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Mitech® oferuje kompletną gamę niezawodnych zabezpieczeń obwodowych,
chroniących przed wtargnięciem niepożądanych osób. Są to włoskie, wysokiej
jakości produkty, powstałe na potrzeby branży budowlanej, przemysłu i ochrony
obszarów wrażliwych.
Firma stale inwestuje w badania i rozwój, stosując innowacyjne technologie
opracowane z myślą o dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu
zabezpieczeń obwodowych zapewniających maksymalną ochronę otoczenia.
Dzięki bezpośredniemu zarządzaniu i sporządzaniu kompletnej dokumentacji
produktów, Mitech® wyróżnia się na tle konkurencji szczególną dbałością o
zapewnianie klientom wsparcia na etapie planu projektowego oraz konfiguracji
produktu w ramach obsługi posprzedażowej.
Obecnie Mitech® korzysta z szerokiej sieci dystrybucji nie tylko na rynku
włoskim. W ciągu ostatnich lat firma szybko rozszerzała działalność poza
granicami Włoch dzięki współpracy z dystrybutorami zabezpieczeń i integratorami
rozwiązań.
Maurizio Fantoni
Założyciel i Dyrektor Generalny
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ZABEZPIECZENIA OBWODOWE
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GARDEN i TOWER MAGNUS

KOLUMNY – PODWÓJNA TECHNOLOGIA: PODCZERWIEŃ I MIKROFALE
Dostępne w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej

GARDEN i TOWER MAGNUS to nowe kolumny ochrony obwodowej podwójnej
technologii zapewniające najwyższą niezawodność i wydajność. Kolumny GARDEN
pozwalają na montaż lamp oświetleniowych. Takie połączenie estetyki a jednocześnie
funkcjonalności i niezawodności sprawdzi się w wielu lokalizacjach. Urządzenie jest
wyposażone w okablowanie i gotowe do montażu. Składa się z nadajnika i odbiornika.
Nadajnik nadaje zakodowaną sekwencję wiązek podczerwieni i fal elektromagnetycznych
wysokiej częstotliwości skierowaną do odpowiedniego odbiornika. Swój niewielki rozmiar
zawdzięcza rezygnacji z nieporęcznej anteny parabolicznej. W to miejsce zastosowano
nowoczesną antenę planarną. Kolumny GARDEN i TOWER MAGNUS doskonale sprawdzą
się w trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura, mgła, wilgotność, porywisty
wiatr). To wszystko dzięki wbudowanemu regulatorowi temperatury, układowi dyskwalifikacji
alarmów oraz wytrzymałej konstrukcji z aluminium.
Kod produkt TOWER: TW MA
Kod produkt GARDEN: GAR MA
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

Garden Magnus

Tower Magnus

DOPPIA LENTE

Portata massima 100 m

P

PRZYKLADY INSTALACJI
Rozwiązanie z kolumnami jednokierunkowymi

Rozwiązanie z kolumnami dwukierunkowymi

Rozwiązanie z kolumnami jednokierunkowymi
i dwukierunkowymi

Nera
Portata massima 5 m
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Bian
Po

TOWER + TW CAMCAP

TOWER + TW PRCAP

GARDEN + LUMYA

GARDEN + GAR LAMP

TOWER

WERSJA JEDNOKIERUNKOWA

WERSJA DWUKIERUNKOWA

WERSJE

AKCESORIA
GAR POW
GAR WL
TW PRCAP
GAR GR (standard)
Pokrywa
Podstawa do osadzania Podstawa do montażu Zasilacz podwójny
12 V DC – 1,5 A z wbudowanym
ściennego
w gruncie
czujnikiem
200 x 210 mm Ø 33 cm 200 x 210 mm Ø 33 cm 24 V AC – 2,0 A
nacisku

GAR LAMP
Ø 32 cm
klosz
klosz
koniakowy
biały

GAR
TW
LUMYA CAMCAP

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny i minimalny

Maksymalny: 100 m – minimalny: 15 m (w sprawie odległości poniżej 15 m prosimy o kontakt z dostawcą)

