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Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpieczeñstwo ibĂwiatowy design
CzÚsto zaczynamy myĂleÊ
obsystemie alarmowym po
próbie kradzieĝy. Jednak trzeba
pamiÚtaÊ, ĝe wïamanie wiÈĝe
siÚ nie tylko ze stratÈ cennych
rzeczy, ale przede wszystkim
zb utratÈ poczucia bezpieczeñstwa. Dlatego warto pomyĂleÊ
obzabezpieczeniu siÚ na takÈ
ewentualnoĂÊ juĝ na etapie planowania inwestycji.

Zobacz nowe
czujki OPTEX

P

rawidïowo zaprojektowany ibdostosowany do warunków otoczenia system zabezpieczeñ nie bÚdzie wiÈzaï
siÚ ze spadkiem jakoĂci ĝycia mieszkañców. Ponadto zastosowanie takiego systemu nie musi oznaczaÊ rezygnacji z estetycznego wyglÈdu Twojego domu. Nowa
seria czujek OPTEX zostaïa stworzona
zbmyĂlÈ obzastosowaniach wbochronie budynków mieszkalnych. Przy wspóïpracy
zbbiurem projektowym Ziba powstaï produkt oblekkim, eleganckim ibnowoczesnym
wyglÈdzie. DziÚki dostÚpnoĂci 3 róĝnych
opcji kolorystycznych czujki zbïatwoĂciÈ
moĝna zaadaptowaÊ do róĝnych elewacji
budynków. Pragniemy, aby produkty naszej firmy kojarzyïy siÚ nie tylko z niezawodnÈ, zaawansowanÈ technologiÈ, ale
takĝe ciekawym designem, dopasowanym
do potrzeb uĝytkowników.
Czujki zbnowej serii wyposaĝone sÈ wbakcesoria do ksztaïtowania obszaru detekcji,
aby wykluczyÊ ruch za ogrodzeniem posesji (ulica, sÈsiedzi). WiÈĝe siÚ to zbsygnalizowaniem maskowania, tzw. antymaskingiem, poprzez informowanie uĝytkownika
obprzypadkowym (np. przyklejone liĂcie)
lub celowym zasïoniÚciu czujki (takĝe materiaïami przezroczystymi lub lakierami).
Ponadto wbnowej serii produktów
OPTEX zastosowano technologiÚ cyfrowego trójwarstwowego pokrycia pola detekcji (Rysunek 1). Alarm uruchamiany jest
tylko wtedy, gdy intruz wejdzie jednoczeĂnie wbgórny ibdolny obszar detekcji PIR
oraz obszar detekcji mikrofalowej. Kaĝda
aktywacja jest analizowana osobno, co pozwala oddzieliÊ ibzignorowaÊ faïszywe

Ã Nowa technologia cyfrowego trójwarstwowego pokrycia pola detekcji praktycznie
eliminuje zjawisko „faïszywych alarmów” powodowanych przez maïe zwierzÚta.

Ã Nowy minimalistyczny design czujek OPTEX sprawia, ĝe zbïatwoĂciÈ moĝna je
dopasowaÊ do róĝnych elewacji budynków.

zdarzenia. Technologia ta praktycznie eliminuje zjawisko faïszywych alarmów powodowanych przez maïe zwierzÚta.
Co wbsytuacji, gdy podczas projektowania systemu nie przewidzieliĂmy zastosowania zewnÚtrznych czujek ruchu ibnie
mamy okablowania do ich zamontowania?
Wbserii Shield znalazïy siÚ modele zasilane bateryjnie. TakÈ czujkÚ naleĝy wyposaĝyÊ wbnadajnik bezprzewodowy, który
bÚdzie ïÈczyï siÚ zbodbiornikiem podïÈ-

czonym do centrali alarmowej. Moĝna do
tego wykorzystaÊ nadajnik zbbezprzewodowego czujnika otwarcia okien/drzwi.
Informacje na temat rozwiÈzañ ibtechnologii stosowanych przez OPTEX moĝna znaleěÊ
na stronie internetowej www.optex.com.pl,
jednak zalecamy, aby montaĝ systemu alarmowego zleciÊ technikom obodpowiednich
kwalifikacjach. Wybór sprzÚtu naleĝy rozpoczÈÊ od analizy zagroĝeñ dla konkretnego
obiektu iboczekiwañ uĝytkownika. }
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