TOWER®–10AM
TOWER®–12AM –l

גלאי אנטי-מסקינג
 Grade 3לשימוש
תעשייתי

מפת האבטחה העולמית ניצבת בפתחו של עידן חדש.
אתגרי אבטחה חדשים נולדים מדי יום ,ועמם גוברת
הדרישה לפתרונות חדשניים שיספקו הגנה מיטבית מפני
איומי פריצה מורכבים וקשים מתמיד.
גלאי ( TOWER–10AM (PIRו–)TOWER–12AM (Dual–Technology
של ויסוניק ,מצליחים להתמודד בהצלחה עם האתגרים
הללו ,תוך שימוש בטכנולוגיות גילוי פריצה מהפכניות
המעוגנות בפטנט ,יחד עם עיצוב ומבנה פורצי דרך.
הגלאים הנם בעלי רגישות גילוי חסרת תקדים עם אזור כיסוי
גדול במיוחד ויכולות אנטי–ונדליזם ואנטי–מסקינג שאין
שני להן – כל אלו יוצרים את הפיתרון האידיאלי לאבטחת
אתרים תעשייתיים גדולים ומסחריים ,מוסדות ממשלתיים,
מוזיאונים ,בתי ספר ,בתי חולים וכד'.

מהפכה בתחום הגלאים התעשייתיים
עיצוב אנטי–ונדליזם – המתאפשר בזכות
טכנולוגיית ® V-Slotהמעוגנת בפטנט
טווח ואזור כיסוי מעולים –
 25מ'  30 xמ' 90° /
אופטיקת מראה שחורה מובילה בשוק –
רגישות גילוי גבוהה וחסינות מפני
אזעקות שווא
התקנה קלה – גובה התקנה  4–1.5מ'
ללא צורך בכוונון
הגנת אנטי–מסקינג מלאה חסרת תקדים
תאימות מלאה לתקני 50131 Grade 3
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גלאי הפריצה התעשייתיים עולים מדרגה
טכנולוגיות מעוגנות בפטנט
טכנולוגיית ®V-Slot

חלון חריץ מהפכני ,קטן ,צר ושקוע במיוחד ,שהינו מוגן וחזק ביותר
מפני נזק מכאני וונדליזם.

עיצוב ייחודי ,עמיד נגד ונדליזם
גלאי חזק במיוחד ,בעל עיצוב מודרני
מנגנון סגירה ייחודי בהחלקה אופקית ,היוצר נעילה איתנה
והרמטית.
אופטיקה מובילה בשוק
שילוב של אופטיקת מראות אליפטיות-פרבוליות
טכנולוגיה חדשנית היוצרת מראה אופטית יעילה באופן יוצא
דופן ,המעניקה טווח גילוי רחב יותר ומספקת רגישות גילוי
מעולה וחסינות בפני אזעקות שווא.
טכנולוגיית ™Obsidian Black Mirror
משטח מצופה ניקל שחור הפועל כפילטר אופטי סלקטיבי
לקרני אינפרה אדום; למעשה מבטל הפרעות של אור לבן.
הגנת אנטי-מסקינג מעולה
הגנה היקפית מלאה של אינפרה אדום
מגן אינפרה אדום דמוי כיפה ,המגן על חלון החריץ מכל זווית
וכיוון ,לרבות אזורי .Creep Zone
חריצים נגד ריסוס
יוצרים פיזור קרני אינפרה אדום בצורה המספקת הגנה חסינה
לחלוטין ,אפילו מפני תרסיס או לקה.

כיסוי קרני
אינפרה שבורות

לאחר ריסוס

ידידותי למתקין

תחום הכיסוי

קל להתקנה ללא כוונון אנכי
חיווט מראש  -תקעי חיבור המחוברים לבסיס
נגדי  EOLמובנים לאזעקה ,חבלה והתרעות על בעיות
גובה התקנה  4-1.5מטרים
כוונון רגישות אנטי-מסקינג בהתקנות קשות
סגירה ייחודית עמידה עם מנגנון החלקה והברגה
בדיקה בהליכה דרך הבקרה
מראת וילון אופציונאלית של  35מ' ,5°/הניתנת להחלפה ע"י המתקין
התעלמות מחיות  -כולל מיסוך מיוחד (עד  18ק"ג)
אופציית זווית תומכת מסתובבת

זווית רחבה של
TOWER–10/12AM

מראה מלמעלה

בלבד

כיסוי וילון של
TOWER–10AM
מראה מלמעלה

מפרט טכני
מתח פעולה:
זרם העומס בהמתנה:
יציאת אזעקה/תקלה:
תדר מיקרוגל (:)TOWER®–12AM
הגנה מפני הפרעות רדיו (:(RFI
רגישות ניתנת לכוונון:
טמפרטורת הפעלה:
ממדים (עומק  Xרוחב  Xגובה):
גובה הרכבה:
אביזרי הרכבה:
תאימות לתקנים

 8עד 16

VDC

)TOWER®-10AM( 12mA
)TOWER®-12AM( 15mA
ממסר במצב יציב :עד 100mA
התנגדות במצב ~30Ω ON
( 10.525 GHzאיחוד אירופי/ארה"ב)
ו( 10.687 GHZ -בריטניה)
יותר מ( 20V/m -עד )2000 MHz

 1או  2אירועי תנועה אמיתיים )(TMR
 -20°Cעד 55°C
 160 x 77 x 47מ"מ
 1.5עד  4מ' אין צורך בכוונון
זוויות תומכות BR-3 ,BR-2 ,BR-1
),Grade 3 EN 50131-2-2 (10AM
)( EN 50131-2-4 (12AMאירופה)

מראה מהצד

מראה מהצד

