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Ако имате нужда от допълнителна информация за промените на този обхват на
сертификата, молим обадете се на + 39 (0) 11595863 или изпратете електронна
поща на адрес:. Globe@byglobe.it
Допустими изключения на стандартни елементи са подробно описани в
справочника на управлението на фирмата.
Валидността на този сертификат е предмет на задоволителни резултати от
контролни одити, извършвани най-малко веднъж годишно

Politec Srl разполага с технология и опит за
проектиране и производство системи за
откриване на проникване, предлага решение
за външна и вътрешна защита на периметъра на вашия имот.
През годините ние сме разработили забележителни и иновативни изследвания и развитие на ресурсите, което ни позволява да
отговорим на изискванията на предизвикателния и взискателен пазар и да се адаптираме към нуждите на нашите клиенти, които
са все по-наясно с необходимостта от сигурност.
Осъзнавайки необходимостта от поддържане на конкурентни цени, нашите продукти
използват най-модерните технологии, което
дава все по-високо качество и надеждност,
като в същото време не се пренебрегва, че
продуктите трябва да са лесни за употреба и
инсталиране. Например, изпълнението на
нашата SMA технология, която позволява
един човек да регулира лъча и серийна
връзка RS485, която позволява местно или
дистанционно програмиране и управление
чрез контролната карта ADEBUS LAN.
Ние сме фокусирани в предлагането на
решения за нашите клиенти, с които да
защитят осезателно собствеността и живота
си, правейки тяхната сигурност, комфорт и
качество на всекидневния живот по-добри.
WS SMA - HIBRID SMA - SMA Solar са де
факто нови продуктови линии, които отговарят на всички изисквания на пазара, дори
и за най-критичните за монтаж среди.
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• SANDOR PLUS SMA
ЃSANDOR DUAL-QUAD-ESA SMA

SANDOR

MANA

• MANA IR SMA
• MANA DT SMA
• MANA MW

• ADEBUS

ADEBUS
• SADRIN
• SADRIN BIANCA

SADRIN
• ALES 60
• ALES 120

ALES
• NAT SENSOR

NAT SENSOR

БЕЗЖИЧНИ

WS e SMA WS

• SADRIN WSI – WSE
• SANDOR SMA WS
• PARVIS SMA WS
• ALES WS
• SANDOR SMA HY
• PARVIS SMA HY

HYBRID SMA
• SANDOR SOLAR SMA
• PARVIS SOLAR SMA

SOLAR SMA

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PARVIS

“Parvis осигурява Вашето спокойствие.”
Външна охранителна система с два различни продукта, подходяща
за жилищни и промишлени приложения, които се интегрира с
градинското осветление

PARVIS MES SMA

От активните инфрачервени лъчи се създава невидима и дискретна бариера, която е
едновременно импулсна и синхронизирана, монтирана в алуминиева рамка, покрита с
поликарбонатна тръба, имаща диаметъра на стандартни осветителни тела.
Доставят се два различни горни капака, единият от които дава възможност лъчевите
кули да бъдат затворени с плосък капак, а другият побира всички различни широко
достъпни осветителни решения. Това, както и други специални функции, се поема
от европейски патенти.
Техническите характеристики правят лъчите изключително гъвкави. В допълнение
към изходите на обикновения и общия сигнал е възможно да се изберат
специфични функции в съответствие с нуждите на потребителите.
Електрониката може да бъде конфигурирана да дискриминира преминаването на малки животни, благодарение на двойната оптична леща, която
работи в схема И (AND), докато например е възможно да се изключат
долните два лъча от разстояние (директно от алармения панел), което
позволява свободното движение на малки домашни любимци в градината.
Може да бъде защитен обект с всякаква форма или дължина. Регулируемите двойни лъчи 4 Tx Макс и 4 RX макс на лъчевата кула могат да се въртят
на 180° хоризонтално и 20° вертикално. Един човек лесно регулира по време
на инсталация и поддръжка, благодарение на уникалната технология SMA.
Системата може лесно да се контролира просто чрез свързване на захранването, синхронизиращ и RS485 кабел за всички лъчеви кули и за подготвяне
на кабела за данни в контролера ADEBUS. Програмните промени, настройка и
друга необходима информация може да бъдат прехвърлени в алармения
контролен панел.
PARVIS MES SMA е съвместим със SANDOR PLUS SMA и IR MANA SMA и при
необходимост може да бъде неразделна част от една и съща периметрална система.
Лъчевата кула може също да бъде сглобена само като TERMINAL TX или само кула RX.

СТАНДАРТНИ РЕЖИМИ

PARVIS MES 9000 S Технически характеристики стр. 28.

Технически характеристики стр. 28

2

ЕВРОПЕЙСКИ
ПАТЕНТ

PARVIS DUAL SMA

Използвайки същата философия на единна лъчева кула, но с два двулъчеви излъчвателя и две двулъчеви приемни единици, тази по-ниска
функционална версия на предишния лъч може да се използва за защита на обект с всякаква форма или дължина. Оптична синхронизация
с 4 различни канала, лъчите могат да бъдат избрани да работят във
всеки паралелен или пресечен режим и имайки условие за аларма,
когато е налице само едно единствено прекъсване на лъч (режим OR,
ИЛИ) или множество едновременни кратки прекъсвания (режим AND,
И). Използва инфрачервени лъчи и електроника от Sandor DUAL SMA
което го прави съвместим с режима TERMINAL.
Parvis DUAL SMA не е съвместим с Parvis MES SMA и не може да
бъде свързан към шината RS485.

СТАНДАРТНИ РЕЖИМИ

Parvis DUAL Технически характеристики стр. 28.

Технически характеристики стр. 28

PARVIS SMA

Изображение 8 лъча - Проста бариера

Ъгли на регулиране

Секция ЗАХРАНВАНЕ
Окабеляване на лампите

Изображение 8 лъча - Единична бариера

завършване с плоска
затваряща плоча (без лампи)

Изображение 8 лъча - Кръстосана бариера

Детайл от свързване на PARVIS RP

нов отвор за
свързване

RP версията индикира паралелни лъчи,
позволявайки да бъдат изградени една
единствена бариера или периметър с две
лъчеви кули с максимум 8 лъча на стойка.

PARVIS MES SMA

SMA технологията (Регулиране от един човек) позволява регулиране от един оператор, високояркостни светодиоди и зумер на всеки лъч, позволявайки на оператора да
постигне максимална стойност на регулиране без използването на допълнителни инструменти. Функцията се активира лесно чрез бутон, разположен в близост до всяка
оптика на лъч. Изходът RS 485 дава възможност за централизация на системата.
Опция за оптично синхронизиране.

