Inleiding inbraakbeveiliging
In dit hoofdstuk vindt u alle producten op het gebied van elektronische Inbraakbeveiliging.
Deze producten kunt u bestellen via de Security
verkoop afdeling. Onze medewerkers op de verkoop binnendienst en uw account manager voorzien u graag van advies over de toepassing en het
gebruik van de producten.
Ook is het mogelijk dat wij u ondersteunen bij het
ontwerpen, leveren, in bedrijfstellen, onderhouden
en uitbreiden van inbraakbeveiligings-systemen.
Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling
Security projecten.
Producten waarbij certificeringen van toepassing
zijn, zijn voorzien van NCP en/of REQ certificaten.
Op onze website www.lobeco.nl vindt u de meest
actuele informatie.
Aanvullende producten zoals accu's, kabel,
voedingen, lasdozen, etc. zijn in het hoofdstuk
"Accessoires" in deze Productwijzer opgenomen.
Voor al uw Inbraakbeveiligingsproducten kunt u
bellen: 070-3143150

Inbraakbeveiligingscentrales
NetworX

Universele Overdragers
Universele ISDN terminal adapter
Universele IP terminal adapter
IP/GSM/GPRS convertor/alarmoverdrager
Universele kanalen GSM alarmoverdrager

Detectors
Fresneldetectors
Spiegeldetectors
High security (klasse 3) detectors
Plafonddetectors
PIR detector met camera
Actief infrarooddetectors
Akoustische glasbreukdetectors
Glasbreukdetectors
Kluisdetectors
Goederenbewakingssysteem
Waterdetector
Koolmonoxide-detector
Rookmelders

Contacten
Magneetcontacten inbouw klasse 2
Magneetcontacten opbouw klasse 2
Magneetcontacten zwaar klasse 2
Magneetcontacten high security klasse 3
Trilcontacten
Schootcontacten
Mechanische contacten
Sabotage contacten
Overbruggingscontact
Overvalcontacten

Alarmgevers
Sirenes
Flitslichten

Draadloze module
Elektrische sloten
Elektrische insteeksloten
Elektrische bloksloten
Opties elektrische sloten

Sleutelbediendelen
InbraakIn leiding inbr aakbeveil iging
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Inbraakbeveiligingscentrales
Inbr aakbeveil igingscent rale s

NetworX
NetworX is de familienaam van een groep hybride beveiligingscentrales, die zowel
bedraad als draadloos te gebruiken zijn en waarbij comfort en bedieningsgemak
voor eindgebruiker en installateur centraal staat. De manier van bedienen en programmeren is bij alle centrales gelijk en tevens zijn alle beschikbare modules op
alle centrales te gebruiken. De bediening van de centrale kan op 4 verschillende
manieren : via bediendeel, via kaartlezer, via keyfob (draadloos) of via sleutelschakelaar. Door de complete lijn van extra componenten is NetworX uitermate geschikt voor de gehele zakelijke en particuliere markt. Het installeren van de
modules geschiedt met behulp van een 3 draads NetworX bus, die een uitstekende storingsimmuniteit garandeert. Het kundig gebruik van deze NetworX bus-technologie heeft als voordeel dat de installatiekosten worden gereduceerd en de
systeem-planning wordt vereenvoudigd. De maximale lengte van de NetworX bus
is 800 meter (optioneel 1600 m), afhankelijk van de kabeldikte. Het programmeren
van de centrales en de modules kan via het bediendeel (LCD bediendeel aanbevolen) of m.b.v. de computer met het softwarepakket DL900. Dit kan dan zowel direct op de bus of via de andere communicatiekanalen geschieden.
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Inbraakbeveiligingscentrales
NetworX centrales
De NetworX familie heeft 6 centrales : NX-4SE, NX-6SE, NX-8SE, NX-8plus, NX10 en NX-10-GSM. De centrales verschillen in het aantal zones 4 t/m 192 (hardwarematig en/of draadloos) en het aantal aan te sluiten modules.
01302.SE
€ 191,00

NX-4SE
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 2,3 Ah accu.
De NX-4SE is de kleinste NetworX-centrale met 4 zones en uitbreidbaar met draadloze detectors tot max. 8 zones en 9 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met
3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met
de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de
centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is
de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de
status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

01480.SE
€ 252,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMB00803-CCS
Standaard bedraad op centrale : 4 zones
Draadloos : max. 8 zones
Maximaal totaal: 8 zones (bedraad met draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Partities : 1
Gebruikerscodes : 8, 1 installateurscode
Logboek voor 512 recente gebeurtenissen
Twee open collector uitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 2
Aantal bediendelen : 8
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Totale voeding centrale : 1 A
Plaats voor 1 module in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 66 mA
Kleur kast : Grijs
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen metalen kast : 212 x 235 x 92 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,32 kg

NX-6SE
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 7Ah accu.
De NX-6SE is een NetworX-centrale voor kleine kantoren en woningen met 6 zones en uitbreidbaar met draadloze detectors tot max. 16 zones en 41 codes. De centrale heeft een
geentegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer
kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de
lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang.
De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het
softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks
te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : ILJ00804-CCS
Standaard bedraad op centrale : 6 zones
Draadloos : max. 16 zones
Maximaal totaal: 16 zones (bedraad met draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 2 (incl. gezamenlijke zones)
Gebruikerscodes : 40, 1 installateurscode
Logboek voor 512 recente gebeurtenissen
Vier open collector uitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 3
Aantal bediendelen : 16 (8 per partitie)
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Totale voeding centrale : 1 A
Plaats voor 3 modules in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
2-draads rookmelders aansluitbaar
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 70 mA
Kleur kast : Grijs
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen metalen kast : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)
Gewicht : 3,02 kg
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Inbraakbeveiligingscentrales
01460.SE
€ 354,00

NX-8SE
Inbraakbeveiligingscentrale in standaard behuizing, incl. 7Ah accu.
De NX-8SE is de NetworX-centrale die zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan
worden met max. 48 zones en 100 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer
met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden
met de volgende protocollen : SIA level 1 /level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol
(sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de
centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de
status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

01491.SE
€ 378,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IJL00801-CCS
Standaard bedraad op centrale : 8 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 8
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Vier open collector uitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Totale voeding centrale : 1,5 A
Plaats voor 3 modules in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
2-draads rookmelders aansluitbaar
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 60 mA
Kleur kast : Grijs
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen metalen kast : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)
Gewicht : 3,1kg

NX-8SE
Inbraakbeveiligingscentrale in MikroS behuizing, incl. 7Ah accu.
Deze NX-8SE is gemonteerd in een montagevriendelijke tweedelige kast (1,25 mm plaatstaal). Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling. De centrale kan zowel voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 48 zones en 100 codes. De centrale
heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking.
Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1 / level
2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde
sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworXfamilie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of TCP/
IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer
mogelijk is.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IJL00801-CCS
BZ-MI keuring : 10-01-0756
Standaard bedraad op centrale : 8 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 8
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Vier open collector uitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Totale voeding centrale : 1,5 A
Plaats voor 4 modules in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
2-draads rookmelders aansluitbaar
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 60 mA
Kleur kast : Wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen kast : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)
Gewicht : 6 kg

Inbraakbeveiligingscentrales
01461.1
€ 458,46

NX-8plus
Inbraakbeveiligingscentrale in Mikros behuizing, incl. 7 Ah accu.
De grootste NetworX centrale uit de familie. De NX-8plus is de NetworX-centrale die zowel
voor woningen als bedrijven toegepast kan worden met max. 192 zones en 241 codes. De
centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1,
SIA level 2, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele
telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/of
TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en beheer mogelijk is. De NX-8plus is voorzien van een RS-232 uitgang voor een rechtstreekse
verbinding met de PC (DL900) of voor een koppeling met een Home Automation Systeem.
De behuizing is een montagevriendelijke tweedelige kast (1,25 mm plaatstaal), voorzien van
2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling.
Specificaties :
-

01410.1
€ 538,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMI00801-CCS
BZ-MI keuring : 10-01-0756
Standaard bedraad op centrale : 8 zones
Draadloos : 192 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 192 zones (met NX-216E of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 8
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Gebruikerscodes : 240, 1 installateurscode
Logboek voor 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Vier open collector uitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Totale voeding centrale : 1,5 A
Plaats voor 4 modules in kast
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 60 mA
Kleur kast : Wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen kast : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)
Gewicht : 6 kg

NX-10-EUR
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 7Ah accu.
De NX-10-EUR is een compleet beveiligingssysteem dat gebruik maakt van geavanceerde
technologie voor inbraak-, brand- en omgevingsdetectie. Dit flexibele beveiligingssysteem is
eenvoudig te installeren enmakkelijk in gebruik. Met vier partities en maximaal 48 bedraade
en/of draadloze zones is de NX-10 geschikt voor de beveiliging van grote en kleine woningen
en licht commerciële omgevingen. De NX-10 kan bediend worden door middel van maximaal
vier volledig bi-directionele draadloze bediendelen.
De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level
1 / level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de
NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/
of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en
beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

REQ : in aanvraag
Standaard bedraad op centrale : 2 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 4
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Max. voedingsuitgang : 1,2 A
Plaats voor 1 module (NX-590) in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
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-

01411.1
€ 600,00

Stroomverbruik : 70 mA
Materiaal kast : PVC
Kleur kast : Wit
Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen kast : 225 x 256 x 113 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,7 kg

NX-10-LB-EUR
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 7Ah accu.
De NX-10-LB-EUR is een compleet beveiligingssysteem in grote behuizing dat gebruik
maakt van geavanceerde technologie voor inbraak-, brand- en omgevingsdetectie. Dit flexibele beveiligingssysteem is eenvoudig te installeren enmakkelijk in gebruik. Met vier partities
en maximaal 48 bedraade en/of draadloze zones is de NX-10 geschikt voor de beveiliging
van grote en kleine woningen en licht commerciële omgevingen. De NX-10 kan bediend worden door middel van maximaal vier volledig bi-directionele draadloze bediendelen.
De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level
1 / level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de
NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/
of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en
beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

01412.1
€ 1076,00

REQ : in aanvraag
Standaard bedraad op centrale : 2 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 4
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Max. voedingsuitgang : 1,2 A
Plaats voor 3 modules in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 70 mA
Materiaal kast : PVC
Kleur kast : Wit
Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen kast : 395 x 255 x 120 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,7 kg

NX-10-GSM-EUR
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 7Ah accu.
De NX-10-GSM-EUR is een compleet beveiligingssysteem met geïntegreerde GSM/GPRS
module dat gebruik maakt van geavanceerde technologie voor inbraak-, brand- en omgevingsdetectie. Dit flexibele beveiligingssysteem is eenvoudig te installeren enmakkelijk in gebruik. Met vier partities en maximaal 48 bedraade en/of draadloze zones is de NX-10
geschikt voor de beveiliging van grote en kleine woningen en licht commerciële omgevingen.
De NX-10 kan bediend worden door middel van maximaal vier volledig bi-directionele draadloze bediendelen.
De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level
1 / level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de
NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/
of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en
beheer mogelijk is.
Specificaties :
-
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REQ : in aanvraag
Standaard bedraad op centrale : 2 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 4
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Geïntegreerde GSM/GPRS/SMS-module
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen

Inbraakbeveiligingscentrales
-

01413.1
€ 1138,00

Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Max. voedingsuitgang : 1,2 A
Plaats voor 1 module in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 70 mA
Materiaal kast : PVC
Kleur kast : Wit
Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen kast : 225 x 256 x 113 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,7 kg

NX-10-GSM-LB-EUR
Inbraakbeveiligingscentrale, incl. 7Ah accu.
De NX-10-LB-EUR is een compleet beveiligingssysteem met geïntegreerde GSM/GPRS module in grote behuizing dat gebruik maakt van geavanceerde technologie voor inbraak-,
brand- en omgevingsdetectie. Dit flexibele beveiligingssysteem is eenvoudig te installeren
enmakkelijk in gebruik. Met vier partities en maximaal 48 bedraade en/of draadloze zones is
de NX-10 geschikt voor de beveiliging van grote en kleine woningen en licht commerciële
omgevingen. De NX-10 kan bediend worden door middel van maximaal vier volledig bi-directionele draadloze bediendelen.
De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level
1 / level 2, XSIA, AdemcoContact ID en privé protocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang. De programmatuur in de centrale is identiek aan centrales van de
NetworX-familie. Met het softwarepakket DL900 is de centrale op afstand via PSTN,ISDN en/
of TCP/IP of rechtstreeks te up/downloaden en de status te bekijken, waardoor service en
beheer mogelijk is.
Specificaties :
-

REQ : in aanvraag
Standaard bedraad op centrale : 2 zones
Draadloos : max. 48 zones (mix mogelijk)
Maximaal : 48 zones (met NX-216 of draadloos)
Aantal zonetypes : 30
Aantal partities : 4
Zones kunnen in meerdere partities geplaatst worden
Geïntegreerde GSM/GPRS/SMS-module
Gebruikerscode : 99, 1 installateurscode
Logboek : 512 recente gebeurtenissen
Twee relaisuitgangen
Aantal aan te sluiten modules : max. 32 modules, waarvan max. 24 bediendelen
Maximaal 8 bediendelen per partitie
Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
Aparte kast sabotage aansluiting op de print
Max. voedingsuitgang : 1,2 A
Plaats voor 1 module in kast
Flash microprocessor
Automatisch in/uitschakelrooster
Aansluitspanning : 230Vac / 16Vac 50Hz
Stroomverbruik : 70 mA
Materiaal kast : PVC
Kleur kast : Wit
Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen kast : 395 x 255 x 120 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,7 kg

NetworX bediendelen
Het bediendeel vormt het belangrijkste onderdeel van de installatie voor de gebruiker, want deze moet hij elke dag bedienen. Daarom is voor de NetworX-familie hier
extra zorg aan besteed. Dit uit zich in de fraaie vormgeving, de 5 extra functionaliteitstoetsen en grote LCD scherm (bij NX-148). Deze extra toetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de
omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt, enz. De bediening van de bediendelen is allemaal hetzelfde, alleen het comfort verschilt.
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01462
€ 200,00

NX-148
LCD-bediendeel
Een luxe bediendeel met een large 2x16 karakter LCD. Te gebruiken als één of meerdere
partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De
zoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.
Specificaties :
-

01415
€ 198,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IJL00809-B
BZ-MI keuring : 07-98-0497
5 functietoetsen
3 paniektoetsen
4 status led's
Menu gestuurd
Twee talen : Nederlands/Engels
Weergave alle partities of 1 partitie
Verlichte toetsen
Zoemertoon instelbaar
Display hoek instelbaar
Display verlichting instelbaar
Afneembare klep
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : max. 110 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 135 x 158 x 30 mm (hxbxd)
Gewicht : 290 gram

NX-1048
LCD-bediendeel met menu
Een design bediendeel met 2 x16 karakter LCD en pictogrammen. Door de menustructuur in
de NX-1048 is het bedienen en programmeren van de NetworX-centrale nog gemakkelijker
in gebruik en onderhoud. Het bediendeel is te gebruiken als één of meerdere partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zoneteksten
en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.
Specificaties :
-

01449
€ 158,00

REQ geregistreerd
5 functietoetsen
3 paniektoetsen
Status pictogrammen
Menugestuurd voor gebruiker
Programmeren : menugestuurd en/of adresgestuurd
Meerdere talen : Nederlands/Engels enz.
Weergave alle partities of 1 partitie
Verlichte toetsen
Zoemertoon instelbaar
Display hoek instelbaar
Display verlichting instelbaar
Aansluitspanning : 9 - 14,4 Vdc
Stroomverbruik : min. 13,8 mA en max. 29 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 101 x 179 x 20 mm (hxbxd)
Gewicht : 227 gram

NX-1248
LCD-bediendeel.
Dit bediendeel heeft een reversed LCD scherm.Te gebruiken als één of meerdere partitie bediendeel. De 4 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De
zoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.

Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IOJ00802-B
4 functietoetsen
3 paniekknoppen
Menu gestuurd
Twee talen : Nederlands/Engels
Weergave alle partities of 1 partitie
Verlichte toetsen
Zoemertoon instelbaar
Display hoek instelbaar
Display verlichting instelbaar
Afneembare klep
Ruimte voor logo
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : max. 50 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 140 x 135 x 27 mm (hxbxd)
Gewicht : 210 gram

Inbraakbeveiligingscentrales
01463.1
€ 125,00

NX-1308
LED-bediendeel
Dit bediendeel geeft 8 zones weer via een LED. De fraaie vormgeving is hetzelfde als het
LCD-bediendeel NX-148. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat
er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld
wordt.
Specificaties :
-

01447
€ 90,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMD00801-B
BZ-MI keuring : 07-98-0497
5 functietoetsen
3 paniektoetsen
6 status led's
Verlichte toetsen
Afneembare klep
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : max. 130 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 158 x 135 x 30 mm (hxbxd)
Gewicht : 264 gram

NX-1208
LED-bediendeel.
Dit bediendeel geeft 8 zones weer via een LED.De 4 extra functionaliteitstoetsen zorgen er
bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IOJ00801-B
4 functietoetsen
3 paniektoetsen
6 status led's
Verlichte toetsen
Afneembare klep
Ruimte voor logo
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : max. 50 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 126 x 113 x 22 mm (hxbxd)
Gewicht : 173 gram

NetworX BUS kaartlezer
01534
€ 274,00

NX-1701E
Kaartlezer
De NX-1701E is een proximity kaartlezer welke aangesloten kan worden op de 3 draads-bus
van de NetworX centrales. De lezer kan zowel binnen als buiten gemonteerd worden.De
functies die ermee uitgevoerd kunnen worden zijn: het opensturen van een deur via de uitgang op de NX-1701E, het schakelen van de centrale, het schakelen van een uitgang op de
centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 3 manieren aangeboden worden en bij iedere
manier kan bepaald worden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalen op welke
tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen. Via de 2 led's op de NX-1701E is de status
van de installatie of uitgang weer te geven. Door de deurstandsignaleringzone die aanwezig
op de print kan er een signaal afgegeven worden als de deur geopend blijft staan.Een kaart/
tag is op eenvoudige manier aan te maken, te verwijderen, te activeren en deactiveren via
het bediendeel.Als een deuropener gebruikt wordt dan dient daar een externe voeding voor
gebruikt te worden.
Specificaties :
-

Aantal kaartlezers op centrale : max. 15 (afhankelijk van centrale)
Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)
Open collector uitgang : 1 (voor aansturing relais)
Uitgangvrijschakelingang : 1
Aantal led’s : 2 led (vrij programmeerbaar)
Ingebouwde zoemer
Optische sabotageschakelaar
Aansluitspanning : 12 Vdc (vanuit centrale)
Stroomverbruik in rust : 40 mA (met led’s aan)
Stroomverbruik max. : 110 mA
Beschermingsklasse : IP54
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 66 °C
Afmetingen : 115 x 38 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 180 gram
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01535
€ 12,00

NX-1705E
Proximity kaart voor NX-1701E
Specificaties :
-

01536
€ 12,00

Afmetingen : 86 x 54 x 1 mm (hxbxd)
Gewicht : 6 gram

NX-1706E
Proximity keytag voor NX-1701E
Specificaties :
-

01545
€ 137,00

Afmetingen : 40 x 30 x 4 mm (hxbxd)
Gewicht : 4 gram

NX-1750
LED bediendeel met kaartlezer
De NX-1750 is in-/opbouw LED bediendeel met een proximity kaartlezer welke aangesloten
kan worden op de 3 draads-bus van de NetworX centrales. De functies die ermee uitgevoerd
kunnen worden zijn: het opensturen van een deur via de relaisuitgang op de NX-1750, het
schakelen van de centrale en/of het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 3 manieren aangeboden worden en bij iedere manier kan bepaald
worden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen een tag de
deuruitgang aan te sturen is. Op de NX-1750 worden alle statussen weergegeven van de
toegewezen partitie en van 8 zones van die partitie. Een deuropenener is tevens vrij te schakelen via de vrijgave-uitgang op de module en via een zone in de centrale. Blijft de deur te
lang open staan dan kan er ook een waarschuwing gegeven worden.Tags/kaarten kunnen
eenvoudig manier ingelezen, geactiveerd en gedeactiveerd worden m.b.v. een bediendeel.Als een deuropener gebruikt wordt dan dient daar een externe voeding voor gebruikt te
worden.
Specificaties :
-

01546
€ 10,00

Aantal NX-1750 op centrale : max. 8 per partitie (afhankelijk van centrale)
Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)
Relaisdeuruitgang : NC/C/NO, 1A/24Vdc
Uitgangvrijschakelingang : 1
Aantal led’s : 4 statusled's en 8 zone led's
Ingebouwde zoemer
Sabotageschakelaar
Uitneembaar aansluitblok
In-/opbouw montage
Aansluitspanning : 12 Vdc (vanuit centrale)
Stroomverbruik in rust : 30 mA
Stroomverbruik max. : 120 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C
Afmetingen inbouw: 86 x 86 x 15 mm (hxbxd)
Afmetingen opbouw: 86 x 86 x 28 mm (hxbxd)
Gewicht : 55 gram

TAG1750
Proximity keytag EM 125 KHz (minimale afname 10 stuks)
Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750, EM9998 en de Entrypoint PRT-12/62/62EM.
Specificaties :
-
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64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulatie
MANCHESTER gecodeerd
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102.
Afmetingen : 40 x 25 x 4 mm (hxbxd)
Gewicht : 4 gram

Inbraakbeveiligingscentrales
4001008
€ 5,00

EMKF-1
Proximity keytag EM 125 KHz(minimale afname 10 stuks)
Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750, EM9998 en de Entrypoint PRT-12/62/62EM.
Specificaties :
-

01787
€ 3,50

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulatie
MANCHESTER gecodeerd
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102.
Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)
Gewicht : 4 gram

ISO-Kaart clamshell125kHz
ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)
Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers. Voorzien van kaartnummer op de
achterkant. Dit is een 1,8 mm dikke kaart.
Specificaties :
-

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulation
MANCHESTER coding
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102
Kleur : wit
Afmetingen : 86 x 54 x 1,8 mm (hxbxd)

NetworX kaartlezermodule
01541
€ 115,00

NX-1710E
Kaartlezermodule
De NX-1710E is een kaartlezermodule waarop 2 Wiegand kaartlezers op aangesloten kunnen worden. De module werkt op de 3 draads-bus van de NetworX centrales.Voor de kaartlezers zijn al 6 standaard Wiegand protocollen aanwezig. Een eigen Wiegandprotocol is aan
te maken. De functies voor beide kaartlezers die gelden zijn: het opensturen van een deur
via de relaisuitgang op de print, het schakelen van de centrale, het schakelen van een uitgang op de centrale of uitgangmodule. Een kaart kan op 2 manieren aangeboden worden en
bij iedere manier kan bepaald worden wat de actie kan zijn. Door een rooster is te bepalen
op welke tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen. Voor iedere kaartlezer is er een leden zoemeringang.Door de deurstandsignaleringszone die aanwezig op de print is kan er een
signaal afgegeven worden als de deur geopend blijft staan.Een kaart/tag is op eenvoudige
manier aan te maken, te verwijderen, te activeren en deactiveren via het bediendeel.Voor het
schakelen van een deuropener dient een externe voeding gebruikt te worden.
Specificaties :
-

4000103
€ 385,00

Aantal kaartlezermodules op centrale : max. 16 (afhankelijk van centrale)
Aantal kaarlezers op module : 2
Aantal kaarten : max. 240 (afhankelijk van centrale)
Relaisdeuruitgang : 1 (5 A 125/277 Vac, 5 A 30Vdc)
Uitgangvrijschakelingang : 2
Deurstandzone
Sabotage-ingang voor kaarlezers
Zoemeruitgang voor kaarlezers
2 led aansturingen voor kaartlezers
Aansluitspanning module: 10,5 - 14 Vdc
Aansluitspanning voor kaartlezers : 12 Vdc en 5 Vdc
Stroomverbruik module in rust : 40 mA (met led’s aan)
Stroomverbruik module max. : 110 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 55 °C
Afmetingen : 150 x 82 x 25 mm (hxbxd)

NX-1715
Vingerprintlezer met kaartlezer EM
De NX-1715 is een vingerprintlezer met kaartlezer. Door de Wiegand utgang is de lezer aan
te sluiten op de NX-1710 en andere controllers.

De tag/kaarten die op deze kaartlezer gebruikt kunnen worden kunnen ook op de NX-1750
gebruikt worden. De zoemer en led kunnen extern aangestuurd worden.
Specificaties :
-

Leesafstand : max. 150 mm
Aantal led’s : 1 twee kleuren LED
Ingebouwde zoemer
Baudrate : 9600 baud
Uitganginterface : Wiegand 26 bit, RS485, RS232
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-

4001004
€ 95,00

Aansluitspanning : 9-12 Vdc
Stroomverbruik max. : 100 mA
Beschermingsklasse : IP54
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 60 °C
Afmetingen inbouw: 113,5 x 45,6 x 20 mm (hxbxd)

PRT-62
Stand-alone/systeem kaartlezer EM 125 KHz
De PTR-62 is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 uitgangen en 1 ingang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop en deuralarm. Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer
kan de toegang beperkt worden.
Inclusief 3 programmeerpassen.
Specificaties :
-

4001007
€ 117,50

Protocol : Unique EM 125 kHz
Leesafstand : ca. 15 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS
Aantal kaarten : 120
Prog. uitgangen : 2
Prog. ingangen : 1
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 35 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 100 x 40 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 100 gram

PRT-62EM
Stand-alone/systeem kaartlezer EM 125 KHz
De PTR-62EM is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen, 2 ingangen en een relaisuitgang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem. De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen.
Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden. De kaartlezer
is m.b.v. de PC via de RACS software te programmeren.
Inclusief 3 programmeerpassen.
Specificaties :
-
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Protocol : Unique EM 125 kHz
Leesafstand : ca. 15 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232
LED/zoemer aanstuuring mogelijk
Aantal kaarten : 120
Facility code functie
Prog. in/uitgangen : 2
Prog. ingangen : 2
Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac
Aantal in/uitgangopties: 25
Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten
Real-time klok
Zomer/wintertijd
Logboek : 3840 gebeurtenissen
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten of PC (RACS software)
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc

Inbraakbeveiligingscentrales
-

4001014
€ 125,00

Stroomgebruik : 70 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 100 x 40 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 100 gram

PRT-66EM
Stand-alone/systeem kaartlezer EM 125 KHz
De PTR-66EM is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen, 2 ingangen en een relaisuitgang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem. De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen.
Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden. De kaartlezer
is m.b.v. de PC via de RACS software te programmeren.
Inclusief 3 programmeerpassen.
Specificaties :
-

4001013
€ 227,00

Protocol : Unique EM 125 kHz
Leesafstand : ca. 15 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232
LED/zoemer aanstuuring mogelijk
Aantal kaarten : 120
Facility code functie
Prog. in/uitgangen : 2
Prog. ingangen : 2
Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac
Aantal in/uitgangopties: 25
Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten
Real-time klok
Zomer/wintertijd
Logboek : 3840 gebeurtenissen
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten of PC (RACS software)
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 70 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 85 x 85 x 27 mm (hxbxd)
Gewicht : 120 gram

PRT-64EM-VP
Stand-alone/systeem kaartlezer EM 125 KHz
De PTR-64EM-VP is een metalen vandaalbestandige kaart/PIN-lezer, welke zowel standalone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken is. De koppeling met
een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen, 2 ingangen en een relaisuitgang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem. De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen.
Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden. De kaartlezer
is m.b.v. de PC via de RACS software te programmeren.
Inclusief 3 programmeerpassen.
Specificaties :
-

Protocol : Unique EM 125 kHz
Leesafstand : ca. 15 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232
LED/zoemer aanstuuring mogelijk
Aantal kaarten en/of codes : 120
Facility code functie
Prog. in/uitgangen : 2
Prog. ingangen : 2
Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac
Aantal in/uitgangopties: 25
Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten
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-

4001002
€ 113,00

Real-time klok
Zomer/wintertijd
Logboek : 3840 gebeurtenissen
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten of PC (RACS software)
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 85 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 115 x 80 x 35 mm (hxbxd)
Gewicht : 470 gram

PRT-12
Stand-alone/systeem kaart- en/of codelezer (EM)
De PTR-12 is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken. De PRT-12 is zowel met code en/of kaart te bedienen.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 uitgangen en 1 ingang. Deze kunnen o.a. gebruikt worden voor deurbewaking, exitknop en deuralarm. Door de AAN en UIT functie in de kaartlezer
kan de toegang beperkt worden.
Inclusief 3 programmeerpassen.
Specificaties :
-

4001017
€ 99,00

01546
€ 10,00

Protocol : Unique EM 125 kHz
Leesafstand : ca. 15 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS
Aantal gebruikers : 120 (met kaart en/of code)
Prog. uitgangen : 2
Prog. ingangen : 1
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via codes
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via kaart/code
Functietoetsen : 2 (deurbel en licht)
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 60 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 151 x 46 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 150 gram

RUD-1
USB-programmeerinterface
Met deze USB-programmeerinterface kan op een eenvoudige manier met het RARC softwarepakket de kaartlezers PRT62EM, PRT64EM, PRT66EM, PRT62MF en PRT12MF geprogrammeerd worden.

