
Ασύρματος μαγνητικός διακόπτης CT201/CT211

Από την RSI VIDEO TECHNOLOGIES 2209 Μάιος 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η συσκευή CT201 (λευκή) και CT211 (καφέ) είναι ένας ασύρματος

μαγνητικός διακόπτης σχεδιασμένος για χρήση με τα συστήματα

ασφαλείας της VIDEOFIED.

Χρησιμοποιεί μπαταρίες και μπορεί να ανιχνεύσει το άνοιγμα και το

κλείσιμο θυρών, παραθύρων, συρταριών και ντουλαπιών.

Η συσκευή CT201 και CT211 χρησιμοποιεί την τεχνολογία

μετάδοσης S2View SPREAD SPECTRUM της VIDEOFIED, που σε

συνδυασμό με την αλληλεπιδρούσα AES κρυπτογραφημένη

ασύρματη αμφίδρομη μετάδοση, επιτρέπει την μέγιστη ακεραιότητα

και ασφάλεια του μεταδιδόμενου σήματος.

Η συσκευή διαθέτει διάταξη η οποία ανιχνεύει το άνοιγμα του

καλύμματός της ή την αποκόλλησή της από την επιφάνια

τοποθέτησης της.

Το κυρίως σώμα που περιλαμβάνει τον πομπό εγκαθιστάτε συνήθως

στο σταθερό σημείο του κουφώματος (κάσα, μπασκί, υαλοπέτασμα)

ενώ ο μαγνήτης στο κινητό (πόρτα, παράθυρο, συρτάρι).

Όταν το προστατευόμενο σημείο είναι κλειστό, ο μαγνήτης

υποχρεώνει τον μαγνητικό διακόπτη να ασφαλίσει δημιουργώντας

έτσι κατάσταση προστασίας. Εφόσον το προστατευόμενο σημείο

ανοίξει και το σύστημα ασφαλείας είναι ενεργοποιημένο η συσκευή

μεταδίδει σήμα παραβίασης.

Ο κεντρικός πίνακας λαμβάνει αυτό το σήμα και ανταποκρίνεται

αναλόγως τον προγραμματισμό του.

Η συσκευή υποστηρίζει και καλωδιακή σύνδεση τύπου NC ¨κανονικά

κλειστή¨ για σύνδεση με συμβατικούς ανιχνευτές διάρρηξης ή

φωτιάς χωρίς να αποκλείονται και λοιπές εφαρμογές. Ένας

εσωτερικός επιλογέας μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε τον

τύπο λειτουργίας σε τρείς διαφορετικούς τρόπους: μόνο εσωτερικός

μαγνητικός διακόπτης, μόνο εξωτερικός και συνδυασμός αυτών των

δύο.

Η συσκευή τροφοδοτείτε από μία μπαταρία λιθίου η οποία διαρκεί

έως 4 χρόνια αναλόγως της χρήσης της συσκευής.

Η συσκευή μεταδίδει κάθε 8 λεπτά ένα σήμα αναφοράς το οποίο

περιέχει: τον μοναδικό σειριακό αριθμό της, την ημερομηνία

κατασκευής, την έκδοση λογισμικού, την κατάσταση των μπαταριών,

και την κατάσταση της διάταξης προστασίας της από άνοιγμα ή

αποκόλληση.

Πόρτες

Παράθυρα

Πόρτες – συρτάρια ερμαρίων
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Διπλή αυτοπροστασία:

Τρεις τρόποι λειτουργείας:

Μπαταρίες λιθίου:

Τεχνολογία S View της

VIDEOFIED . που σε συνδιασμό με την αλληλεπιδρούσα AES

κρυπτογραφημένη ασύρματη μετάδοση, επιτρέπει την μέγιστη

ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος.

Η συσκευή μεταδίδει κάθε 8 λεπτά ένα σήμα

αναφοράς το οποίο περιέχει: τον μοναδικό σειριακό αριθμό

της, την κατάσταση της μπαταρίας και την κατάσταση της

διάταξης προστασίας της από άνοιγμα ή αποκόλληση.

Η συσκευή διαθέτει διάταξη η οποία

ανιχνεύει άνοιγμα του καλύμματος η την αποκόλληση της από

την τοιχοποιία.

μόνο εσωτερικός μαγνητικός

διακόπτης, μόνο εξωτερικός και συνδυασμός αυτών των δύο.