Średnica i wysokość kolumny

Średnica: 14 cm – wysokość: 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 3,0 m (w sprawie wysokości niestandardowych prosimy o kontakt z dostawcą)

Budowa kolumny

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR

Zasilanie

12 V DC – 24 V AC (do grzałek)

Dyskwalifikacja

Automatyczna

Pobór prądu

390 mA (TX 120 mA - RX 270 mA) - Maksymalny pobór mocy przez grzałki: RX 30W - TX 30W

Temperatura pracy

Od -35°C do +70°C (z regulatorem ogrzewania)

Klasa ochrony

IP65

Akcesoria standardowe

Podstawa do montażu na podłożu lub do ściany

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalna liczba wiązek

18

Kąt ustawienia w pionie i w poziomie

W pionie 30° – w poziomie 180°

Układ wykrywania

OR-AND z możliwością zdalnego załączenia parametrem AND

Układ zapobiegający oślepianiu

Automatyczny, z możliwością wyłączenia

Czas naruszenia

Regulowany w zakresie od 50 do 500 ms

Wyjście alarmowe i sabotażowe

Alarmowe: styk (NC/NO) - sabotażowe: styk (NC)

Wskaźniki LED

Zasilanie, Grzałki, Oślepianie, Słaby sygnał, Wykrywanie, Alarm

Sygnał podczerwieni

Impulsowy, zakodowany

Wysokość wiązki

Wysokość: 2,5 m - szerokość: minimalna 0,6 m, maksyma 2,4 m

Częstotliwość robocza

24 000 – 24 250 GHz (250 dostępnych kanałów)

Komunikacja szeregowa

RS485

Wykrywana prędkość ruchu

Od 0,1 do 10,0 m/s

Kąt ustawienia w poziomie

180°

Maksymalny sygnał przełączany przez wyjście

Prąd maksymalny 30 mA – napięcie maksymalne 72 V

TECHNOLOGIA PODCZERWIENI

TECHNOLOGIA MIKROFALOWA

Gotowość do pracy po włączeniu

10 s

Maksymalny czas resetowania po sygnale alarmowym

10 s

Minimalny czas trwania sygnału

5s

Wyjście alarmowe

Normalnie zwarty (NC)
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GARDEN i TOWER IR

KOLUMNY – PODWÓJNA TECHNOLOGIA: PODCZERWIEŃ I MIKROFALE
Dostępne w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej

GARDEN i TOWER IR to kolumny obwodowe z podwójną soczewką, emitujące
wiązki skrzyżowane. Kolumny GARDEN pozwalają na montaż lamp oświetleniowych.
Takie połączenie estetyki a jednocześnie funkcjonalności i niezawodności sprawdzi się w wielu lokalizacjach. Obie wersje są wyposażone w okablowanie i gotowe do montażu. Składają
się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik emituje zakodowaną sekwencję wiązek
podczerwieni wykrywaną przez wszystkie odbiorniki. Kolumny nie wymagają synchronizacji
przewodowej, ponieważ każda wiązka jest rozpoznawana za pomocą zróżnicowanych kodów
optycznych (synchronizacja optyczna). Kolumny GARDEN i TOWER IR doskonale sprawdzają
się w trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura, mgła, wilgotność, porywisty
wiatr). To wszystko dzięki wbudowanemu regulatorowi temperatury, układowi dyskwalifikacji
oraz wytrzymałej konstrukcji z aluminium.
Kod produkt TOWER: TW
Kod produkt GARDEN: GAR
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

PRZYKLADY INSTALACJI
Rozwiązanie z kolumnami jednokierunkowymi
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Rozwiązanie z kolumnami dwukierunkowymi

