן , כסף

201081
  GJD141W  גלאי וילון - צבע לבן

  GJD141 גלאי וילון - צבע כסף

Pearl       גלאי וילון 3 טכנולוגיות

 יתרונות
  מתאים להתקנה חיצונית  

IP65 

12V DC  מתח עבודה 

לבחירה בצבע לבן , צבע כסף

 אפשרות בחירת 4 טווחי גילוי 

תכונות ייחודיות

גלאי חיצוני 3 טכנולוגיות  
מיקרוגל , נפח ,  אנטי מסק

עדשת וילון לטווח צר

טווח גילוי עד 12 מטר

 מגע יבש לאזעקה ומגע יבש
נפרד לאנטי מסק ולטמפר

 זיהוי אנטי מסק למניעת
חסימה ע"י פורץ

מידות

41mm

44mm

11
7m

m

 מתאים להתקנה

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

חדש

פיצוי טמפרטורה במצבי  
טמפ'  קיצוניים



טווח  אפקטיבי

דגם GJD140

טווח גילוי 3m, 6m, 9m, 12m

50mA 24Vdc alarm time 10s מצב אזעקה

מצב אנטי מסק 50mA 24Vdc

with 20Ω impendence 50mA

מתח עבודה 12V +/- 3V @ max 40mA

  20ºC to +55ºC-  טמפרטורת עבודה

Digital פיצוי טמפרטורה

תדר מיקרוגל GJD141 10.525GHz  

x 2m 12 מקסימום  טווח פתיחת קרן

117mm(h) x 44mm(w) x 41mm(d)

125mm(h) x 93mm(w) x 58mm(d)  מידות אריזה

154g משקל

משקל כולל אריזה 200g

core 7/0.2mm 8 כבל

מכשיר בדיקה Using LED indication

2.5m - 2 גובה התקנה

GJD 149 אופציה : זרוע סיבובית
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 נתונים טכניים  

GJD149 Silver swivel 

bracket

GJD149/W White swivel
bracket

Top View

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