ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΡΕΨΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΜΨΗΣ
Φωτογραφία

Κωδικός

Περιγραφή

ETE VPX 200

Κέντρο με ανίχνευση στρέψης – μετακίνησης – κάμψης – κοπής της οπτικής ίνας. Περιλαμβάνει ΤΧ & RX συνδετήρες. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 200m. Διαθέτει
δωρεάν λογισμικό για ρύθμιση ευαισθησίας και ταχύτητας ανταπόκρισης και έλεγχο κατάστασης της οπτικής ίνας. Για την σύνδεση με PC χρειάζεται ο κωδικός ETE
SC.206SER.

ETE VPX 600

Κέντρο με ανίχνευση στρέψης – μετακίνησης – κάμψης – κοπής της οπτικής ίνας. Περιλαμβάνει ΤΧ & RX συνδετήρες. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 600m. Διαθέτει
δωρεάν λογισμικό.

ETE VPX

Κέντρο με ανίχνευση στρέψης – μετακίνησης – κάμψης – κοπής της οπτικής ίνας. Περιλαμβάνει ΤΧ & RX συνδετήρες. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 1000m. Διαθέτει
δωρεάν λογισμικό.

ETE 500

Οπτική ίνα διαμέτρου 3mm. Τιμή μέτρου. Χρειάζεται 2 συνδετήρες ΕΤΕ510.

ETE 501

Οπτική ίνα διαμέτρου 3mm. Τιμή μέτρου. Χρειάζεται 2 συνδετήρες ΕΤΕ510.

ETE 530

Μάνταλο στερέωσης οπτικής ίνας.

ETE 510

Συνδετήρας ST type.

ETE 511

Διακλαδωτήρας για οπτική ίνα.

ETE SC.206SER

Καλώδιο σύνδεσης κέντρου με laptop για προγραμματισμό.

Πάρκα κατά την κατασκευή. Πάρκα σε λειτουργία. Προστασία καλωδίων και καναλιών από την κλοπή του χαλκού.

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΡΕΨΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΜΨΗΣ
Φωτογραφία

Κωδικός

Περιγραφή

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΥΑΛΙΝΗ με κάλυμμα από χαλκό για κόμπο. Σύστημα LightLock.

ETE VPX 200

Κέντρο με ανίχνευση στρέψης – μετακίνησης – κάμψης – κοπής της οπτικής ίνας. Περιλαμβάνει ΤΧ & RX συνδετήρες. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 200m.

LIGHTLOCK 25

Οπτική ίνα σε μαύρο πολυεστέρα σχοινί. Διάμετρο 5mm. Μπορεί να γίνει κόμπος. Τιμή για 25 μέτρα, περιλαμβάνει και συνδετήρες.

LIGHTLOCK 50

Οπτική ίνα σε μαύρο πολυεστέρα σχοινί. Διάμετρο 5mm. Μπορεί να γίνει κόμπος. Τιμή για 50 μέτρα, περιλαμβάνει και συνδετήρες.

LIGHTLOCK 100

Οπτική ίνα σε μαύρο πολυεστέρα σχοινί. Διάμετρο 5mm. Μπορεί να γίνει κόμπος. Τιμή για 100 μέτρα, περιλαμβάνει και συνδετήρες.

ETE LIGHT NET 20

Μαύρο πολυεστερικό οπτικό σχοινί με γυάλινη οπτική ίνα με εφαρμογές κατά της κλοπής για ανάλυση κάμψης. Η περίμετρος αποτελείται από ένα ισχυρό
καλυμμένο καλώδιο χαλκού που επιτρέπει στο δίχτυ να σφίγγει, χωρίς να προκαλεί ζημιές στην οπτική ίνα.
ST συνδέσεις τύπου και στις δύο άκρες του καλωδίου. Διαστάσεις: 2x2mt., 20cm μάτι. διχτιού

ETE LIGHT NET 10

Ίδιο με ETE LIGHT NET 20 αλλά με μάτι διχτιού 10cm.

