
  

 

 

 
 

Produktový list

Duálny stropný 360° PIR/MW detektor + antimasking, 4D spracovanie, patentovaná zrkadlová optika s 
plávajúcim ohniskom, priemer 20/12 m - 18 záclon, EN stupeň 3

18 kompletných záclon detekcie 

Séria DD600 dopĺňa úspešné PIR série EV600 s 
pohybovými senzormi s dvojitou technológiou. 18 záclon 
ponúka maximálnu detekčnú schopnosť vrátane úplnej 
detekcie podlezenia v celej chránenej oblasti s priemerom 
do 20 metrov. 
Unikátna technológia zrkadlovej optiky je kĺzavé ohnisko, 
ktoré vytvára nepretržité záclony, ktoré nikdy nestratia 
zameranie narušiteľa. 

4D spracovanie signálu 

Spracovanie signálu 4D účinne rozlišuje medzi signálmi 
narušiteľov a falošnými. Séria DD600, uznávajúc 
rozmanitosť bezpečnostných aplikácií, obsahuje 
spracovanie 4D signálu aj spracovanie dvojite záclony v 
drsnejších prostrediach.  
Kombinácia zrkadlovej optiky so 4D spracovaním signálu 
poskytuje nielen lepšiu detekciu, ale aj zvýšenú stabilitu a 
odmietnutie falošných poplachov. 

Radar s riadeným dosahom 

Senzory DD600 obsahujú jedinečnú radarovú technológiu, 
ktorá je s riadeným dosahom a pracuje na frekvencii 5,8 
GHz. Regulácia dosahu znamená, že pri pohyboch mimo 
detekčného vzoru nie sú generované žiadne falošné 
poplachy. 

Zapustená montáž 

Pohybové senzory EV600 a DD600 môžu byť zabudované 
do voliteľného príslušenstva 360FM. 360FM zaisťuje 
elegantnú integráciu do stropu, vďaka čomu je viditeľná 
iba vrchná časť senzora.

 

 

Štandardné vlastnosti 

 Duálny snímač pohybu 
 Automatické hlásenie všetkých pokusov o prekrytie 
 Vysoko citlivá "Step & Gliding" ostriace zrkadlo s 

viacnásobnými záclonami 
 Radar s riadeným dosahom na 5,8 GHz  
 Zásuvná elektronika 
 Uzatvorená optika 
 Mikroprocesor so 4D spracovaním pre redukciu 

falošných poplachov 
 Na mieste voliteľný vzor pokrytia 
 Doplnkový režim "Dvojitá záclona" 
 Pre rôzne montážne výšky nie je potrebné žiadne 

nastavenie 
 EN50131-2-4 stupeň 3 certifikovaný 
 Niekoľko európskych schválení 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Technológia Duálny PIR/MW 
Typ aplikácie Stropný 
Antimasking Áno 
Odolnosť na zvieratá Nie 
Kamera Nie 
Spracovanie signálu 4D 
Sada detekcie odrhnutia od 
podkladu 

Zabudované 

Detekcia  
Dosah 20 m 
Voľby dosahu 20 m / 12 m 
Pokrytie 360° alebo 180° 
Počet záclon 2 x 9 
Montážna výška 2,5 m až 5 m 
Frekvencia radaru 5,8 GHz 
Max. výkon radaru @ 1 m 0,003 µW/cm2 
Detekcia podlezenia Áno 
Pamäť poplachu Áno 
Čas poplachu 3 s 
Rýchlosť pohybu cieľa 0,2 až 3 m/s 
Imunita na zvlnenia špička-
špička 

2 V (pri 12V js) 

Drôtový / Bezdrôtový  
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 

Vstupy / Výstupy  

Typ poplachového relé 
NC, 80 mA @ 30 Vjs, forma 
A 

Typ tamper relé 
NC, 80 mA @ 30 Vjs, forma 
A 

Typ porucha relé 
NC, 80 mA @ 30 Vjs, forma 
A 

Konfigurácia kontaktov  relé 
Izolované alebo 4k7 
ukončenie 

Vzdialené ovládanie Krokový test, deň / noc režim 
Elektrické  

Napájacie napätie 7 až 15 Vjs (12 V nom.) 

Prúdová spotreba 
19 mA normál 
20 mA poplach 
25 mA max. 

Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné 
Pracovná teplota -10° až +55° C 
Relatívna vlhkosť 95% max. nekondenzujúca 

Mechanické  
Farba Biela 
IP / IK krytie IP30, IK04 
Rozmery (D x Š x V) Ø138 x 92 mm 
Hmotnosť (s 1 batériou) 255 g 

Schválenie a súlad CE, EN50131 stupeň 2 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

EV669 PIR stropný, 4D 

DD669 PIR/MW stropný, 4D 

DD669AM PIR/MW + antimasking, stropný, 4D 

 
 
 
 

 
 