PARVIS DUAL SMA
SMA TX – RX оптика
DUAL SMA

бутон за активиране
на регулировката
Ярки светодиоди

Видими до 200 м.

PARVIS DUAL SMA

Parvis DUAL SMA се състои от 2 TX (предавателя) и 2
RX (приемника), намиращи се в единична лъчева кула.
Със своите 4 синхронизиращи канала, технологията SMA
позволява използването на повече лъчи на една стойка.

Характеристики
• Оптичен обхват 100 метра
• Кръстосани или паралелни лъчи
• Синхро селектор на оптичните канали.
• Модул за околната среда.
• Работа в режими OR (ИЛИ) или AND (И)
• Захранващо напрежение 10-30 Vdc.
• Напрежение на нагревателя 10-30 Vac/Vdc
• Регулируемо време на реакцията

зумер

SANDOR
“Сигурна защита”
SANDOR PLUS SMA

Бариерата се помещава в малка привлекателно проектирана конструкция от
анодизиран алуминий с поликарбонатна предна страна. Типични приложения
са защита на стена/прозорец или монтиране на стълб (като се използват подходящите скоби) за стандартна периметрова охрана. Вътре са същите електронни платки и оптични лъчи PARVIS MES SMA и MANA IR SMA, следователно са съвместими с тях и може да се използват, за да се отговори на нуждите
на системите за защита на периметъра. (Вижте техническите характеристики)
Могат да бъдат свързани SANDOR PLUS SMA и серийна шина RS485 и централно управлявани чрез ADEBUS.

SANDOR DUAL - QUAD - ESA SMA

Роден от традиционната философия на двойни лъчеви кули, общ корпус събира TX (предаватели) и други RX (приемници) единици.
Създаден специално за и препоръчван за защита на големи площи стена с
прозорци, благодарение на големия обхват и избираеми модели с паралелни
или кръстосани лъчи, които образуват “мрежа” на откриване. Сигналът, излъчван от някой предавател, се приема от всички приемници.
Този набор от лъчи също е снабден с SMA, като предлага същите предимства
докато регулирате оптиката по време на инсталация или поддръжка.
Синхронизация на оптичния лъч е достъпна по четири различни канали.
Условието за аларма може да бъде избрано или с пресичане на един лъч (OR,
ИЛИ) или едновременно пресичане на всеки два лъча (Random AND), само в
моделите на QUAD и ESA тази функция може да се управлява дистанционно
от алармения панел.
Двете лъчеви кули, които съставляват двойка SANDOR DUAL SMA са съвместими с PARVIS DUAL SMA, когато се използват в режим TERMINAL.
SANDOR DUAL – QUAD – ESA SMA не са съвместими със SANDOR PLUS
SMA и не могат да бъдат свързвани към шина RS485.

Стандартни режими

SANDOR PLUS Технически характеристики стр. 29.
SANDOR DUAL – QUAD – ESA Технически характеристики стр. 29.
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SANDOR PLUS SMA

“Малкият лъч с големия обхват”

Технологията SMA (Регулиране от един човек) позволява регулиране от един човек, с високояркостни светодиоди и зумер за всеки лъч, позволява на оператора
да постигне максимална регулировка без използване на допълнителни инструменти. Функцията се активира просто чрез един бутон, поставен в близост до
оптиката на всеки лъч. Изходът RS 485 дава възможност за централизация на
системата. Оптиката на лъчите може да бъде синхронизирана.

Монтаж на стена

монтаж на стълб

скоба на инсталация на прът

Вертикално регулиране 20°

хоризонтално регулиране 180°

Монтаж на стена

Нов кожух с
4 кабелни салника

Характеристики

• Външен обхват 100 м.
• Случайно закъснение
• Паралелни или кръстосани лъчи
• Вграден модул за околната среда
с OC изход.
• Случаен OR, AND, или активиране
от първите два лъча
• Изключване на 1-вия или първите
два лъча
• Оптична или жична синхронизация
• Откриване на антимаскиране с ОС изх.
• Откриване на пълзене с долния лъч
• Регулируемо време на реакция
• Оптична синхронизация на 4 лъча
• Изключващи светодиоди
• RS485 свързване

SANDOR DUAL-QUAD-ESA SMA

Два успоредни или 4 пресечени лъча

DUAL SMA

QUAD SMA ESA SMA

Четири успоредни или 16 пресечени лъча

Шест успоредни или 36 пресечени лъча

Характеристики

• Външен обхват 100 м.
• Паралелни или кръстосани
лъчи
• Оптична синхронизация
• Модул за околната среда
• Случайно OR, AND активиране
(кои да е два лъча)
• Захранване 10-30 Vdc.
• Напрежение на нагревателя
10-30 Vac/Vdc
• Регулируемо време на реакция

Ярки светодиоди

видими до 200 м.

Зумер

SMA TX – RX Optics

DUAL OPTICS SMA

SANDOR DUAL – QUAD – ESA SMA
Е бариера, съставена от две отделни лъчеви кули
TX (предавател) и RX (приемник) и позволява
използването на множество бариери по протежение на същата стойка, оборудвани с 4 различни
честотни канала.

Регулировка, активирана с бутон

MANA

“Бариера за дълги разстояния с единична
или двойна технология”
MANA има обхват на лъчите 250 метра, с предназначение за външна защита на
големи обекти, може да бъде съставен и конфигуриран да съответства на изискванията на инсталацията и на необходимото ниво на сигурност; само микровълнова,
само активна инфрачервена или комбинирано “с двойна технология”. Всяка секция има независим алармен изход, контролиран от алармения панел в AND или
OR режим. Здрава алуминиева конструкция с покритие от поликарбонат, с основа,
създадена за монтаж на под или отвор, или евентуален монтаж на стена, с използване на приложените аксесоари. Захранване 220 V.

MANA IR SMA

Активна инфрачервена бариера със същите функционални характеристики на PARVIS
MES SMA и SANDOR PLUS SMA, оборудвана със същата 100 м. оптика или евентуално с по-голяма и по-мощна оптика за постигане на по-дълги разстояния, според
изискванията, съвместима и разгърната във всеки периметър система за откриване на
нарушител според нуждите на периметъра. (Вижте спецификациите).
MANA IR SMA може също бъде свързан към шина RS485 и централно управляван от
ADEBUS.

