


Esprit E55 központ:

Az új Esprit E55 központok megbízható, kis költségű, az ügyfél igényeit kielégítő biztonságot nyújtanak. Számos 
szolgáltatásuk közül kiemelkedik a StayD, a megnövelt bővíthetőség (akár 32 zónáig) és a helyszíni 
frissíthetőség. Az E55 támogatja még a modulokat például az IP100 Internet modult és a VDMP3 hangtárcsázót.
Az E55 StayD szolgáltatással is rendelkezik, mely egy magasabb szintű biztonságot tesz lehetővé, mivel a 
rendszer mindig élesített és sosem hatástalanított. Az E55 több kezelő zónát támogat, WinLoad kompatibilis, 
partíciózható és könnyen használható menürendszerrel programozható. A VDMP3 támogatással az új Esprit E55 
felhívhatja a tulajdonos mobiltelefonját és értesítheti rendszereseményekről.
Továbbá, a rendszereseményekről az értesítés akár elektromos levélben is történhet, IP100 modul segítségével. 
A VDMP3 és az IP100 segítségével az E55 központ lehetővé teszi a rendszer távoli felügyeletét és vezérlését. A 
Magellan és Spectra SP platformokhoz hasonlóan, az Esprit E55 is ugyanazt a programozási módot használja 
felhasználói és telepítői programozás számára. Az új Esprit E55 a legújabb vagyonvédelmi technológiát 
használja, így ideális mind lakás, mind irodai alkalmazásra.

4- 32-zónás központ
• StayD mód: részletek a borító belső oldalán találhatók
• 4-vezetékes bővítő busz (max. 15 kezelő és max. 3 APR-ZX8, összesen max. 15
modul csatlakoztatható)
• 4 zóna bemenet vagy 8 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
• 2 partíció (csak 1 partíció használható K636 kezelő esetén)
• 1 integrált PGM
• 32 felhasználókód
• 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• Menüvezérelt programozás Telepítő-, Mester- és Karbantartókódokkal
• Nagyobb telefonszám kapacitás: 3 távfelügyeleti, 5 személyi és 1 Pager jelentéshez
• 9.6k baud kommunikáció WinLoad szoftverrel
• 256 eseménytár

E55 kezelők

Az Esprit E55 vezetékes kezelők közös jellemzői
• StayD támogatás
• 1 kezelő zóna bemenet
• 8 műveletgomb kombináció
• Függetlenül állítható zóna csipogás
• 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás
• 4-eres kommunikációs busz csatlakozás
• Kompatibilis az E55, MG5000, MG5050 központtal és a Spectra SP családdal



K636: 10-zónás vezetékes LED kezelő

• Egypartíciós kezelő
• 10-zónás LED kijelző
• StayD állapot LED
• Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
• Arm, Sleep, Stay és Off gombok világítva jelzik a partíció állapotát
• Állítható háttérvilágítás

MG10LEDV: 10-zónás vezetékes LED kezelő (álló)
MG10LEDH: 10-zónás vezetékes LED kezelő (fekvő)

• 2-partíciós kezelő
• 10-zónás LED kijelző
• StayD állapot LED
• Partíciónként külön Arm, Sleep, Stay és Off LED
• Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
• Állítható háttérvilágítás



MG32LED: 32-zónás vezetékes LED kezelő

• 2-partíciós kezelő
• 32-zónás LED kijelző
• StayD állapot LED
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• Partíciónként külön Arm, Sleep, Stay és Off LED
• Állítható háttérvilágítás

MG32I: 32-zónás vezetékes rögzített LCD kezelő

• 2-partíciós kezelő
• Rögzített üzenet kijelző ad útmutatást a rendszer működéséről
• 32 zóna állapotát jelzi 2 partícióban
• StayD állapot ikon
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• Külön jelzi minden partíció Élesített, Elalvás, Stay és Hatástalanított állapotát
• Jelzi a hibákat, a kiiktatott zónákat és a riasztás memóriát
• Állítható háttérvilágítás