Rozwiązanie z kolumnami jednokierunkowymi
i dwukierunkowymi

TOWER + TW CAMCAP

TOWER + TW PRCAP

GARDEN + LUMYA

GARDEN + GAR LAMP

TOWER

WERSJA JEDNOKIERUNKOWA

WERSJA DWUKIERUNKOWA

WERSJE

AKCESORIA
GAR GR (standard)
Podstawa do osadzania
w gruncie
200 x 210 mm Ø 33 cm

GAR WL
Podstawa do montażu
ściennego
200 x 210 mm Ø 33 cm

GAR POW
Zasilacz podwójny
12 V DC – 1,5 Ah
24 V AC – 2,0 Ah

TW PRCAP
Pokrywa z
wbudowanym
czujnikiem nacisku

GAR LAMP
Ø 32 cm
klosz koniakowy
klosz biały

GAR LUMYA

TW CAMCAP

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny i minimalny

Maksymalny: 100 m – minimalny: 15 m (w sprawie odległości poniżej 15 m prosimy o kontakt z dostawcą)

Wysokość kolumny

1,0 m – 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 3,0 m (w sprawie wysokości niestandardowych prosimy o kontakt z dostawcą)

Średnica kolumny

14 cm

Obudowa kolumny

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR

Zasilanie

12 V DC – 24 V AC (do grzałek)

Dyskwalifikacja

Automatyczna

Maksymalny pobór prądu współczynnik absorpcji

390 mA (TX 120 mA – RX 270 mA) - maksymalny pobór mocy przez grzałki: RX 30 W – TX 30 W

Temperatura pracy

Od -35°C do +70°C (z regulatorem ogrzewania)

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalna liczba wiązek

50 wiązek skrzyżowanych

Kąt ustawienia w pionie

Pionie: 30° - poziomie: 180°

Układ wykrywania

OR-AND z możliwością zdalnego załączenia paramteru AND

Układ zapobiegający oślepianiu

Automatyczny, z możliwością wyłączenia

Czas naruszenia

Regulowany w zakresie od 50 do 500 ms

Wyjście alarmowe i sabotażowe

Alarmowe: styk (NC/NO) - sabotażowe: styk (NC)

Wskaźniki LED

Zasilanie, Grzałki, Oślepianie, Słaby sygnał, Wykrywanie, Alarm

Sygnał podczerwieni

Impulsowy, kodowany

Klasa ochrony

IP65

Akcesoria standardowe

Podstawa do montażu w gruncie lub na ścianie
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MICRO 8

CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA W WERSJI MINI Z ANTENĄ PLANARNĄ

MICRO 8 to nowa, cyfrowa, obwodowa bariera mikrofalowa o zasięgu maksymalnym do
200m, średnicy obudowy 8 cm i niewielkiej szerokości wiązki (tylko 1,2 m). Składa się z
nadajnika i odbiornika. Nadajnik emituje fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
bezpośrednio do odpowiedniego odbiornika. Urządzenie mikrofalowe, zamiast anten
parabolicznych wykorzystuje anteny planarne nowej generacji opracowane dla wojska.
Dzięki temu jest takie niewielkie.
MICRO 8 doskonale sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura,
mgła, wysoka wilgotność porywisty wiatr).

Kod produktu: MICRO 8
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny i minimalny

Maksymalny 200 m, minimalny 5 m

Średnica i wysokość kolumny

Średnica 8 cm, wysokość 20 cm

Obudowa kolumny

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR

Zasilanie

12 V DC

Maksymalny pobór prądu

390 mA (TX 120 mA – RX 270 mA)

Wysokość wiązki

2,5 m

Szerokość wiązki

zasięg 50 m: 0,6 m na odległości 25 m
zasięg 100 m: 1,2 m na odległości 50 m
zasięg 200 m: 2,4 m na odległości 100 m

Częstotliwość robocza

24 000 - 24 250 GHz (pasmo K)

Dostępne kanały częstotliwości

250

Komunikacja szeregowa

RS485

Wykrywana prędkość ruchu

Od 0,1 do 10,0 m/s

Regulacja w poziomie

180°

Maksymalny czas resetowania po sygnale

10 s

Minimalny czas trwania sygnału

5s

Wyjście alarmowe

Normalnie zwarte (NC)

