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1 - +Ucc, zasilanie
2 - - Ucc, zasilanie
6,7 - Alarm zestyk
8,9 - Tamper zestyk
10,11 - Awaria zestyk 

Parametry techniczne:

Napięcie zasilające 
Ii 125 mA
Pi 0,407 W
Ci 2 uF
Ceq 1 000 uF
Li 0
Max. sygnał sinusoidalny (od 0 do 100Hz): 2,0 Vpp
Sposób detekcji: pasywna podczerwień i mikrofala
Pobór prądu (max): 10,6 mA/12 V
Wyjście alarmowe:

- alarm: 15 V DC/100 mA
- anti masking: 15 V DC/100 mA
- tamper switch 15 V DC/100 mA

System optyczny: lustro optyczne
System mikrofalowy: 9,35 Ghz
Wysokość montażu: 2,5 m

- zasięg 8, 11, 13, 15 m - konfigurowalny za pomocą DIP przełącznika
Kąt: 88° horyzontalnie, 64° wertykalnie
Warunki pracy:

- temperatura pracy: od -10° do +50°C
- wilgotność: < 95%
- obudowa wg IEC 529 IEC 529: IP 40
- odporność na zakłócenia częstotliwościowe
  (0.1 do 1000 MHz): 20V/m

Wymiary: 158 x 64 x 48
Klasyfikacja: II 2 G Ex ia IIB T4, V2

Wymagane użycie urządzenia zasilającego i przetwarzającego: zasilacz MM 2012 DC lub MM 2012-4 DC, przekaźnik z
separacją z serii MM 501. lub wzmacniacz liniowy
LML 8 Ex i bariera z separacją MM 5062 DC.

Ui: 13,02 V DC

MM GROUP - katalog

Opis:
Detektory Viewguard analizują rodzaj przychodzącego sygnał za pomocą zintegrowanego mikroprocesora. Rozstrzyganie o 

wywołaniu alarmu opiera się na analizie siły przychodzącego sygnału. Detektory Viewguard na przychodzący sygnał reagują z 
ogromną prędkością oraz nie wywołają fałszywego alarmu z powodu słabo jakościowego sygnału, jednocześnie pilnując czy 
przypadkiem intruz nie próbuje oszukać czujnika. Wyjątkowa funkcja wielostopniowego pomiaru siły sygnału powoduje, że 
detektory Viewguard dysponują najlepszym systemem rozstrzygania o alarmie. Dzięki efektywnemu zarządzaniu pobór mocy 
czujnika ruchu Viewguard jest jednym z najniższych wśród dostępnych na rynku detektorów ruchu. Z tego powodu możemy 
detektory instalować również tam gdzie na jednej pętli zasilającej zmuszeni jesteśmy do podłączenia dużej ilości detektorów. 
Detektory są przeznaczone do środowisk komercyjnych i przemysłowych.
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