MANA DT SMA

Е комбинация от по-рано описаните IR (ИЧ) и MW (микровълнова) технологии, описани по-долу, обикновено се помещава в една двойка лъчеви колони, една с микровълнов предавател и 4 IR предавателя, а в другата микровълновия приемник и
4 активни инфрачервени приемника.
MANA DT SMA също може да бъде свързан към серийна шина RS485 и да се контролира централно от система ADEBUS. Предавателната колона, имайки само
един-единствен тампер алармен изход, е свързана с шината, за да осигурява непрекъснато всички технически неизправности и отчети, като захранване, температура и т.н. В приемната кула са всички алармени изходи по отношение на активния
инфрачервен датчик, както и отчетите за техническа неизправност, аларменият
изход на микровълновия датчик е свързан към един от трите входа на клемната
платка. Микровълновата аларма се сигнализира чрез шината RS485 към ADEBUS
където е назначено алармено на реле за свързване към алармения панел.

MANA MW

Микровълнова бариера, работеща на 24GHz радиочестотния обхват K, с обемни
резонатори, 200мм. параболична антена и 4 различни канала, позволява значително проникване на полето давайки дълга, но с много малък диаметър диаграма на насоченост, което позволява монтирането на места с ограничено свободно
пространство. Калибрирането и тестването се опростяват благодарение на светодиодната редица на платката и цифровия волтметър разположен в приемника.

Стандартни режими

Технически характеристики на MANA IR стр. 29.
Технически характеристики на MANA DT стр. 30.

Тройна технология на MANA DT3

Технически характеристики стр. 29 и 30.

Бариерите с микровълнова и двойна технологии са съставени от една
двойка колони, които по време на инсталацията трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да не оставите мъртва точка, при късите
лъчи, типични за микровълнови бариери. Ако обаче колоната не може
да се инсталира без мъртви зони, тогава на всяка колона може да бъде
инсталиран микровълнов Доплер детектор с покритие тип завеса за
покриване на мъртвите зони. Аларменият изход на Доплер детектора
може да се контролира както желаете за удовлетворяване на изискванията за монтаж. В този случай аларменият изход на Доплер детектора
е свързан към един от трите входа на клемната платка в колоната MANA
DT SMA който на свой ред е свързан към системната шина ADEBUS, и
по този начин се управлява независимо в алармения панел.

Технология MANA DT3 TRIPLE
за покриване на мъртвите зони

MANA IR SMA
SMA TX – RX Optics

MANA IR SMA

Технологията SMA (регулировка от един
човек) позволява регулировка от един
оператор, високояркостни светодиоди и
зумер на всеки лъч, позволяват на оператора да постигне максимална стойност на регулировката без използване
на допълнителни инструменти. Функцията се активира лесно чрез бутон, разположен до всяка оптика на лъч.

Регулировка, активирана с бутон

Зумер

Изходът RS 485 позволява централизация
на системата.
Лъчите могат да се синхронизират.

Високояркостни светодиоди, видими на 500м.

Характеристики

• Външен обхват 100 м. или 250 м.
• Случайно закъснение
• Паралелни или кръстосани лъчи
• Вграден модул за околната среда
с OC изход.
• Случаен OR, AND, или активиране
от първите два лъча
• Изключване на 1-вия или първите
два лъча
• Оптична или жична синхронизация
• Откриване на антимаскиране с ОС изх.
• Откриване на пълзене с долния лъч
• Регулируемо време на реакция
• Оптична синхронизация на 4 лъча
• Изключващи светодиоди
• RS485 свързване

Нагреватели с термостат
Клемен блок с RS485
изход
Вход 230VAC
Място за батерия
7АН

Бариерите MANA IR SMA могат да бъдат конфигурирани
според изискванията, като например на илюстрацията, където има три оптики за три различни охранителни зони.

MANA DT SMA И MANA MW

Активна микровълнова (МВ)

MANA DT SMA

Двойка предавателна и приемна колони с активни
ИЧ и МВ (микровълнови) компоненти.
В случай на критични условия на околната среда
или времето, резултатите от двата независими
компонента може да се контролират отделно,
като се гарантира непрекъснатост на работата
на системата.

Комбинирана активна МВ и ИЧ лъчи

НАСТРОЙКА СЪС СВЕТОДИОДИ
ТЕСТОВ ИЗМЕРИТЕЛ

ЗУМЕР ЗА ТЕСТ
С ХОДЕНЕ

ГОРНА ЧАСТ НА MANA
КАПАК ПРОТИВ КАТЕРЕНЕ

MANA DT SMA

MANA MW

Инсталирано електронно табло за управление в приемната колона,
оборудвана с всички необходими измервателни уреди, за да се
опрости работата по инсталирането.
Цветният светодиоден масив показва оптималното регулиране,
докато на цифровия дисплей можете да отчетете стойностите
на напрежението по време на калибриране, мощен зумер може
да се активира по време на теста с ходене.

MANA MW
MANA “FOR”
УСИЛВАЩИ СКОБИ

MANA SD
ﾌﾎﾍﾒﾀﾆﾍﾀ ﾑﾊﾎﾁﾀ
ﾇﾀ ﾌﾎﾍﾒﾀﾆ ﾍﾀ ﾑﾒﾅﾍﾀ
ﾈﾋﾈ ﾂﾚﾍﾘﾅﾍ ﾌﾎﾍﾒﾀﾆ

MANA BH
ОТСЕК ЗА БАТЕРИЯТА

НОВ ОТВОР
ﾇﾀ ﾎﾏﾐﾎﾂﾎﾄﾟﾂﾀﾍﾅ

ЦЕЛИЯТ ДИАПАЗОН MANA МОЖЕ ДА СЕ ДОСТАВЯ СЪС ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА
СТЪЛБ ИЛИ СТЕНА ПРИ ПОИСКВАНЕ, ПРЕМАХВАЙКИ ДОЛНАТА МОНТАЖНА ОСНОВА.

13

ADEBUS
Контролен панел

Завършен със софтуер за управление и GIU.
Полеви комуникации по шина RS485.
Компютър свързан с LAN.
LAN/ETHERNET-TCP/IP.
Могат да бъдат контролирани до 32 колони.
Максимална дължина на серийния кабел 1 км.
Втора серийна платка (опция).
7 изхода на платката ADEBUS
Платки със 6 програмируеми 16 релейни изхода (опция)
Метален корпус със захранване

Всички системни параметри могат да бъдат достъпни или модифицирани, паметта
за 32000 събития може да бъде прехвърлена на компютър.
Контролира: MANA IR SMA, MANA DT SMA, PARVIS MES SMA,
и SANDOR PLUS SMA.

