
BOBBΥ U
Ασύρµατος ανιχνευτής τριπλής τεχνολογίας (Universal)

Περιγραφή

Ο ασύρµατος εξωτερικός ανιχνευτής, τριπλής τεχνολογίας, BΟΒBY U µπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό 

στεγασµένο χώρο.  

Συνεργάζεται µε οποιοδηποτε ασύρµατο δέκτη. Αποτελείται από ένα διπλό  PIR ανιχνευτή και ένα µικροκυµατικό ανιχνευτη στα 

10.525 GΗz.  

∆ιαθέτει ρυθµιζόµενη πλακέτα και µπορεί να καλύψει περιοχή µε γωνία 60°. Ο ανιχνευτής µπορει να εγκατασταθεί σε τοίχο ή 

κολώνα µε υψος τοποθέτησης από 1 έως 1.2 µέτρα. Ο κάτω υπέρυθρος ανιχνευτής είναι κατακόρυφα ρυθµιζόµενος µε 

δυνατότητα να επιτύχει εµβέλεια ανίχνευσης 12 µέτρα.   Η λειτουργία του ανιχνευτή είναι βασισµένη σε µικροεπεξεργαστή 

τελευταίας τεχνολογίας. 

∆ιαθέτει πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας (AND του ανιχνευτή MW µε κάθε ανιχνευτή PIR,  

MW αποµονωµένο και διπλό AND των ανιχνευτών PIR, τριπλό AND). 

Επίσης στη λειτουργία τριπλού AND ο ανιχνευτής διαθέτει αποφυγή ανίχνευσης µικρών ζώων (Pet Immunity).



BΟΒBY U

Aνίχνευση 2 PIRs + 10.525 GHz µικροκυµατικό

Τροφοδοσία 3~9VDC

Κατανάλωση σε ηρεµία 12 µA

Κατανάλωση σε ανίχνευση 25 mA

Κατάσταση αναµονής 180 δευτερόλεπτα

LED 4 (πράσινο - PIR 1, πράσινο - PIR 2, κίτρινο - MW, κόκκινο – συναγερµός)

Έξοδος Συναγερµού ΝC - NO - C ελεύθερη επαφή relay

Έξοδος Τamper ΝC - NO - C ελεύθερη επαφή relay

Ευαισθησία Ανεξάρτητη ρύθµιση για κάθε τεχνολογία (PIR και MW)

Λειτουργία AND/OR
Επιλεγόµενη DIP-switch- τριπλό AND
(PIR1 ή PIR2) και MW / PIR 1 και MW / PIR 2  και ΜW

Αποφυγή ανίχνευσης µικρών ζώων Σε λειτουργία τριπλού AND έχει δυνατότητα αποφυγής µικρών ζώων 

Γωνία περιοχής ανίχνευσης 60° οριζόντια

Απόσταση ανίχνευσης 3~12 µέτρα (60°)

Ρύθµιση κάτω PIR Μικροµετρική

Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία Μέσω µηχανικών φίλτρων υψηλής απόδοσης

Ηλεκτρονική πλακέτα Ρυθµιζόµενη σε οριζόντια γωνία 90°

Περίβληµα Πολυκαρβονικό και φακός Fresnel µε προστασία UV

Προστασία από TAMPER και αποξήλωση Μικροδιακόπτης

Βάση για τοποθέτηση σε τοίχο Απο ανοξείδωτο ατσάλι (περιλαµβάνεται)

Βαθµός προστασίας διαµερίσµατος ποµπού IP65

Βαθµός προστασίας ανιχνευτή IP44

Θερµοκρασία λειτουργίας -25 °C έως +60 °C

∆ιαστάσεις (διαµερίσµατος ποµπού) 148 x 41.5 x 26.5 mm

∆ιαστάσεις (ανιχνευτή) 81 x 98 x 189 mm

Βάρος (συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων) 0.82 kg

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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