
  

 

 

 
 

Produktový list

Inerčný otrasový detektor  pre okná/dvere/steny, LED, vstavaný analyzátor - NC výstup, svorkovnica,  
dosah až 6 m (závisí od podkladu), 24K pozlátené mechanické časti, biela, 93 x 30 x 25 mm, 8 - 15 Vjs 
/ 8 mA, -20 – +50°C

Samostatný otrasový snímač 

Otrasový senzor GS620N ponúka všestranné riešenie pre 
detekciu násilného vniknutia cez okná alebo dvere. Dá sa 
namontovať v rámci 360° osi, vertikálne aj horizontálne, a 
to tak, že logo značky je čitateľné zľava doprava. 
 
GS620N je samostatný otrasový snímač s blokovaním a 
indikátorom LED, ktorý zahŕňa nastaviteľnú citlivosť 
hrubého útoku a počtu impulzov. Je tiež vybavený LED 
indikáciou prvého a druhého poplachu a poskytuje 
možnosť testovania krokovým testom. 

Špičková detekcia 

Jeho jedinečný dizajn umožňuje otrasovému senzoru 
rozlíšiť medzi skutočným pokusom o vlámanie a 
každodenným hlukom v pozadí meraním frekvencie 
otrasov spôsobenej posunom v chránenej konštrukcii. 
 
Senzor je navrhnutý tak, aby sa aktivoval (kontakt sa 
otvorí), keď sa zistí zrýchlenie väčšie ako 1 G. Môže to byť 
spôsobené napríklad silným úderom, vysokorýchlostnou 
vŕtačkou alebo pílením, pretože frekvencia týchto otrasov 
spadá do rozsahu detekcie snímačov. 

Nastaviteľná citlivosť 

Schopnosť analýzy má dve samostatné detekčné kritériá: 
hrubý útok a počet pulzov. Prah hrubého útoku je 
navrhnutý tak, aby reagoval na jeden úder, zatiaľ čo počet 
impulzov aktivuje poplach, keď sa dosiahne vopred 
zvolený počet menších otrasov, ktoré sa vyskytujú v 
časovom intervale 30 sekúnd. Obidve úrovne detekcie je 
možné upraviť tak, aby bolo možné inštaláciu jemne 
vyladiť s prostredím a plne otestovať pomocou krokového 
testu. Toto digitálne spracovanie signálu je navrhnuté tak, 
aby eliminovalo falošné poplachy a zaistilo spoľahlivú 
detekciu všetkých typov útokov. 

 

Štandardné vlastnosti 

 Spoľahlivá 24-hodinová ochrana perimetra 
 Špičková technológia poskytuje vynikajúcu 

detekciu a odolnosť proti falošným poplachom 
 Vhodné pre všetky typy pevných konštrukcií 
 Všestranná montáž cez 360° os 
 Vnútorná mechanika pozlátená 24 karátovým 

zlatom pre optimálny výkon a dlhú životnosť 
 Integrovaný analyzátor 
 Nastaviteľná citlivosť pre jemné ladenie inštalácií 
 LED indikácia 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku Carrier Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ produktu Otrasový s analyzátorom 

Typ kontaktu  
Poplach a Tamper, NC, 28 
Vjs / 100 mA 

Konektivita Svorkovnica 
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 
Sabotážny spínač Áno 

Detekcia  
Dosah Až do 6 m 
Nastavenie citlivosti DIP prepínače 

Vstupy a výstupy  

Výstup 
Poplach a Tamper 
samostatne alebo 2 x 4k7 

Povolenie LED Áno - riadenie vstupom 
Pamäť poplachu Áno - riadenie vstupom 

Elektrické  
Napájacie napätie 8 až 15 Vjs, 2 V zvlnenie š-š 

Napájací prúd 
8 mA (nominálny) 
2,5 mA (poplach - LED vyp.) 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -10 až +55°C 
Trieda krytia IP30 IK02 

Mechanické  
Farba Biela 
Rozmery tela (Š x V x H) 93 x 30 x 25 mm 
Hmotnosť 45 g (net) 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

GS620N Otrasový snímač s analyzátorom, biely 

GS620BN Otrasový snímač s analyzátorom, hnedý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