Stopień ochrony

IP 65

Akcesoria standardowe

Uchwyt do montażu na słupie lub ścianie
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AKCESORIA
MICRO PL
Słupek do montażu w gruncie,
wysokość 110 cm

FTN POW
Zasilacz podwójny
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FOSTER i FOSTER Power

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
Dostępne w wersji z pojedynczą lub podwójną soczewką

FOSTER to obwodowa bariera IR z wiązkami skrzyżowanymi, o nowoczesnym wyglądzie i
niewielkich wymiarach, służąca do zabezpieczania obszarów na zewnątrz budynku. Bariera
FOSTER jest wyposażona w okablowanie i gotowa do montażu. Składa się z nadajnika i odbiornika.
Nadajnik emituje zakodowaną sekwencję wiązek podczerwieni wykrywaną przez wszystkie
odbiorniki. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zaawansowanej technologii jest to produkt
najwyższej jakości w przystępnej cenie. Duży wybór wersji i wysokości umożliwia montaż na
słupku lub ścianie i stosowanie z kolumnami TOWER i GARDEN IR. FOSTER jest standardowo
wyposażony w automatyczny regulator temperatury i układ dyskwalifikacji, a ponadto cechuje
go wytrzymała konstrukcja z aluminium, dzięki czemu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i
niezawodność. FOSTER Power to wersja ze zintegrowanym zasilaczem.
Kod produkt FOSTER: FTN
Kod produkt FOSTER Power: FTN PW
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny na zewnątrz

100 m (Foster z soczewkami podwójnymi) – 70 m (Foster z soczewkami pojedynczymi)

Zasięg minimalny na zewnątrz

4 m dla wersji o wys. 1,0 m - 15 m dla wszystkich innych wersji (w sprawie odległości poniżej 15 m prosimy o kontakt z dostawcą)

Wysokość bariery

1,0 m - 1,5 m - 2,0 m - 2,5 m - 3,0 m (w sprawie wysokości niestandardowych prosimy o kontakt z dostawcą)

Szerokość i głębokość bariery

Szerokość: 6,4 cm – głębokość: 6,9 cm

Budowa bariery

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR

Zasilanie

12 V DC – 24 V AC (do grzałek)

Dyskwalifikacja

Automatyczna

Maksymalny pobór prądu

390 mA (TX 120 mA – RX 270 mA) - maksymalny pobór mocy przez grzałki: RX 30 W – TX 30 W

Temperatura pracy

Od -35°C do +70°C (z regulatorem ogrzewania)

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalna liczba soczewek i wiązek

Soczewki: 5 soczewek podwójnych - wiązki: 50 wiązek skrzyżowanych

Kąt ustawienia w pionie i w poziomie

W pionie: 30° – W poziomie: 180°

Układ wykrywania

OR - AND z możliwością zdalnego załączenia parametrem AND

Układ zapobiegający oślepianiu

Automatyczny, z możliwością wyłączenia

Czas zadziałania

Regulowany w zakresie od 50 do 500 ms

Wyjście alarmowe i sabotażowe

Wyjście alarmowe: Przekaźnik (NC/NO) - wyjście sabotażowe (NC)

Wskaźniki LED

Zasilanie, Grzałki, Oślepianie, Słaby sygnał, Wykrywanie, Alarm

Sygnał podczerwieni

Impulsowy, zakodowany

Klasa ochrony

IP65

FTN WL
Montaż ścienny

FTN SUP
Montaż na słupku

FTN PL
Słupek do montażu w gruncie,
wysokość 2,0 m

GAR POW
Zasilacz podwójny
(12 V dc – 24 V ac)

PRZYKLADY INSTALACJI
Rozwiązanie do montażu na słupkach
Przykład 1
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Rozwiązanie do montażu na słupkach
Przykład 2