Vezetékes zóna bővítő modul

APR-ZX8: 8-zónás bővítő modul

• Kompatíbilis az E55, MG5000, MG5050, a Spectra SP és a Digiplex EVO
központokkal
• 8 zónát ad a rendszerhez
• 1 PGM kimenet
• Zóna bemenetet használ szabotázskapcsoló bemenetnek

IP100: Internet modul

• Vezérli és felügyeli az E55, MG5000, MG5050, Spectra SP vagy EVO központokat
IP hálózaton keresztül (LAN/WAN/Internet)
• A rendszer az interneten keresztül WinLoad szoftverrel érhető el
• A rendszerriasztásokról elektronikus levélben tájékoztat
• Élesíti/hatástalanítja az egyes partíciókat web böngészőn keresztül
• Megtekinthető minden zóna és partíció aktuális állapota (pl. nyitás/zárás, élesített/
hatástalanított, hibák és riasztások) web böngészőn keresztül
• Frissíti az IP100 modul firmware programját, IP Exploring Tools program
segítségével, az interneten keresztül
• Dinamikus IP címek esetén, DNS kiszolgáló is rendelkezésre áll
• Nagyon alacsony sávszélesség-igény
• Adatküldés és –fogadás 128-bit (MD5 és RC4) vagy 256-bit (AES) adatkódolással
• Két-irányú dinamikus jogosultság kezelés



Esprit központok
728ULT: 10-zónás központ

• Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák megjelennek, amíg a rendszert
nem hatástalanítják
• 4 zóna bemenet (8 zóna zónaduplázással) + 2 kezelő zóna
• 1 PGM kimenet
• 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
• 2-eres füstérzékelő bemenet
• Támogatja a pager jelentést
• 1 felügyelt sziréna kimenet és 1 felügyelt AUX kimenet
• 1 felügyelt telefonvonal
• 20cm x 25cm x 8cm (8in x 10in x 3in) fémdobozhoz

738ULT: 18-zónás központ

Megegyezik a 728ULT központtal plusz:
• 8 zóna bemenet (16 zóna zónaduplázással) + 2 kezelő zóna
• 2 PGM kimenet + 1 riasztás relé
• Időzített teszt küldés

Esprit kezelők:



Az Esprit kezelők közös jellemzői
• 1 kezelő zóna bemenet
• Függetlenül állítható zóna csipogás
• 4 műveletgomb kombináció
• 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás
• Állítható háttérvilágítás
• 728ULT és 738ULT központ kompatibilis

642BL: 32-karakteres, kék LCD kezelő

• 32-karakteres, kék LCD, programozható címkékkel
• Az integrált memóriakulcs csatlakozóra kapcsolt memóriakulccsal (PMC-5) fel/
letölthető kezelő opciók és címkék
• 9 nyelvet tartalmaz, öt nyelvcsomagban (választható)
• 12 vagy 24 órás időformátum
• Állítható kontraszt és görgetésisebesség
• Több zóna egyidejű kijelzése (egy képernyőn több zóna állapota, címke nélkül)

636: 24-zónás LED kezelő (fekvő)

• 24-zónás LED kijelző
• Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
• Univerzális LEDek
• Több nyelvű billentyűzetgumi

646: 24-zónás LED kezelő (álló)

• 24-zónás LED kijelző



• Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott zónát)
• Univerzális LEDek
• Teljesen sík felület
• Több nyelvű billentyűzetgumi



5- 32-zónás bővíthető vagyonvédelmi rendszerek

A Spectra SP úttörő megoldások és fejlett kommunikációs busz kombinációját kínálja egyedi, bővíthető biztonsági 
rendszerek számára. A kommunikációs busz segítségével, a Spectra SP sokoldalúan bővíthető rádiós és 
vezetékes bővítő modulokkal. Megbízható kommunikációs technológiájával, rugalmas bővíthetőségével és jó 
megjelenésű kezelőivel, a Spectra SP ideális otthoni és üzleti telepítéseknél, melyek akár 32 zónáig is bővíthetők.



