
DDI602-F3Venkovní detektor s duální technologií 9.9 GHz 10/20/30m

DDI602 je venkovní duální detektor pohybu, který využívá pro
spuštění poplachu dva nezávislé pasivní infračervené
detektory (PIR) plus mikrovlnný modul (MV). Na signalizaci poplachu
musí být aktivní všechny tři senzory. Detektory jsou vybaveny i
možností volby, kdy na prohlášení poplachu stačí aktivace
pouze jednoho z detektorů - buď PIR nebo Microwave. DDI602
využívá trojnásobnou identifikační technologii na zaručení
přesné a spolehlivé detekce. Jsou navržené pro použití v CCTV
a v poplachových systémech.

Technické parametry

Detekční rozsah 10 m / 30 ft., 20 m / 66 ft., or 30 m / 98 ft.

Pokrytí 10 až 70° detekční úhel, 30 x 24 m / 98 x 79 ft. coverage
max.

Nastavení 180° vert, 90° hor

Fresnelova optika 28 zón pro každý detekční element, které lze
vymaskovat záslepkama

Krytí optiky Dvojnásobně chráněná optika eliminující až 50000
luxů bílého světla

Výstupy Tichý, přepínací, magneticky odolný

N/O Bezpotenciálové relé, 24 Vstř/ss, 50 mA

N/C Bezpotenciálové relé, 24 Vstř/ss, 50 mA

Napájecí napětí 9 až 15 Vss

Proudový odběr 11 mA (12 V nominální)

Počítání pulzů 1 nebo 2

Teplotní kompenzace Analogová (termistor) a digitální nastavení citlivosti

Ovládání Digitální mikroprocesor s nemazatelnou pamětí

Rozsah prac. teplot -30 až +65°C / -22 to 149°F

Kryt Nárazuvrdorný ABS plast s HDPE povrchem, odolným před
UV zářením

Rozměry, š x v x h 147 x 187 x 140 mm / 5.79 x 7.36 x 5.51 in.

Hmotnost 323 g detektor, 549 g kompletní balení

LEDHorní červená Programování
Červená PIR aktivní

Zelená Mikrovlna aktivní

Modrá Poplach

Infrared Krok test

Mikrovlna 9.9 GHz

Vestavěné EOL 1, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, and 6.8 k ohm.

Montážní výška Do 6 m. Optimální pro nejdelší dosah je 3 m

EN schválení EN50130-5, Stupeň 2, Třída IV

Incert Schváleno

Jak objednávat

Venkovní detektor s duální technologií 9.9 GHz 10/20/30mDDI602-F3

Dosah řízený elektronickyE

Atraktivní estetický vzhledE

Detekční úhel 10 až 70  E

Natáčení 180  & 90  pro flexibilní instalaciE

Skrytý senzorový modulE

Vastavěný EOL rezistorE

Vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP67)E

Záruka 5 letE
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