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RWX350DC800A - (Beyond DT-WL) 
2-way Ασύρματος Ανιχνευτής PIR+M/W + Κάμερα 

 Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής DT με ενσωματωμένη έγχρωμη κάμερα υψηλής ανάλυσης 

 Κρυστάλλινες εικόνες για επαλήθευση οπτικού συναγερμού, μέρα και νύχτα μέσω της εφαρμογής iRISCO για κινητά 

 Μοναδική λύση ηλιακής ενέργειας που επιτρέπει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (προαιρετικό) 

 Ελάχιστος ρυθμός ψευδούς συναγερμού λόγω των υψηλών τεχνολογιών απόδοσης εντοπισμού 

 Ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας PIR  Διπλού στοιχείου & Microwave K Band 

 Προηγμένοι αλγόριθμοι ανίχνευσης εξωτερικού χώρου: Sway Recognition , Digital Correlation  

 Μέθοδος ανίχνευσης anti-Mask: Ενεργό υπέρυθρο 

 Προστατευτικό κάλυμμα αισθητήρα για την αποφυγή ψευδών συναγερμών από έντομα  

 Άμεση ηλιακή ασυλία για προστασία από λευκό φως για την αποφυγή ψευδών συναγερμών  

Η τεχνολογία Sway Recognition ™ της RISCO Group αναγνωρίζει και απορρίπτει αντικείμενα που ταλαντεύονται και κινούνται 
επανειλημμένα, όπως ταλαντεύονται θάμνοι και δέντρα, εξαλείφοντας τα ως συμβάντα εισβολής. 

Η τεχνολογία Digital Correlation ™ διασφαλίζει ότι μόνο οι στόχοι που προκαλούν παρόμοια και συσχετιζόμενα σήματα και στα 
δύο κανάλια PIR θεωρούνται πιθανές απειλές. 
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Κάλυψη  12m, 90°  

Τοποθέτηση 2.2m 

Μικρόκυμα K-band, 2 κανάλια 

PIR 2 αισθητήρες διπλού στοιχείου, 2 ξεχωριστοί φακοί 

Φιλικό προς τα κατοικίδια  Ζώα ύψους έως 35 εκατοστών 

Τύπος μπαταρίας 3 x CR123 3V μπαταρία λιθίου 

Κατανάλωση 25µA σε κατάσταση αναμονής. Μέγιστο 200mA κατά τη λήψη με φλας 

Συχνότητα 869.52 MHz 

Τυπική διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 χρόνια (6 χρόνια με ηλιακή επιλογή) 

Βαθμός Προστασίας ΙΡ65 

Φιλτράρισμα Προστασία από λευκό φως  

Μετάδοση επίβλεψης 0-255 minutes 

Ανοσία RF  10MHz to 3GHz. Σύμφωνα με EN50130-4  

Τύπος κάμερας Αισθητήρας ψηφιακής εικόνας CMOS 

Ελάχιστη Φωτεινότητα 0 Lux 

Οπτική γωνία H 90°, H 71° 

Λοιπά χαρακτηριστικά κάμερας 
Εικόνες σε συναγερμό: 1 έως 7 εικόνες 

Διάστημα εικόνας: 0,5, 1, 2 δευτερόλεπτα 

Προ-συναγερμός: Ναι ή Όχι (Λήψη εικόνας σε κάθε συναγερμό) 
Ανάλυση εικόνας: QVGA 320X240 ή VGA 640X480 

Ποιότητα εικόνας: Υψηλή, Χαμηλή 

Εικόνα: Έγχρωμη ή ασπρόμαυρη 

Θερμοκρασία λειτουργίας -25° to 65°C 

Διαστάσεις 167mm x 88mm x 106mm 
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