Το σύστημα LightLock είναι ένα πραγματικά ασφαλές
σύστημα ασφαλείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
διάφορες εφαρμογές όπως: προστασία σε αντικείμενα
που μπορούν να μεταφερθούν, εξοπλισμών,
εγκαταστάσεων, σκαφών…
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ
Φωτογραφία

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
ETE AN306

Κέντρο μίας ζώνης μέχρι 300 m μήκος 2 έξοδοι συναγερμού NC. Διαστάσεις 175Μx80Πx60Υ mm σε θήκη IP65. Τροφοδοτικό 12VDC‐150mA.
Περιλαμβάνεται ένα end of line μηχανισμός σε IP65 θήκη ‐ Διαστάσεις 50Μx45Πx30Υ mm. Θερμοκρασία λειτουργία: ‐30ο ÷ +70ο C.

ETE AN307

Κέντρο δύο ζωνών μέχρι 300 m μήκος η καθεμία. 3 έξοδοι συναγερμού NC. Διαστάσεις 175Μx80Πx60Υ mm σε θήκη IP65. Τροφοδοτικό 12VDC‐150mA.
Περιλαμβάνεται δύο end of line μηχανισμός σε IP65 θήκη ‐ Διαστάσεις 50Μx45Πx30Υ mm. Θερμοκρασία λειτουργία: ‐30ο ÷ +70ο C.

ETE AS257

Καλώδιο αισθητήρα για την ανίχνευση του συναγερμού. Άκαμπτο, θωρακισμένο. Διάμετρος 6 mm. Για εξωτερική χρήση. Σε κουλούρες 300 & 150
μέτρα.

VTO.13.100

Δεματικά πλαστικά 13 cm για εξωτερική χρήση για στερέωση του καλωδίου στο φράχτη. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε 50/60 cm. Τιμή 100
τεμαχίων.

VTO.20.100

Δεματικά πλαστικά 20 cm για εξωτερική χρήση για στερέωση του καλωδίου στο φράχτη. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε 50/60 cm. Τιμή 100
τεμαχίων.

Συρματόπλεγμα

Κέντρο

Δεματικό
Τερματισμός γραμμής

Τεχνολογία DSIGP®
Η νέα τεχνολογία DSIGP® κάνει το προϊόν μοναδικό
στην αγορά. Οι δονήσεις που προκαλούνται στον
φράκτη από αέρα ή από
άλλα καιρικά φαινόμενα δεν προκαλούν
συναγερμό χάρη στην τεχνολογία DSIGP®. Επίσης
παρεμβολές από EMF έχουν εξαλειφθεί με
επιτυχία.

Σύστημα Πίεσης

Κάθε μέρα είναι μια πρόκληση να βρεθεί η μέγιστη προστασία.
Το STEALTH είναι ένα αόρατο σύστημα που μας κάνει να είμαστε άτρωτοι, να υπερασπιστούμε τα πράγματα που αγαπάμε.
Τρεις ιδιαιτερότητες του συστήματος: ΕΥΕΛΙΚΤΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΟΡΑΤΟ.
Επιλέγοντας Stealth είναι σαν να φτιάχνετε ένα φόρεμα στον ράφτη, κατάλληλο για κάθε ανάγκη και τύπο εγκατάστασης. Διατίθενται κέντρα για 1,2,4,6 ζώνες.
Μια ενιαία κάρτα που προσαρμόζεται σε όλους τους διαφορετικούς τύπους προστασίας: κάθε ζώνη διαχειρίζεται έως και 70 αισθητήρες και η ίδια κάρτα μπορεί να διαχειριστεί
διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και διαφορετικούς τύπους εγκατάστασης (τσιμέντο, γκαζόν, φράκτες κλπ.).

