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VNITŘNÍ ZÁCLONOVÉ DETEKTORY

Seznamte se s našimi záclonovými detektory
ve dvou verzích: drátovými a bezdrátovými.
Tenký, kompaktní a efektivní. To jsou vnitřní záclonové detektory CD-2 a ACD-220.
Pomocí nich hlídejte dveře, okna nebo jiné vstupy do vaší budovy „neviditelnou záclonou“.

ACD-220
bezdrátový detektor
*

Patří do obousměrného
bezdrátového systému
ABAX 2.

CD-2
drátový detektor
*

Oba detektory mohou
fungovat v jakémkoli
zabezpečovacím systému.

* dostupné ve třech barvách:
bílá, hnědá a tmavě šedá

APLIKACE:

ochrana oken a dveří
uvnitř budov

oddělení zvláštních chráněných zón
uvnitř budov

a jako součást automatizačního systému

dohled nad nechráněnými
průchody jinými způsoby
(např. dveřmi)
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DETEKCE POHYBU
Detektory CD-2 a ACD-220 jsou vybaveny pasivním infračerveným (PIR) senzorem,
který detekuje pohyb v hlídaném prostoru. Oba detektory používají digitální
algoritmus detekce pohybu a teplotní kompenzace, díky čemuž jsou záclonové
detektory výjimečně odolné vůči falešným poplachům. Citlivost pohybového senzoru
CD-2 se nastavuje ručně pomocí potenciometrů umístěných na desce elektroniky
detektoru. Citlivost pohybového senzoru ACD-220 lze nastavit na dálku, což je velmi
pohodlné, protože nemusíte otevírat kryt detektoru.

TAMPER
OCHRANA
To znamená, že odtržení neoprávněný pokus otevřít
jejich kryt nebo odtrhnout od montážního povrchu
je okamžitě detekováno a následně se spustí
poplach.

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

ACD-220 – bezdrátový detektor

Detektory CD-2 a ACD-220 se snadno montují. Aby se zabránilo náhodnému poškození nebo poškrábání, je dodáván speciální otvírací nástroj. Oba detektory jsou dodávány s vhodně vybranými prvky, které
umožňují jejich připevnění na většinu typů povrchů.

AŽ

8

LET
NAPÁJENÍ POD DOHLEDEM
Detektor CD-2 je napájen 12 V DC a je vybaven systémem sledování napětí. Pokud napětí
klesne pod prahovou hodnotu, detektor nahlásí poruchu a informuje instalačního technika,
že je nutný servis.
Detektor ACD-220 je napájen baterií. Díky použitým mechanismům úspory energie
se maximálně prodloužila životnost zařízení, která dosahuje až 8 let v režimu „ECO“. Pokud
se baterie vybije, ústředna zašle varování.

VNITŘNÍ ZÁCLONOVÉ DETEKTORY

ÚZKÝ KRYT A ELEGANTNÍ VZHLED
Kryty detektorů CD-2 a ACD-220 byly navrženy tak, aby
poskytovaly účinnou stylovou ochranu. Jejich malá
velikost umožňuje snadnou montáž do okenních výklenků
nebo dveří. Detektory jsou dodávány ve třech dostupných
barvách: bílé, hnědé a tmavě šedé, takže je lze snadno
sladit s vaším interiérem. Vzhled a velikost krytů odpovídá
designu ostatních detektorů nabízených firmou SATEL:
univerzální – drátové (XD-2) a bezdrátové (AXD-200),
stejně jako bezdrátový detektor rozbití skla AGD-200.
Jednotný vzhled systémových zařízení vytváří pocit řádu
a estetiky.

PROVOZ SE SYSTÉMEM AUTOMATIZACE
Oba detektory mohou pracovat v systémech domácí
automatizace. Kdykoli zaznamenají pohyb v oblasti
detekce, systém může provést
konkrétní akci, jako je rozsvícení
světel a další.

30 LET ZKUŠENOSTÍ
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Profesionální ochrana pro každý typ objektu, která poskytuje lidem pokročilé,
funkční a cenově dostupné řešení. Výrobce zabezpečovacích systému SATEL
se 100% polským kapitálem, Vás v následujících pár větách seznámí s jeho
posláním. Značka SATEL je na trhu ceněna již 30 let, vzhledem ke stálosti
v oblasti prodeje, a zvláštnímu důrazu na vysokou kvalitu a širokou škálu
nabízených produktů.
Filozoﬁe managementu a tvrdá práce více než 350 zaměstnanců ﬁrmy SATEL,
je vytvářet hmatatelné výsledky. Široký sortiment více než 400 nabízených
produktů, poskytuje bezpočet možností při navrhování systémů zabezpečení,
domácí automatizace, požární signalizace, řízení přístupu a monitorovacích
systémů, šité na míru individuálním potřebám každého uživatele. Současně
tyto systémy splňují všechny požadavky stanovené mezinárodními předpisy
a průmyslovými standardy.
Jedním z hlavních cílů ﬁrmy SATEL je uvedení funkčních zařízení, v souladu s
aktuálními požadavky a očekáváními na trhu, s využitím nejnovějších technologií.
Z tohoto důvodu se konstrukční a výrobní oddělení společnosti neustále
modernizuje a rozšiřuje. Přirozeným výsledkem všech kroků zaměřených na
výrobu vysoce kvalitních zařízení, bylo zavedení systému řízení jakosti, podle
normy ISO 9001 v roce 2002. Bez ohledu na toto osvědčení, provádí ﬁrma SATEL
také kompletní test funkčnosti všech produktů, které opouštějí výrobní linku
a tím je zajištěna vysoká spolehlivost vyráběných zařízení. Firma se zaměřuje
na moderní design s důrazem na nejvyšší úroveň kvality a funkčnost svých
výrobků. Firma SATEL získala řadu spokojených zákazníků nejen v Polsku,
ale také ve více než 50 zemích po celém světě.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny speciﬁkací a technických dat popsaných v tomto katalogu.
Obrázky v tomto katalogu jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečných aktuálních
výrobků. U-CD2-ACD220-CZ1121

