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Spesifikasjoner 

Driftsspenning 3 VDC
Batteri 2 × CR123A
Frekvensbånd 868,0–868,6 MHz
Radioeffekt, Maks. 20 mW
Deteksjonsvinkel Horisontal: 4,5 ° 

Vertikal: Justerbart
Følsomhet Justerbar, 3 trinn
Kapslingsgrad IP54
Driftstemperatur -25 til +60 °C
Maks. relativ fuktighet 95 %
Mål (B × H × D) 123 × 174 × 88 mm
Vekt 615 g

Bestillingsinformasjon 

WP 868 GU Dobbel gardindetektor
CR123A-1BP Lithium 3 V batteri

Gardindetektoren har 4 sensorer som lager en smal vegg eller 
“gardin” på opptil 15 meter til hver side, i motsetning til en vanlig 
PIR som har et bredt og stort deteksjonsfelt.

Denne gjør det umulig å komme gjennom en portåpning, et vindu 
eller annen åpning uten å bli oppdaget, samtidig som den gjør 
det mulig å benytte området/rommet i armert tilstand. Derfor er 
den godt egnet for utstillingslokaler, museer, lagerbygg og andre 
steder hvor diskré sikring kreves.

Detektoren er beskyttet mot maskering og kan monteres for å 
overse kjæledyr.

• Inntil 1700 meter radiorekkevidde uten hindringer.
• Opptil 4 års batterilevetid med standard innstillinger.
• Rekkevidde for deteksjon justeres bak på selve detektoren, 

mellom 4 til 15 meter. Bruk Deteksjonstest i appen ved 
montering for tilpassing.

• Nærdeteksjon sørger for at øvre PIR-sensor peker 40° 
nedover, for å utelukke eventuelle blindsoner nær selve 
detektoren.

• Ved montering på vegg kan PIR-sensorene vinkles 3° 
horisontalt utover individuelt for hver side. Dette for å 
unngå at hindringer som taknedløp og andre utstikk på 
veggen skal hindre deteksjon.

• Fysisk justering bak på selve detektoren for nærdeteksjon, 
avstand og horisontal vinkel.

• Følsomhet, antimaskering og deaktivering kan settes 
individuelt i app.

• Bør monteres under tak, da linseåpningene på hver side 
ikke må utsettes for snøfokk osv.
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