Εφαρμογές STEALTH
Πατάκια

Μεταλλικές σκάλες

Πλακάκια – Χώμα ‐ Κυβόλιθοι

Μεταλλικοί φράκτες

Πατώματα

Σκαλοπάτια

Ταχυδρομεία αέρος ‐ Σκαλωσιές

Σωλήνες ‐ Καλώδια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ

Φωτογραφία

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
STEALTH 1

STEALTH 2

STEALTH 4

Κέντρο 1 ζώνης. 2 ανεξάρτητες έξοδοι. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση σε συναγερμό 100mA. Κατανάλωση σε λειτουργία 75mA.
Προγραμματισμός με χρήση λογισμικού διαχείρισης σε περιβάλλον Windows XP ή παραπάνω. Σύνδεση μέσω μίκρο‐usb σε PC.
Κέντρο 2 ζώνες. 3 ανεξάρτητες έξοδοι. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση σε συναγερμό 100mA. Κατανάλωση σε λειτουργία 75mA.
Προγραμματισμός με χρήση λογισμικού διαχείρισης σε περιβάλλον Windows XP ή παραπάνω. Σύνδεση μέσω μίκρο‐usb σε PC.
Κέντρο 4 ζώνες. 5 ανεξάρτητες έξοδοι. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση σε συναγερμό 175mA. Κατανάλωση σε λειτουργία 130mA.
Προγραμματισμός με χρήση λογισμικού διαχείρισης σε περιβάλλον Windows XP ή παραπάνω. Σύνδεση μέσω μίκρο‐usb σε PC.

STEALTH 4

Κέντρο 6 ζώνης. 7 ανεξάρτητες έξοδοι. Τροφοδοσία 12Vdc. Κατανάλωση σε συναγερμό 220mA. Κατανάλωση σε λειτουργία 180mA.
Προγραμματισμός με χρήση λογισμικού διαχείρισης σε περιβάλλον Windows XP ή Superior. Σύνδεση μέσω μίκρο‐usb σε PC.

GROUND

Ανιχνευτής για έδαφος, σκυρόδεμα, άσφαλτο, πλακάκια, κυβόλιθοι κα. με 1mt καλώδιο. Μέγιστο 70 αισθητήρες ανά ζώνη.

GROUND CABLE

Θωρακισμένο καλυμμένο καλώδιο για σύνδεση όλων των τύπων των ανιχνευτών.

FLOATING

Ανιχνευτής για εσωτερικά και εξωτερικά πατώματα με 15mt καλώδιο για σύνδεση.

EXCALIBUR

Ανιχνευτής για μεταλλικές περιφράξεις, κιγκλιδώματα, μπαλκόνια και βεράντες με 1mt καλώδιο.

TUBE

Ανιχνευτής για αγωγούς καλωδίων, ταχυδρομείο πεπιεσμένου αέρα, φωτοβολταϊκά με καλώδιο 10mt.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ

Φωτογραφία

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

WALL

Ανιχνευτής για τοίχους κατά της ανόδου. Παρέχεται με 1mt. του καλωδίου.

MESH

Ανιχνευτής για μεταλλικές περιφράξεις στο δάπεδο που παρέχονται με 2mt. του καλωδίου

FENCE

Ανιχνευτής για μεταλλικές σκάλες και εξόδους ασφαλείας που παρέχονται με 5mt. του καλωδίου

SCAFFOLD

Ανιχνευτής για σκαλωσιές με καλώδιο προέκτασης

SCAFFOLD S

Ανιχνευτής για σκαλωσιές

SCAFFOLD T

Τερματισμός γραμμής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Λογισμικό διαχείρισης GEOSENSOR (Αγγλικά)
• Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 6 ζώνες και να ελέγξετε αν είναι σε κατάσταση συναγερμού ή όχι
• Η σύνδεση στον πίνακα πραγματοποιείται συνδέοντας ένα καλώδιο USB
• Ρύθμιση ελάχιστου επιπέδου πίεσης για ενεργοποίηση του συναγερμού, αριθμού παλμών για ενεργοποίηση
συναγερμού, κάθε ρύθμιση διαφορετική ανά ζώνη
• Υπάρχουν πολλά φίλτρα για θόρυβο, απομόνωση συναγερμού από ένα αισθητήρα, δυνατότητα να "καθαρίσετε"
αυτόματα την ανίχνευση σήματος από το θόρυβο του περιβάλλοντος που έχετε όταν εγκατασταθεί το σύστημα και να
ανιχνεύσετε μόνο την αλλαγή από την κανονική κατάσταση
• Μπορείτε να βάλετε το σύστημα σε "λειτουργία εκμάθησης", στη συνέχεια να στείλετε ένα άτομο για να περπατήσει
εκεί και να ανιχνεύσετε το πρότυπο κύμα που παράγεται από το περπάτημα, το αποθηκεύετε στο σύστημα
• Μπορείτε να δημιουργήσετε "πρότυπα" προγραμματισμού, τα οποία κάνετε κατά τη ρύθμιση ενός χώρου για
διαφορετικές καταστάσεις/επιφάνειες (χώμα, πλακάκια, σκυρόδεμα, ...) για χρήση σε άλλο παρόμοιο χώρο
• Γραφική παράσταση των σημάτων εισόδου.

