
            

 

 
DS-PDD12-EG2 
Przewodowa czujka dualna (PIR+MW) 

 

 

 

 

 

Dualne czujki serii DS-PDD12-EG2 są wyposażone w czujnik 

mikrofalowy K-Band 24GHz i soczewkę fresnela. 

Niezakłócająca technologia umożliwiająca montaż 

czyjników dualnych tyłem do siebie. Tor mikrofalowy nie 

przenika przez ścianę. Pozwala on na szybszą instalację i 

konfigurację detektora niż tradycyjne detektory, 

zapewniając instalatorowi oszczędność czasu i kosztów. 

 

 

 

 Zasięg wykrywania: 12 m / 85,9° 
 Odporność na zeiwerzęta o wadze do 10 kg (do 10 m) 
 Czułość manualna/automatyczna 
 Cyfrowa kompensacja temperatury 
 52 strefy optyki 3D, w tym zabezpieczenie strefy podejścia, pełne pokrycie bez martwych stref 
 Wbudowane rezystory parametryczne 

 Uszczelniony układ optyczny zapobiegający ingerencji owadów 
 Tor mikrofalowy 24GHz  
 Dostępne certyfikaty globalne (EN Grade2/CE/FCC/CB/CCC/IC/RCM) 
 Szeroki zakres obsługiwanego napięcia zasilania 9-16 V DC, ochrona przed odwrotną polaryzacją 
 Dostępne elementy do montażu ściennego/sufitowego (sprzedawane osobno) 
 Technologia IFT zapobiega fałszywym alarmom 

 



 

            

 
 
 Zatwierdzenie 

Klasa EN 2 

CE 

FCC 

CB 

CCC 

IC 

RCM 

 

 Specyfikacja 
Wydajność wykrywania 

Zakres wykrywania: 12 m 

Kąt wykrywania: 85,9° 

Zakres prędkości 0.3 do 2 m/s 

Regulacja czułości Wysoki, Auto, Niski 

Odporność na zwierzęta 

domowe 
Do 10 kg 

Cyfrowa kompensacja 

temperatury 
Tak 

Ochrona strefy pełzania Tak 

Filtr białego światła 6500 luksów 

Częstotliwość mikrofal 24 Ghz (24.15 Ghz do 24.25 Ghz) 

Funkcje oprogramowania 

Szczelny układ optyczny Tak 

Zabezpieczenie sabotażowe Przedni panel 

Funkcje sprzętowe 

Wskaźnik LED 

Zielony (naruszenie PIR) 

pomarańczowy (naruszenie toru mikrofalowego) 

niebieski (alarm) 

Zasilanie 

Zasilanie 9 do 16 V DC (standard: 12V DC) 

Pobór mocy Maks. 17 mA 

Ogólne 

Zastosowanie Montaż wewnątrz pomieszczeń 

Wymiary 65,7 mm (2,59") × 103,8 mm (4,09") × 45,5 mm (1.79") 

Waga 99 g (3,5 oz) 

Temperatura przechowywania -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F) 

Temperatura robocza -10°C do 55°C (14°F do 131°F) 

Wilgotność podczas pracy 10% do 90% 

Wysokość instalacji 1,8 m do 2,4 m 

Metoda instalacji Montaż ścienny lub sufitowy 

Uchwyty Opcjonalne uchwyty ścienne i sufitowe 

Kolor: Biały 



 

            

 

 

 
 Akcesoria 
 Opcjonalne 

Uchwytsufitowy 

DS-PDB-IN-Ceiling 

Wewnętrzny uchwyt 

montowany na suficie 

Uchwyt uniwersalny 

DS-PDB-IN-Universal 

Wewnętrzny 

uchwytuniwersalny 

Uchwyt ścienny 

DS-PDB-IN-Wall 

Wewnętrzny uchwyt 

ścienny 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostępny model 
DS-PDD12-EG2 



 

 

 

 