A Spectra SP StayD szolgáltatással is rendelkezik, mely egy magasabb szintű biztonságot tesz lehetővé, mivel a 
rendszer mindig élestett és sosem hatástalanított. A Spectra központok több integrált zónát (32-ig bővíthető), több 
integrált PGM kimenetet (16-ig bővíthető), és az új Hangmodul (VDMP3) és Internet modul (IP100) támogatást 
nyújtnak. Helyszíni frissíthetőségének köszönhetően, a Spectra SP sorozat központjait a telepítő zavarmentesen 
frissítheti, gyorsan és egyszerűen a helyszínen. Sőt, minden Spectra SP központ a könnyen követhető, menü-
vezérelt programozással konfigurálható.

SP5500:

5- 32-zónás központ
• StayD mód: részletek a borító belső oldalán találhatók
• 4-eres kommunikációs busz
• 5 zóna bemenet vagy 10 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
• 2 integrált PGM
• Maximum 16 PGM kimenetet támogat
• 2 partitíció
• 32 felhasználókód
• 1.1A kapcsolóüzemű tápegység
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• Menüvezérelt programozás Telepítő-, Mester- és Karbantartókódokkal
• Nagyobb telefonszám kapacitás: 3 távfelügyeleti, 5 személyi és 1 Pager jelentéshez
• Automatikus átállás téli-nyári időszámításra
• Nyomógombos szoftver reszet (alapértelmezettre állítja az értékeket és újraindít)
• 9.6k baud kommunikáció WinLoad szoftverrel
• 256 eseménytár
• 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8inx10inx3in) és 28cm x 28cm x 7.6cm (11inx11inx3in)

SP6000:

8- 32-zónás központ
Megegyezik az SP5500 központtal plusz:
• 8 zóna bemenet vagy 16 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
• 2 (+2 válsztható) integrált PGM kimenet, pozitív vagy negatív kapcsolás
• 1 riasztás relé (választható)
• 1.5A kapcsolóüzemű tápegység

SP7000:



16- 32-zónás központ
Megegyezik az SP6000 központtal plusz:
• 16 zóna bemenet vagy 32 zónaduplázással, 32 zónáig bővíthető
• 4 integrált PGM kimenet, pozitív vagy negatív kapcsolás
• 1 riasztás relé

Zóna- és Rádiós bővítő modulok
SP-ZX8:

8-zónás bővítő modul
• Az SP-ZX8 kompatibilis a Spectra SP központokkal
• 8 zónát ad a rendszerhez
• 1 PGM kimenet
• Zóna bemenetet használ szabotázskapcsoló bemenetnek

APR-ZX8:

8-zónás bővítő modul
Megegyezik az SP-ZX8 modullal plusz:
• Az APR-ZX8 kompatibilis az E55, MG5000, MG5050 Spectra SP és a Digiplex EVO
Központtal

MG-RTX3:



Rádiós bővítő modul
• 32 rádiós zóna és 32 távirányító
• Ha Spectra SP központokkal használják, minden Magellan rádiós eszközzel
működik (11-14. oldal), beleértve az MG-2WPGM, REM3, MG-REM2 és MG-RPT1
eszközöket is és minden rádiós kezelőt
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• Kompatibilis a Spectra SP, Digiplex EVO központtal és a PX8 modullal
• Gyenge akku, szabotázs és bejelentkezés felügyelet
• Adó jelerősség kijelző
• 3 PGM kimenet és 1 opcionális kimenet
• Zajszintteszt és -kijelzés
• 433MHz vagy 868MHz változatban
• Különálló módban is működik 

APR-PGM4:

4-PGM bővítő modul
• Az aktuális verzió 1728/1738 központ és Digiplex EVO kompatibilis, a következő
verzió kompatibilis lesz az MG5000, MG5050 és Spectra SP központokkal
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• 4 programozható 5A relé kimenet
• PGM deaktiválás eseményre vagy időre
• Pulzáló PGM kimenet tűz riasztásra
• Az APR3-PGM4 helyett kerül forgalomba

