''PARADOX NVX80''

Ο επαναπροσδιορισμός των ανιχνευτών

εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης.

Δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός σε ότι αφορά την προστασία του σπιτιού σας ή της
επιχείρησής σας.
Η τεχνολογία SeeTrue™ παρέχει την δυνατότητα ανίχνευσης οποιασδήποτε κίνησης ακόμη
και από απόλυτα καλυμμένους εισβολείς και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο απόρριψης
ψευδών συναγερμών.
Ο ανιχνευτής NVX80 επιτυγχάνει απόλυτη ανίχνευση εκεί που οι περισσότεροι ανιχνευτές
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PIR αποτυγχάνουν.
- Η τεχνολογία SeeTrue™ βελτιώνει σημαντικά την ανταπόκριση ανίχνευσης των
υπέρυθρων και των μικροκυματικών (MW) ανιχνευτών, μειώνοντας με την τεχνολογία αυτή
κατά πολύ τους ψευδείς συναγερμούς.
- Με την λειτουργία IR-Antimask της Paradox αναγνωρίζεται η φίμωση του κυρίως
φακού του ανιχνευτή, καθώς και το μπλοκάρισμα του ανιχνευτή από κάποιο αντικείμενο σε
απόσταση 30 εκατοστών.
- 8 κανάλια ανίχνευσης:
- 2x διπλοί υπέρυθροι (PIR) ανιχνευτές για εμπρόσθια σάρωση του χώρου (4 κανάλια).
- 1x ανεξάρτητο διπλό υπέρυθρο ανιχνευτή για την κατακόρυφη ζώνη (2 κανάλια).
- 1x 2-εξόδων μικροκυματικός (MW) ανιχνευτής (2 κανάλια).
- Ο μικροκυματικός ανιχνευτής (MW Anti-mask) ανιχνεύει την κίνηση σε πολύ κοντινή
απόσταση (0.75 m – 2 m) – Η απόσταση αυτή είναι ρυθμιζόμενη.
- Ο συνδυασμός των υπέρυθρων ανιχνευτών μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε τον
ανιχνευτή σαν pet immunity, ώστε να μην ανιχνεύονται ζώα από δέκα μέχρι είκοσι κιλά
(Σημείωση: Η κατακόρυφη ζώνη δεν έχει pet immunity).
- 3ης γενιάς τεχνολογία ψηφιακής ανίχνευσης Paradox παρέχοντας βελτιωμένη
ανίχνευση και απόρριψη ψευδών συναγερμών.
- 15 m x 15 m πεδίο κάλυψης.
- 3 m x 3 m προστασία κατακόρυφης ζώνης
- Διαθέτει μία πρωτοποριακή έγχρωμη OLED οθόνη, με 4 πλήκτρα για εύκολη και
γρήγορη ρύθμιση του ανιχνευτή.
- Πλήρης έλεγχος: Ξεχωριστά για τα υπέρυθρα, τα μικροκύματα και το anti-mask.
SoloTest™ για εύκολη δοκιμή πεδίου (Walk Test).
- Κομψός ανιχνευτής, ποιοτικής κατασκευής και ανθεκτικός σε οποιοσδήποτε
περιβάλλον.
- EN 50131 Grade 3, περιβαλλοντική κλάση IV (Εξωτερικού χώρου).
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