
  

 

 

 
 

Produktový list

Bezdrôtový vonkajší quad PIR detektor, 868 MHz Gen2, voliteľný dosah 10/20/30m, 10 - 70 ° záber, 
montáž až do 6 m, 2 - 3 x 3V (3  - 5 rokov), 125 x 175 x 130 mm, -25 – +65°C, IP55

Bezdrôtový snímač vonkajšieho pohybu - quad PIR 

TX-2810-03-4 je vonkajší detektor pohybu, ktorý používa 
dva nezávislé pasívne infračervené detektory. Obidva 
senzory musia spustiť, aby detektor signalizoval poplach. 
Používa technológiu quad pyro na poskytovanie presnej a 
spoľahlivej detekcie prítomnosti. 

Jednoduchá a rýchla inštalácia 

Programovateľné možnosti zahŕňajú premenlivý počet 
impulzov a výber z troch detekčných rozsahov: 10 m, 20 
m a 30 m. Okrem toho integrovaný dvojosý snímač sklonu 
umožňuje 180 °natočenia a 90 ° náklonu, čo zvyšuje 
rýchlosť vonkajšej inštalácie a poskytuje neuveriteľne 
presné zameranie detekčného vzoru. Vďaka tomuto 
bezdrôtovému riešeniu nedochádza k problémom so 
zapojením, čo zvyšuje slobodu inštalácie. 

Estetika a skrytý senzorový modul 

Konštrukcia má čistý a profesionálny vzhľad, ktorý 
neposkytuje žiadnu viditeľnú indikáciu orientácie hlavy 
detektora.

 

Štandardné vlastnosti 

 Elektronické nastavenie dosahu: 10 / 20 / 30 m 
 Atraktívny a estetický dizajn 
 10° až 70° uhol detekcie 
 180° natočenie a 90° naklonenie pre flexibilnú 

inštaláciu 
 Modul senzora je skrytý 
 Vysoká odolnosť voči prachu a vode  
 Výdrž batérií 3 roky, predĺžiteľná na 5 rokov. 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Technológia PIR 
Antimasking Nie 
Odolnosť na zvieratá Nie 
Kamera Nie 
Ochrana pred podlezením Nie 

Detekcia  
Dosah (max.) 30 m 
Voľby dosahu 10, 20 a 30 m 
Pokrytie 10 až 70°, 30 x 24 m 
Počet zón Fresnel., 28 

Nastavenie 
180° natočenie, 90° 
naklopenie 

Montážna výška Do 6 m, opt. 3 m 

Parametre  
Pracovná frekvencia 868,30 MHz 
Protokol 868AM Gen2 
Výstupný výkon < 10 dBm 

Napájanie  
Typ napájania Batérie 

Typ batérie 
2 x CR123 (3,0 V, 1300 
mAh, lítiová) - 3 roky 
3 x CR123 - do 5 rokov 

Prúdový odber 50 μA (priemerne) 
Vlastnosti prostredia  

Prostredie Vonkajšie 
Pracovná teplota -25° až +65° C 

Mechanické  
Rozmery (D x Š x V) 125 x 175 x 130 mm 
Hmotnosť (s 1 batériou) 334 g 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

TX-2810-03-4 Vonkajší PIR detektor, 868 MHz Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