•Състояние на всеки един оптичен лъч:
•Аларма, изход за околната среда, анти-маскиране.
•Стойности на захранването.
•Стойност на сигнала за регулиране.
•Външна температура.
•Активиране на нагревателя.
•Избор на операция AND/OR (И/ИЛИ).
•Избор на изхода за околната среда.
•Избор на изключение.
•Избор на откриване на пълзене.
•Избор на случайно закъснение.
•Състояние на серийната шина.
•Състояние на тампер на колоната.
•Памет за единични събития.
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ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ

МАКС. 32 КОЛОНИ

Макс. 1 км.

Макс. 1 км.

ПРИМЕР ЗА МАСКИРАНЕ
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SADRIN
„Спокойно, там е Sadrin“
SADRIN

Миниатюризирана лъчева колона, специално проектирана и препоръчвана за защита на врати и прозорци, благодарение на водещите в категория големи разстояния. Те могат да се използват, ако е необходимо,
с регулируеми скоби, за да се защитят много големи пространства при
условие че те не са пряко изложени на атмосферни влияния.
Лъчите използват кабел за синхронизация и се помещават в една конструкция от анодизиран алуминий с поликарбонат отпред.
Лесно инсталиране и програмиране, благодарение на автоматичното
регулиране, лъчите също предлагат добра защита от слънчева светлина и от фалшиви аларми като цяло. Всеки лъч се състои от двойна
оптика, която работят в AND, макар и да е възможно да се програмира
аларменият изход да функционира в OR, единичен лъч с регулируемо
време за реакция или със случайна операция AND, когато трябва да
бъдат прекъснати кои да са 2 или повече лъча.
Двата двойни лъча, разположени на дънната платка, може да се увеличат до максимум от 10, използвайки плоски кабели с различни дължини,
в зависимост от височината на колоната: стандартна или по поръчка.

SADRIN BIANCA (Бяла)

Както горната, но с корпус от алуминий, боядисан в бяло, която обаче
ограничава диапазона до 5 метра.

Характеристики

• Външен обхват 15 м. (Черна),
5 м. (Бяла).
• OR- Случаен AND (всеки 2
лъча).
• Регулируемо време на реакция
• Светодиоди за изключване
• Разширяеми до 10 двойни
лъча

Технически характеристики стр. 30

SADRIN

SADRIN
БЯЛА

180°
РЕГУЛИРУЕМА
СКОБА
180°

НОВ ПРОФИЛ
ЗАТВАРЯЩИ
КАПАЧЕТА

МОНТАЖ НА СТЕНА
ОТВОРИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

В КОМПЛЕКТ С
ЕКОЛОГИЧНИ УПЛЪТНЕНИЯ
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ALES

“Новият единичен лъч”

Единичен лъч с двойна оптика, която доведе до технологията SMA, специалната
функция, която позволява инсталация и регелиране от "Един човек".
Използвайки високояркостни светодиоди (видими над 200 метра посред бял ден) и високомощен
зумер, бариерата може да се създаде напълно от един оператор, който може да види и чуе,
когато сигналният лъч е в своя максимум, с което се гарантира оптимална работа.
Лъчът е снабден със скоби за монтаж на стена и/или стълб и може да бъде инсталиран
външно благодарение на защитата IP65, алтернативно сваляйки предния капак, те
могат да бъдат поместени във всяка стандартна лъчева колона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обхват 60/120 метра
• Оптична синхронизация с 4 различни канала
• Специален изход за околната среда
• Регулируемо време на реакция.
• 180°Хор. и 20°Верт. регулировка.
• 10 до 30 Vdc захранване.
• Термостатично контролирани нагреватели (опция)
• 10 - 30 Vac/Vdc захранване на нагревателя

ЯРКИ СВЕТОДИОДИ

ВИДИМИ ДО 200 м.

ВЕРТИКАЛНА
РЕГУЛИРОВКА 20°

ХОРИЗОНТАЛНА
РЕГУЛИРОВКА180°

Технически характеристики стр. 31
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ЗУМЕР

NAT SENSOR

33 мм.

“Датчик по технология Mini Dual
с регулируемо покритие тип
завеса”

135 мм.

Датчик с двойна технология, подходящ за защита на малки отвори като прозорци
и врати, благодарение на много компактните си размери, инсталиран в горния
ъгъл хоризонтално или вертикално. Технически характеристики, механични и
електронни, като например: регулируем диапазон, анти маскиране, топлинна
самозащита, автоматична компенсация за критично време (градушка, дъжд и т.н.),
защита IP65 и полезен комплект за монтаж, водят до висок имунитет от фалшива
тревога и е подходящ за защита на външни фасади.
Други функции , избираеми с DIP-превключвател, са: филтър 100 Hz , режим OR
за броене на импулси и т.н.

40 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1 до 12 м. регулируем обхват
• Работа в режими AND/OR
• Антимаскиране PIR/MW
• Тест с ходене

СЕНЗОР ДЪЖД
КАБЕЛЕН ВХОД
ТАМПЕР
ЗА СТЕНА

МОНТАЖНА
СКОБА ОТ
НЕРЪЖД. СТОМАНА

ИМП. БРОЕНЕ
AND/OR
РЕГУЛИРАНЕ
НА М. В.
ОБХВАТ

АНТИМАСК. AND
СВЕТОДИОДИ

РЕГУЛИРАНЕ
НА И.Ч.
ОБХВАТ
МИКРОВЪЛНОВ

АНТИМАСКИРАНЕ

PIR
АНТИМАСКИРАНЕ

Технически характеристики стр. 31
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Безжични

SADRIN WSI

SADRIN WSI - WSE

Миниатюризирана лъчева колона, специално предназначена за защита на
врати и прозорци, като SADRIN, но със собствено захранване, съвместима с
най-често срещаните радио алармени предаватели на пазара, благодарение
на ниската консумация на енергия, бистабилни релета с Н.З. контакти се използват за алармата и тампер изходите.
Лесно инсталиране и програмиране, синхронизация на оптичните лъчи, 5 м.
обхват, автоматично регулиране, в допълнение към високата устойчивост на
слънчева светлина и фалшиви аларми като цяло.
Всеки лъч има двойна оптика работи в AND, аларменият изход може да бъде
програмиран в OR единичен лъч с различни времена за реакция или на случаен принцип AND, изискваща да бъдат прекъснати кои да са два лъча.
Захранвани от литиеви батерии, монтирани вътрешно (код WSI) или в допълнителен външен, защитен от тампер корпус, който се включва директно към
горната част на лъчевата колона (код WSE), проектирана да побира батерии с
висока мощност и радиопредавателите.
Двата двойни лъча разположени на дънната платка, могат да бъдат увеличени
до максимум 8 с помощта на плоски кабели с различни дължини, в зависимост
от височината на колоната: стандартна или по поръчка.
Продължителността на батерията 1 до 3 години, зависи от броя на лъчите и
вида на използваните батерии. В условия на слаба батерия се подава звуков
сигнал при прекъсване на лъчите. Състояние на аларма се генерира в случай,
че батериите са напълно разредени, благодарение на микро релето “изпадане
в аларма”. Само алуминиевата конструкция и капаците са бели в бялата версия, докато материалът на прозореца остава черен.