Με μέγιστη διάρκεια απόδοσης 4 χρόνια.
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SPREAD SPECTRUM

Χρωματική επιλογή: διαθέσιμη σε καφέ και λευκό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Μία Μπαταρας των 3.6 V

Λιθίου, LR14500

Έως τέσσερα χρόνια

S View2 ®

Spread SpectrumΑμφίδομο

AES Αλγόριθμος Απόκρυψης
Αναφορά σήματος κάθε 8 λεπτά

Εσωτερική

Άνοιγμα και αποκόλληση

0 /+ 0 Cο ο4

CE / EN50131 / EΝ300220/ IDA/NCP

Τύπος Μπαταρίας

Χρόνος ζωής μπαταρίας

Τεχνολογία RF

Συχνότητα Λειτουργίας

Ασφάλεια Επικοινωνίας

Επιτήρηση

Κεραία

Αυτοπροστασία

Τρόπος επιλογής των επιλογών λειτουργίας

Μέγιστη Απόσταση Καλωδίου

Θερμοκρασία Λειτουργίας
Μέγιστη σχετική Υγρασία

Πιστοποιήσεις

ABS-ULVO

Διαστάσεις

Βάρος 40 γρ (χωρίς μπαταρίες)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Μια βίδα ασφαλίζει τον ανιχνευτή στην πλάτη του.

Δύ βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.
ΜΑΓΝΗΤΗΣ

Δύ βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγιστη απόσταση 10χιλ. μεταξύ
διακόπτη και μαγνήτη
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Εγκατάσταση / Στερέωση

Ηλεκτρικά Δεδομένα

Τύπος Μετάδωσης

868 MHz

70%, μη υγροποιημένη

16μέτρα

Απαιτήσεις Ισχύος

Ασύρματος μαγνητικός διακόπτης
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Υλικό περιβλήματος
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Μαγνήτης Alnico 5

Τύπος σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές Κανονικά Κλειστή

1)Μόνο εσωτερικός διακόπτης

2)Μόνο εξωτερικόή συσκευή

3)Συνδιασμός εσωτερικού και εξωτερικού ανιχνευτή

Τρόποι Λειτουργίας

Γεφυρωτής με επιλογή
τριών θέσεων
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Προηγµένα Συστήµατα Ασφαλείας

H RSI VIDEOTECH κατασκευάστρια
εταιρεία των συστημάτων ασφαλείας VIDEOFIED,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις διαδικασίες

τήρησης ποιότητας κατά τα πρότυπα:
ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO TS 16949.

NOLOGIES
Περιβαλλοντική συνείδηση: Εκτυπώνεται με εγκράτεια τα ψηφιακά σας αρχεία.

- Προωθήστε την χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων σε σχέση με τα έντυπα από χαρτί.
-Σε περίπτωση όπου η εκτύπωση είναι απαιτητή χρησιμοποιείστε και τις δύο σελίδες του φύλλου.

- Προτιμήστε ανακυκλωμένο μη χλωριομένο χαρτί και διαθέστε τα μη
χρησιμοποιούμενα έντυπα σας, με συνέπεια προς ανακύκλωση.

- Το παρών έντυπο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελάχιστη κάλυψη του σε μελάνι ή τόνερ.
- Βοηθείστε στην προσπάθεια όλων μας, για μείωση της χρήσης ενέργειας και σπατάλης φυσικών πόρων.

For EMEA sales Για Ελλάδα και Σκόπια

Διεθνή σήματα πιστοποίησης

SEIGOLONHCET OEDIV ISRDE FOEDIV.SEIGOLONHCETOEDIV ISR 9002© .νητόπαατνέθετατακιανίεοτιακΙοΤ S View υοπύτοτωρπύοκιλγγΑυοτησαρφάτεμίελετοπανώραποΤ.ησηίοποδιεορπςίρωχνυοξάλλαανιατεχέδνεάκιτσιρητκαραχάκινχεταΤαταμήσ
Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για ακρίβεια και ταύτιση με τα αρχικά κείμενα ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη. Επίσης έχο υν προστεθεί επιπλέον πληροφοριακές σημειώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

H είναι αντιπρόσωπος
αδάλλΕαιγςητ

και Σκόπια, ακολουθεί και συμμορφώνεται
με τις διαδικασίες τήρησης ποιότητας

κατά το πρότυπο: ISO 9001:200
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