TAG1750
Proximity keytag EM 125 KHz (minimale afname 10 stuks)
Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750, EM9998 en de Entrypoint PRT-12/62/62EM.
Specificaties :
-

18

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulatie
MANCHESTER gecodeerd
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102.
Afmetingen : 40 x 25 x 4 mm (hxbxd)
Gewicht : 4 gram

Inbraakbeveiligingscentrales
4001008
€ 5,00

EMKF-1
Proximity keytag EM 125 KHz(minimale afname 10 stuks)
Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met Networx NX1750, EM9998 en de Entrypoint PRT-12/62/62EM.
Specificaties :
-

23100
€ 15,07

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulatie
MANCHESTER gecodeerd
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102.
Afmetingen : 4 x 25 mm (d x diameter)
Gewicht : 4 gram

Proximity sleutelhanger
Keytag (minimale afname 10 stuks)
Deze keytag kan gebruikt worden in combinatie met EM9998 en de Entrypoint PRT-12/62/
62EM.
Specificaties :
-

01787
€ 3,50

Kleur : zwart
Afmetingen : 59 x 26 x 9 mm (hxbxd)

ISO-Kaart clamshell125kHz
ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)
Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers. Voorzien van kaartnummer op de
achterkant. Dit is een 1,8 mm dikke kaart.
Specificaties :
-

4001015
€ 4,50

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulation
MANCHESTER coding
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102
Kleur : wit
Afmetingen : 86 x 54 x 1,8 mm (hxbxd)

ISO-Kaart PVC125kHz
ISO-kaart (minimale afname 10 stuks)
Deze kaart is te gebruiken op alle EM protocol kaartlezers. Voorzien van kaartnummer op de
achterkant. Deze kaarten zijn bedrukbaar.
Specificaties :
-

64 bit ROM memory, geprogrammeerd door fabrikant
ASK modulation
MANCHESTER coding
Frequentie : 125 kHz,
Transmissie snelheid : 2kBaud,
Compatibel met EM4100/4102
Kleur : wit
Afmetingen : 86 x 54 x 0,8 mm (hxbxd)
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4001005
€ 149,00

PRT-62MF
Stand-alone/systeem kaartlezer Mifare
De PTR-62MF is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken. De kaartlezer maakt gebruik van het Mifare protocol. Van de volgende
Mifare kaarten kan het serienummer gelezen worden : Mifare 1k, 4k, ultralight en DESfire.
Van de Mifare 1 k en 4 K kaarten kan ook het SSN en MSN nummer gelezen worden.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen en 2 ingangen. Deze kunnen o.a. gebruikt
worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem. De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen. Door de AAN en
UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden. De kaartlezer is te programmeren m.b.v.: Mifarekaart, Mifare 4K memorykaart en/of de PC via de RACS software.
Specificaties :
-

4001003
€ 163,00

Protocol : ISO/IEC 14443A en Mifare
Leesafstand : ca. 6 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232
LED/zoemer aanstuuring mogelijk
Aantal kaarten : 120
Facility code functie
Prog. in/uitgangen : 2
Prog. ingangen : 2
Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac
Aantal in/uitgangopties: 25
Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten
Real-time klok
Logboek : 3840 gebeurtenissen
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten, 4K memorykaart of PC (RACS software)
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via Kaart
Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 70 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 100 x 40 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 100 gram

PRT-12MF
Stand-alone/systeem kaart- en/of codelezer (Mifare)
De PTR-12MF is zowel stand-alone als gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem te gebruiken. De koppeling met een toegangscontrolesysteem is met standaard (Wiegand) protocollen te maken. De PRT-12MF is zowel met code en/of kaart te bedienen. De kaartlezer
maakt gebruik van het Mifare protocol. Van de volgende Mifare kaarten kan het serienummer
gelezen worden : Mifare 1k, 4k, ultralight en DESfire. Van de Mifare 1 k en 4 K kaarten kan
ook het SSN en MSN nummer gelezen worden.
In de stand-alone stand zijn er 2 standen : Professioneel en Simpel. In de professionele stand
kan de deursturing gecodeerd naar de relaismodule XM-2 gestuurd worden. Tevens is het
mogelijk in deze stand een tweede kaartlezer via de XM-2 aan te sluiten.
Voor de stand-alone stand zijn er 2 in/uitgangen en 2 ingangen. Deze kunnen o.a. gebruikt
worden voor deurbewaking, exitknop, deuralarm en koppeling met inbraakbeveiligingssysteem. De deurbewakingstijd is zowel in seconden als minuten in te stellen. Door de AAN en
UIT functie in de kaartlezer kan de toegang beperkt worden. De kaartlezer is te programmeren m.b.v.: Mifarekaart, Mifare 4K memorykaart en/of de PC via de RACS software.
Specificaties :
-
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Protocol : ISO/IEC 14443A en Mifare
Leesafstand : ca. 6 cm
Sabotagecontact 50 mA/24V IP67
Stand-alone of systeem kaartlezer
Interface : Wiegand 26/34/42/66 bits, Magstripe (ABA track II), RACS, RS232
LED/zoemer aanstuuring mogelijk
Aantal gebruikers : 120 (kaarten en/of codes)
Facility code functie
Prog. in/uitgangen : 2
Prog. ingangen : 2
Prog relais : 1,5A 24 Vdc/ac
Aantal in/uitgangopties: 25
Deurvrijgave- en deurbewakingtijd : 1-99 seconden of minuten
Real-time klok
Logboek : 3840 gebeurtenissen
Via XM-2 tweede kaartlezer aansluitbaar
Programmeerbaar via kaarten, 4K memorykaart of PC (RACS software)
Kaartlezer AAN en UIT te schakelen via kaart/code
Functietoetsen : 2

Inbraakbeveiligingscentrales
-

06934
€ 7,40

Kabellengte : 2,5 m
Max. kabellengte : 150 m
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 85 mA
Beschermingsklasse : IP 65
ABS behuizing
Kleur : donker grijs
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 151 x 46 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 150 gram

Mifare tag 1K
Proximity keytag Mifare (minimale afname 10 stuks)
Specificaties :
-

EEPROM size- 512bit
Frequency : 13.56 MHz
Baudrate : 106 kbit
Leesafstand : 8 cm
Afmetingen : 30 x 45 x 1.8 mm (hxbxd)
Materiaal: glass fiber materiaal FR4
Bedrijfstemperatuur: tot +130°C
Beschermingsfactor : IP67

NetworX zone-uitbreiding
01466
€ 122,00

NX-216
Zone uitbreidingsmodule NX-8SE
Instelbaar als een 8 of een 16 zone-uitbreiding.
Specificaties :
-

01488
€ 133,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IJL00808-UB
BZ-MI keuring : 10-01-0758
Max. 5 stuks (bij 8 zones selectie) op NetworX-bus
Montage als insteekkaart m.b.v. meegeleverde steunen
Sabotage aansluiting t.b.v. losse behuizing
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 34 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 66 gram

NX-216E (plus)
Zone uitbreidingsmodule NX-8plus
Instelbaar als een 8 of een 16 zone-uitbreiding.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMK00802-UB
BZ-MI keuring : 10-01-0758
Max. 23 stuks (bij 8 zones selectie) op NetworX-bus
Montage als insteekkaart m.b.v. meegeleverde steunen
Sabotage aansluiting
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 34 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 66 gram

NetworX magneetcontacten
01551
€ 69,50

MC-240 magneetcontact met 2 x 3K3 weerstand (5 stuks)
In/opbouw magneetcontact met 2 ingebouwde 3K3 weerstanden
Dit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voor
binnen en buiten montage. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontact
direct aan de sluiten op de NetworX centrale.Het magneetcontact kan door een losse behuizing (art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunstof adapter (art.nr.01553)

Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2
Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)
Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)
Contact : NC met 2 x 3k3 weerstand
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
2,2 m witte kabel
2 aders
Magneettype : Alnico V
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01552
€ 27,00

01553
€ 27,00

02291
€ 12,00

Boordiameter : 9 mm
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)
Gewicht : 60 gram

MC-200-S3 (5 stuks)
Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270

MC-200-S1 (5 stuks)
Kunststof adapter (boordiameter 22 mm) voor metalen deuren of kozijnen voor MC240/MC-270

1075-N-3K3
Inbouw contact met 3k3 weerstanden, inclusief magneet
Inbouwmagneetcontact met ingebouwde 3K3 weerstanden, welke zichzelf vastzet bij het
plaatsen.
Specificaties :
-

02291.10
€ 83,00
02288
€ 10,00

Schakelafstand : 13 mm
200 cm kabel
2 aders
2 weerstanden 3K3 configuratie
Kleur : Crème wit
Afmetingen contact : 9 x 33 mm (diameter x lengte)
Afmetingen magneet : 9 x 33 mm (diameter x lengte)

1075-N-3K3 (10 stuks)

1085T-N-3K3
Opbouw contact met schroeven en 3k3 weerstanden, inclusief magneet
De magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden. Het
contact is voorzien van twee 3K3 weerstanden.
Specificaties :
-

02288.10
€ 83,00
02282
€ 14,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01314-C Klasse 2
Schakelafstand : 16 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schroefaansluiting
Schakelvermogen : 7,5 W
2 weerstanden 3K3 configuratie
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 63 x 13 x19 mm (hxbxd)

1085T-N-3K3 (10 stuks)

1285T-N-3K3
Opbouw contact met 3k3 weerstanden, inclusief magneet
Magneetcontact met 2 ingebouwde weerstanden van 3K3, welke bestaat uit 4 onderdelen :
contact met kap en magneet met kap.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01321-C Klasse 2
Schakelafstand : 19 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : 7,5 W
Schroefcontact

Inbraakbeveiligingscentrales
-

02282.10
€ 120,00

2 weerstanden 3K3 configuratie
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet : 65 x 15 x 13 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 65 x 18 x 14 mm (hxbxd)

1285T-N-3k3 (10 stuks)

NetworX rookmelders
03672
€ 77,00

DP721
Optische rookmelder met 2 draadsaansluiting
Deze rookmelder is slechts via 2 aders aan te sluiten op de 2 draadsaansluiting (zone 8 bij
NX-8) van de NetworX-centrales m.b.v. de DP702 meldersokkel. De optische rookmelder
heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Melder excl.sokkel.
Specificaties :
-

03669
€ 72,00

VdS nummer: G 203074
Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting
Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc
Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA
Kleur : Wit
Beschermingsklasse : IP43
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)

DP721R
Optische rookmelder met relais
Deze optische rookmelder heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Via de relaisuitgang kan deze aangesloten worden op een zonelus van een centrale. Melder excl.sokkel.
Specificaties :
-

03670
€ 13,00

DP702
Sokkel voor DP721
-

3000035
€ 35,00

VdS nummer: G 203074
Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting
Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc
Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA
Kleur : Wit
Beschermingsklasse : IP43
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)

Kleur : Wit
Beschermingsklasse : IP43
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 100 x 15 mm (diameter x diepte)

KL731
Optische rookmelder
De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. De
melder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij
'normale' omgevingscondities. De melder heeft aan beide zijden een led-indicatie die aan
blijft totdat de melder hersteld wordt.
Specificaties :
-

Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775
Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002
Spanning : 9 tot 28Vdc
Stroomverbruik : 85 uA (in rust), <100 mA (alarm)
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur melder : wit
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 45 x 99 mm (hxd)
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3000073
€ 24,00

KZ705R
Relaissokkel
Relaissokkel voor de FirePoint melder KL731.
Specificaties :
-

3000021
€ 5,50

Kleur melder : wit
Beschermingsklasse : IP 42
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 99 x 20 mm (diameter x diepte)

KZ700
Sokkel
Deze sokkel is geschikt voor alle FirePoint melders, zowel voor conventioneel als adresseerbaar.
Specificaties :
-

3000022
€ 7,00

Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775
Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : wit
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 10 x 100 mm (hxd)

KZ705
Sokkel met aardklem
Deze sokkel is geschikt voor alle FirePoint melders, zowel voor conventioneel als adresseerbaar. De sokkel heeft een extra aarddraadaansluiting.
Specificaties :
-

3000023
€ 1,80

Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775
Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : wit
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 10 x 100 mm (hxd)

S700
Pijpmontagevoet voor sokkel
-

Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : wit
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 30 x 95 mm (hxd)

NetworX draadloos NX-10
01414
€ 321,00

NX-1048-R-W
Draadloos LCD-bediendeel met menu
Een bi-directioneel draadloos design bediendeel met 2 x16 karakter LCD en pictogrammen.
Door de menustructuur in de NX-1048-R-W is het bedienen en programmeren van de NetworX-centrale nog gemakkelijker voor gebruik en onderhoud. Het bediendeel is te gebruiken
als één of meerdere partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.
Specificaties :
-
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REQ in aanvraag
Frequentie : 868 MHz Gen2
5 functietoetsen
3 paniektoetsen
Status pictogrammen
Menugestuurd voor gebruiker
Programmeren : menugestuurd en/of adresgestuurd
Meerdere talen : Nederlands/Engels enz.
Weergave alle partities of 1 partitie
Verlichte toetsen
Zoemertoon instelbaar
Display hoek instelbaar
Display verlichting instelbaar
Spanning bedrijfelektronica : 4 x AA 1,5 V primaire cel
Spanning displayverlichting : 2 x AA 1,5 V primaire ce;
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01423
€ 77,00

Stroomverbruik : min. 70 microA en max. 21,7 mA
Levensduur batterij : gemiddeld 3 jaar
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 101 x 179 x 28 mm (hxbxd)
Gewicht : 441 gram

Slimline dws wit
Magneetcontact zender
Dit is een opbouw magneetcontact voor de NX-10. De magneet kan aan 2 kanten van het
contact geplaatst worden. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluiting op
voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.
Specificaties :
-

01424
€ 77,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)
Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Stroomverbruik : in rust 3 µA
RF vermogen : 25 mW
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C
Afmetingen : contact : 102 x 32 x 32 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 44 gram

Slimline dws bruin
Magneetcontact zender
Dit is een opbouw magneetcontact voor de NX-10. De magneet kan aan 2 kanten van het
contact geplaatst worden. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluiting op
voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.
Specificaties :
-

01425
€ 112,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)
Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Stroomverbruik : in rust 3 µA
RF vermogen : 25 mW
Kleur : Bruin
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 49 °C
Afmetingen : contact : 102 x 32 x 32 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 44 gram

Longlife dws wit
Magneetcontact zender
Dit is het grote opbouw magneetcontact voor de NX-10. De magneet kan aan 2 kanten van
het contact geplaatst worden.. Doordat er 2 batterijen in het magneetcontact geplaatst kan
worden is kan de werking wel 10 jaar zijn. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden)
aansluiting op voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.
Specificaties :
-