Характеристики:

Външен обхват 5 м.
OR – случайно AND с всеки 2 лъча
Разширяем до 8 двойни лъча
Саморазпознаваща оптика по
време на калибровка
• Регулируемо време на реакция
• Индикация на слаба батерия
•
•
•
•

Технически характеристики стр. 32

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА 1 - 3 ГОД.

SADRIN WSE

wse версията
- корпус, защитен с
тампер, за батерия с
по-голям капацитет
и радиопредавател.

“Нов безжичен датчик
с технология SMA”

ALES WS

ALES WS

Еволюцията на единичните лъчи ALES 60 и 120, използващи добре познатата
технология SMA, единична самостоятелно захранвана с 50-метров обхват версия,
снабдена със заден корпус в който се помещават батериите и обикновено се
използва за радио предавател. Оптична синхронизация с 4 различни канала,
изход за околната среда е на разположение, но за да се запази ниска
консумация на енергия, не могат да се използват термостатни нагреватели.
Тампер алармата в предавателя е оптически препредавана към приемника
давайки отделни алармен и тампер изходи. 36 Месец живот на батерията е
гарантиран и има звуково предупреждение за изтощена батерия по време на
прекъсване на лъча.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Външен обхват 50 м.
• Изход за околната среда
• 4-канална оптична синхронизация
• TX тампер, препредаван към RX
• Регулируемо време за реакция
• Индикация за слаба батерия

ДЪЛБОК ЗАДЕН КОРПУС ЗА
БАТЕРИИ И РАДИОПРЕДАВАТЕЛ

Технически характеристики стр. 32

3 ГОД. ЖИВОТ НА БАТЕРИИТЕ
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Безжични
“Нов безжичен датчик
с технология SMA”
SANDOR SMA WS

Гамата бариери SANDOR SMA WS се състои от две, TX & RX, лъчеви колони. Новата електроника, използвайки автоматично разпознаване на оптиката,
може да контролира 2-6 лъча, всеки с двойна оптика и SMA технология. Електрониката, последна дума на техниката, гарантира по-добра надеждност и намалена консумация на енергия с до 36 месеца живот на батерията, който може
да варира в зависимост от броя на лъчите, инсталирани в колоните. Използва
се оптична синхронизация и обхватът е ограничен до 50 метра, за да се намалят фалшивите аларми до минимум в лоши метеорологични условия поради
невъзможност да бъдат инсталирани нагреватели по очевидни причини. Работата в режими OR / AND, времето за реакция и функциите на екологичния изход
се настройват чрез dip ключета. Отделните алармен и тампер изходи могат да
бъдат свързани към общо използвани радиопредаватели, които се помещават
в колоната RX (приемник). Тампер алармата в TX (предавателната) колона се
препредава оптически на RX колоната. Звуков сигнал за изтощена батерия се
издава по време на прекъсване на лъча. Алармено състояние се генерира в
случай, че батериите са напълно разредени, благодарение на микро релето
“Състояние на аларма”.
Изходите за слаба батерия и за околната среда могат да бъдат дистанционно
контролирани, използвайки специализираните изходи на контролната платка.
Две или три лъчеви колони SANDOR SMA WS са съвместими с PARVIS SMA
WS 2 + 2 или 3 + 3.

RX дънна платка

ИЗХОД за ОКОЛНАТА СРЕДА

RX оптика SMA

сигнал за слаба батерия
дист. и управление

Монтаж на стена

Монтаж на стена

Характеристики:

Външен обхват 50 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите
2 лъча
• Селектор 2-3-4-5-6 лъча
• Регулируемо време на реакция
• Тампер на ТХ, предаван на RX
•
•
•
•
•

монтаж на стълб

скоба за монтаж на прът

Тампер
Технически характеристики стр. 32

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА 3 ГОД.

PARVIS SMA WS

Гамата PARVIS SMA WS поддържа философията за единична колона, където
лъчите на двойната оптика TX (предавател) и RX (приемник) се помещават в
конфигурация 2 + 2 или 3 + 3, завършена с функциониран в режим AND и SMA
технология. Новото поколение карти за контрол “намира автоматично” оптиката
на лъча и има висока производителност в съчетание с ниска консумация на
енергия. 36 месеца среден живот на батерията, на базата на броя на лъчите,
инсталирани в колоните. В този диапазон на лъчи се използва оптична синхронизация и обхватът е ограничен до 50 метра, за предпазване от фалшиви аларми до минимум в неблагоприятно време за поради невъзможност да
бъдат инсталирани нагреватели по очевидни причини. OR / AND, времето за
реакция и активирането на изхода за околната среда са програмируеми чрез
DIP-ключета. Аларменият сигнал и тампер алармите имат два отделни изхода
за свързване към най-използваните радиопредаватели на пазара. Звуково предупреждение за изтощена батерия се дава по време на прекъсване на лъча.
Алармено състояние се генерира в случай, че батериите са напълно разредени, благодарение на микро релето “Състояние на аларма”. Изходите за слаба
батерия и за околната среда могат да бъдат дистанционно контролирани, използвайки специализираните изходи на контролната платка.
Тъй като характеристиките и функциите са идентични с тези на поредицата
бариери SANDOR SMA WS, тези блокове могат да бъдат използвани в 2 +
2 или 3 + 3 конфигурации в режим TERMINAL

затваряща плоча
за свързване
на лампа

нов отвор
за свързване

Характеристики:

Външен обхват 50 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите
2 лъча
• Селектор 2-3 лъча
• Регулируемо време на реакция
• Тампер на ТХ, предаван на RX
•
•
•
•
•

Технически характеристики стр. 32

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА 3 ГОД.