Ground ανιχνευτής (έδαφος, σκυρόδεμα, άσφαλτο, πλακάκια, κυβόλιθοι κα)
•
•
•
•
•
•
•

Πλαστικός ανιχνευτής που έχει σφραγιστεί πλήρως από εποξειδική ρητίνη, προστατευμένος από μαγνητικά πεδία και πιθανά ηλεκτροστατικά ρεύματα ή περιβαλλοντικές διαταραχές.
Απόσταση μεταξύ ανιχνευτών 80cm. Θέση εναλλάξ δεξιά και αριστερά κάτω από το τσιμέντο και το δάπεδο.
Βάθος εγκατάστασης από 30 ÷ 60cm εκατοστά για έδαφος. Βάθος εγκατάστασης από 10 ÷ 20cm σε σκυρόδεμα, κυβόλιθους ή κεραμίδια.
Εάν έχουμε διαφορετικές επιφάνειες πχ χώμα και πλακάκια θα πρέπει για κάθε είδος να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική ζώνη.
Απουσία συντήρησης στους αισθητήρες, δεν περιέχει ηλεκτρονικά κυκλώματα και δεν απαιτεί παροχής ρεύματος.
Πλήρης αόρατο του συστήματος για καλύτερη και πιο αποτελεσματική ασφάλεια.
Παρέχεται σε γραμμές με καλώδιο περίπου 1 mt. Μέγιστο 70 αισθητήρες ανά ζώνη και μέγιστη απόσταση 80 μέτρα. Εγγύηση 20 ετών

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ STEALTH ΜΙΚΤΟ

Παράδειγμα 3: 4 διαφορετικοί τύποι προστασίας.
Ζώνη 1 & 2: Ξεκινάει με χώμα (πχ γκαζόν), συνεχίζει με πλακάκια και τελειώνει με χώμα. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 ξεχωριστές ζώνες λόγω των διαφορετικών τύπων εδάφους.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε διαφορετικά την κάθε ζώνη ώστε να ανταποκρίνεται η ευαισθησία στο τύπο του εδάφους.
Ζώνη 1 = οι ανιχνευτές με τύπο εδάφους χώμα. Στο διάστημα που έχει πλακάκια δεν έχουμε ανιχνευτές σε αυτή την ζώνη. Ανιχνευτές DROUND.
Ζώνη 2 = οι ανιχνευτές με τύπο εδάφους πλακάκια. Στο διάστημα με το χώμα δεν έχουμε ανιχνευτές σε αυτή την ζώνη. Ανιχνευτές DROUND.
Ζώνη 3: Τοίχος. Ανιχνευτές WALL.
Ζώνη 4: Μεταλλικός φράκτης. Ανιχνευτές EXCALIBUR.

1
2
3
4

1

Χώμα

5

Πλακάκια

1
Τοίχος

Μεταλλικός φράκτης

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐9

6

Χώμα
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Floating ανιχνευτής (Εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα).
• Ανιχνευτής κατάλληλος για εγκατάσταση ακριβώς κάτω από δάπεδα.
• Επιτρέπει μια εντελώς αόρατη, διακριτική και επομένως αποτελεσματική προστασία των δωματίων.
• Κατάλληλο για εγκατάσταση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, για την προστασία μπαλκονιών, βεραντών και κάθε εξωτερικού χώρου που έχει τοποθετηθεί δάπεδο.
(σημειώστε ότι ο απαιτούμενος χώρος κάτω από το στύλο είναι τουλάχιστον 2cm).
• Δυνατότητα προστασίας μεγάλων χώρων με λίγους αισθητήρες. Κάθε αισθητήρας μπορεί να καλύψει περίπου 50τμ (ανάλογα με την ακαμψία και την ομαλότητα της δομής), είναι
κατάλληλο για την προστασία εμπορικών χώρων, γραφείων, αποθηκών, γυμναστηρίων κλπ.
• Διακριτικός και στοχευμένος συναγερμός για τοποθέτηση κοντά σε χρηματοκιβώτια, πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες ή άλλους ειδικούς χώρους όπως θόλους.
• Αισθητήρας από πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένο από μαγνητικά πεδία και οποιεσδήποτε ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.

