
  

 

 

 
 

Produktový list

Trezorový detektor, trojkanálový, nastavenie citlivosti 5 x 6 dB DIP, dosah 1 - 14 m, tamper: 83°C, 
vŕtanie, otvorenie a odtrhnutie, NC kontakty, 9 - 15 Vjs / 8,6 mA, -20 – +55°C, 81 x 101 x 28 mm, šedá 
RAL 7035, IP30, VdS-C, NBÚ "T"

Špičková detekcia 

Seizmické detektory série VV 600 Plus sú určené na 
detekciu pokusov o vlámanie sa do trezorov, nočných 
depozitov, bankomatov a iných spevnených fyzických 
priestorov, ako sú dátové úložiská a kartotéky. Tieto 
seizmické detektory reagujú na charakteristické vzory 
vibrácií všetkých nástrojov na lámanie a vnikanie, ako sú 
kladivá, vŕtačky, diamantové píly, hydraulické tlakové 
nástroje a tepelné nástroje, ako je zvárací horák a tepelná 
tyč. Zaznamenávajú vibrácie, ktoré sa vyskytujú v okruhu 
3 až 14 metrov od miesta, kde sú namontované, v 
závislosti od materiálu a dizajnu chráneného objektu. 

Vynikajúca odolnosť proti falošným poplachom 

Seizmické detektory zároveň umožňujú bežnú ľudskú 
činnosť v okolí chráneného priestoru bez rizika vytvorenia 
nežiaducich poplachov. Na dosiahnutie tejto vysokej 
úrovne presnosti má každý detektor „tri detektory v 
jednom“. Všetky tri kanály (počítanie, integrácia a 
explózia) analyzujú frekvencie signálu, trvanie a 
amplitúdu, aby bolo možné rozlíšiť medzi náhodnými 
environmentálnymi poruchami a skutočným útokom 
votrelcov. Konečným výsledkom sú detektory s 
vynikajúcou detekciou a odolnosťou voči falošným 
poplachom. 

Testovanie a príslušenstvo 

Séria VV 600 Plus poskytuje dve rôzne testovacie funkcie: 
aktivované automaticky alebo manuálne. Môžete si vybrať 
medzi interným testom elektroniky detektora alebo 
pomocou testovacieho vysielača VT705P vykonať test 
funkčnosti detektora a jeho fyzického kontaktu s 
chráneným objektom. K dispozícii je kompletný sortiment 
príslušenstva pre všetky druhy aplikácií na dosiahnutie 
najvyššej bezpečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Štandardné vlastnosti 

 Deteguje všetky známe spôsoby útokov 
 Pokročilé spracovanie signálu rozlišuje medzi 

okolitým hlukom a skutočnými útokmi 
 Extrémne nízky odber prúdu 
 Dve možnosti testovania 
 Nastaviteľná citlivosť 5 stupňov po cca. 6 dB každý 
 Plná ochrana proti neoprávnenej manipulácii 
 Kompletný rad príslušenstva 
 Jednoduchá inštalácia 
 Skúšobná výstupná svorka č. 4 na meranie úrovne 

okolitého šumu 
 VdS trieda C, NBÚ "T" 
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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  
Typ aplikácie Trezory, trezorové miestnosti 
Typ kontaktu  NC 
Konektivita Svorkovnica 
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 

Detekcia sabotáže 
Teplota 84°C, prevŕtanie 
krytu, kontakt otvorenia a 
odtrhnutia 

Detekcia  

Dosah 
Polomer 3 až 14 m v 
závislosti od podkladu a 
montáže 

Nastavenie citlivosti DIP prepínače 
Vstupy a výstupy  

Poplachový kontakt 
Polovodičové relé typu A, 
max sériový odpor 35 ohmov 

Testovací výstup Áno 
Elektrické  

Napájacie napätie 9 až 15 Vjs, 2 V zvlnenie š-š 
Napájací prúd 8,6 mA (nominálny) 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -20 až +55°C 

Relatívna vlhkosť 
0 až 90% nekondenzujúca, 
90% pri 30°C 

Trieda krytia IP30 
Mechanické  

Rozmery  
Farba Šedá (RAL7035) 
Rozmery tela (Š x V x H) 81 x 101 x 28 mm 
Hmotnosť 380 g (net) 

Schválenie a súlad CE, VdS, NBÚ T 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

VV600-PLUS Trezorový detektor, NC 

VV602-PLUS Bankomaty a nočné schránky, detektor, NC 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


