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 IR100B  Swisstec   

 

Cyfrowa czujka podczerwieni 
   

 odporna na zwierzeta    
     
     

l Szerokokatna z  zasiegiem 12m i wiazka patrzaca pod siebie albo szczelna  
 kurtyna z  zasiegiem 20m (opcja) 
l Odpornosc na zwierzeta do 20 kg  
l Inteligentna kompensacja temperatury 
l Cyfrowa obróbka sygnalu BASIC 
l Skuteczny  filtr swiatla bialego, zrealizowany przez lustro typu "triplex" 
l Mozliwosc ustawienia dla dwóch róznych aplikacji 
 
Róznorodnosc zastosowan.  Wyglad czujki jest dyskretny i atrakcyjny co pozwala na 
stosowanie jej w kazdym otoczeniu a zaawansowana obróbka sygnalu i wysoka  
odpornosc na zwierzeta czyni ja idealna do zastosowan w domach i mieszkaniach. 
 
Szybka i latwa instalacja. Podstawa obudowy umozliwia instalacje czujki na scianie: 
prosto lub pod katem 45°, badz w narozniku bez uzycia dodatkowych akcesoriów.  
 
Wyjatkowa odpornosc. IR 120C oferuje znakomite parametry w polaczeniu z wysoka  
odpornoscia na zaklócenia wystepujace w otoczeniu.  
 
Bezpieczna detekcja. Lustro "triplex" z 52 wiazkami oraz wielokryteriowa obróbka sy-
gnalu gwarantuja dobre wykrywanie poprzez inteligentne i pewne rozróznianie sygnalu 
generowanego przez intruza od sygnalów zaklócajacych. 
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Obszar pokrycia i wymiary  

Lustro szerokokatne (standard) Lustro kurtynowe (opcja)  
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Dane techniczne  

 
 
 

Napiecie zasilania (nominalne 12V) 
- maksymalne tetnienia (0~ 100Hz) 
-    monitorowanie napiecia 

9.0 ... 16.0 VDC 

2.0 VPP 

Alarm przy <6.0 ... 8.0 V  

 Pobór pradu (przy 9,0...16,0VDC): 
-     czuwanie / alarm  (z LED) 

 
9 mA / 9 mA 

 Wyjscie alarmowe, styk przekaznika 30 VDC / 100 mA / Ri 33 O 
 Czas trwania alarmu 2 ... 3 s 
 Wskaznik testu chodzenia Dioda LED 
 Styk sabotazowy  30 VDC / 50 mA 
 Predkosci wykrywanego obiektu: 

-      lustro szerokokatne/ lustro kurtynowe, IRS 112  
 
0.2 ... 3.0 m/s / 0.2 ... 4.0 m/s 

 Odpornosc na zwierzeta 
-  z klipsem "pet" IRMC104 

< 10 kg 
< 20 kg 

 Zakres temperatur pracy -20 ... +55 °C 
 Zakres temperatur przechowywania -20 ... +60 °C 
 Wilgotnosc (EN 60721) <95 % r.h. bez kondensacji 
 Odpornosc na zaklócenia elektromagnet. < 2 GHz >30 V/m 
 Kategoria ochronna obudowy (EN60529< EN50102)  IP41 / IK02 

Dane do zamówien 

 Typ Nr. katalogowy Nazwa  Waga 
 IR100B A5Q00002206 Pasywna czujka  podczerwieni 0.110 kg 
 IRS112 562292 Lustro kurtynowe (4 szt.) 0.040 kg 
 IRMC104 562315 Klips "pet" 0.005 kg 
 IRUM20 562247 Wysiegnik scienny 0.030 kg 
 IRUM30 562250 Wysiegnik sufitowy 0.075 kg 
 - 503248 Plomba samoprzylepna "Alarmcom" - 

 


