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W-500L 7,5 Watt 150 90-240 V AC 3000K 6000K 600 50.000

W-500LH 15 Watt 15 90-240 V AC 3000K 6000K 1200 50.000

W-500CCD 7,5 Watt 150 90-240 V AC 3000K 6000K 600 50.000

Branduren

(LED) Inbraak preventie

Type
Opgenomen

vermogen
Aantal LEDs Aansluit spanning Licht kleur in K

Lichtopbrengst
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Type

W-100L

W-140AC

W-140CCD

W-IL360

W-3800

W-2200

W-95

W-60HB

/80HB/120HB

W-C16

W-002A

W-01C

W-020S

360 graden PIR schakelaar

De PIR schakelaar is speciaal ontworpen voor plafond montage. De lens bestrijkt een gebied van 360

graden. Ideaal voor trappenhuizen en portalen. Het schakel systeem heeft 6 verschillende schakel

opties. PIR bereik is afhankelijk van plafond hoogte. De PIR schakelaar is voorzien van een eigen smelt

veiligheid van 10A. Maximum schakelvermogen is 1000Watt. De afmetingen van dit extra kleine model

is 12 cm diameter en een totale hoogte van 4,4 centimeter, inclusief lens. Aan te sluiten op 100V - 240V

wisselstroom. Dit type PIR schakelaar is ook verkrijgbaar met een schakelvermogen van 1500 Watt of

voor aansluiting op laagspanning 9-16V gelijkstroom

Bewegingsdetector.

Beweging detector voor in een ruimte van 12 x 12 m

Is uitgerust met een 46 delig scherm dat overeen komt met 214 stralen.

Werkt op 9-16 V met een verbruik van 9 mA bij 12 V gelijkstroom.

De zeer kleine afmeting is 80 x50 x 37mm met het geringe gewicht van 77 gram.

Dual MW / PIR sensor.

Een High Tech sensor voor gangen met een maximaal bereik van 12 m.

Detecteert bewegingen van 0,2 tot 7 meter per seconde middels Doppler shift methode.

Onafhankelijke LED indicatie voor PIR, MW en Alarm.

Sirene met stroboscoop.

De sirene is te verkrijgen met een rode of blauwe lens.

Geschikt voor 10 - 14 V gelijkstroom met een verbruik van 250 mA.

De sirene levert 110 dB geluid.

Afmeting van de sirene is 120 x 74 x x42mm.

Magneet contacten.

Magneet contacten zijn geschikt voor gebruik bij openslaande ramen en deuren.

De contacten zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin.

Contact melding door gesloten lus systeem.

Magneet contacten voor rolluiken.

De magneet contacten zijn speciaal ontworpen voor rolladen en luiken.

Te verkrijgen in de kleuren grijs, wit en bruin

Contact melding door gesloten lus systeem.

Glasbreuk detectors.

De detectors kunnen op elke plaats op het raam worden bevestigd.

Door gebruik van een speciale opname techniek reageert de detector alleen op het geluid van brekend

glas,

zodat er alleen een alarm afgaat als het raam is gebroken.

Geschikt voor glas dikte van 2 - 20mm.

Detectie gevoeligheid is instelbaar

Te verkrijgen in grijs en bruin

Afmeting is Ø 80mm.

PIR met schakelfunctie en CCD camera

De PIR is te verkrijgen in de kleuren wit en zwart.

Bereik van de PIR is tot 15 meter met een hoek van 90 graden en een schakel capaciteit tot 1000 Watt.

De sensor is naar links en rechts 140 graden verstelbaar.

Brandtijd na activeren in te stellen van 7 seconden tot 12 minuten.

Door de schemerschakelaar ook automatisch in te schakelen.

Het armatuur is waterdicht en heeft een smelt veiligheid van 10A.

Op het net aan te sluiten 100V-240V wisselstroom. CCD camera: Sharp 380 TV

Omschrijving

Waak- en noodverlichting

Door ingebouwde intelligentie en goede bescherming tegen weersinvloeden is een lange levensduur

van de lamp en batterij verzekerd.

De lamp is voor zien van een PIR met een detectie hoek van 150 graden met een bereik van 3 meter.

Zeer geschikt voor op trappen, in trappenhuizen, garages, etc.

Brandtijd na activeren in te stellen van 7 seconden tot 12 minuten.

Door de schemerschakelaar ook automatisch in te schakelen.

Bij stroomstoring brand de lamp als noodverlichting 8 uur onafgebroken.

Voor de verlichting worden high brightness LEDs gebruikt

Op het net aan te sluiten 100V-240V wisselstroom.

Afmetingen: 22cm (hoog) x 13,5 cm (breed) x 10,5cm (diep)

PIR met schakelfunctie

De PIR is te verkrijgen in de kleuren wit en zwart.

Bereik van de PIR is tot 15 meter met een hoek van 90 graden en een schakel capaciteit tot 1000 Watt.

De sensor is naar links en rechts 140 graden verstelbaar.

Brandtijd na activeren in te stellen van 7 seconden tot 12 minuten.

Door de schemerschakelaar ook automatisch in te schakelen.

Het armatuur is waterdicht en heeft een smelt veiligheid van 10A.

Op het net aan te sluiten 100V-240V wisselstroom.

Active foto-electrische detectors.

Detector stralen voor gangen en langs ramen en deuren. Te leveren in drie typen: tot 60 meter, tot 80

meter en tot 120 meter.

Contact voor overheaddeuren.

Dit contact is speciaal ontworpen contact voor het beveiligen van overhead deuren.

Het contact is ook geschikt voor garage deuren van privé woningen.

De afmeting is 5 cm lang en heeft een aansluitkabel van 60 cm.

De standaard kleur is grijs.