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Levensduur battery : 3 to 5 jaar (1 batt.), 6 tot 10 jaar (2 batt.)
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)
Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij (1 of 2)
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Stroomverbruik : in rust 3 µA
RF vermogen : 25 mW
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 49 °C
Afmetingen : contact : 115 x 45 x 31 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 88 gram
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01426
€ 112,00

Longlife dws bruin
Magneetcontact zender
Dit is het grote opbouw magneetcontact voor de NX-10. De magneet kan aan 2 kanten Dit is
het grote opbouw magneetcontact voor de NX-10. De magneet kan aan 2 kanten van het
contact geplaatst worden.. Doordat er 2 batterijen in het magneetcontact geplaatst kan worden is kan de werking wel 10 jaar zijn. Er zit ook een bewaakte (met eindweerstanden) aansluiting op voor het aansluiten van een extern contact van een ander apparaat.
Specificaties :
-

01427
€ 70,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Levensduur battery : 3 to 5 jaar (1 batt.), 6 tot 10 jaar (2 batt.)
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Bewaakte ingang voor extern contact (2x4k7)
Aansluitspanning : 3 Vdc, 1300 mAh lithium batterij (1 of 2)
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Stroomverbruik : in rust 3 µA
RF vermogen : 25 mW
Kleur : Bruin
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 49 °C
Afmetingen : contact : 115 x 45 x 31 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 88 gram

TX-4131
Keyfob zender
Met deze afstandsbediening is de NX-10 centrale te bedienen. De keyfob is voorzien van
sleutelbosring.
Specificaties :
-

01420
€ 132,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 868 Mhz GEN2
4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang
Inschakelenbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.
Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (5 - 8 jaar levensduur)
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)
Gewicht : 20 gram

TX-2211
Spiegel Passief Infrarood detector zender
De 9 gordijnvelden van de draadloze TX-2211 spiegel PIR bieden een maximale detectiecapaciteit in het hele beveiligde gebied, inclusief detectie direct onder de
detector. De speciale eigenschappen van het gordijnveld zorgen ook voor een hogere stabiliteit en ongevoeligheid voor ongewenste alarmen die ontstaan door temperatuurschommelingen in de ruimte zelf. Dankzij de mogelijkheid om het bereik in te stellen, kan de TX-2211
worden aangepast aan de specifieke risico´s voor nodeloos alarm dat kan optreden in kleine
ruimten. De "4D" -signaalverwerking vormt de basis van de ASIC van deze PIR. De 4D-signaalverwerking maakt gebruik van "Moving Pole Filters", die continu de omgeving bewaken
op achtergrondruis en indien nodig extra filterfuncties inschakelen. Dankzij de "4D" technologie kan deze PIR een intelligente analyse uitvoeren van een signaalpatroon om zo een onderscheid te maken tussen werkelijke menselijke bewegingen en bronnen van nodeloos
alarm.
Specificaties :
-
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REQ in aanvraag
Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (normaal)
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Bereik : 10 of 16 m (instelbaar)
Detectiezones : 9 , openingshoek 86°
Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)
Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 2 minuten na alarm, speciale looptest functie
Witlichtfilter
Sabotage schakelaar
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Aansluitspanning : 3 Vdc 1300mAh lithium batterij (2 - 4 jaar levensduur)
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Gemiddeld stroomverbruik : 10 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -12 tot 43 °C
Afmetingen : 120 x 70 x 50 mm (hxbxd)
Gewicht : 143 gram

Inbraakbeveiligingscentrales

01421
€ 221,00

TX-2411
Spiegel PIR/Radar detector zender
De TX-2411 is een draadloze spiegel PIR/ radar combinatie, welke werkt op de unieke 868
MHz GEN 2 frequentie. Het optische deel van de TX-2411 is een 89° 12m meervoudige gordijn spiegel "step & glide" focus. Ook wordt er gebruikt gemaakt van 4D-signaalverwerking.
Deze maakt gebruik van "Moving Pole Filters", die continu de omgeving bewaken op achtergrondruis en indien nodig extra filterfuncties inschakelen. Dankzij de "4D" technologie kan
deze PIR een intelligente analyse uitvoeren van een signaalpatroon om zo een onderscheid
te maken tussen werkelijke menselijke bewegingen en bronnen van nodeloos alarm. De radar werkt op C-band (5.8 GHz) met bereik beheersing technologie. De combinatie van deze
radar en deze PIR geeft een perfecte detectie en de kans op valse alarmen is heel klein.
Specificaties :
-

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (binnen)
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Bereik PIR en Radar: 7,5 of 12 m (instelbaar)
Detectiezones : 7 , openingshoek 86°
Montagehoogte : 1,8-3m
Radarfrequentie : 5,8 GHz
Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)
Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit, 3 minuten (of 10 minuten) na alarm, speciale looptest functie
Witlichtfilter
Sabotage schakelaar
Stuurt iedere 20 minuten supervisie signaal
Aansluitspanning : 3 Vdc 1300mAh lithium batterij
Levensduur : bij 1 batt. 1,5 jaar, bij 2 batt. 3 jaar, bij 3 batt. 4,5 jaar
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Stroomverbruik : normaal 91 µA, max. 24 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 150 x 70 x 50 mm (hxbxd)
Gewicht : 175 gram
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01422
€ 207,00

TX-6211
Thermische & Optische rookmeldzender
Deze melder heeft een ingebouwde gevoeligheidsmeter, die continu zijn eigen werking controleert. Als de melder een storing waarneemt van zijn eigen werking, dan wordt dat door de
led weergegeven. Bij alarm (optisch of thermisch) gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en
zal de melding worden doorgegeven naar de centrale. De melder is voorzien van een testknop.
Specificaties :
-

01416
€ 80,00

Zenderbereik : 400 m (vrije veld), 30 m (binnen)
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Rooksensorgevoeligheid : 2,2% +/- 1,3%/3 dm
Thermische detector : vast 57,2 °C of temperatuurstijging van 8,3 °C per minuut > 41°C
Ingebouwde verloop(drift) compensatie
Dagelijkse volledige diagnose test
Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m
Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc 1300mAh lithium batterij (4 - 6 jaar levensduur)
Aanbevolen battery : Duracell DL123A, Panasonic CR123A, Sanyo CR123A
Gemiddeld stroomverbruik : 35 µA
Kleur : Crème wit
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : 4,4 tot 38 °C
Afmetingen : 141 x 63 mm (diameter x diepte)
Gewicht : 288 gram

TX-8001
Ingang/uitgang bi-directionele module
De ingang/uitgangmodule is een bidirectionele sturingsmodule.
Specificaties :
-

01417
€ 120,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Levensduur battery : 3 jaar
Iedere 20 minuten supervisie signaal
Uitgang : 2 open collector uitgang
Ingang : 1
Spanning : 4 x AA, 1,5 Vdc , 5600mAh
Bedrijfstemperatuur : 4,4 tot 38 °C
Afmetingen : 78 x 58 x 15 mm (hxbxd)

TX-7001
Draadloze binnensirene
De TX-7001 is een volledige daadloze binnennsirene. Met een sirenegeluid van 105 dB en
eenvoudige montage zonder kabel maakt dat deze sirene ideaal. De sirene is met een I/O
module voorzien om de tweeweg transmissie naar de NX-10 te maken. De tweeweg communicatie houdt ook in dat informatie over sabotage en accu laag en ander storingen doorgemeld worden.
Specificaties :
-

01418
€ 341,00

REQ in aanvraag
Zenderbereik : 400 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Levensduur battery : 3 jaar
Iedere 20 minuten supervisie signaal
Spanning I/O board: 4 x AA, 1,5 Vdc , 5600mAh
Spanning sirene : 9V blok battery, 600mAh
Stroomverbruik : in rust 20 µA, actief 6,7 mA, zenden 43,8 mA
Kleur : Crème wit
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 150 x 100 x 40 mm (hxbxd)
Gewicht : 470 gram

TX-7201
Draadloze buitensirene met flitslicht
De TX-7201 is een volledige daadloze buitensirene met flitslicht. Met een sirenegeluid van
105 dB en eenvoudige montage zonder kabel maakt dat deze sirene ideaal. De sirene is met
een I/O module voorzien om de tweeweg transmissie naar de NX-10 te maken. De tweeweg
communicatie houdt ook in dat informatie over sabotage en accu laag en ander storingen
doorgemeld worden. Het meeegeleverde lithium-batterijpakket geeft een levensduur van 3
to 5 jaar.
Specificaties :
-
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REQ in aanvraag
Zenderbereik : 400 m (vrije veld)
Advies : binnen 30 m monteren in pand
Frequentie : 868 Mhz GEN2
Levensduur batterijpakket : 3 tot 5 jaar
Sirenesignaal bij 1 m : 105 dB

Inbraakbeveiligingscentrales
-

Iedere 20 minuten supervisie signaal
Spanning: BS7201 3 x lithium batterij pakket
Stroomverbruik : in rust 20 µA, actief 6,7 mA, zenden 43,8 mA
Kleur : Wit
Materiaal: Polycarbonaat
Beschermingfactor : IP65
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 2900 x 2100 x 90 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,6 kg

NetworX draadloos 433 MHz
Alle centrales kunnen voorzien worden van draadloze modules met de 433 MHz
frequentie. De mogelijkheid om detectiemiddelen draadloos toe te passen, maakt
de NetworX extra flexibel. Dit betekent dat het systeem desgewenst met de gebruiker ‘mee kan groeien’ of verhuizen. Draadloos heeft daarnaast als extra voordeel
dat de woning of bedrijfspand niet wordt ontsierd met in het zicht lopende bekabeling en het heeft een zeer snelle installatietijd.
De componenten van NetworX zijn volledig supervised. Dat wil zeggen dat de werking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook zijn alle ontvangers voorzien van RF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van de
ontvangst wordt gezien als een vorm van sabotage. De ontvangers zijn als insteekkaart te plaatsen in de kast of op afstand van de centrale. De draadloze componenten zijn Europees gekeurd. Het zendvermogen van de modules kan beperkt
worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.
01471
€ 155,00

NX-408-I
Ontvangstmodule voor 8 draadloze zenders
Deze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 8
zenders op de frequentie 433,92 MHz.

Specificaties :
-

01472
€ 182,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00801-UB
Frequentie : 433,92 Mhz
Voor SmartSecurity n.v.t.
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 20 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)
Gewicht : 68 gram

NX-416-I
Ontvangstmodule voor 16 draadloze zenders
Deze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 16
zenders op de frequentie 433,92 MHz.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00802-UB
Frequentie : 433,92 Mhz
Voor SmartSecurity n.v.t.
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 20 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)
Gewicht : 68 gram
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01473
€ 222,00

NX-448-I
Ontvangstmodule voor 48 draadloze zenders
Deze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 48
zenders op de frequentie 433,92 MHz.
Specificaties :
-

A1012
€ 24,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00803-UB
Frequentie : 433,92 Mhz
Voor SmartSecurity n.v.t.
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 20 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)
Gewicht : 68 gram

NX-469
Behuizing voor ontvangstmodules NX-408/448, Nx-808/816
Specificaties :
-

01522
€ 252,00

Plastic behuizing
Voor SmartSecurity n.v.t.
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 140 x 100 x 20 mm (hxbxd)
Gewicht : 70 gram

Quickbridge
Universele ontvangstmodule voor 16 draadloze zenders
Met deze 8-kanaals ontvanger kan ieder beveiligingssysteem draadloos uitgebreid worden.
Op ieder kanaal kunnen 2 bestaande 433.92Mhz NetworX zenders, zoals bijv. de NX-480
PIR, worden ingeleerd. Het inleren van de zenders gaat eenvoudig m.b.v. dipswitches op de
print. De 8 kanalen zijn open collector uitgangen.
De module werkt volledig supervised met de zenders.

Specificaties :
-

01474.1
€ 79,00

Frequentie : 433,92 Mhz
Open collector uitgangen : max. 50 mA
8 uitgangenled's
3 statusled's
Voor SmartSecurity n.v.t.
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 60 mA
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 40 °C
Afmetingen : 131 x 103 x 25 mm (hxbxd) (excl.antennes)

NX-450N-I
Magneetcontact zender
Dit is een opbouw magneetcontact. De magneet kan aan de korte of lange kant van het contact geplaatst worden. Er zit ook een bewaakt (met eindweerstanden) extern contact op de
NX-450 om een ander apparaat aan te sluiten.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00806-C
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Extra ingang voor extern contact (NO of NC)
Aansluitspanning : 3 Vdc 1300 mAh lithium batterij (3-5 jaar levensduur)
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : contact : 82 x 39 x 24 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 52 gram
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01474.2
€ 79,00

NX-451N-I
Magneetcontact zender bruin
Dit is een bruin opbouw magneetcontact. De magneet kan aan de korte of lange kant van het
contact geplaatst worden. Er zit ook een bewaakt (met eindweerstanden) extern contact op
de NX-450 om een ander apparaat aan te sluiten.
Specificaties :
-

01500
€ 133,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00806-C
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Extra ingang voor extern contact (NO of NC)
Aansluitspanning : 3 Vdc 1300 mAh lithium batterij (3-5 jaar levensduur)
Kleur : Bruin
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : contact : 82 x 39 x 24 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 52 gram

NX-454-I
Trilcontact en magneetcontact zender
Het trilcontact detecteert vibraties uit het kozijn van het raam of deur. Door het ingebouwde
reedcontact is tevens, d.m.v. een magneet, de raam/deurstand te detecteren.
Specificaties :
-

01502
€ 75,00

Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Pulstellerinstelling
Sabotagebeveiliging
Aansluitspanning : 3,6 Vdc lithium batterij (5-8 jaar levensduur)
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : contact : 152 x 35 x 32 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm

NX-455-I
Inbouw magneetcontact zender
Dit draadloze inbouwmagneetcontact is een kleine draadloze zender met een magneetcontact, welke eenvoudig in een deur/raamkozijn geplaatst kan worden.
Specificaties :
-

01475
€ 70,00

Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (+/- 10 jaar levensduur)
Batterij niet op locatie te vervangen
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : contact : 95,61 x 19,11 mm (hxdiameter)
Afmetingen magneet : 15 x 19,11 mm (hxdiameter)
Gewicht : 35 gram

NX-470-I
Keyfob zender
Met deze afstandsbediening is de NetworX centrale te bedienen.De keyfob is voorzien van
sleutelbosring.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00805-HZ
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang
Inschakelenbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.
Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (5 - 8 jaar levensduur)
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)
Gewicht : 20 gram
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01476
€ 101,00

NX-475-I
Paniekknopzender
De paniekknop is voorzien van halssnoer.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00807-PK
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Bestand tegen water en schokken
Voorzien van clip om aan een riem te bevestigen
Aansluitspanning : 3,5 Vdc lithium batterij (5 - 8 jaar levensduur)
Beschermingsklasse : IP56
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 72 x 44 x 28 mm (hxbxd)
Gewicht : 50 gram

A1001
€ 9,00

Muurbevestiging voor paniekzender NX-475-I

01503
€ 105,00

NX-476-I
Paniekknophorloge
De waterdichte paniekknop kan geplaatst worden in horlogeband, riemclip, muurbevestigingadaptor of halssnoer.Afhankelijk van wat er in de NetworX centrale geprogrammeerd wordt,
zal er paniek, help of brandalarm gegenereerd worden bij het indrukken van de knop. Het
lampje van de knop licht op bij het indrukken om aan te geven dat de boodschap overgestuurd wordt.
Specificaties :
-

01477
€ 126,00

Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Bestand tegen water en schokken
Incl. Muurmontage adaptor
Incl. Clip voor riembevestiging
Incl. Kettingadapter
Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (4 jaar levensduur)
Beschermingsklasse : IP56
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 38 x 33 x 13 mm (hxbxd)
Gewicht : 12 gram

NX-480-I
Fresnel Passief Infrarood detector zender
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00804-P
Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Bereik : 11x12 m
Gevoeligheidsinstellingen : 2 (standaard/hoog)
Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 3 minuten na alarm, speciale looptest functie
Witlichtfilter
Sabotage schakelaar tegen afnemen van muur en kap
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Aansluitspanning : 2x 1,5 Vdc AA alkaline batterijen (3 - 4 jaar levensduur)
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 73 x 62 x 59 mm (hxbxd)
Gewicht : 128 gram
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01511
€ 14,00

01484
€ 28,00

01513
€ 195,00

Montagebeugel (muur/plafond) voor NX-480-I

NX-485-I
Huisdierlenzen (3 stuks)
Lens voor in het geval dat huisdieren aanwezig zijn.Worden per 3 stuks geleverd, inclusief
afplakfolie.