плоска
затваряща
плоча

HYBRID SMA

“Нов безжичен лъч с акумулаторни батерии и
захранване за нагревател”
SANDOR SMA HY

Тампер алармата на ТХ (предавателната) колона се препредава на RX. Алармено състояние се генерира в случай, че батериите са напълно разредени, благодарение на микро релето “Състояние на аларма”. Изходите за слаба батерия
и за околната среда могат да бъдат дистанционно контролирани, използвайки
специализираните изходи на контролната платка. Гамата бариери SANDOR
SMA HY точно отразява обхвата на WS за възможности и функции, и като такива са двойката TX и RX лъчеви кули. Новата електроника с АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАща ОПТИКА може да контролира оптика с 2-6 двойни
обектива със SMA технология. Най-съвременната електроника позволява да се
получават по-добри резултати по отношение на надеждност и също така по-ниска консумация на енергия. Уникалността на тази гама от лъчеви кули се дава
от факта, че във вътрешността на колоните се помещава малко захранване с
акумулаторна батерия, даващо 3 месеца работа. Двойното захранване, 3,6Vdc
за електрониката и 12VDC за регулиране на температурата на термостата, гарантира оптимална работа на бариерите във всякакви атмосферни условия и
обхват до 100 м. В случай на прекъсване на захранването, резервните батерии
захранват автоматично само електрониката с изключване на нагревателите.
Това означава, че няма непосредствена нужда да се възстанови мрежата на
електрозахранването, ако тя прекъсне, например в отдалечени почивни домове.
Двата отделни алармен и тампер изхода са достъпни за връзка с най-разпространените радиопредаватели, достъпни на пазара и са поместени в RX колоните. Тампер алармите в TX колона се препредават оптично към приемната
колона. Изходите за слаба батерия и за околната среда могат да бъдат дистанционно контролирани, използвайки специализираните изходи на контролната
платка. Алармено състояние се генерира в случай, че батериите са напълно
разредени, благодарение на микро релето “Състояние на аларма”.
2 или 3-лъчевата двойка колони SANDOR SMA HY са съвместими с 2 + 2 или 3
+ 3 конфигурации на Parvis SMA HY лъчеви кули.

приемна оптика SMA

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Външен обхват 100 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите
2 лъча
Селектор 2-3-4-5-6 лъча
Регулируемо време на реакция
Тампер на ТХ, предаван на RX
230 Vac захранване
Акумулаторна батерия
Захранване за нагревателя

RX дънна платка

изход за околната среда
сигнал за слаба батерия
дист. управление

230 Vac
12Vdc
захранване
Технически характеристики стр. 33

3 месеца работа в случай на
липса на 230 VAC захранване

PARVIS SMA HY

Същата философия на една колона, където колоните TX и RX поместват 2 или 3
двойни лъча, в зависимост от височината на колоната, която позволява да бъде
защитен обект с всякакви размер и форма. Всички характеристики и функции са
същите като тези в гамата Sandor SMA HY; ето защо те са съвместими с
2 или 3 двойки лъчи в режим TERMINAL.

плоска
покриваща
плоча

Ъгли на регулиране

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Външен обхват 100 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите
2 лъча
Селектор 2-3 лъча
Регулируемо време на реакция
Тампер на ТХ, предаван на RX
230 Vac захранване
Акумулаторна батерия
Захранване за нагревателя

затваряща плоча за
напасване на лампата

захранване
вход 230VAC
изход 12V DC
нов отвор
за свързване
Технически характеристики стр. 33

3 месеца работа в случай на
липса на 230 VAC захранване

SOLAR SMA

“Нова безжична система с акумулиращ
соларен панел”

захранване с
гъвкав соларен панел

SANDOR SOLAR SMA
SMA Solar е по-нататъшно развитие на системата, възползвайки се от алтернативната енергия на слънцето. Тези бариери са оборудвани с тънкослоен соларен панел, монтиран в горната част на колоната, за да пази батериите, които са
поместени в колоната, постоянно заредени, способни да захранват цялата електроника и цялата оптика. Бариерите са винаги от типа WS с 2-6 лъча, с оптична
синхронизация и максимален обхват от 50 метра, свързани с алармения панел
с търговско достъпни радиопредаватели за алармените и тамперни сигнали.
Продължителността на батериите, макар и по-ниска от тази на батериите, използвани в WS SMA, е гарантирана в продължение на най-малко 3 месеца, като
се вземат предвид периодите на липсваща или слаба слънчева светлина.
Алармено състояние се генерира в случай, че батериите са напълно разредени, благодарение на микро релето “Състояние на аларма”. Слабата батерия и
екологичните изходи могат да се управляват дистанционно с помощта на специални изходи на контролната платка.
Двете колони, които съставляват двойка 2 или 3 лъча SANDOR SOLAR SMA
бариера е съвместима с бариера 2 + 2 или 3 + 3 PARVIS SOLAR SMA.

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RX оптика SMA

Външен обхват 50 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите
2 лъча
Селектор 2-3-4-5-6 лъча
Регулируемо време на реакция
Тампер на ТХ, предаван на RX
Соларно захранване

RX дънна платка

изход за околната среда
сигнал за слаба батерия
дист. управление

Технически характеристики стр. 33

-3 месеца работа м/у зарежданията
-зарежда се от соларен панел с
производителност само 20%

PARVIS SOLAR SMA

Същите характеристики като на SANDOR SMA SOLAR, но в корпуса на PARVIS и
с философията на единична колона, съдържаща и предавателите, и приемниците и с максимум 6 лъча общо заради ограничения на токовата консумация. Това
означава, че ако е необходима 2 + 2 или 3 + 3 конфигурация, PARVIS SOLAR
SMA може да бъде сдвоен с 2 или 3-лъчеви колони SANDOR SOLAR SMA
в режим TERMINAL.

плоска
покриваща
плоча
захранване с
гъвкав соларен панел

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Външен обхват 50 м.
Индикация на слаба батерия
Модул за околната среда
Детектиране на пълзене
OR – случайно или AND с първите 2 лъча
Селектор 2-3 лъча
Регулируемо време на реакция
Тампер на ТХ, предаван на RX
Соларно захранване

затваряща плоча
за напасване на
лампата

нов отвор
за свързване

-3 месеца работа м/у зарежданията
-зарежда се от соларен панел с
производителност само 20%

Бележка: Соларният панел не може да захранва лампа на 230V
Технически характеристики стр. 33

Характеристики
PARVIS MES SMA

Максимален вътрешен обхват
Максимален външен обхват
Технология на регулиране
Синхронизация
Лъчи с двойни обективи
Фотоустройства
Конфигурация в бариера
Регулиране на лъчите
Минимално разстояние между TX и RX

Настройваем работен режим
Настройваемо изключване на лъчите
Ф-я против пропълзяване на 1вия долен лъч
Захранване на колоните
Консумация на схемата
Захранване на нагревателите
Консумация на нагревателите
Работна температура
Алармен изход
Тампер ключета
Изход за неработоспособност при мъгла
Изход за маскиране на лъчите
RS 485 свързване
Степен на защита
Размери ДхШхВ

400 м.
100 м.
SMA
жична или оптична

PARVIS
MES

STD
жична

PARVIS DUAL SMA

PARVIS
DUAL

400 м.
100 м.
SMA
оптична 4 канала

300 м.
80 м.
STD
оптична

ДА
Импулсни 950nM лъчи
2-3-4TX + 2-3-4RX
2TX + 2RX
паралелно или кръстосано паралелно паралелно или кръстосано
Без ограничение с паралелна Без ограни- Без ограничение с паралелна
конфигурация, с кръстосана
чение
конфигурация, с кръстосана
конфигурация 4 до 8 м. в
конфигурация 4 до 8 м. в
зависимост от броя на лъчите и
зависимост от броя на лъчите и
височината
височината
OR - AND случаен - AND 1ви и 2ри лъч
OR - AND
1ви или 1ви и 2ри лъч
ДА
ДА
10-30 Vdc
13,8 Vdc
135÷150 mA в зависимост от броя на
лъчите
10÷30 Vac - Vdc
24 Vac
30÷50 W в зависимост от
броя на лъчите
-25° до +70° С
Реле Н.З./Н.О със свободни контакти
отваряне на колоната
Да със специална схема
Да със специална схема
ДА
НЕ
IP54
Ø80 х 1200 ÷ 4000 мм.

Сравнение на характеристиките на “Не-SMA” лъчи

паралелно
4 до 8 м. в
зависимост
от броя на
лъчите и
височината

НЕ
НЕ
10-30 Vdc

НЕ
НЕ
13,8 Vdc

10÷30 Vac - Vdc

24 Vac

-25° до +70° С
Реле Н.З./Н.О със свободни контакти
Да със специална схема
Да със специална схема
НЕ
IP54
Ø80 х 1200 ÷ 4000 мм.

НЕ
НЕ

Характеристики
SANDOR PLUS SMA

400 м.
100 м.
SMA
жично или оптично

SANDOR SANDOR DUAL-QUAD- SANDOR
PLUS
ESA SMA SMA
DUALQUADESA
STD
жично

400 м.
300 м.
100 м.
80 м.
SMA
STD
оптично 4 канала
оптично
ДА
Импулсни 950nM лъчи

MANA IR SMA

MANA IR

650 м.
250 м.
SMA
жично или оптично

STD
жично

2-3-4TX + 2-3-4RX
2-3-4TX + 2-3-4RX
паралелно или кръстосано паралелно паралелно или кръстосано кръстосано паралелно или кръстосано паралелно
Без ограничение с паралелна
Без
Без ограничение с паралелна
4 до 8 м. в
Без ограничение с паралелна
Без
конфигурация, с кръстосана конограниче- конфигурация, с кръстосана кон- зависимост
конфигурация, с кръстосана
ограничение
фигурация 4 до 8 м. в зависимост
ние
фигурация 4 до 8 м. в зависимост от броя на
конфигурация 4 до 8 м. в
от броя на лъчите и височината
от броя на лъчите и височината
лъчите и
зависимост от броя на лъчите и
височината
височината
OR - AND случайно - AND 1ви и 2ри лъч
OR - AND случайно
OR - AND случайно - AND 1ви и 2ри лъч
1° или 1ви и 2ри лъч
ДА
ДА
10-30 Vdc
13,8 Vdc
135÷150 mA в зависимост от
броя на лъчите
10÷30 Vac - Vdc
24 Vac
30÷50 W в зависимост от
броя на лъчите
-25° до +70° С
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти
отваряне на колоната
Да със специална схема
Да със специална схема
ДА
НЕ
IP65
60 х 60 х 500 ÷ 400 мм.

НЕ
НЕ
10-30 Vdc

НЕ
НЕ
13,8 Vdc

10÷30 Vac - Vdc

24 Vac

-25° до +70° С
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти
отваряне на колоната
Да със специална схема

НЕ

НЕ
IP65
60 х 60 х 500 ÷ 400 мм.

НЕ

1° или 1ви и 2ри лъч
ДА
ДА
230 Vac
230 Vac
135÷150 mA в зависимост
от броя на лъчите
80÷120 W в зависимост от
броя на лъчите
-25° до +70° С
Реле Н.З./Н.О със свободни контакти
Отваряне на капака на колоната и предната
поликарбонатна част
Да със специална схема
Да със специална схема
ДА
НЕ
IP54
250 х 200 х 1000 ÷ 4000 мм.

Характеристики
MANA DT SMA

MANA
DT

MANA MW

Максимален вътрешен обхват

650 м.

650 м.

Максимален външен обхват

250 м.

250 м.

Работни честоти
Технология на регулиране
Синхронизация

24 GHz обхват K секция MW
SMA

Станд.

Оптична или жична

жична

Лъчи с двойни обективи
Фотоустройства
Конфигурация в бариера
Регулиране на лъчите
Минимално разстояние между TX и RX

Настройваем работен режим
Настройваемо изключване на лъчите

ДА
1 двойка MW + 2 до 4 двойки IR
Паралелно или кръстосано

Паралелно

Без ограничение с паралелна конфигурация, с кръстосана конфигурация 4
до 8 м. в зависимост от броя на лъчите
и височината
OR - AND случаен - AND 1ви и
2ри лъч
1ви или 1ви и 2ри лъч
ДА

Захранване на колоните
Консумация на нагревателите

230 Vac
335÷350 mA в зависимост от броя на лъчите
180÷220 mA в зависимост от
броя на лъчите

Работна температура
Алармен изход
Тампер ключета

-25° до +70°С
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти - MW и IR
Да със специална схема
Да със специална схема

Размери ДхШхВ

Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти

Отваряне на капака на колоната и предната поликарбонатна част

Изход за маскиране на лъчите
Степен на защита

TX 200 mA RX 200 mA
100 W за колона

Изход за неработоспособност при мъгла
RS 485 свързване

Стандартна

Импулсни 950nM лъчи

Ф-я против пропълзяване на 1вия долен лъч
Консумация на схемата

24 GHz обхват K

ДА
IP54

IP54

250 х 200 х 1000 ÷ 4000 мм.