Magellan rádiós mozgásérzékelők

A Magellan rádiós mozgásérzékelők közös jellemzői

• Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
• Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
• Életjel (a riasztás LED folyamatosan világít, ha a PIR takarékos módban van, az
elem élettartamát nem befolyásolja)
• 3-perces takarékos mód, ha öt perc alatt két érzékelés történik
• 433MHz vagy 868MHz változatban
• Gyenge akku és érzékelés LED
• Szabotázskapcsoló



MG-PMD1P:

Analóg egy-optikás PIR
(18kg/40lb kisállat tűrés)
• Kételemű szenzor
• Immunis az állatokra 18kg-ig (40lb)
• 11m x 11m (35ft x 35ft) és max.15m (50ft) a
központi sugár, 88.5° látószöggel
• Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MGRTX3
modullal
• Ha nagyobb immunitás szükséges, pl.
folyamatosan vannak mozgó állatok a területen, az
MG-PMD75 javasolt

MG-PMD75:

Digitális két-optikás csúcsminőségű PIR
(40kg/90lb valódi kisállat tűrés)
• Digitális mozgásérzékelés
• Kettős optika (2 érzékelő egy tokban)
• Immunis az állatokra 40kg-ig (90lb)
• Digitális Dual Opposed érzékelés
• Digitális pajzs algoritmus, állítható érzékenységgel
• Szimpla vagy dupla szélsőérték feldolgozás
• 11m x 11m (35ft x 35ft) 90° látószöggel
• Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MGRTX3
modullal



MG-PMD85:

Kültéri digitális két-optikás csúcsminőségű PIR
Az MG-PMD75 szolgáltatásai kiegészítve a speciális időjárás-álló kivitellel:
• Az MG-PMD85 sorozat háromféle lencse egyikével rendelhető: Kisállat-tűrő,
Vízszintes függönysugár vagy Függőleges függönysugár. Részletek: MG-PMD85 /
DG85 lencsék a 45. oldalon
• Ütés- és hőálló burkolat
• Működési hőmérséklet -35°C és +50°C (-31°F - +122°F) között
• Gumitömítővel kiöntött burkolat
• UV védett lencsék
• Kétoptikás szűrő rendszer
• Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében
• Többszintű érzékenység állítás

Magellan rádiós nyitásérzékelők

MG-DCT10:

2-zónás, nagy hatótávolságú nyitásérzékelő
• 2 független és külön sorozatszámmal rendelkező zónakapacitás
• Zóna 1 - Két rendkívül érzékeny reed kapcsoló egyike (mágnessel) (N.O/N.C.)
• Zóna 2 - Univerzális adó bemenet (N.O./N.C.)
• Rádiós hatótávolság normál lakás környezetben:
35m (115ft) MG6130 / MG6160 konzollal
70m (230ft) MG5000 / MG5050 központtal / MG-RTX3 modullal
• Gyenge akku és jelátvitel LED
• 433MHz vagy 868MHz változatban
• Szabotázskapcsoló
• Méretek: 12.4cm x 4.5cm x 3.3cm (4.9in x 1.8in x 1.3in)



Magasszintű biztonsági és beléptető rendszer
A Digiplex EVO rendszereket bankok, katonai és kormányzati intézmények, luxus lakások és más maximális 
védelmet igénylő objektumok magas szintű védelmének ellátására tervezték. A telepítőt tartva szem előtt, a 
rendszer felépítése egyszerű, a rendszer bővítése, telepítése és szerelése gyors és kényelmes.
A plug-and-play bővítő modulok segítségével a rendszer a 4-eres kommunikációs buszon bármilyen 
kombinációban tetszés szerint bővíthető. A modulok a legkényelmesebb elhelyezésben kapcsolódhatnak a 
kombuszra és zóna bemeneteik a kívánt zónához vagy partícióhoz rendelhetők. Sőt, csak a modul használatban 
lévő bemenetei rendelhetők zónákhoz. Kulcskapcsolók, távirányítók és nem használt modul bemenetek nem 
foglalnak zónát. Az összes feltelepített kombusz modul, beleértve a mozgásérzékelőket, programozható
távolról a kezelőn keresztül vagy a WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftverrel. A Digiplex EVO a beléptető 
rendszert is magában foglalja. A riasztórendszer felhasználói adatbázisával kezelhető a belépés maximum
32 ajtón, melyek partíciónként felügyelhetők. A WinLoad és az NEware segítségével szintén kezelhetők a 
felhasználók és az engedélyek. A vagyonvédelem és a beléptetés összeolvasztásával a Digiplex EVO magasabb 
szintre emeli a vagyonvédelmi rendszer biztonsági szintjét.