NX-487
Akoestische glasbreukdetector
De detector is de geintegreerde draadloze Shatterpro II glasbreukmelder.
Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroon
van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimten
waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is ( bijv. niet in een keuken gebruiken). Voor
plafond of muur montage. De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer
04175 (zie hoofdstuk detectors).
Specificaties :

33

Inbraakbeveiligingscentrales
-

01478.2
€ 206,00

Bereik vensterglas, dubbel glas en andere soorten : max. 6 m
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 6,4 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Minimale afmeting glas : 30 x 60 cm
Ruimten minimaal 3 x 3 meter groot
Montageafstand moet minimaal 1 meter van glas zijn
Aansluitspanning : 2 x 3 Vdc lithium batterij
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 80 x 108 x 43 mm (hxbxd)

NX-491-I
Thermische & Optische rookmeldzender
Deze melder heeft een ingebouwde gevoeligheidsmeter, die continu zijn eigen werking controleert. Als de melder een storing waarneemt van zijn eigen werking, dan wordt dat door de
led weergegeven. Bij alarm (optisch of thermisch) gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en
zal de melding worden doorgegeven naar de centrale. De melder is voorzien van een testknop.
Specificaties :
-

Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 433,92 Mhz
Thermische detector : vast 57,2 °C of temperatuurstijging van 8,3 °C per minuut > 41°C
Ingebouwde verloop(drift) compensatie
Dagelijkse volledige diagnose test
Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m
Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc lithium batterijen
Kleur : Crème wit
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : 4,4 tot 38 °C
Afmetingen : 140 x 58 mm (diameter x diepte)
Gewicht : 300 gram

NetworX draadloos 868 MHz
Alle centrales kunnen voorzien worden van draadloze modules met de 868 MHz
frequentie. De mogelijkheid om detectiemiddelen draadloos toe te passen, maakt
de NetworX extra flexibel. Dit betekent dat het systeem desgewenst met de gebruiker ‘mee kan groeien’ of verhuizen. Draadloos heeft daarnaast als extra voordeel
dat de woning of bedrijfspand niet wordt ontsierd met in het zicht lopende bekabeling en heeft daarnaast een zeer snelle installatietijd.
De componenten van NetworX zijn volledig supervised. Dat wil zeggen dat de werking van de detectors 24 uur per dag wordt bewaakt. Ook zijn alle ontvangers voorzien van RF stoorzenderdetectie, waardoor elke poging tot storen van de
ontvangst wordt gezien als een vorm van sabotage. De ontvangers zijn als insteekkaart te plaatsen in de kast of op afstand van de centrale. De draadloze componenten zijn Europees gekeurd. Het zendvermogen van de modules kan beperkt
worden door andere zendapparatuur in de directe omgeving.
01514
€ 145,00

NX-808-I
Ontvanger voor 8 draadloze zenders
Deze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 8
zenders op de frequentie 868 MHz.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP nummer : IMK00801-UB
BZ-MI keuring : 07-01-0687
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 30 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)
Gewicht : 150 gram
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01515
€ 177,00

NX-816-I
Ontvanger voor 16 draadloze zenders
Deze ontvanger maakt het mogelijk om de NetworX familie draadloos uit te breiden met 16
zenders op de frequentie 868 MHz.
Specificaties :
-

A1046
€ 19,00

REQ geregistreerd
NCP nummer : IMK00802-UB
BZ-MI keuring : 07-01-0687
Aansluitspanning : 9 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 30 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 120 x 81 mm (hxb) (excl.antennes)
Gewicht : 150 gram

NX-869
Draadloze ontvanger behuizing
Specificaties :
-

01523
€ 27,00

01516
€ 92,00

Plastic behuizing
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 150 x 100 x 20 mm (hxbxd)
Gewicht : 80 gram

NX-9008
-3 dB test antennes voor NX-808 en NX-816
De NX-9008 antenne kit heeft tot doel om gedurende het in bedrijfstelling van de zenders de
signaalsterkte met 3 dB te verzwakken. Als de draadloze detectors dan goed respons geven
dan weet u zeker dat bij de normale antenne de ontvangst goed is.

NX-850-I
Magneetcontact zender
Dit is een opbouw magneetcontact.
Specificaties :
-

01517
€ 92,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMK00803-C
BZ-MI keuring : 07-01-0717
Zenderbereik : 400 m (vrije veld), binnen tot 200 m
Frequentie : 868 Mhz
Stuurt iedere 15 minuten supervisie signaal
Extra ingang voor extern contact (NO of NC)
Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (5-8 jaar levensduur)
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : contact : 82 x 39 x 24 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 40 x 11 x 13 mm
Gewicht : 52 gram

NX-870-I
Keyfob zender
Met deze afstandsbediening is de centrale te bedienen.
Specificaties :
-

Zenderbereik : 150 m (vrije veld)
Frequentie : 868 Mhz
4 functietoetsen voor : (direct)IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm of activeren van uitgang
Inschakelbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.
Aansluitspanning : 12 Vdc, 33 mAh Alkaline batterij (3 jaar levensduur)
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 58 x 36 x 11 mm (hxbxd)
Gewicht : 20 gram
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01520
€ 143,00

NX-881-I
Fresnel Passief Infrarood detector zender
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
Zenderbereik : 400 m (vrije veld), binnen minstens 20 m
Frequentie : 868 Mhz
Bereik : 13,7 x 13,7 m
Gevoeligheidsinstellingen : 2 (2 puls / 4 puls)
Functies om de levensduur van de batterijen te verhogen : zender uit 135 seconden na alarm, speciale looptest functie
Incl. montagebeugel : 10° omhoog, 15° omlaag
Witlichtfilter
Sabotage schakelaar tegen afnemen van muur en kap
Stuurt iedere 64 minuten supervisie signaal
Aansluitspanning : 3 Vdc lithium batterij (5 jaar levensduur)
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 94 x 73 x 61 mm (hxbxd)

01527
€ 28,00

Huisdierlens

01525
€ 185,00

NX-887-I

per 5 stuks

Draadloze akoestische glasbreukdetector
De detector is de draadloze Shatterpro II glasbreukmelder.
Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroon
van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimten
waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is (bijv. niet in een keuken gebruiken). Voor
plafond of muur montage. De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer
04175.

Specificaties :
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-

01519
€ 190,00

Zenderbereik : 400 m (vrije veld)
Frequentie : 868 Mhz
Bereik vensterglas, dubbel glas en andere soorten : max. 6 m
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 6,4 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Minimale afmeting glas : 30 x 60 cm
Ruimten minimaal 3 x 3 meter groot
Montageafstand moet minimaal 1 meter van glas zijn
Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc lithium batterijen
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 80 x 108 x 43 mm (hxbxd)

NX-891-I
Optische rookmeldzender
Deze melder heeft een ingebouwde gevoeligheidsmeter, die continu zijn eigen werking controleert. Als de melder een storing waarneemt van zijn eigen werking, dan wordt dat door de
led weergegeven. Bij alarm gaat de ingebouwde piëzo zoemer af en zal de melding worden
doorgegeven naar de centrale. De melder is voorzien van testknop.
Specificaties :
-

Zenderbereik : 400 m (vrije veld)
Frequentie : 868 Mhz
Ingebouwde verloop(drift) compensatie
Dagelijkse volledige diagnose test
Piëzo zoemer : 85 dB op 3 m
Aansluitspanning : 2 stuks 3 Vdc lithium batterijen
Kleur : Crème wit
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : 4,4 tot 38 °C
Afmetingen : 140 x 58 mm (diameter x diepte)
Gewicht : 300 gram

Batterijen voor draadloze modules
18021
€ 4,00

3,6 V 1,2 Ah lithium batterij
Batterij voor NX-475-I

Specificaties :
-

18022
€ 4,00

Bedrijfstemperatuur : -60 tot 70 °C
Afmetingen : 24,8 x 14,65 mm (hxdiameter)
Gewicht : 8,9 gram

3 V 1,4 Ah lithium batterij
Batterij voor NX-450N-I, NX-451N-I, NX-487-I, NX-491-I, NX-850-I, NX-881-I, NX-887-I en
NX-891-I, NX-10 magneetcontacten, detectoren, rookmelder
Specificaties :
-

18023
€ 4,00

Afmetingen : 34,5 x 16,8 mm (hxdiameter)
Gewicht : 17 gram

12 V 55 mAh alkaline batterij
Batterij voor NX-470-I en NX-870-I
Specificaties :
-

01419
€ 120,00

Afmetingen : 28 x 10 mm (h x diameter)
Gewicht : 7,9 gram

BS7201
Batterijpakket voor draadloze NX-10 buitensirene
Specificaties :
-

Afmetingen : 28 x 10 mm (h x diameter)
Gewicht : 7,9 gram
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NetworX alarmoverdragers
01445
€ 126,00

NX-535E
Spraakmodule
De NX-535E is een professionele spraakmodule. Er kunnen 15 verschillende vocale meldingen verstuurd worden naar een telefoon of GSM met voorafgaand een inleidende tekst.
Werkt op NX-8SE/6SE/4SE en NX-8plus.
Specificaties :
-

A2965
€ 279,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IQB00801-UB
1 hoofdboodschap
15 gebeurtenisboodschappen
Programmering boodschappen via DTMF-toestel
Aansluitspanning : 10-14 Vdc
Stroomverbruik : max. 53 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 102 x 58 mm (hxb)
Gewicht : 56 gram

NX-570
AL-1 & AL-2 ISDN alarmoverdrager
De NX-570 is een ISDN alarmoverdrager die op de NetworX-bus aangesloten kan worden.
Alle data wordt vanuit de NetworX bus gestuurd en bij uitval van de bus zal de NX-570 ook
een melding naar de PAC versturen. De NX-570 is zowel geschikt voor B- als D-kanaal verbindingen (AL-1 en AL-2) en voor inluisteren via de NX-534 module. De beveiligingssoftware
en de S0-BUS bewaking zorgen voor een zekere en snelle overdracht van de alarmmelding.
Via de NX-570 kan tevens de Up- en Downloading plaatsvinden, conform de richtlijnen. De
NX-570 neemt de lijn op door het herkennen van 5 vooraf ingevoerde telefoonnummers. Dit
geeft een optimale beveiliging voor up/downloaden.
Op zowel Point to Point als Point to Multipoint ISDN verbindingen kan de NX-570 aangesloten worden. Zijn beide B-kanalen bezet ten tijde van een alarmmelding dan schakelt de NX570 een B-kanaal softwarematig vrij. Bij een Point to Point verbinding worden beide B-kanalen afgeschakeld. Bij sabotage zal de S0-BUS hardwarematig worden afgeschakeld.
Specificaties :
-

02982
€ 399,00

NCP-nummer : IQB00802-K
ISDN aansluiting
RJ-45 in
RJ-45 uit
ISDN verbinding: EURO-ISDN DSSI ICTR-3
Download aansluiting via audiotap
Listening-in aansluiting naar NX-534
Protocollen AL-1 (B-kanaal): SIA level 1, SIA level 2, XSIA, Contact-ID en priveprotocol
Protocollen AL-2 (D-kanaal) : SIA codes met tekst naar OABX ontvanger of RC-4000 ontvanger
Aansluitspanning : 8 - 14 Vdc
Stroomverbruik in rust 18 mA, max. 95 mA
Luchtvochtigheid : <95% relatief niet condenserend
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 81 mm (hxb)
Gewicht : 170 gram

NX-7002
SMS/GSM/GPRS alarmoverdrager
De NX-7002 module is de SMS/GSM/GPRS kiezer die op de NetworX-bus aangesloten kan
worden. Met deze module zijn de SIA/Contact-ID rapporteringen door te sturen via 6 doormeldmanieren. De module is in te stellen als enige kiezer op de centrale maar ook als backup van de analoge PSTN-lijn of ISDN-lijn.De NetworX centrales kunnen ook met hogere snelheid geup-/download worden via de GSM-data verbinding (DL900 versie 2.16 of hoger).De
GPRS rapporten kunnen ontvangen worden door de Osborn-Hoffman OH2000 TCP/IP ontvanger.De rapporten kunnen ook als SMS-tekst bericht verstuurd worden naar uw mobiel.
Tevens is vanaf versie 5 ook mogelijk om SMS-commando's (inschakelen/uitschakelen,
enz.) te versturen naar de centrale.
In de module dient een SIM -kaart geplaatst te worden. Voor het doormelden via GPRS dient
de SIM-kaart wel deze faciliteit te krijgen. Voor Up/downloaden dient het GSM-data nummer
aangevraagd te worden.
De NX-7002-modules werkt met de volgende centrales: NX-8SE (softwareversie 71FB v1.04
of hoger), NX-6SE (softwareversie 366B v1.06 of hoger), NX-4SE (softwareversie C1EB
v1.06 of hoger), NX-8plus (softwareversie EF01 Ver 9 of hoger).