250 х 200 х 1000 ÷ 4000 мм.

Сравнение на характеристиките на “Не-SMA” лъчи

Характеристики
SADRIN/
SADRIN BIANCA

ALES
60 / 120

NAT SENSOR

30 м./15 м.

250 м./480

регулируемо 1÷12 м.

15 м./5 м.

60 м./120

регулируемо 1÷12 м.
24 Ghz (Mw детектор)

Стандартно

SMA

жична

оптична 4 канала

ДА

ДА

PIR Fresnel

Импулсни 950nM лъчи
2 ÷ 10 RX и 2 ÷ 10 TX

1TX - 1RX

Паралелно

Паралелно

OR - AND случаен

13,8Vdc

10÷30Vdc

13,8Vdc

60÷150 mA в зависимост от броя на лъчите

90 mA

40 mA

-10°÷ +65°C
Реле Н.З./Н.О със свободни контакти

Реле Н.З./Н.О със свободни контакти

Реле Н.З. - антимаскировъчна схема

Отваряне на колоната

Отваряне на капака

Отваряне на капака и издърпване от стената

Да със специална схема

IP54

IP65

IP65

25 x 22, 500 ÷ 4000 мм.

78 х 78 х 185 мм.

135 х 33 х 40 мм.

Характеристики
SADRIN WSI - WSE SANDOR SMA WS PARVIS SMA WS
Вътрешен обхват
Външен обхват
Технология на регулиране
Синхронизация
Лъчи с двойни обективи

ALES WS

200 м.
200 м.
200 м.
50 м.
50 м.
50 м.
SMA
SMA
SMA
оптична
оптична
оптична с 4 канала
оптична с 4 канала
Да с 15 мм. обективи Да с 35 мм. обективи Да с 35 мм. обективи Да с 35 мм. обективи
(в And)
(в And)
(в And)
(в And)
Фотолъчи
Импулсни 950nM
Импулсни 950nM
Импулсни 950nM
Импулсни 950nM
лъчи
лъчи
лъчи
лъчи
Конфигурация на двойни лъчи вътре в 2 до 10 TX и 2 до 10 RX
2-3TX и 2-3RX
1TX 1RX
колоната
Конфигурация на лъчите за бариерите
2-3-4-5-6TX и 2-3-4-5-6RX
2-3TX или 2-3RX
край на линията
Групиране на лъчите
Паралелно
Паралелно
Паралелно
Паралелно
Настройваем работен режим
OR - AND случаен OR - AND случаен OR - AND случаен
OR
Настройваемо изключване на лъчи
Да
Да
Ф-я против пропълзяване (1вия долен
Да
Да
лъч)
Захранване на колоната
Батерия 3,6V 2,7Ah (WSI)
Батерия 3,6V 19Ah
Батерия 3,6V 19Ah
Батерия 3,6V 19Ah
3,6V 19Ah (WSE)
Живот на батерията
От 1 до 3 години
3 години
3 години
3 години
Алармен изход
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
свободни контакти
свободни контакти
свободни контакти
свободни контакти
на RX
на RX
на RX
на RX
Тампер изход
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
Реле Н.З./Н.О със
свободни контакти
свободни контакти
свободни контакти
свободни контакти
на RX (също за ТХ
на RX (също за ТХ
на RX (също за ТХ
на RX (също за ТХ
тампер)
тампер)
тампер)
тампер)
Изход за неработоспособност при
Да със специална
Да със специална
Да със специална
мъгла
схема
схема
схема
Степен на защита
IP54
IP65
IP65
IP65
Размери Ø x В
80 мм. х от 1200 мм.
до 4000 мм.
Размери ДхШхВ
80 мм. х 22 мм. х
60 мм. х 60 мм. х
78 мм. х 78 мм. х 185
от 500 мм. до 4000
от 500 мм. до 4000
мм.
мм.
мм.
10
5

(*)	С WSE версията се доставя по-голяма кутия за батерията за настаняване на батерия с по-висока капацитет и
безжичен предавател. При изчисляване на общата височина на колоната, моля имайте предвид, че кутията се
поставя на върха на колоните.
	Размери на кутията ДхШхВ 40мм. х 40 мм. х 220 мм. (- 12 мм. закрепване на колоната).
Полезно пространство за поместване на радио версията - 35 мм. х 35 мм. х 105 мм.

Характеристики
SANDOR SMA HY

PARVIS SMA HY

SANDOR SOLAR SMA

PARVIS SOLAR SMA

400 м.
400 м.
200 м.
200 м.
100 м.
100 м.
50 м.
50 м.
SMA
SMA
SMA
SMA
оптична с 4 канала
оптична с 4 канала
оптична с 4 канала
оптична с 4 канала
Да с 35 мм. обективи (в And) Да с 35 мм. обективи (в And) Да с 35 мм. обективи (в And) Да с 35 мм. обективи (в And)
Импулсни 950nM лъчи
2-3-4-5-6TX и 2-3-4-5-6RX
Паралелно
OR - AND случаен
Да
Да
Акумулаторна батерия 3,6V 3,2Ah
3 месеца (без мрежово захранване)
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
(същото за ТХ тампер)
Да със специална схема
IP65

60 мм. х 60 мм. х
от 500 мм. до 4000 мм.

Импулсни 950nM лъчи
2-3TX и 2-3RX
2-3TX 2-3RX
Паралелно
OR - AND случаен
Да
Да
Акумулаторна батерия 3,6V 3,2Ah
3 месеца (без мрежово захранване)
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
(същото за ТХ тампер)
Да със специална схема
IP65
80 мм. х от 1200 мм. до 4000
мм.

Импулсни 950nM лъчи
2-3-4-5-6TX и 2-3-4-5-6RX
Паралелно
OR - AND случаен
Да
Да
Акумулаторна батерия 3,6V 3,2Ah
3 месеца (без мрежово захранване)
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
(същото за ТХ тампер)
Да със специална схема
IP65

60 мм. х 60 мм. х
от 500 мм. до 4000 мм.

Импулсни 950nM лъчи
2-3TX и 2-3RX
2-3TX 2-3RX
Паралелно
OR - AND случаен
Да
Да
Акумулаторна батерия 3,6V 3,2Ah
3 месеца (без мрежово захранване)
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
Реле Н.З./Н.О със свободни
контакти на RX
(същото за ТХ тампер)
Да със специална схема
IP65
80 мм. х от 1200 мм. до 4000
мм.
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