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Ασφάλεια: Τεχνολογία S View της

VIDEOFIED . που σε συνδιασμό με την αλληλεπιδρούσα AES

κρυπτογραφημένη ασύρματη μετάδοση, επιτρέπει την μέγιστη

ακεραιότητα και ασφάλεια του σήματος.
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SPREAD SPECTRUM

Ισχυρή Κόρνα:

Επιτήρηση:

Διπλή αυτοπροστασία:

Αλκαλικές μπαταρίες:

Αποδίδει ακουστική στάθμη 105dB στο 1

μέτρο για 3 λεπτά σε κάθε συναγερμό.

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 ή αποκόλληση της από την

τοιχοποιία

Διάρκεια απόδοσης έως 4 χρόνια.

Οπτική και ακουστική αναγγελία συναγερμού των

συστημάτων της VIDΕOFIED.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Από την RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Η ασύρματη εξωτερική σειρήνα SE250 είναι το αποτέλεσμα πολλών

χρόνων μελέτης σχεδιασμού δοκιμών και εξέλιξης για την οριστική

επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την έλλειψη

ασύρματων σειρήνων στην αγορά των συστημάτων ασφαλείας

Για την υλοποίηση του σχεδίου επενδύθηκαν σημαντικοί πόροι και

εργάστηκαν ταυτόχρονα πολλές σημαντικές ομάδες επιστημόνων

Στην κατασκευή της συσκευής έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην

ποιότητα των υλικών κατασκευής στην αισθητική και στην μεγάλη

προσδόκιμη διάρκεια ζωής της Για πρώτη φορά τέσσερις

διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης χρησιμοποιήθηκαν

μαζί προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι γρήγορο ευκρινές

ασφαλές και ακέραιο

Η εξωτερική σειρήνα με φλας SE 250 λειτουργεί με μπαταρίες, είναι

τελείως ασύρματη και σχεδιάστηκε για χρήση με τα συστήματα

ασφαλείας της VIDEOFIED.

Η συσκευή αποτελείτε από την ηχητική πηγή, το φλας, και

χρησιμοποιεί την τεχνολογία S2View Spread Spectrum της

VIDEOFIED.

Η επικοινωνία με τον κεντρικό πίνακα γίνεται μέσω κυκλώματος

κρυπτογράφησης για ασφαλή αμφίδρομη μετάδοση και λήψη των

σημάτων.

Κατά τον συναγερμό η σειρήνα παράγει ακουστικό σήμα ισχύος 105

dB σε απόσταση 1 μέτρου σε συνδυασμό με το φλάς το οποίο

αναβοσβήνει 4 φορές το δευτερόλεπτο. Η χρονική διάρκεια του

κάθε συναγερμού είναι 3 λεπτά.

Κατά βάση η φάρο-σειρήνα στερεώνεται εξωτερικά της

εγκατάστασης βοηθώντας τις αρχές στον εντοπισμό της ακριβής

θέσης του κτηρίου.

Η συσκευή προτείνεται να τοποθετείται σε σημεία όπου

προστατεύεται από τα καιρικά στοιχεία και σε ύψος όπου οι

εισβολείς δεν θα μπορούν να την προσεγγίσουν προκειμένου να την

απενεργοποιήσουν.

Η συσκευή διαθέτει διάταξη η οποία ανιχνεύει άνοιγμα του

καλύμματος ή αποκόλληση της από την τοιχοποιία.

Η φάρο-σειρήνα τροφοδοτείται από τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες

οι οποίες αναλόγως την χρήση της διαρκούν έως 4 χρόνια.

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.
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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.
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Τέσσερις Μπαταρίες των 1.5 V

Αλκαλικές Τύπου D

Έως τέσσερα χρόνια

S View2 ®

Spread SpectrumΑμφίδομο

AES Αλγόριθμος Απόκρυψης
Αναφορά σήματος κάθε 8 λεπτά

Εσωτερική

Άνοιγμα και αποκόλληση

Τύπος Μπαταρίας

Χρόνος ζωής μπαταρίας

Τεχνολογία RF

Συχνότητα Λειτουργίας

Ασφάλεια Επικοινωνίας

Επιτήρηση

Κεραία

Αυτοπροστασία

Μέγιστη σχετική Υγρασία

ABS - ULVO

Διαστάσεις

Βάρος 880 γρ (χωρίς μπαταρίες)

Βάση
Τέσσερις βίδες ασφαλίουν το καπάκι στην βάση.

Εγκατάσταση / Στερέωση

Ηλεκτρικά Δεδομένα

Τύπος Μετάδωσης

868/915/920 MHz

90%, μη υγροποιημένη

Απαιτήσεις Ισχύος

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Υλικό

227 X 166 X 80χιλ χιλ χιλ Μ Π Β( x x )

Κατασκευαστικά Δεδομένα

Αντίσταση Ηχείου 4ohms

Ακουστική Ένταση 105 στο 1 μέτροdB

Διάρκεια Συναγερμού Τρία λεπτά μέγιστο
Τύπος Φλας Στροβοσκοπικού Σωλήνα

Συχνότητα Αναλαμπών Τέσσερις το δευτερόπλεπτο

-20 /+60 Cο οΘερμοκρασία Λειτουργίας

CE / EN50131 / EΝ300220/IDA/NCP (SE250)Πιστοποιήσεις

Εξωτερική σειρήνα με φλάς SE250

Τέσσερις βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.

SEIGOLONHCET OEDIV ISRDE FOEDIV.SEIGOLONHCETOEDIV ISR 9002© ..νητόπαατνέθετατακιανίεοτιακΙοΤ ® S View2 υοπύτοτωρπύοκιλγγΑυοτησαρφάτεμίελετοπανώραποΤ.ησηίοποδιεορπςίρωχνυοξάλλαανιατεχέδνεάκιτσιρητκαραχάκινχεταΤαταμήσ
Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για ακρίβεια και ταύτιση με τα αρχικά κείμενα ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη. Επίσης έχουν 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

Alarm

RSI VIDEOTECHNOLOGIES

8

Ergo