Specificaties :
-
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-

02981
€ 436,00

SMS-commando's ontvangen
Up/Download mogelijk
Incl. externe antenne met 1,5 m kabel
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik nom.: 30mA
Stroomverbruik max.: 2 A piek
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 97 x 102 x 24 mm (hxbxd)
Gewicht : 115 gram

Xtralink
GSM-backup/interface
De Xtralink is de oplossing als backup van de analoge telefoonlijn. Ook kan de Xtralink gebruikt worden als er geen analoge lijn aanwezig is. Zodra de analoge lijn wegvalt zal de verbinding verzorgd worden via de GSM. Bij uitval van het GSM-bereik of buitenlijn wordt een
uitgang geactiveerd. D.m.v. 3 led’s wordt de status van de unit en van de GSM weergegeven.
In de unit dient een SIM -kaart geplaatst te worden.
Specificaties :
-

01524
€ 299,00

Analoge lijn aansluiting
Twee kiezeraansluitingen
Twee uitgangen voor uitval analoge lijn en GSM-verbinding
Drie indicatie-led's
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik in rust max.: 135mA
Stroomverbruik in bedrijf max.: 290mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 81 mm (hxb)

NX-590E
TCP/IP alarmoverdrager
Met de NX-590E is het mogelijk om de doormelding van de NetworX centrale te laten verlopen via TCP/IP. Naast de constante bewaking biedt de module ook de mogelijkheid meldingen door te sturen naar 2 e-mail adressen. Een up/download kan ook via de module verlopen
met een snelheid van 9600 baud. De doormeldingen kunnen alleen ontvangen worden op
een Osborn Hoffman PC-ontvanger.
Specificaties :
-

01291

Aansluitklemmen : RJ45 (LAN/WAN)
IP/adres : DHCP/FIXIP
Protocol : SIA, Contact ID
Aansluitspanning : 10-14 Vdc
Stroomverbruik : max. 120 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 82 mm (hxb)
Gewicht : 156 gram

Osborn Hoffman ontvangersoftware PC-uitvoering

Prijs op aanvr.

De software waarmee berichten zijn te ontvangen die doorgemeld worden via IP-modules,
NX-590, NX-7002 en NX-9104 van NetworX en de TCP/IP-module van de SmartSecurity kan
geleverd worden in 3 versies : 100, 1000 of met 10000 klanten
De software kan het ontvangen bericht versturen, in Osborn-Hoffman of Surgard protocol via
de RS232 poort, naar meldkamersoftware. De PC dient een fixed IP adres te hebben. De
beelden die door de NX-9104, VVMIQ Video Clips, doorgestuurd worden, worden met een
gespecificeerde file-naam opgeslagen op de harde schijf van de PC. Deze zijn dan eenvoudig door de meldkamersoftware binnen te halen. Vanuit de software op de PC zijn de alarmberichten direct uit te printen.

NetworX inluisteren
01469
€ 137,00

NX-534
Listen-In module
Met deze module is er 2-weg audiocommunicatie mogelijk tussen de PAC of (mobiele) telefoon en het pand waar de NetworX installatie zich bevindt. Dit kan op twee manieren :
- na een alarmmelding
- men kiest voor de optie om altijd de installatie aan te kunnen bellen.
Tevens is het mogelijk om partitie 1 in/uit te schakelen en X-10 uitgangen te sturen met deze
module.
Specificaties :
-

2 microfoon ingangen
1 luidspreker uitgang (5W, 8 Ohm)
Directe activering of d.m.v. terugbelfunctie
Blokkeermogelijkheid van sirenes
X-10 interface voor max. 9 X-10 modules
Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun
Aansluitspanning : 12 Vdc
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-

Stroomverbruik in rust 50 mA, max. 100 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 58 gram

Noot: Artikel is inclusief speaker met in de behuizing een microfoon (03409)
03409
€ 35,00

Speaker + ingebouwde microfoon

Specificaties :
-

03407
€ 11,00

5 W/ 8 Ohm
Afmetingen : 110 x 110 x 55 mm (hxbxd)
Gewicht : 436 gram

Microfoon
Deze extra losse microfoon is te monteren op de NX-534 zodat op verschillende locaties
apart ingeluisterd kan worden.
Specificaties :
-

Afmetingen : 9 x 7 mm (bxd)
Gewicht : 2 gram

NetworX uitgangsmodules
01486
€ 148,00

NX-507
Relais uitgangsmodule
Dit is een uitgangsmodule met 7 wisselrelais, 1 opencollector uitgang en X-10 interface.
M.b.v. de X-10 uitgang zijn modules via het lichtnet te schakelen.
Specificaties :
-

01468
€ 153,00

NCP-nummer : IMB00804-UB
BZ-MI keuring : 10-01-0758
8 programmeerbare roosters (bijv. voor in/uitschakelen centrale)
Maximaal 8 modules in een systeem
Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun
Aansluitspanning : 12 Vdc
Stroomverbruik in rust 10 mA, max. 25 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 110 gram

NX-508
Open collector uitgangsmodule
Dit is een uitgangsmodule met 8 open collector uitgangen, een X-10 interface en een parallelle printerpoort. Gebeurtenissen worden direct uitgeprint. M.b.v. de X-10 uitgang zijn modules via het lichtnet te schakelen.
Specificaties :
-
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NCP-nummer : IJL00810-UB
BZ-MI keuring : 10-01-0758
8 programmeerbare roosters (bijv. voor in/uitschakelen centrale)
Maximaal 8 modules in een systeem
Montage als insteekkaart d.m.v. meegeleverde steun
Aansluitspanning : 12 Vdc
Stroomverbruik in rust 10 mA, max. 25 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 86 gram
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NetworX voeding
01467
€ 200,00

NX-320
Voeding (exclusief behuizing en trafo, artikel A1018)
Dit is een intelligente 12 V 2A voeding. Met deze voeding is het ook mogelijk om het bereik
van de NetworX bus te vergroten. Dit is 1 maal mogelijk op de NetworX bus.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : ILJ00801-V
BZ-MI keuring : 04-99-0531
3 Programmeerbare kortsluitvaste voedinguitgangen
Maximale belasting van 3 uitgangen : 2A (max 1,5A/per uitgang)
Spanninggestuurde sirene-uitgang, 2A max.
Verlenging bereik bus met 800m bij kabeldiameter 1 mm²
Aansluitspanning : 16Vac 40VA
Stroomverbruik : 10 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 153 x 54 mm (hxb)
Gewicht : 66 gram

NetworX home automation
01492
€ 111,00

NX-584
Home automation module
Deze module heeft een RS-232 bi-directionele DB-9 connector. Hieraan kan een systeem
gekoppeld worden, die dan alle statusgegevens uit de centrale kan halen en ook commando's kan sturen. In de module zelf is te bepalen welke gegevens wel en niet uit het systeem
te halen zijn en welke commando's er gestuurd worden. In de NX-8plus is deze RS232 uitgang standaard geintegreerd op de print.
Specificaties :
-

01526
€ 96,00

ASCII of Binair protocol
Baudsnelheid instelbaar van 600 tot 76.8k baud met RTS en CTS handshaking
Aansluitspanning : 12 Vdc
Stroomverbruik : 30 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 112 x 81 mm (hxb)
Gewicht : 60 gram

NX-587E
Virtual Keypad
Met deze module is via eenvoudige commando's de NetworX te bedienen op een computer.
De module verbindt de bus van de NetworX via RS-232 aan de computer. De commando's
die ingegeven kunnen worden hebben geen speciale boodschapformaat en checksum, zodat er snel een eenvoudige interface geschreven kan worden. Alle statussen zijn ook opvraagbaar.
Specificaties :
-

01498
€ 23,00

Baudsnelheid 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit en geen parity.
Aansluitspanning : 12 Vdc
Stroomverbruik : 30 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 96 x 42 x 22 mm (hxbxd)
Gewicht : 120 gram

RS232 kabel voor NX-8plus
Dit is een kabel om de blauwe vierkante connector op de NX-8plus naar een standaard 9pins mail Sub-D aansluiting te krijgen voor seriele data-overdracht.

NetworX software
01510
€ 225,00

DL-900 + modem
Programmeer software
DL-900 is het Nederlandstalig programmeer-softwarepakket wat onder Windows 98 ,XP, NT
4.0 werkt. M.b.v. dit softwarepakket is het mogelijk om alle NetworX centrales en modules te
programmeren. Ook is het logboek van de centrale op te halen. Als er verbinding is met de
centrale, is tevens de status op te vragen en zijn commando's uit te voeren. Het pakket wordt
geleverd incl. 56K modem. Via een COM-poort (RS232) op de computer kan er gecommuniceerd worden via NX-586E directe verbindingsmodule met de NetworX centrales met 38400
baud.
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D.m.v. in de PC aanwezige netwerkkaart kan de NetworX centrale direct of via het LAN/
WAN-netwerk geprogrammeerd worden via de IP-modules, NX-590 of NX-9104. Ook is dit
mogelijk m.b.v. de NX-7002 via GPRS.

01528
€ 235,00

NX-588E
Directe verbindingmodule met 4 geheugens en flashprogrammer
Met deze module is er rechtstreeks met DL900 software, vanuit de computer, op de NetworX
bus de programmatuur aan te passen van alle types NetworX centrales. Hierdoor is er geen
telefoonlijn noodzakelijk om wijzigingenen te maken in de centrale.De NX-588 beschikt ook
over een geheugen waarin 4 standaarden met gegevens van de programmatuur van een
centrale opgeslagen kunnen worden. Een standaard kan via DL900 versie 1.14 en hoger opgehaald of opgeslagen worden in de NX-588. Bij een NetworX centrale kunnen ook de gegevens geladen of opgeslagen worden in de NX-588 zonder computer.De NX-588 kan
tevens gebruikt worden om de flash-microprocessor van de NetworX SE printen te updaten.
Specificaties :
-

01537
Prijs op aanvr.

Aansluiting via USB poort van de computer
Aansluiting aan bus d.m.v. 3 krokodillenstekkers/connector
Afmetingen : 96 x 42 x 22 mm (hxbxd)
Gewicht : 120 gram

GeniX
NetworX grafische software
Genix is een grafisch softwarepakket dat aan de NetworX centrales direct gekoppeld kan
worden via RS232 of op afstand via TCP/IP. Met deze software is het te beveiligen pand te
visualiseren en te bedienen (in/uitschakelen, zoemer activeren, enz.) d.m.v. een PC.Het binnenhalen van een plattegrond en het plaatsen van de standaard pictogrammen van detectoren is op een eenvoudige manier geimplementeerd.

NetworX behuizingen
A1010
€ 60,00

MikroS behuizing
Tweedelige behuizing
Plaatstaal (1,25 mm)
Voorzien van 2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling.Exclusief sabotageschakelaar (artikelnummer 31030).Geschikt voor :
- NetworX centrale NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE
- Alle NetworX modules
- Voeding 1,2 A (artikelnr. 01655)
- Voeding 1 A (artikelnr. 01656)
- Voeding 2,5 A (artikelnr. 01657)
- Voeding 4 A (artikelnr. 01658)
- DS7000 (artikelnr. A2962)
Specificaties :
-

A1014
€ 120,00

ANPI gekeurd
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)

MikroS behuizing, inclusief 35 VA trafo en sabotageschakelaar
Geschikt voor :
- NetworX centrale NX-8plus/NX-8SE/NX-6SE
- Alle NetworX modules
Specificaties :
-
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2,5 cm onderdoorvoer voor bekabeling
Ruimte voor 4 modules
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 351 x 283 x 148 mm (hxbxd)
Gewicht : 5,7 kg
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A1015
€ 41,00

NX-008
NetworX module behuizing
Plastic behuizing voor 1 module. Niet voor de NX-320.
Specificaties :
-

A1016
€ 37,00

Plastic behuizing
Deksel en afruk sabotage beveiliging.
Installatie support sleuf
Uitbreekpoorten voor bekabeling
Kleur : wit
Afmetingen : 165 x 173 x 51 mm (hxbxd)
Gewicht : 450 gram

NX-002
NetworX kleine behuizing
Metalen behuizing voor 2 modules (geen NX-320).
Specificaties :
-

A1017
€ 57,00

Kleur : Grijs
Afmetingen : 230 x 230 x 95 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,7 kg

NX-003
NetworX standaard behuizing
Metalen behuizing met slot voor 3 modules.
Specificaties :
-

A1018
€ 87,00

Kleur : Grijs
Afmetingen : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,02 kg

NX-003 trafo
NetworX standaard behuizing met trafo
Metalen behuizing met slot voor 3 modules, inclusief 35 VA transformator en sabotageschakelaar.
Specificaties :
-

A1020
€ 167,00

Kleur : Grijs
Afmetingen : 290 x 290 x 95 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,7 kg

NX-003CB
NetworX grote behuizing
Inclusief sabotageschakelaar.
Specificaties :
-

A1019
€ 191,00

Metalen behuizing met slot
Kleur : Grijs
Afmetingen : 475 x 395 x 130 mm (hxbxd)
Gewicht : 7,01 kg

NX-003CB trafo
NetworX grote behuizing met trafo
Inclusief 35 VA transformator en sabotageschakelaar.
Specificaties :
-

Metalen behuizing met slot
Kleur : Grijs
Afmetingen : 475 x 395 x 130 mm (hxbxd)
Gewicht : 7,71 kg
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NetworX accessoires
01529
€ 23,00

Bus-connectorkabel (10 stuks)
Door dit kabeltje is op eenvoudige manier een bus-verbinding te maken tussen de NetworX
SE printen en de NX1710E, NX-7002 en nieuwe modules in de toekomst.Levering per 10
stuks.