Központok



EVO48:

Digiplex EVO 48-zónás központ
• 8 integrált zóna bemenet (16 zónaduplázással), 48 zóna 4-eres kombuszon
• Beépített beléptető rendszer
• Helyszínen frissíthető firmware, 307USB kábel és WinLoad segítségével
• NEware kompatibilis
• Automatikus átállás téli-nyári időszámításra
• 2 integrált szilárdtest PGM kimenet (+3 opcionális), negatív vagy pozitív kapcsolás
• PGM1 használható 2-eres füstérzékelő bemenetnek
• Maximum 127 bővítő buszmodult támogat
• 96 felhasználókód
• 4 partitíció
• 1024 eseménytár
• A távirányító programozható a mester- vagy a telepítőkóddal
• Maximum 96 távirányító egy MG-RTX3 modullal
• Beépített elemes óra
• 1.7A kapcsolóüzemű tápegység
• 1 felügyelt sziréna, 1 aux kimenet és 1 telefonvonal
• Nyomógombos szoftver reszet (alapértelmezettre állítja az értékeket és újraindít)
• Nyomógombbal aktiválható vagy deaktiválható az AUX kimenet
• 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x 11in x 3in) fémdobozba
• Az EVO család programozása átmásolható, így egyszerű a központcsere

EVO192:

Digiplex EVO 192-zónás központ
Megegyezik az EVO48 központtal, plusz:
• Bővíthető 192 zónáig
• 5 integrált szilárdtest PGM kimenet, negatív vagy pozitív kapcsolás
• Maximum 254 bővítő buszmodult támogat
• 999 felhasználókód
• 8 partitíció
• 2048 eseménytár
• Maximum 999 távirányító egy MG-RTX3 modullal



Kezelők és Kijelzők

A Digiplex kezelők közös jellemzői
• Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák megjelennek, hatástalanításig
• Egy vagy több partícióhoz rendelhető
• 1 címezhető zóna
• 1 PGM kimenet*
• Függetlenül állítható zóna csipogás
• 14 műveletgomb kombináció*
• 3 kezelő-aktiválta pánik riasztás
*Kivéve DNE-K07

DNE-K07:

Grafica grafikus LCD kezelő
• Egyszerűsített végfelhasználó távirányító programozás
• Az aktuális verzió 96 zónát támogat, a követekező verzió 192 zónát fog
• A zónák 32 alaprajzon helyezhetők el
• Helyszínen frissíthető firmware, CONV4USB és WinLoad segítségével
• 1 beépített beltéri hőmérő (jelzi a helység hőmérsékletét)
• 1 zóna/hőmérő bemenet. Csatlakoztatható egy érzékelő / DNE-TEMP ( 39. oldal)
• Egyszerű szöveg- és ikonvezérelt menük, lépésenkénti útmutató
• Ébresztőóra és emlékeztetők
• 15 különböző dallam ajtócsipogásra, belépés, kilépés késleltetésre stb.
• 8 nyelvet tartalmaz, három nyelvcsomagban (választható)
• Smart search funkció felhasználó programozás másolással és beillesztéssel
• Állítható háttérvilágítás, kontraszt és hangerő
• Címkék fel/letöltése memóriakulccsal, WinLoaddal, NEware-rel vagy Modul
másolással
• Két színben (ezüst vagy pezsgő)
• Méretek (csukott fedéllel): 11.5cm x 17cm x 3cm (4.5in x 6.8in x 1.3in)
• 6,5cm x 6,5cm (2.6in x 2.6in) grafikus LCD 128 x 128 pixel felbontással

EVO641:



32-karakteres kék LCD kezelő
• Egyszerűsített végfelhasználó távirányító programozás
• Helyszínen frissíthető firmware, CONV4USB és WinLoad segítségével
• 32-karakteres LCD, programozható címkékkel (Memóriakulccsal, WinLoad,
NEware szoftverrel vagy a Modul másolás opcióval)
• Több nyelvű
• Állítható háttérvilágítás, kontraszt és görgetésisebesség
• 12 vagy 24 órás időformátum

EVO641R:

32-karakteres kék LCD kezelő beépített kártyaolvasóval
Megegyezik az EVO641 központtal, plusz:
• Beépített kártyaolvasó. A belépőkártyák közvetlenül a kezelőnek mutathatók fel
• Kártyával vagy a belépőkóddal hozzáférhető
• Élesítés és hatástalanítás kártyával
• Nyitásérzékelő és kilépés kérő eszköz bemenetek
• Ajtózár kimenet
• Programozható automatikus nyitási ütemezés
• Ajtó nyitva maradt és Ajtó kényszer nyitva riasztások

DGP2-648BL:



48-zónás LED kezelő
• 48-zónás LED kijelző (minden LED megjelenítheti bármelyik zóna számot 1 és 96
között)
• 4-partíciós LED kijelző (minden LED megjelenítheti bármelyik partíciót 1 és 8
között)
• Több nyelvű

DGP2-ANC1B:

Kijelző Modul

• Zóna riasztás kijelzés: a riasztásban lévő zónák villognak, amíg nem hatástalanítják
• LED kijelző a partíciók 1-8, zónák 1-48, vagy 49-96 állapotának megjelenítésére
• 3-az-egyben (három különböző kijelző fejléccel)
• Egyedülálló modulként vagy LCD vagy LED kezelőre építhető
• Három Kijelző modul építhető egymásra
• Egy vagy több partícióhoz rendelhető

Mozgásérzékelők

A Digiplex mozgásérzékelők általános jellemzői



• Szabadalmaztatott digitális mozgásérzékelés (nincs analóg áramkör)*
• Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
• Digitális Szűrő algoritmus szoftver
• Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
• Szimpla vagy dupla szélsőérték feldolgozás
• Közvetlenül a Digiplex EVO 4-eres kommunikációs buszra csatlakoztatható
• Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében*
*kivéve DG467

DGP2-50: Kételemű mozgásérzékelő
DGP2-60:

Négyelemű mozgásérzékelő
• 12m x 12m látótávolság, 110° látószög
• Digitális Dual Opposed érzékelés (csak DGP2-60)
• Interlock Sensor Geometry (ISG) (csak DGP2-60)

DGP2-70:

Digitális két-optikás csúcsminőségű PIR (40kg/90lb valódi kisállat tűrés)
Megegyezik a DGP2-50 érzékelővel, plusz:
• Kettős optika (2 érzékelő egy tokban)
• A fejlett optika és a digitális feldolgozás szabadalmaztatott kombinációja
elsőosztályú kisállat immunitást biztosít
• 40kg-ig (90lbs) immunis a kisállatokra
• Rendkívül megbízható és vakriasztás mentes
• 11m x 11m látótávolság, 90° látószög

DG85:



Kültéri digitális két-optikás csúcsminőségű PIR
A DG75 érzékelővel megegyező jellemzők (41. oldal), speciális időjárásálló kivitellel:
• Az DG85 sorozat a háromféle lencse egyikével rendelhető: Kisállat-tűrő, Vízszintes
függönysugár vagy Függőleges függönysugár. Részletek: MG-PMD85 / DG85
lencsék a 45. oldalon
• Ütés- és hőálló burkolat
• Működési hőmérséklet -35°C és +50°C (-31°F - +122°F) között
• Gumitömítővel kiöntött burkolat
• UV védett lencsék
• Kétoptikás szűrő rendszer
• Többszintű érzékenység állítás
• Két működési mód (címezhető a Digiplex EVO központok számára vagy
hagyományos relés mód)

DG467:

360° látószögű mennyezeti mozgásérzékelő
• Digitális mozgásérzékelés
• Kételemű szenzor
• 7m x 6m (24ft x 20ft) 2,4m magasságban
• 11m x 6m (35ft x 20ft) 3,7m magasságban
• 360° látószög
• Szilárdtest relé
• Szabotázskapcsoló
• Két működési mód (címezhető a Digiplex EVO központok számára vagy
hagyományos relés mód)

DG457:



Digitális, buszos üvegtörés érzékelő
• Két működési mód (címezhető a Digiplex EVO
központok számára vagy hagyományos relés mód)
• TestTrek V2 segítségével távolról tesztelhető
• Teljes audio és infraszonikus spektrum analízis
• 7 frekvenciás digitális szűrés, digitális erősítés és
frekvenciafluktuáció értékelés
• Ütés és rezgéshullám analízis
• Magas RFI és EMI jel immunitás
• Állítható érzékenység: 9m (30ft) lefedés magasra
állítva és 4.5m (15ft) alacsony állásban
• TestTrek (459 V2.0) a teszteléshez, külön
megvásárolható
• Szabotázskapcsoló

Analóg mozgásérzékelők

Az analóg mozgásérzékelők közös jellemzői

• Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás
• Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
• Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében
• Kételemű szenzor
• Szabotázskapcsoló

476+:

EMI és RFI immunis PIR
• Rendkívül magas EMI és RFI immunitás
• Csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
• Szilárdtest relé
• 11m x 11m (35ft x 35ft) hatótáv; 110° látószög

476PET:



Analóg egy-optikás PIR (18kg/40lb kisállat tűrés)
• Immunis az állatokra 18kg-ig (40lb)
• Ha magasabb szintű immunitás szükséges,
például folyamatosan vannak állatok a védett
területen, akkor a DG75 a megoldás
• 11m x 11m (35ft x 35ft) és max.15m (50ft) a
központi sugár, 88.5° látószöggel
• Rendkívül magas EMI és RFI immunitás
• Csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
• Szilárdtest relé

460:

Függöny mozgásérzékelő
• Állítható lencse pozíció (0° vagy 10°)
• Választható működési feszültség (12Vdc vagy
24Vdc)
• Állítható jel időtartam
• Kisméretű tárgyakat érzékeli a belépőkártyás
alkalmazásoknál: 2,1m x 1,5m (7ft x 5ft)
• Emberi méretű tárgyakat érzékeli vagyonvédelmi
alkalmazásoknál: 6m x 4.5m (20ft x 15ft)

457:

Analóg  üvegtörés érzékelő
• TestTrek V2 segítségével távolról tesztelhető



• Teljes audio és infraszonikus spektrum analízis
• 7 frekvenciás digitális szűrés, digitális erősítés és
frekvenciafluktuáció értékelés
• Ütés és rezgéshullám analízis
• Magas RFI és EMI jel immunitás
• Állítható érzékenység: 9m (30ft) lefedés magasra
állítva és 4.5m (15ft) alacsony állásban
• TestTrek (459 V2.0) a teszteléshez, külön
megvásárolható
• Szabotázskapcsoló

Vagyonvédelmi kiegészítők

PS817:

Kapcsolóüzemű tápegység
• 12Vdc, 1.75A kapcsolóüzemű tápegység
• Biztosítéknélküli védelem, automatikus visszaállással
• Automatikus átállás akkus táplálásra
• Másodlagos akku csatlakozó (opcionális)
• Akku teszt bemenet

320S:

Telefonvonal protektor
• Kiemelkedő védelmet nyújt a telefonvonalon érkező villám és túlfeszültség okozta
károk ellen
• Gázos túlfeszültség védelem

PBOX:



Fémdobozok
• Többféle modul és központ elhelyezés
• Vezetékelést megkönnyítő furatok
• Könnyen levehető ajtó
• Méretek:
- 20cm x 25.5cm x 7.6cm (8in x 10in x 3in)
- 28cm x 28cm x 7.6cm (11in x11in x 3in)
- 33cm x 40.5cm x 10cm (13in x 16in x 4in)
PBOX: Műanyag doboz
• Az APR-ZX8, APR-PGM4, APR3-ADM2, APR-PRT3, MG-RTX3 és VD710 számára


