Datasheet
UNii Draadloze detectie
KENMERKEN & VOORDELEN
Een passende oplossing voor elke situatie
Draadloos 868 Mhz

Elite

Betrouwbare binnen-en buiten detectie
Geweldig bereik en stijlvol uitgevoerd
Te koppelen aan UNii centrale middels UWI Elite

Alphatronics heeft een breed assortiment aan draadloze detectiemiddelen. Detectie is de verzamelnaam voor verschillende
componenten die worden toegepast in een beveiligingsinstallatie om zaken te signaleren en te detecteren.

Passief InfraRood (PIR) detector

PIR detector voor buiten of vochtige ruimtes

De Passief Infrarood, afkorting PIR,

Het toepassen van detectoren in vochtige

inbraakdetectie detectoren zijn de meest

ruimtes is niet eenvoudig. Vochtvorming

gebruikte passieve detectoren. Een PIR

op de lens of een boven gemiddelde

detecteert beweging zodra er beweging

omgevingstemperatuur, maken detectie

(warmte) door zijn detectie veld komt. Dit

vaak lastig en de kans op vals alarm groot.

kan doordat zijn werkingsgebied in zones

Speciaal voor deze toepassingen is deze

is verdeeld. Een object dat in twee of meer

detector ontwikkeld die uitstekend werkt in

zones wordt gedetecteerd, veroorzaakt een

zware omstandigheden.

alarm.

Rookmelder

Magneetcontact

Een rookmelder detecteert rook (optisch).

Magneetcontacten worden op ramen

Deze melders kunnen aangesloten worden

en deuren aangebracht en signaleren

op de beveiligingscentrales. Bij melding

wanneer deze open gaan of nog openstaan.

van brand komt een signalering binnen op

Draadloze magneetcontacten zijn er in

de centrale en volgt een brandalarm.

diverse uitvoeringen: Uitgevoerd met een
bekabelde ingang of met een eenvoudige
plakstrip.

Datasheet
Keyfob

Paniekpolszender

Moderne keyfob/handzender met

Door het indrukken van de draadloze paniek

eenvoudige, moderne drukknoppen voor een

polszender wordt er automatisch een melding

eenvoudige bediening. Deze 2-weg keyfob

verstuurd naar de draadloze ontvanger. Ideaal

is geschikt voor het in- en uitschakelen van

voor oudere mensen. Kinderen of omwonenden

het UNii inbraakpaneel. De keyfob heeft 4

worden direct gewaarschuwd in een noodsituatie.

knoppen: Deel, Totaal, Uitschakelen en AUX

De paniekknop kan om de pols worden gedragen en

(Bijv. voor het aansturen van een uitgang).

wordt geleverd inclusief polsband en halskoord.

Binnensirene

Buitensirene

Sirenes worden hoofdzakelijk toegepast als

Buitensirenes zijn geschikt voor buitengebruik,

waarschuwings- en alarmeringssignaal.

maar kunnen vanwege de robuuste uitvoering

Met een sirene kan een zeer sterk geluid

tevens uitstekend worden toegepast in magazijnen,

worden voortgebracht, waarmee een

fabrieken, etc.

signaal tot op kilometers afstand te horen

Inbrekers weten dat zij een buitensirene moeilijk

is, maar ook op kleinere schaal worden

kunnen saboteren. Buitensirenes hebben een

ze toegepast. In de particuliere sfeer of

accu en zullen bij sabotage van de centrale kast,

MKB vinden we (elektronische) sirenes in

zelfstandig blijven functioneren.

alarmsystemen voor brand en inbraak.

Watermelder

Glasbreukmelder

Een watermelder is ontwikkeld om de

De UNii glasbreukmelder kan worden toegepast

aanwezigheid van water of vocht te

op verschillende soorten glas: Gelaagd,

detecteren. De UNii watermelder bestaat

draadglas, gelamineerd en thermopane. De UNii

uit een melder met daaraan een bedrade

glasbreukdetector reageert op het geluid van brekend

sensorkabel. Als het vocht een bepaald

glas in verschillende frequenties; een lage frequentie

niveau bereikt, volgt er een signaal. Zodra

veroorzaakt door de klap tegen de ruit die de breuk

de melder dit signaal van de sensor

veroorzaakt en een hoge frequentie die het geluid is

ontvangt volgt er een alarmmelding.

van het brekende glas.

Bestelinformatie
ART.NR.

OMSCHRIJVING

ART.NR.

OMSCHRIJVING

004828

UNii Wireless PIR 12m

004824

UNii Wireless paniek polszender

004830

UNii Wireless PIR 11,3m

004836

UNii Wireless rookmelder, rond

004833

UNii Wireless buiten PIR AM

004826

UNii Wireless binnensirene

004834

UNii Wireless magneetcontact slim

004827

UNii Wireless buitensirene/flitser

004835

UNii Wireless magneetcontact

004840

UNii Wireless watermelder

004822

UNii Wireless keyfob

004842

UNii Wireless glasbreukmelder

004832

UNii Wireless PIR gordijn

004646

UNii Wireless interface Elite
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