ZASTOSOWANIE
System ten jest przeznaczony do ochrony
terenu ogrodzonego, otwartych i zamkniętych obszarów, magazynów, tuneli,
rurociągów, ogrodzeo, bram, itp. Intruz
zostaje wykryty, zanim spowoduje szkodę.
Wyróżniającą cechą czujnika jest pole
detekcji podzielone na 12 stref przekrojowych. Wszystkie parametry czujnika
mogą byd monitorowane i modyfikowane za pomocą komputera podłączonego
za pomocą złącza USB. Można wyłączyd
wybrane strefy pola detekcji i oddzielnie
regulowad czułośd każdej strefy.
Możliwośd wyłączenia jednej lub więcej
podstref, pozwala na tworzenie kontrolowanych przejśd przez strefę chronioną
np. przejście osób przez punkt kontrolny
lub przejazd pojazdów przez bramę.

C – ze strefą ochronną typu kurtyna (curtain)

ZASADA DZIAŁANIA
Bariera mikrofalowa "Forteza M-60" i
"Forteza M-30" wytwarza strefę ochronną w postaci szerokokątnej kurtyny o
długości do 60 m. Czujnik emituje fale
elektromagnetyczne, które odbite od
otaczających obiektów odbiera detektor.
Intruz naruszający strefę chronioną
powoduje zmiany w odbieranym sygnale,
które po odpowiedniej analizie wywołują
aktywację alarmu. W strefie wykrywania
czujnik może wykryd intruza idącego jak
i pełzającego. Procesorowa obróbka
sygnałów oraz podział strefy chronionej
na 12 podstref pozwala dokładnie określid zasięg wykrywania czujnika oraz podwyższyd odpornośd na zakłócenia wywołane ruchem ludzi i pojazdów poza strefą
wykrywania, a także obecności ptactwa,
drobnych zwierząt oraz czynników
meteorologicznych.
Produkowane są trzy wersje czujników:

F – ze strefą ochronną szerokokątną (fan)

V –ze strefą ochronną objętościową (volume)

Podstawowe cechy techniczne
Wymiary
strefy
ochronnej
Szerokośd, m
Wysokośd, m

Maksymalna długośd strefy wykrywania
dla "Fortezy M-60" wynosi 60 metrów
(12 stref po 5 metrów), "Fortezy M-30"
do 30 metrów (12 stref po 2,5 m).
Moc energii wysokiej częstotliwości
promieniowana przez czujnik spełnia
standardy bezpieczeostwa i nie wpływa
na zdrowie człowieka.

Czujnik generuje alarm jeżeli:
• Człowiek przetnie strefę ochronną z
prędkością 0,3 do 8 m/sek.
• Napięcie zasilania spadnie poniżej
dopuszczalnego 4,2 V ± 0,4 V.
• Przy próbie sabotażu przez ustawienie elementów odbijających lub
pochłaniających fale radiowe w
odległości do 2 m od strefy ochronnej
(funkcja „antimasking”).
• Przy próbie demontażu czujnika.

Wariant wykonania
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Częstotliwośd pracy
9,375 GHz
Napięcie zasilania
6 V do 30 V (DC)
Pobór prądu przy napięciu 30 V
max. 20 mA
Sposób regulacji ustawieo
komputer PC
Temperatura pracy
od -50° C do +65° C
Prawdopodobieostwo wykrycia sprawcy nie mniej niż 98%
Wymiary czujnika
210x135x55 mm
Zintegrowany zdalny test detektora.
Nadaje się do każdego systemu monitoringu i kontroli.
Czujnik jest odporny na działanie opadów atmosferycznych,
promieniowanie słoneczne, kurz.

Połączenie czujnika z komputerem PC jest realizowane standardowym kablem USB-USB B (w zestawie).
Aby zarządzad czujnikiem z komputera, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania dostarczonego na płycie CD. Zestaw
oprogramowania obejmuje 2 etapy:
 instalacja sterownika COM-PORT
 program zarządzania czujnikiem.

Czujnik nie generuje alarmu jeżeli:
• W strefie ochrony pada deszcz, śnieg,
lub jest mgła;
• jest silne nasłonecznienie;
• wieje wiatr z prędkością do 20 m/sek.
• ptaki lub zwierzęta poruszają się z
szybkością do 0,3 m/s;
• wysokośd nierówności na terenie
strefy ochronnej wynosi do ± 0,3 m;
• wysokośd śniegu sięga 0,3 m, bez
dodatkowych regulacji;
• wysokośd trawy do 0,2 m;

Ekran programu komputerowego do sterowania wybranymi
strefami pola detekcji: wyłączenie lub włączenie i regulacja
czułości każdej strefy detekcji.