Rozwiązanie do montażu ściennego

Rozwiązanie w połączeniu z kolumnami
dwukierunkowymi GARDEN i TOWER IR
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GEMINI i QUAD

AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI Z PODWÓJNYMI SOCZEWKAMI
Dostępne w czterech wersjach: GEMINI 30, GEMINI 60, GEMINI 100 i QUAD
GEMINI to minibariera podczerwieni z podwójnymi soczewkami i o niewielkich wymiarach.
Gotowa do montażu, składa się z nadajnika i odbiornika z 8 częstotliwościami
cyfrowymi do wyboru. GEMINI jest dostępna w trzech wersjach i przeznaczna
do montażu na słupku, ścianie lub w połączeniu ze skrzynką kolumn TOWERGARDEN. Jest wytrzymała, bezpieczna, łatwa w montażu, nie wymaga synchronizacji
przewodowej, a jednocześnie dostępna w bardzo korzystnej cenie.
QUAD to wersja o maksymalnej pojemności zewnętrznej 200 m.
Kod produkt GEMINI: GEMINI 30 – GEMINI 60 – GEMINI 100
Kod produkt QUAD: QUAD
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

GEMINI

QUAD

PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny na zewnątrz

100 m (GEMINI 100)
60 m (GEMINI 60)
30 m (GEMINI 30)
200 m (QUAD)

Zasięg minimalny na zewnątrz

50 m (GEMINI 100)
30 m (GEMINI 60)
15 m (GEMINI 30)
100 m (QUAD)

Wymiary GEMINI
Wymiary QUAD

GEMINI: 170 x 80 x 80 mm
QUAD: 310 x 95 x 95 mm

Wyposażenie

Wyposażona w okablowanie, gotowa do montażu

Synchronizacja

Optyczna, ustawianie celownikiem i sygnałem LED

Zasilanie

12 Vdc

Kąt ustawienia w pionie

20°

Kąt ustawienia w poziomie

180°

Temperatura pracy

Od -25°C +55°C

Dyskwalifikacja

Automatyczna

Sygnał dźwiękowy

Brzęczyk alarmowy i stanu podczas programowania

Czas naruszenia

Regulowany w zakresie od 50 do 240 ms.

Zgodność z normami

CEl 79/2

Zgodność z dyrektywą

RoHS 2011/65/UE

Klasa ochrony

IP55

Akcesoria standardowe

Słupek i wsporniki do montażu ściennego

Pełna gwarancja

3 lata
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GEMINI

QUAD
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ZABEZPIECZENIA DRZWI I OKIEN
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WINNER I ROYAL
AKTYWNE BARIERY PODCZERWIENI

WINNER ma synchronizację przewodową, ROYAL ma synchronizację optyczną
WINNER i ROYAL to bariery IR z podwójnymi diodami i wiązkami równoległymi.
WINNER ma synchronizację przewodową, ROYAL ma synchronizację optyczną.
Obie wersje składają się z dwóch symetrycznych listew montowanych po obu stronach
wejścia do chronionego pomieszczenia. Umożliwiają wykrywanie wtargnięcia, a jednocześnie
bezproblemowe poruszanie się w pomieszczeniu mimo otwartych drzwi i okien. Dzięki
niewielkim wymiarom można je łatwo montować na niewielkiej przestrzeni
również między drzwiami i oknami, przy roletach, żaluzjach lub okiennicach.
Wersja WINNER jest dostępna w kolorze białym i czarnym.
ROYAL, tylko w kolorze czarnym
Kod produkt WINNER: WIN
Kod produkt ROYAL: ROY
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wysokość bariery

0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 3,0 m (w sprawie wysokości
niestandardowych prosimy o kontakt z dostawcą)

Szerokość i głębokość bariery

2,5 cm

Budowa bariery

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR, wymiary specjalne listew dostępne na zamówienie

Wyposażenie

Wyposażona w okablowanie, gotowa do montażu

Temperatura pracy

Od -25°C do +70°C

Sygnał podczerwieni

Impulsowy, kodowany

Zasięg maksymalny na zewnątrz

15 m (wersja czarna) – 3,5 m (wersja biała)

