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MIKROHULLÁMÚ TERÜLETVÉDELEM



A mikrohullámú érzékelés meghatározása

Mikrohullámú érzékelők (sorompók) 1 adóból és 1 vevő

berendezésből állnak.

Az adó mikrohullámú jelet bocsájt ki, amit a vevő fogad és feldolgoz,

érzékeli a jelszint változást, melyet egy nagyobb méretű tárgy általi

kitakarás, árnyékolás okozhat.

A 24GHz-es működés nagyon keskeny érzékelési zónát eredményez,

300m-nél is mindössze 2m-es szélesség.

Az eszköz 250 különböző frekvenciájú csatornára állítható be (amely

egyedi a piacon), így több eszköz egymáshoz közeli telepítése

esetén is kizárhatóak az interferenciából eredő téves riasztások.

Az érzékelő párok automatikusan alkalmazkodnak a lassú környezeti

változásokhoz, (pl.: eső, hó, köd, napsütés) így azok nem okoznak

téves riasztásokat, mint például az infrasorompóknál.

Az eszköz 1 riasztási kimenettel rendelkezik, amit hagyományos

riasztóközpontra is lehet kötni.



• Tápellátás:9-36VDC

• Áramfelvétel:128mA/TX 170mA/RX

• Működései frekvencia:24.0GHz…24.25GHz.

• Extra védelem rádiófrekvenciás interferencia ellen.

• Működési hatótáv: 50m-100m-200m-300m

• 250 különböző működési frekvencia.

• Automatikus beállítások a távolságnak megfelelően.

• RS485 protokoll

• Címezhető adó/vevő (256 cím)

• Beállítás PC szoftverrel, látható jelerősség ”élő” módban

• Könnyű konfigurálás.

• Belső memória.

• Működési hőmérséklet: -40- +60

Műszaki tulajdonságok



Összehasonlítás

Egyéb rendszer BETAFENCE rendszer

• Min.7-8m széles tiszta terület és 5-6m széles

érzékelési terület

• Működési frekvencia:10,5/24GHz

• Nem címezhető – különálló egység

• 4-16 különböző frekvencia modulációs csatorna

• Többnyire analóg működés és beállítás, csak

néhány eszköz rendelkezik PC-s beállítási

lehetőséggel RS 485-ön keresztül

• Körülményes beállítás

• Max. 5m széles tiszta zóna szükséges, az 

érzékelési zóna kevesebb, mint 2m (300m-es)

• Működési frekvencia: 24GHz 

• Magas fokú zavarvédettség

• Széles tartományú tápellátás(9-36VDC)

• Alacsony fogyasztás (max:170mA)

• Címezhető (256 cím)

• 250 használható frekvencia1MHz léptékkel

• Digitális működés és beállítás

• Egyszerű grafikus programozói felület a 

beállításokhoz és az ”élő” képhez



A rendszer előnyei

Extra védelem a rádiófrekvenciás zavarok ellen

250 különböző működési frekvencia

Címezhetőség(256)

Grafikus programozói felület konfiguráláshoz és ”élő” képhez

RS485 protokoll

Integrálható komplex vagyonvédelmi rendszerekbe

Széles tartományú tápellátás(9-36VDC)
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