A1440
€ 11,00

600-CL
Slot + 2 sleutels voor standaard NetworX behuizing

A1441
€ 8,00

NX-CA-SL

A1009
€ 12,00

NX-005

Geleiders (2 stuks) met schroeven voor NetworX printen

Sabotagecontact voor standaard NetworX behuizing
Incl. metalen beugel.
Specificaties :
-
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NC contact
Kleur : Wit

Universele alarmoverdragers
Un iversele alar mover drag ers

Universele ISDN terminal adapter
SecurePoint
A2962.2
€ 261,00

DS7000-ADSL
De DS7000-ADSL is een beveiligingsadapter die vrijwel elk bestaand beveiligingssysteem
met analoge kiezer kan koppelen aan een euro-ISDN2 aansluiting. De analoge signalen vanuit de alarmkiezer of modemkiezer worden geconverteerd naar de B-kanalen van de ISDN2
aansluiting. Vervolgens zal er een normale kiesverbinding met ontvanger van de PAC tot
stand komen. De DS7000-ADSL is specifiek ontwikkeld voor security toepassingen ook als
er ADSL over dezelfde infrastructuur gebruikt wordt. Hiermee voldoet de DS7000-ADSL aan
de voorschriften voor alarmoverdracht volgens alarmeringsklasse voor kiesverbindingen.
Specificaties :
-

NCP-nummer : ILI03310-AD
Protocollen (bijv. SIA, Scancom, Contact ID) worden transparant doorgestuurd over één van de B-kanalen van ISDN
Lijnbewaking blijft mogelijk
De verplichte voorkeurschakeling blijft behouden.Deze treedt in werking bij het bezet zijn van de B-kanalen (in- of uitbellen).
SO-bus beveiliging bij het wegvallen van de ISDN- lijn, problemen bij het uitbellen en bij manipulaties (of sluiting) aan de
SO-bus zal de SO’-bus worden afgeschakeld.
Geïntergreede ADSL-beveiliging
Toepasbaar in een (ISDN) Point-To-Point, zowel als (ISDN) Point-To-Multipoint configuratie
De mogelijkheid van Up- en Downloading blijft behouden
De totale configuratie van de SO-bus met de daarop aangesloten apparatuur tot en met de ISDN wijkcentrale is bepalend
voor een goede werking van het geheel.
Module te programmeren via DTMF toestel
Een in/uit ISDN-2 aansluiting
Een PSTN aansluiting
Twee RJ11 connectoren voor ADSL
Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc
Stroomverbruik telefoon on-hook, geen S'bus afschakeling : 60 mA
Stroomverbruik telefoon off-hook en afschakeling S'bus : 160 mA
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 60 °C
Afmetingen : 165 x 105 x 25 mm (hxbxd)
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Universele alarmoverdragers
Universele IP terminal adapter
SecurePoint
02963
€ 275,00

DS8000
PSTN-IP transmitter
De DS8000 is een universeel toepasbare IP-transmitter voor het doormelden van alarmmeldingen over IP naar een ontvanger van de PAC.Protocollen (bijv. SIA, Scancom, Contact ID)
worden transparant doorgestuurd als IP-signalen over het LAN/WAN-netwerk.Door gebruik
te maken van een uniek polling mechanisme wordt de verbinding met de meldkamer continu
bewaakt. De transmitter is tevens voorzien van een uitbreidingsconnector waarmee 4 open
collector (o.c.) uitgangen op afstand bestuurd kunnen worden en 4 ingangen, waarvan de
status bekeken kunnen worden. Voor het gebruik van deze uitgangen en ingangen is een optionele uitbreidingsprint noodzakelijk. De transmitter wordt geprogrammeerd en bediend middels een standaard internet browser.
Specificaties :
-

02970
€ 202,00

Protocollen (via PSTN in) : SIA, SIA-HS, Scancom, Contact ID
Protocol uit : SIA-HS via IP en gebruikmakend van dynamische dataencryptie, vereist een
minimale bandbreedte.
IP-adres : Statisch of dynamisch
Poort adres : instelbaar
Ingangen : PSTN aansluiting, RS-485 busaansluiting, LAN-aansluiting
Uitgangen (optie): print voot domotica-toepassingen
Beveiligingsniveau : dipswitch
Print in kunstof behuizing incl. voeding
Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc
Stroomverbruik : 70 mA in rust, 110 mA actief
Afmetingen behuizing: 177 x 155 x 35 mm (hxbxd)

SP-9030
PSTN-IP/GSM/GPRS converter
De SP-9030 is een universeel toepasbare IP-transmitter voor het doormelden van alarmmeldingen over IP naar een ontvanger van de PAC. SIA protocol wordt transparant doorgestuurd
als IP-signalen over het LAN/WAN-netwerk. Door gebruik te maken van een uniek polling
mechanisme wordt de verbinding met de meldkamer continu bewaakt. De transmitter wordt
geprogrammeerd en bediend middels een standaard internet browser.
Specificaties :
-

02971
€ 14,00

46

Aantal ingangen: 8 - 56
Uitgangen : 2
Testmelding
PSTN-ingang
Aansluitspanning : 12Vdc/230Vac
Afmetingen behuizing: 165 x 135 x 20 mm (hxbxd)

SP-9035
Programmeerset USB kabel + software

Universele alarmoverdragers
Universele IP/GSM/GPRS convertor/alarmoverdrager
SecurePoint
02968
€ 273,00

SP-9010
PSTN-GSM/GPRS converter/alarmoverdrager
De SP-9010 is een professionele alarmmelder voor aansluiting op het GSM of GPRS netwerk. De inkomende SIA alarmberichten worden als digitale SIA meldingen inclusief tekstblok verstuurd. Alle instellingen zijn uiterst eenvoudig via de USB poort te programmeren.
De SP-9010 is ontwikkelt voor alarmapplicaties en verbruikt in rust maar 14mA. De alarmmelder is te leveren als printplaat met zelfklevende studs of in DIN rail behuizing.
Specificaties :
-

02969
€ 345,00

Ondersteund SIA
Verstuurd digitale SIA via GSM of GPRS
Laag stroomverbruik
Programmering via USB
Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc
Stroomverbruik : 70 mA in rust, 110 mA actief
Afmetingen behuizing: 177 x 155 x 35 mm (hxbxd)

SP-9020
PSTN-IP/GSM/GPRS converter/overdrager
De SP-9020 is een universele overdrager voor het IP en GSM/GPRS netwerk. Afhankelijk
van de bouwvorm zijn digitale ingangen of een converter aanwezig. De verbinding kan naar
IP of GSM/GPRS only of naar beide in een backupstructuur. De SP-9020 is voorzien van een
ultramoderne GSM / GPRS module. Naast een laag stroomverbruik worden de SIA meldingen digitaal naar de bestaande meldkamerontvangers verstuurd. De SP-9020 is ook voorzien van diverse communicatiepoorten zoals RS-232, RS-485 en buskoppelingen zoals
onder andere I2C. uitbreidingsprinten. De programmering van de SP-9020 kan lokaal via de
USB poort of via een webbrowser.
Specificaties :
-

02971
€ 14,00

Ondersteund contact-ID en SIA
Uitgaand Protocol VdS en SEC-IP
Programmering via USB
Polling
Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc
Afmetingen behuizing: 165 x 135 x 35 mm (hxbxd)

SP-9035
Programmeerset USB kabel + software
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Universele alarmoverdragers
Universele kanalen GSM alarmoverdrager
SecurePoint
02967
€ 267,00

SP-9000
4 kanalen GSM/GPRS alarmoverdrager
De SP-9000 is een professionele 4 kanalen alarmmelder voor aansluiting op het GSM of
GPRS netwerk. De alarmberichten worden als digitale SIA meldingen inclusief tekstblok bij
alarm en desgewenst ook bij herstel van de ingangen verstuurd. De vier alarmingangen kunnen onafhankelijk ingesteld worden voor maak- of verbreekcontact. Een 24 uur testmelding
zorgt voor de lijnbewaking naar de meldkamerontvanger. Alle instellingen zijn uiterst eenvoudig via de USB poort te programmeren. De SP-9000 is ontwikkelt voor alarmapplicaties
en verbruikt in rust maar 14mA. De alarmmelder is te leveren als printplaat met zelfklevende
studs of in DIN rail behuizing.
Specificaties :
-
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4 kanalen NO/NC
Vertragingstijd instelbaar
Alarmsoort en tekst programmeerbaar
Digitale SIA
Laag stroomverbruik
Programmering via USB
Aansluitspanning : 10 - 28 Vdc
Stroomverbruik : 14 mA in rust
Afmetingen behuizing: 90 x 91 x 30 mm (hxbxd)

Universele alarmoverdragers
Beveiligde splitter
SecurePoint
A2961
€ 203,00

DS9000 PSTN
DSL-PSTN splitter
Voor de nieuwe type infrastructuren als ADSL is deze splitter ontwikkelt om er voor te zorgen
dat de alarmcommunicatie altijd een vrije doorgang heeft naar de meldkamer. Door deze
splitter zal het PSTN signaal van de alarmkiezer gescheiden blijven van het ADSL signaal
voor de computer. Mocht de alarmcommunicatie toch verstoord worden dan wordt het ADSL
gedeelte afgekoppeld.
Specificaties :
-

A2960
€ 259,00

DSL splitter met lijnbewaking
13V gevoed vanuit het alarmsysteem
Relaisuitgang signalering DSL fout door alarmsysteem
LED indicatie voor status
Detecteert lijnspanningsfouten
Detecteert kiestoonfouten
Detecteert binnenkomende gesprekken
Detecteert PSTN-lijn bezet (hoorn van de haak)
Aansluitspanning : 12 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 80 mA in rust
Afmetingen behuizing: 110 x 70 x 20 mm (hxbxd)

DS9000 ISDN
DSL-ISDN splitter
Voor de nieuwe type infrastructuren als ADSL is deze splitter ontwikkelt om er voor te zorgen
dat de alarmcommunicatie altijd een vrije doorgang heeft naar de meldkamer. Door deze
splitter zal het ISDN-signaal van de alarmkiezer gescheiden blijven van het ADSL signaal
voor de computer. Mocht de alarmcommunicatie toch verstoord worden dan wordt het ADSL
gedeelte afgekoppeld.
Specificaties :
-

DSL splitter met lijnbewaking
13V gevoed vanuit het alarmsysteem
Relaisuitgang signalering DSL fout door alarmsysteem
LED indicatie voor status
Detecteert ISDN laag 1 fouten
Aansluitspanning : 11 - 15 Vdc
Stroomverbruik : 70 mA in rust, 110 mA actief
Afmetingen behuizing: 177 x 155 x 35 mm (hxbxd)
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Detectors
Det ector s

Fresnel detectors
Swan
02660
€ 35,00

Swan PIR
Fresnel Passief Infrarood Detector
Dit is een analoge passief infrarood detector met een unieke 4 elementen PIR sensor in een
dunne behuizing met een unieke harde fresnellens en kruipzone.Voor montage aan plafond
of muur is er de montagebeugelset.
Specificaties :
-

02659
€ 46,00

REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°
NC contact 28 Vdc 100 mA
Variabele pulsbreedteinstelling
Automatische temperartuurcompensatie
Uitgevoerd met ASIC
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 8 mA
Stroomverbruik in alarm : 10 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 123 x 62 x 38 mm (hxbxd)
Gewicht: 45 gram

Swan QUAD
Fresnel Passief Infrarood Detector
Dit is een quad passief infrarood detector in een dunne behuizing met een unieke harde fresnellens en kruipzone. Door de unieke quad (2 x 2 elementen) en de digitale ASIC elektronica zijn de kansen op ongewenste alarmen, veroorzaakt door kleine dieren, minimaal.Voor
montage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°
NC contact 28 Vdc 100 mA
Variabele pulsbreedteinstelling
Automatische temperartuurcompensatie
Uitgevoerd met ASIC
Dierinstellling 15kg of 25 kg
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 5 mA
Stroomverbruik in alarm : 8 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 123 x 62 x 38 mm (hxbxd)
Gewicht: 45 gram

Detectors

02657
€ 79,00

Swan DUAL
Radar/Passief Infrarood Detector
De Swan DUAL detector is een combinatie van een PIR & Radar, die een optimale bescherming levert tegen inbraak door gebruikmaking van PYRO sensor element en Radar volgens
het Doppler principe. Deze combinatie garandeert een vals alarmvrije werking. De frequentie
spectrum analyse is geïntegreerd in de VLSI gebaseerde elektronica van de detector voor
hoge betrouwbaarheid en storingsvrije werking. De unieke dual detector beschikt over een
harde lens met witlichtfilter en een kruipzone. De gevoeligheid van de Radar en de PIR zijn
op 2 manieren in te stellen.Voor montage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.
Specificaties :
-

02662
€ 10,00

REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 15m hoek 90°
Montagehoogte : 1,5 tot 3 m
Radarfrequentie : 10.525 MHz
FET basis DRO met stripline antenne
Quad Pir element
Harde fresnel-lens
3 indicatie LED's
Pulsteller dipswitch
Radardipswitch voor gevoeligheid
Dierinstelling op 15 kg of 25 kg
PIR en Radar potmeter voor gevoeligheid
Automatische temperatuurcompensatie
Opwarmperiode : 1 minuut
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 16,5 mA
Stroomverbruik in alarm : 25,5 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 123 x 62 x 38 mm (hxbxd)
Gewicht : 120 gram

Swan montagebeugel
Montagebeugels voor de SWAN detectors
Dit is een pakket met een muur, plafond en hoekmontagebeugel voor de Swan detectors.
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Detectors
Dolphin
02632
€ 160,00

D&D
Dubbel Fresnel Passief Infrarood Detector (waterbestendig)
Dit is een waterbestendige dubbel PIR, welke uitstekend te plaatsen is in ruimten waar met
water gewerkt wordt, zoals slagerijen enz. Door de dubbel PIR en de gevoeligheidsinstelling
is de kans op ongewenste meldingen minimaal.
Specificaties :
-

NCP-nummer : In aanvraag
Bereik standaard lens : 15 m hoek 90°
NC contact 24 Vdc 100 mA
Dubbele PIR
Montage hoogte : 2,1 tot 3 m
Gevoeligheid : 1,1°C bij 0,9 m/s
Alarmgeheugen
Gevoeligheidsinstelling : stabiel/moeilijk
Automatische temperatuurcompensatie
Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 9 mA
Stroomverbruik in alarm : 8,5 mA
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 135 x 85 x 43,4 mm (hxbxd)
Gewicht: 150 gram

SecurePoint
02622
€ 87,00

Paradoor
Passief infrarood toegang detector
De Paradoor is een detector die zowel voor een toegangscontrole systeem als voor een beveiligingssysteem gebruikt kan worden. Het is een detector die verticaal naar beneden kijkt
en daardoor boven een deur geplaatst kan worden. De detector kan dus gebruikt worden om
een deur te openen. Ook is de melder bijvoorbeeld te gebruiken in vitrines.
Specificaties :
-
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Bereik voor handdetectie: 1,5 m op 2,1 m hoogte
Bereik voor lichaamdetectie: 4,5 m op 6,6 m hoogte
NC of NO contact 28 Vdc / 150 mA
Automatische temperatuur compensatie
Auto puls instelling
Openingshoek in te stellen op 0 of 10 graden hoek
Relais-activeringstijd in te stellen 0,5 tot 25 s
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc of 20 - 27 Vdc
Stroomverbruik : 18 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 90 x 115 x 35 mm (hxbxd)