Zasięg minimalny na zewnątrz

20 cm dla wszystkich wysokości

Zasilanie

12 Vdc

Maksymalny pobór prądu

110 mA - TX+RX

Synchronizacja

Przewodowa

Maksymalna liczba soczewek

10 soczewek podwójnych

Maksymalna liczba wiązek

20 liniowych (regulowane w obrębie listwy)

Układ wykrywania

OR - AND

Czas naruszenia

Regulowany w zakresie od 50 do 500 ms

Wyjście alarmowe

Przekaźnik (NC)

Wyjście sabotażowe

Styk normalnie zw. (NC)

Wskaźniki LED

Synchronizacja – Alarm

Klasa ochrony

IP54

AKCESORIA
WIN TW
Uchwyt z regulacją kąta

180°
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TRENDY
AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI

kompatybilna z dowolnym nadajnikiem radiowym
TRENDY to bariery IR z podwójnymi diodami i wiązkami równoległymi, kompatybilne z
dowolnym nadajnikiem radiowym.
TRENDY składają się z dwóch symetrycznych listew montowanych po obu stronach wejścia
do chronionego pomieszczenia.
Umożliwiają wykrywanie wtargnięcia, a jednocześnie bezproblemowe poruszanie się w
pomieszczeniu mimo otwartych drzwi i okien.
Dzięki niewielkim wymiarom można je łatwo montować na niewielkiej przestrzeni również
między drzwiami i oknami, przy roletach, żaluzjach lub okiennicach.
Kod produkt TRENDY: TR
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wysokość bariery

0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m – 2,5 m – 3,0 m
(w sprawie wysokości niestandardowych prosimy o kontakt z dostawcą)

Szerokość i głębokość bariery

2,5 cm

Budowa bariery

Wytłaczana z aluminium i poliwęglanu IR, wymiary specjalne listew dostępne na
zamówienie

Wyposażenie

Wyposażona w okablowanie, gotowa do montażu

Temperatura pracy

Od -25°C do +70°C

Sygnał podczerwieni

Impulsowy, kodowany

Zasięg maksymalny na zewnątrz

5m

Zasięg minimalny na zewnątrz

20 cm dla wszystkich wysokości

Zgodność

Wersja TRENDY jest zgodna z dowolnym nadajnikiem radiowym

Zasilanie

Baterie litowe 3,6 V/4800 mAh (czas działania 2 lata)

Maksymalny pobór prądu

220 mA – TX + 220 mA – RX

Synchronizacja

Optyczna

Maksymalna liczba soczewek

6 soczewek podwójnych

Maksymalna liczba wiązek

12 liniowych (regulowane w obrębie profilu)

Układ wykrywania

OR-AND

Czas naruszenia

200 ms

Wyjście alarmowe

Przekaźnik (NC)

Wyjście sabotażowe

Styk normalnie zw. (NC)

Wskaźniki LED

Synchronizacja – Alarm

Klasa ochrony

IP54

AKCESORIA
WIN TW
Uchwyt z regulacją kąta

180°
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TWIN WS i TWIN
KURTYNOWE, PODWÓJNE CZUJNIKI PIR Z WŁASNYM ZASILANIEM, KOMPATYBILNE Z DOWOLNYM NADAJNIKIEM RADIOWYM

Dostępne w kolorze białym i brązowym z maskownicą

TWIN WS to nowe, podwójne pasywne czujniki podczerwieni do drzwi i okien.
Zasilane bateriami litowymi i zgodne z dowolnym nadajnikiem radiowym do montażu wewnętrznego (9 x 3,5 cm), z podwójną
maskownicą. Odporność na czynniki atmosferyczne i zmniejszone wymiary sprawiają, że doskonale sprawdzają się do zabezpieczania drzwi i okien
Kod produkt TWIN WS: TWIN WS B (biały) i TWIN WS M (brązowy)
Kod produkt TWIN: TWIN B (biały) i TWIN M (brązowy)
Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

