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גלאי וילון PIR אלחוטי

אבטחה אופטימלית של  
חלונות ודלתות

פנימי בהתקנות  לשימוש  המיועד  דו-כיווני  אלחוטי   PIR וילון  גלאי  מציגה  ריסקו 
ביתיות ומסחריות להגנה על חלונות ודלתות זכוכית גדולות. הגלאי עושה שימוש 
בטכנולוגיית חסינות מאור השמש הייחודית של ריסקו, המצמצמת במידה ניכרת 
את מספר אזעקות השווא. גלאי הווילון מותקן בקלות על הקיר בסמוך לחלון או 

באמצעות תושבת אינטגרלית בזווית 90°. 

n 'בחירת טווח הכיסוי: 3 מ' או 6 מ
n 'גובה התקנה: עד 3 מ
n מנגנון מיוחד החוסם את האור הלבן הקורן מהשמש ומפנסי המכוניות
n עוצב במיוחד להחלפה קלה של הסוללה על ידי המשתמש
n כולל תושבת בזוית 90° להתקנה משמאל או מימין לחלון
n ניתן להתקנה עם כל המערכות האלחוטיות החד-כיווניות והדו-כיווניות של ריסקו

טכנולוגיה 
אלחוטית 
דו-כיוונית



כיסוי עדשה
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היתרונות הגלומים בטכנולוגיה אלחוטית דו-כיוונית

הטכנולוגיה האלחוטית הדו-כיוונית של קבוצת ריסקו מאפשרת תקשורת דו-כיוונית בין הרכזת לציוד 
ההיקפי האלחוטי ומבטיחה שכל רכיבי המערכת פועלים ביעילות.

n                      מופחתת RF תשדורות נשלחות ומתקבלות פעם אחת בלבד, מה שאומר פחות שידורים, משך שידור קצר יותר ותעבורת
    - מונע התנגשויות בין שידורים של מכשירים שונים

    - מאריך את חיי הסוללה
    - מאפשר התקנה של גלאים רבים יותר על שטח קטן

n אבחנה והגדרה מרחוק של הפרמטרים של כל הגלאים והאביזרים באמצעות לוח המקשים או תוכנת מחשב

גלאי וילון PIR אלחוטי

המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

| EN50131-2-2 Grade 2, Environmental Class II | EN50131-6: Type C

המוצרים  קו  ועל  האלחוטי  הוילון  גלאי  על  נוסף  למידע 
riscogroup.com  - ב  בקרו  אנא  ריסקו,  קבוצת  של  המלא 
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   מידע להזמנות
תיאור דגם

גלאי וילון אלחוטי RWX106 

3 מ' או 6 מ' טווח כיסוי

עד 3 מ' גובה התקנה

סנסור שני אלמנטים טכנולוגיית גילוי

Sunlight Protection טכנולוגיית סינון אופטי

433.92MHz תדר

לבחירה: חד-כיוונית או דו-כיוונית מצבי תקשורת אלחוטית

 CR123 3V סוללת ליתיום סוללה

כ-3 שנים חיי סוללה 

 uA 8-כ זרם במצב המתנה )סטנד-ביי(

40°C 10°- עדC טמפרטורת הפעלה

60°C 20°- עדC טמפרטורת אחסון

98.5 מ"מ x 35 מ"מ  x 31.5 מ"מ  מימדים

תושבת תלייה תושבת אינטגרלית 90° )להתקנה בצדי החלון(

מפרט:


