ZASTOSOWANIE
Bariera mikrofalowa Forteza 50/100/200
przeznaczona jest do ochrony obwodowej obszarów wokół obiektów, jak również do ochrony budynków z zewnątrz
lub wewnątrz. Intruz zostaje wykryty,
zanim spowoduje szkodę. Dzięki wysokiej
częstotliwości pracy (24 GHz) wytwarzana jest bardzo wąska strefa ochronna.
Ta właściwośd bariery Forteza pozwala
budowad długie odcinki ochrony bez
konieczności rozbijania ich na mniejsze
odcinki, a także w trudnych warunkach
terenowych. To najlepsze rozwiązanie
dla obszarów z różnymi ograniczeniami,
jak bliskośd budynków, blisko prowadząca droga lub teren z ozdobną roślinnością (drzewa, krzewy). Bariera mikrofalowa Forteza odporna jest na zakłócenia spowodowane przez ptaki i małe
zwierzęta, gdyż posiada skuteczny system eliminacji fałszywych alarmów.

ZASADA DZIAŁANIA
Forteza jest bistatycznym czujnikiem
ochrony mikrofalowej. Jego zasada
działania polega na wytworzeniu pola
elektromagnetycznego pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki wysokiej częstotliwości pracy (24 GHz) wytwarzana jest wąska strefa wykrywania
w formie rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym. Intruz
przekraczający strefę ochronną zakłóca
pole elektromagnetyczne, którego
zmiany rejestruje odbiornik i generuje
alarm. Czujnik potrafi wykryd także
czołgającego się człowieka.
Moc energii wysokiej częstotliwości
promieniowanej przez czujnik spełnia
standardy bezpieczeostwa i nie wpływa
na zdrowie człowieka.

System Forteza dostępny
jest w trzech wersjach:
Forteza 50, Forteza 100 oraz
Forteza 200, które różnią się
tylko maksymalną długością
strefy wykrywania. W skład
systemu wchodzą nadajnik i
odbiornik, które tworzą ochronę obwodową o zasięgu
maks. do 200 m.

Czujnik nie generuje
fałszywego alarmu kiedy:
• pada deszcz, śnieg lub
panuje mgła,
• chodzą małe zwierzęta np.
psy, koty, lub latają ptaki.

Czujnik generuje alarm jeżeli:

Podstawowe cechy techniczne

• Człowiek przetnie strefę ochronną z
prędkością 0,3 do 10 m/sek.
• Napięcie zasilania spadnie poniżej
dopuszczalnego (9 V).
• Przy próbie zasłonięcia czujnika.
• Przy próbie demontażu czujnika.

Maksymalna długośd strefy chronionej
50 / 100 / 200 m
Maksymalna wysokośd strefy chronionej 2 m
Szerokośd strefy chronionej
około 1 / 1,5 / 2,1 m
Częstotliwośd pracy
24 GHz
Napięcie zasilania
9 V do 30 V (DC)
Pobór prądu przy napięciu 24 V
max. 35 mA
Maksymalna moc nadajnika
50 mW
Sposób regulacji ustawieo
manualny, panel kontrolny
Temperatura pracy
od -40° C do +65° C
Prawdopodobieostwo wykrycia sprawcy nie mniej niż 98%
Wymiary nadajnika/odbiornika
211x130x105 mm
Zintegrowany zdalny test detektora.
Nadaje się do każdego systemu monitoringu i kontroli.
Czujnik jest odporny na działanie opadów atmosferycznych,
promieniowanie słoneczne, kurz. Stopieo ochrony obudowy: IP55
Produkt jest zgodny z normami europejskimi i posiada znak CE.

Ważne:
Wysokośd trawy na ziemi nie powinna
przekraczad 0,3 m, a śniegu 0,5 m.
Ruch pojazdów mechanicznych jest
dozwolony w odległości dalszej niż 0,7 m
/ 1 m / 1,5 m od osi strefy wykrywania.

