سری SP7100





بسیار حساس همراه با دقت باال
قابلیت کنترل و تنظیمات از طریق کامپیوتر و نرم افزار
قابلیت اتصال به باتری
دارای  UPSداخلی

سیستمهای حفاظت پیرامونی

سیستم حفاظت پیرامونی

سیستم حفاظت پیرامونی سنسور دفنی
SP4400/SP4800
سامانه حفاظتی فنس برقدار؟
سامانه حفاظتی فنس برقدار ،سیستم بازدارنده و همچنین سیستم شناسایی است که با ایجاد یک
حصار الکتریکی مانع از عبور متجاوزین میگردد.
سری  SP7000ساخت این شرکت یک مرکز کنترل الکترونیکی فنس برقدار می باشد که پالسهای
الکتریکی با ولتاژ  4تا  01کیلو ولت را در مدت زمانهای مشخص بر روی فنس الکتریکی و یا
حصاری ارسال می کند .این پالسهای الکتریکی سیستم عصبی انسان را تحریک می نمایند.
ولتاژ این شوک ها انواع مختلفی دارد  :حالت ناراحت کننده – حالت دردناک و حتی حالت مرگ
آور .
این حصارها برای باال بردن ضریب امنیتی در مناطق حساس کاربرد دارند .مرکز کنترل
الکترونیکی سری  SP7000قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت  RS232/RS485را
دارد.
همچنین سری  SP7000مجهز به  UPSداخلی و قابلیت اتصال باطری اضطراری را دارا می
باشد.

سیستم حفاظت پیرامونی سنسور دفنی
SP4400/SP4800

SAT Patrol Processor Module
اندازه جعبه: 140 x 300 x 90 mm
اندازه برد مرکزی: 138 x 250 mm (main board), 70 x 80 mm (analyzer)
دمای کارکرد: -40C to +85C (

)دارای لیسانس از شرکت

برق ورودی: AC 85V～265V 50Hz
Power Supply：AC 85V～265V 50Hz
Operating Environment：T：-25～+55℃
Humidity：≤95%
Output Parameter：
Peak High Voltage Output：4KV～10.5KV(Adjustable)
Peak Low Voltage Output： 600v- 1.5kv(Adjustable)
Peak Pulse Current: <10A
Pulse Duration：≤0.1
Pulse Interval Time：1s～1.2s
Max Output Electric Quantity Per Pulse：2.5mC
Max Output Energy Per Pulse：≤5.0J
System Power Consumption：≤15W
Shell Material：ABS
باطری بک آپ: 2.4mAh
نرم افزار: SAT Patrol Logger / بدون نرم افزار قابل استفاده است
تنظیمات فصلی:

افزار

نیاز به تنضیمات فصلی توسط نرم
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