TWIN WS
PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny 4 m
Kompatybilne z dowolnym nadajnikiem radiowym
Zasilane 1 baterią litową 3,6 V
Podwójny antymasking (mechanizm wykrywania zasłonięcia)
Wymiary 280 x 40 x 26 mm
Kąt wykrywania w poziomie 35°
Temperatura pracy od -20°C do +50°C (wilgotność 85%)
Par. programowania AND/OR
Liczba impulsów 1 lub 2 w ciągu 2,5 s
Przełącznik LED ON/OFF
Automatyczne wyrównywanie temperatury
4 strefy wykrywania
Klasa ochrony IP54

TWIN
PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny 4 m
Zasilanie 11,5/15,5 V CC
Antymasking (mechanizm wykrywania zasłonięcia)
Wymiary 190 x 30 x 26 mm
Kąt wykrywania w poziomie 35°
Temperatura pracy od -20°C do +50°C (wilgotność 85%)
Możliwość programowania AND/OR
Liczba impulsów 1 lub 2 w ciągu 2,5 s
Przełącznik LED ON/OFF
Automatyczne wyrównywanie temperatury
4 strefy wykrywania
Klasa ochrony IP54
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SMART i RELLOS

CZUJNIKI KURTYNOWE Z PODWÓJNĄ TECHNOLOGIĄ
Dostępne w kolorze białym i brązowym
SMART to czujnik wykorzystujący podwójną technologię, służący do zabezpieczania drzwi i okien. Szczególnie
wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i zmniejszone wymiary sprawiają, że stanowi doskonałe zabezpieczenie wyraźnie
wyznaczonych i chronionych obszarów. SMART tworzy zwartą barierę kurtynową ok. 7,5 st. i umożliwia regulację zasięgu do 2
metrów. Dostępny w kolorze białym i brązowym. W zestawie narożny wspornik do montażu ściennego.
RELLOS to czujnik kurtynowy do zabezpieczania drzwi i okien. Zmniejszone wymiary i możliwość automatycznego wyrównywania nagłych wahań temperatury umożliwia eksploatację również w bardzo trudnych warunkach.
RELLOS tworzy barierę kurtynową ok. 7 st., ma zasięg maksymalny 8 metrów i jest dostępny w kolorze białym i brązowym.
Kod produkt SMART: SMART B (biały) i SMART M (brązowy)
Kod produkt RELLOS: RELLOS B (biały) i RELLOS M (brązowy) - Kompletna lista kodów i cen znajduje się w cenniku.

SMART
PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny 12 m
Zasilanie 10–16 V DC
Niewrażliwy na światło białe
Kąt wykrywania w pionie 80°, w poziomie 7,5°
Zabezpieczenie przed kolizją
Aktywna antymaska (mechanizm wykrywania zasłonięcia) IR
Mikrofala 24 GHz
Niewrażliwość do 2 GHz
Listwa przystosowana do trudnych warunków atmosferycznych
Wymiary 115 x 40 x 45 mm
Klasa ochrony IP54

RELLOS
PARAMETRY TECHNICZNE
Zasięg maksymalny 8 m
Zasilanie 11,5–15,5 V DC
Kąt wykrywania w pionie 60°, w poziomie 7°
Niewrażliwość do 2 GHz
Niewrażliwy na światło białe
Listwa przystosowana do trudnych warunków atmosferycznych
Wymiary 95 x 28 x 35 mm
Klasa ochrony IP54
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Biura
Via Roncaglia, 14 - 20146 MEDIOLAN - Włochy
Tel. +39 02 48006383 - Fax +39 02 48025620
info@mitech-security.com - www.mitech-security.com

Dział produkcji
Via Ramazzone, 23 - 43010 FONTEVIVO (PR) - Włochy

MIWI URMET Sp. z o.o.
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91-341 Łódz, Polska
tel. + 48 42 616 21 00 - fax: + 48 42 616 21 13
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