Ανιχνευτής
Floating

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Excalibur ανιχνευτής (Μεταλλικές περιφράξεις σε τοίχο, κιγκλιδώματα, μπαλκόνια και βεράντες)
• Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για την παρακολούθηση οποιωνδήποτε προσπαθειών ανόδου πάνω σε σκληρούς περιφραγμένους φράχτες, μπαλκόνια και κιγκλιδώματα. Φιλτράρουν
ψευδείς συναγερμούς που προκαλούνται από σκληρούς ανέμους ή φυτά που αγγίζουν τον φράκτη ή το κιγκλίδωμα.
• Τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον στύλο του φράχτη ή του κιγκλιδώματος, 1 αισθητήρα κάθε 2 θέσεις για φράχτες, ενώ για τα κιγκλιδώματα εξαρτάται από την απόσταση και τον τύπο.
• Αισθητήρας από πλαστικό, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένο από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.
• Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την κατασκευή οπής διαμέτρου 28 mm απευθείας στον τοίχο περίπου 10/12 cm κάτω από την κορυφή, κοντά στην όρθια στήριξη.
• Ικανότητα ανίχνευσης 6 μέτρα.
• Με τη χρήση του αισθητήρα EXCALIBUR επιτυγχάνονται εντελώς αόρατες προστασίες, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος.
• Χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα στον αισθητήρα, δεν υπάρχει ανάγκη τροφοδοσίας. 20 χρόνια εγγύηση.
• Διαστάσεις: 6 x 2 εκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Wall ανιχνευτής για προστασία από αναρρίχηση σε τοίχους, σκαλοπάτια και σκάλες σε σκυρόδεμα.
• Ανιχνευτής για τοποθέτηση απευθείας κάτω από την κορυφογραμμή του προστατευτικού τοίχου. Σε περίπτωση βημάτων στο σκυρόδεμα, είναι δυνατή η τοποθέτησή του στις πλευρές ή
στο σκαλοπάτι της σκάλας, καλύπτοντας το με σκυρόδεμα.
• Είναι ιδανικός για μια αόρατη και ως εκ τούτου σίγουρη περιμετρική προστασία.
• Οι ανιχνευτές εξασφαλίζουν ανίχνευση σε προσπάθεια αναρρίχησης πάνω από τον τοίχο περίφραξης ή να ανεβεί τη σκάλα, με αυξημένο φιλτράρισμα από ψευδείς συναγερμούς.
• Ανιχνευτής αλουμινίου, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένος από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.
• Οι ανιχνευτές μπορούν να είναι προ‐καλωδιωμένοι με μήκος ανάλογα τις ανάγκες σας, μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε υπάρχοντες τοίχους όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του κτιρίου. Η τοποθέτηση σε τοίχους από διάτρητα τούβλα ή διάτρητα τούβλα από σκυρόδεμα πρέπει να ελεγχθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Fence ‐ Network ανιχνευτής για μεταλλικούς φράκτες
• Εγκατάσταση στους στύλους των φρακτών με βίδες ή πριτσίνια, ανάλογα με το σχήμα του στύλου.
• Οι ανιχνευτές παρέχονται σε προ‐καλωδιωμένες γραμμές με ένα καλώδιο επαρκούς μήκους για εγκατάσταση μεταξύ των στύλων.
• Οι ανιχνευτές εγγυώνται την παρακολούθηση οποιασδήποτε προσπάθειας αναρρίχησης πάνω στο φράχτη, με αυξημένο φιλτράρισμα από ψευδείς
συναγερμούς που προκαλούνται από σκληρούς ανέμους ή από φυτά που αγγίζουν το μεταλλικό φράχτη.
• Ανιχνευτής αλουμινίου, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένη από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή
περιβαλλοντικές διαταραχές.
• Δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος και κανένα ηλεκτρονικό σύστημα επί του σκάφους. 20 χρόνια εγγύηση. Διαστάσεις 10 x 3,5 x 1,5 εκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Mesh ‐ Metal ανιχνευτής για μεταλλικές σκάλες, εξόδους κινδύνου
• Ανιχνευτής για εγκατάσταση απευθείας κάτω από την προσγείωση της εξόδου ασφαλείας ή στις πλευρές των δοκών της σκάλας έκτακτης ανάγκης. Είναι εγκατεστημένο στις δύο δοκούς
κάθετων κλιμάκων που έχουν πρόσβαση σε στέγες ή σε τεχνικούς χώρους.
• Απαλλαγείτε από όλους τους ψευδείς συναγερμούς που προκαλούνται από πουλιά ή φυτά που συνήθως έχετε όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικούς αισθητήρες ή μπάρες. Επίσης, επιλύετε
τυχόν προβλήματα με τους διαχειριστές ασφαλείας που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση αποτρεπτικών πτηνών.
• Οι ανιχνευτές εξασφαλίζουν την παρακολούθηση οποιασδήποτε απόπειρας λήψης ή αναρρίχησης των μεταλλικών σκαλοπατιών για πρόσβαση στην οροφή των εξόδων ασφαλείας σε
χώρους λιανικής, εργοστάσια, σπίτια κ.λπ.
• Οι ανιχνευτές θα είναι προ‐καλωδιωμένοι σε προσαρμοσμένα μήκη, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
• Ανιχνευτής αλουμινίου, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένη από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Scaffold ‐ Climber ανιχνευτής σκαλωσιές, υδρορροές, χάλκινους σωλήνες.
•
•
•
•
•
•

