
  

 

 

 
 

Produktový list

VV700: Programovateľný trezorový detektor, nastaviteľná citlivosť 5 x 6 dB softvérom SCM700, bez 
karty výstupov, dosah 3 - 14 m, tamper: 83°C, vŕtanie, otvorenie a odtrhnutie, 9 - 13 Vjs / 7 - 64 mA, -
20 – +55°C, 80 x 100 x 33 mm, šedá RAL 7035, IP30 

Univerzálny detektor 

VV700 je prvý plne digitálny seizmický detektor 
využívajúci mikroprocesor, ktorý poskytuje 100% digitálnu 
analýzu signálu. To znamená, že VV700 je úplne 
prispôsobiteľný pre všetky typy aplikácií bez akýchkoľvek 
kompromisov v schopnosti detekcie. Keďže je detektor 
naprogramovaný na mieste, dokáže sa dokonale 
prispôsobiť prostrediu a eliminovať falošné poplachy. S 
touto novou technológiou detektor poskytuje priestor pre 
niekoľko rôznych programov analýzy signálu v rovnakom 
hardvéri, ktorý predtým umožňoval iba jeden. Vďaka tomu 
je VV700 plne univerzálny detektor vhodný pre všetky 
známe aplikácie, ako sú trezory, dvere trezorov, 
bankomaty, nočné trezory, sklady zbraní atď. 

Špičková detekcia 

Seizmický detektor reaguje na charakteristické vzory 
vibrácií všetkých nástrojov na lámanie a vniknutie, ako sú 
kladivá, vŕtačky, diamantové píly, hydraulické tlakové 
nástroje a tepelné nástroje, ako je zvárací horák a tepelná 
tyč. Sníma vibrácie, ktoré sa vyskytujú v okruhu 3 až 14 
metrov od miesta, kde sú namontované, v závislosti od 
materiálu a dizajnu chráneného objektu. 

SCM700 a VVI740 

Seismic Configuration Manager 700 (SCM700) je 
konfiguračný program pre programovateľný seizmický 
detektor VV700. Program sa veľmi jednoducho inštaluje 
na váš prenosný počítač a poskytne vám prístup k 
množstvu nových a užitočných funkcií, ako sú úrovne 
signálu na pozadí, overenie nastavení detektora, softvér 
na analýzu pre meranie výkonu na mieste atď. VV700 je 
dodávaný nenaprogramovaný, ale pomocou 
konfiguračného programu si inštalatér môže vybrať z 
piatich vopred určených režimov detektora. Každý 
program je prispôsobený konkrétnej aplikácii. To vám 
pomôže vyťažiť maximum z inštalácie, aby ste sa vyhli 
falošným poplachom a dosiahli najvyšší výkon, pokiaľ ide 
o detekciu signálu. S detektorom VV700 komunikujete z 
notebooku konfiguračným káblom VVI740. Konfiguračný 
kábel VVI740 je len nástroj, ktorý inštalatér potrebuje pri 
samotnej konfigurácii detektora a môže byť použitý pre 
všetky jeho inštalácie detektora VV700. 

Zásuvné dosky a príslušenstvo 

VV700 je nutné vybaviť kartou výstupov ale kúpiť rovno 
model so zabudovanou kartou výstupov. Dostupné modely 
v sekcii objednávanie. 
K dispozícii je kompletný sortiment príslušenstva pre 
všetky druhy aplikácií na dosiahnutie najvyššej 
bezpečnosti. 

 

Štandardné vlastnosti 

 Univerzálny seizmický detektor 
 Digitálne spracovanie signálu 
 Špeciálny konfiguračný program SCM700 
 Programovateľné na mieste rovná sa 100% 

flexibilita 
 Jednoduché programovanie z notebooku 
 Špeciálny analytický softvér na meranie výkonu na 

mieste 
 Kompatibilné so všetkým existujúcim 

príslušenstvom VV600 Plus 
 Verzie: 

VV700 - bez karty relé 
VV700RA - s kartou relé NC výstupov 
VV700RC - s kartou relé NC/NO výstupu 
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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 Univerzálny seizmický 

Typ kontaktu  

VV700: bez karty výstupov 
VV700RA: NC kontakty 
VV700RC: NC/NO 
poplachový kontakt 

Konektivita Svorkovnica 
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 

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

Detekcia nízkeho / vysokého 
napätia 

Nastaviteľná  
(továrensky 8,5 / 15,4 V) 

Detekcia nízkej / vysokej 
teploty 

Nastaviteľná  
(továrensky -15°C / 83 °C) 

Detekcia  

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

Nastavenie citlivosti DIP prepínače 
Vstupy a výstupy  

Poplachový kontakt 
VV700RA: NC 
VV700RC: NC/NO 

Stavové výstupy (s kartou 
výstupov) 

1 x OC poplach 
1 x OC porucha 
1 x OC výstraha 

Elektrické  
Napájacie napätie 9 až 15 Vjs, 2 V zvlnenie š-š 

Napájací prúd 
14 mA (kľud) 
64mA (aktívny s kartou relé) 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -20 až +55°C 
Trieda krytia IP30 

Mechanické  
Rozmery  
Farba Šedá (RAL7035) 
Rozmery tela (Š x V x H) 80 x 100 x 33 mm 
Hmotnosť 395 g (net) 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

VV700 Programovateľný seizm. detektor, bez 
výstupov 

VV700RA Programovateľný seizm. detektor, karta 
výstupov NC 

VV700RC Programovateľný seizm. detektor, karta 
výstupov NC/NO 

SCM700 Konfiguračný softvér 

VVI740 Programovací kábel k VV700 a SCM700 

VVK700 SCM700 + VVI740 sada pre programovanie 

VVI770 Karta relé NC/NO pre VV700 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
VV700RA (VV700 + VVI760): 

 

VV700RC (VV700 + VVI770): 

 