Πολύ γρήγορη και αρθρωτή εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοταξίου.
Στερέωση μέσω δεματικού στις σκαλωσιές.
Σύνδεση μεταξύ αισθητήρων μέσω συνδετήρων IP67.
Δεν απαιτείται συντήρηση ανιχνευτή, δεν περιέχει ηλεκτρονικό κύκλωμα και δεν απαιτεί τροφοδοσία.
Παρέχεται με επέκταση 9m με συνδέσμους για τη σύνδεση των αισθητήρων.
Ανιχνευτής από πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένο από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή
περιβαλλοντικές διαταραχές.
Με αυτό το σύστημα εξαλείφετε τα προβλήματα που θα έχετε κανονικά με τα παραδοσιακά συστήματα συναγερμού:
• Μπάρες: η περιοχή πρέπει να έχει πάντα καθαρό πεδίο, τα τυχόν υλικά που έχουν απομείνει δεν επιτρέπουν την ενεργοποίηση του συναγερμού ή προκαλούν
επαναλαμβανόμενους συναγερμούς.
• Ανιχνευτές: η περιοχή πρέπει να έχει πάντα καθαρό πεδίο και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή, τα προστατευτικά δίχτυα (λινάτσες) κυματίζουν
στον άνεμο, τα ζώα όπως τα πουλιά ή οι γάτες, οι άνθρωποι που κοιτάζουν έξω από το παράθυρο ενεργοποιούν επαναλαμβανόμενους συναγερμούς.
Δεν απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος και κανένα ηλεκτρονικό σύστημα στον ανιχνευτή.
Εξασφαλίζει προστασία μέχρι τον τέταρτο/πέμπτο όροφο της σκαλωσιάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STEALTH

Tube ανιχνευτής για αγωγούς, ταχυδρομείο πεπιεσμένου αέρα, φωτοβολταϊκών συστημάτων
•
•
•
•
•

Εγκατάσταση μέσω δεματικών σε σωλήνες με ταχυδρομείο πεπιεσμένου αέρα, στα καλώδια, σε αποχετεύσεις, οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος κλοπής χαλκού.
Ανιχνευτής από χαλκό, πλήρως αδιάβροχος χάρη στην εποξειδική ρητίνη, προστατευμένο από μαγνητικά πεδία και τυχόν ηλεκτροστατικές ροές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.
Πολύ γρήγορη και αρθρωτή εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Σύνδεση αστέρας ή σε σειρά ανάλογα με τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
Παρέχεται με καλώδιο 10m για τη σύνδεση των ανιχνευτών.