Detectors

Napco
01864
€ 88,00

C200 AP
Huisdiervriendelijke Radar/Passief Infrarood Detector
Deze unieke Radar/PIR detector heeft geavanceerde software waardoor deze niet zal reageren op huisdieren die kleiner zijn dan 75 cm en een maximaal gewicht hebben van 20 kg.
Zijn de huisdieren groter of zwaarder dan kan de extra huisdierlens gebruikt worden.Tevens
is de detector voorzien van de adaptive software.Inclusief extra huisdier lens (lens 817) indien het huisdiergewicht hoger is dan 20 kg.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMK00801-D Klasse 2
BZ-MI keuring : 11-96-0395
Bereik standaard lens : 9 x 10,5 m
Montage hoogte : 2,1 tot 2,8 m
FET basis DRO met stripline antenne
Radarfrequentie : 10,525 GHz
Dual Pir element met Fresnel-lens
NC contact 24 Vdc / 100 mA
Storingsuitgang
Snelle reactie-mode ingang
Geschikt voor hoek en muurmontage
Radar en PIR zijn apart uit te testen
Radar bereik in te stellen
4-pulsstand voor moeilijke lokaties
Iedere 11-16 uur zelftest
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik in rust : 33 mA
Stroomverbruik in alarm : 35 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 114 x 64 x 40 mm (hxbxd)
Gewicht : 198 gram
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Detectors
01876.3
€ 10,00
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Lens 817
Huisdierenlens (Pet alley)
Bereik : 9 x 10,5 m

Detectors
Spiegel detectors
Siemens
02801
€ 56,00

IR 120C
Spiegel Passief Infrarood Detector
Deze detector is uitgerust met een zwarte spiegel waardoor de detector een ongelooflijke immuniteit voor witlicht heeft. Door toepassing van een triplex optiek is het aantal detectiezones
verdrievoudigd (52) en verbreed. Hierdoor is de gevoeligheid veel beter en kunnen kleine
dieren geen alarm veroorzaken. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden, waardoor deze bijna overal is toe te passen. De detector is snel en eenvoudig te
monteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).
Specificaties :
-

02771
€ 107,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMI02502-P Klasse 2
VdS nummer : G 101521 Klasse B
BZ-MI keuring : 07-01-0716
Bereik : 12 m x 14 m hoek 85°
Montagehoogte standaard lens : 1,8 tot 2,6 m
Montagehoogte gordijn lens : 1,8 tot 4 m
NC contact 30Vdc 100 mA
Triplex optiek
Looptest ingang
Afhankelijk van omstandigheden zijn dieren tot 40 kg te onderdrukken
Anti-kruipzone
Aansluitspanning: 10 - 16 Vdc
Stroomverbruik : max. 6 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 115 x 48 x 40 mm (hxbxd)
Gewicht : 90 gram

IRM 120C
Spiegel Passief Infrarood en Radar Detector
Deze detector kan, door de dubbele technologie, overal toegepast worden. Voor het infrarood gedeelte wordt een een zwarte spiegel gebruikt waardoor de detector immuniteit voor
witlicht heeft. Door toepassing van een triplex optiek is het aantal detectie zones verdrievoudigd (52) en verbreed. Hierdoor is de gevoeligheid veel beter en kunnen kleine dieren geen
alarm veroorzaken. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden. De
detector is snel en eenvoudig te monteren door de tweeledige behuizing (elektronica met
spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).Montagebeugels voor de IRM120C zijn de
IRUM-20 en IRUM-30.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
VdS nummer : G104517 Klasse B
Incert: C0070186
Bereik : 14 m x 14 m hoek 90°
Bereik gordijspiegel IRS122 : 12 m
Montagehoogte : 2 tot 2,6 m
NC contact 30Vdc 100 mA
Triplex optiek
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Detectors
-

02806
€ 36,00

02807
€ 10,80

02808
€ 11,80

56

Radarfrequentie : 2,45 GHz / max 10mW EIRP
Looptest ingang
Afhankelijk van omstandigheden zijn dieren tot 12 kg te onderdrukken
Anti-kruipzone
Met IRMC104 zijn dieren tot 25 kg te onderdrukken
Beugels : IRUM20 muur & IRM30 plafond
Aansluitspanning: 8 - 16 Vdc
Stroomverbruik : min 7,5 mA
Stroomverbruik : max. 20 mA (led aan)
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 115 x 50 x 41 mm (hxbxd)
Gewicht : 90 gram

IRS 122
Gordijnspiegel (per 4 stuks) voor IR 120C /IRM 120C

IRMC 104
Pet alley clip voor IR 120C / IRM120C (per 4 stuks)
Bij aanwezigheid van kleine huisdieren (van 15 tot 40 Kg) dient deze clip toegepast te worden.

IRUM-20
Wandmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C

Detectors
02809
€ 18,40

02772
€ 99,00

IRUM-30
Plafondmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C

IR 200C
Spiegel Passief Infrarood detector
Deze detector is uitgerust met een afgesloten zwarte spiegel waardoor de detector een ongelooflijke immuniteit voor witlicht heeft. De detector heeft 4 instellingen voor de omgevingsomstandigheden, waardoor deze bijna overal is toe te passen. De detector is snel en
eenvoudig te monteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).
Specificaties :
-

02798
€ 36,75

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IKG02501-P Klasse 2
VdS nummer : G 199501 klasse B
BZ-MI keuring : 04-99-0538
Bereik standaard lens : 15 m x 16 m hoek 85°
Montagehoogte standaard lens : 1,8 tot 2,6 m
Montagehoogte gordijn lens : 1,8 tot 4 m
NC contact 30 Vdc / 100 ma
Anti-kruipzone
Looptest ingang
Aantal gevoeligheidsinstellingen : 4
Temperatuurscompensatie
Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 7 mA
Stroomverbruik in alarm met led : 16 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 136 x 55 x 45 mm (hxbxd)
Gewicht : 144 gram

IRS 162
Gordijnspiegel (per 4 stuks) voor IR 200C
Specificaties :
-

Bereik : 25 m
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Detectors
02721
€ 39,40

IRS 164
Huisdieren (Pet alley) spiegel (per 4 stuks) voor IR 200C.
Specificaties :
-

Bereik : 10 m hoek 90°

02737
€ 13,15

Wandmontagebeugel voor IR 200C

02739
€ 18,40

Plafondmontagebeugel voor IR 200C

02743
€ 259,00

IRUM-2

IRUM-3

IR 310C
Spiegel Passief Infrarood Detector
Deze spiegeldetector met groot bereik is ideaal voor het beveiligen van grote ruimten in
openbare of industriële gebouwen. Met behulp van de zone-localisator zijn alle zones heel
eenvoudig te bepalen en uit te lopen.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IFB02502-P Klasse 2
BZ-MI keuring : 01-94-0075
Bereik : 18 m hoek 90°
Montagehoogte : 1,8 tot 4 m
NC contact 30 Vdc / 75 mA
Looptest ingang
Aantal gevoeligheidsinstellingen : 2
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 12 mA
Stroomverbruik in alarm met led : 29 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 192 x 86 x 97 mm (hxbxd)
Gewicht : 380 gram

Detectors

02745
€ 259,00

IR 312C
Gordijnspiegel Passief Infrarood Detector
Deze spiegeldetector met ver bereik is ideaal voor het beveiligen van lange gangen, raampartijen in openbare of industriële gebouwen. Met behulp van de zonelocalisator zijn alle zones heel eenvoudig te bepalen en uit te lopen.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IFB02503-P Klasse 2
BZ-MI keuring : 01-94-0075
Bereik : 50 m bij 2,5m montagehoogte
Montagehoogte : 1,8 tot 4 m
NC contact 30 Vdc / 75 mA
Looptest ingang
Aantal gevoeligheidsinstellingen : 2
Aansluitspanning : 10 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 12 mA
Stroomverbruik in alarm met led : 29 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 192 x 86 x 97 mm (hxbxd)
Gewicht : 380 gram

59

Detectors
High security (klasse 3) detectors
In bepaalde situaties moeten beveiligingsinstallateurs anti-maskingdetectors toepassen in elektronische beveiligingssystemen. De noodzaak hiervoor is duidelijk;
criminelen proberen detectors zodanig te bewerken dat ze niet meer functioneren.
Verstoring van de detectie-functie gebeurd door het aanbrengen van een barrière;
zoals metaal, plastic, papier, afdekkende verf, extern signaal of inspuiten van een
stof in de detector.
Het handboek Risicoklasse-indeling schrijft voor dat er in ruimten van bedrijven en
instellingen, in winkels en showrooms, die tijdens bedrijfsuren toegankelijk zijn
voor derden en publiek, altijd gebruik moet worden gemaakt van anti-maskingdetectors.
Anti-masking is het waarnemen, signaleren en alarmeren, dat een detector niet
meer kan functioneren.

Swan
02656
€ 75,00

Swan PIR AM
Passief Infrarood Detector met afdekbeveiliging
De Swan PIR AM is een fresnel infrarood detector met anti-mask. Door de ingebouwde afdekbeveiliging geeft de detector een optimale beveiliging voor een hoger risico klasse installatie. Voor montage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 15 x 24 m hoek 105°
Montage hoogte : 2,1 tot 3,6 m
NC contact 28 Vdc / 100 mA
Dual Pir element
Harde fresnellens
NC afdekrelaisuitgang (continu actief bij afdekken van detector)
Geschikt voor hoek en muurmontage
Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 22 mA
Stroomverbruik in alarm : 28 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 137 x 70 x 53 mm (hxbxd)
Gewicht : 190 gram

Detectors
02658
€ 125,00

Swan PIR/Radar AM
Passief Infrarood/Radar Detector met afdekbeveiliging
De Swan PIR/Radar AM is een combinatie van Radar en fresnel infrarood detector. Door de
ingebouwde afdekbeveiliging geeft de detector een optimale beveiliging voor een hoger risico klasse installatie. Voor montage aan plafond of muur is er de montagebeugelset.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 15 x 24 m hoek 105°
Montage hoogte : 2,1 tot 3,6 m
FET basis DRO met stripline antenne
Radarfrequentie : 10,525 GHz
NC contact 28 Vdc / 100 mA
Dual Pir element
Harde fresnellens
Radar en afdekbeveiliging bereik instelbaar
NC afdekrelaisuitgang (continu actief bij afdekken van detector)
Geschikt voor hoek en muurmontage
Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 22 mA
Stroomverbruik in alarm : 28 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 137 x 70 x 53 mm (hxbxd)
Gewicht : 190 gram

Dolphin
02633
€ 119,00

SRX-2000A
Radar/Passief Infrarood Detector met afdekbeveiliging
De SRX-2000A is een combinatie van radar en fresnel infrarood detector. Door de ingebouwde afdekbeveiliging en de extra spiegel voor de kruipzone geeft de detector een optimale
beveiliging voor een hoger risico klasse installatie.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : ING00801-D Klasse 3
Bereik standaard lens : 18 x 28 m hoek 105°
Montage hoogte : 2,1 tot 3,6 m
FET basis DRO met stripline antenne
Radarfrequentie : 10,525 GHz
NC contact 28 Vdc / 100 mA
Dual Pir element
Extra spiegel voor detectie in kruipzone
Harde fresnellens
Radar en afdekbeveiliging bereik instelbaar
NC afdekrelaisuitgang (continu actief bij afdekken van detector)
Geschikt voor hoek en muurmontage
Aansluitspanning : 7,8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 22 mA
Stroomverbruik in alarm : 28 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 137 x 70 x 53 mm (hxbxd)
Gewicht : 190 gram
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02630.1
€ 18,00

Montagebeugels voor SRX-1000 en SRX-2000A
Dit is een pakket met een muur, plafond en hoek montagebeugel voor de SRX-1000 en SRX2000A.

02637
€ 10,00

Longbeamlens SRX-2000A

Siemens
02760
€ 145,00

IR 270CT
Spiegel Passief Infrarood Detector met afdekbeveiliging
De IR270CT met een volledig afgesloten zwarte spiegel geeft een optimale beveiliging voor
een hoger risico klasse installatie. De zwarte spiegel zorgt ervoor dat alleen die infraroodstraling het infrarood element bereikt die van mensen afkomstig zijn. De gepatenteerde spiegeloptiek garandeerd een hoge detectiezekerheid dankzij een anti-kruip zone en een
gelijkmatige gevoeligheid in het schaakbordachtige zonepatroon. Er is een continue bewaking op dichtgespoten of afgedekt zijn van de detector. De detector is snel en eenvoudig te
monteren door de tweeledige behuizing (elektronica met spiegel en de achterkant met aansluitklemmen).
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IPA02401-P Klasse 3
Bereik standaard lens : 18 x 20 m
Montage hoogte : 1,8 tot 2,8 m
Alarmcontact (NC) : 30 Vdc / 100 mA
Afdekbeveiligingcontact (NC) : 30Vdc / 100mA
Looptestingang
Alarmgeheugen
Gevoeligheidinstellingen : 4
Geschikt voor hoek en muurmontage
Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 3,2 mA
Stroomverbruik in alarm : 10 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 135,5 x 55 x 50 mm (hxbxd)
Gewicht : 150 gram

Detectors

02759
€ 61,00

IRS 272
Gordijnspiegel
Toepasbaar voor de IR270T.Verpakt per 4 stuks.Bereik : 30 m bij 2,5 m montagehoogte

02808
€ 11,80

IRUM-20

02809
€ 18,40

IRUM-30

Wandmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C

Plafondmontagebeugel voor IR 120C / IR 270CT / IRM 120C

SecurePoint
02623
€ 129,00

EL-9000/RT
Passief Infrarood Detector met afdekbeveiliging (door REQ geregistreerd)
De Saturn EL-9000 anti-mask, anti-spray sensor heeft de actieve anti-mask technologie welke de hoogste bescherming geeft tegen inbraak-en maskeerpogingen.
De combinatie van microprocessor-based signal processing van menselijke bewegingen,
twee-stappen alarm verificatie, en optische diagnose PIR supervisie, zorgt ervoor dat de Saturn EL-9000 een geverifieerd alarmsignaal afgeeft dat aanzienlijk het aantal ongewenste
alarmen reduceerd. De sensor heeft een hoge intensiteit, lage stroom korte puls IR beam met
een bereik van 40 cm, welke een actieve anti-mask protectie biedt voor gedeeltelijk, vol, en
long-range maskeerpogingen met elke vorm van papierkleur of spay. De detector stelt zichzelf in naar de omgeving.
Een zelf-test diagnose van de PIR elektronica en het optiek geeft een onmiddelijke indicatie
op de storingsuitgang als de test niet goed gaat. De detector is voorzien van een alarmge-
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heugen.
Specificaties :
-

02624
€ 5,00

REQ-nummer : REQ 0001
Voldoet aan NPR-CLC/TS 50131-2-2:2004 Grade 3
VDS nummer : G105089 klasse C
Bereik standaard lens : 15 x 15 m
Montage hoogte : 2,1 tot 3,6 m
Microprocessor-based signal processing met Digital Pulse Analysis
Kruipzone lens
Alarmuitgang : NC contact 30 Vdc / 100 mA
Anti-mask uitgang : NC contact 30 Vdc/100 mA
Storingsuitgang : open collector (1 kOhm)
Op afstand led aan/uit ingang
Alarmgeheugeningang
Pulstellerinstellingen : 1,2,3 of adaptief
Dual element PIR
Geschikt voor hoek en muurmontage
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 35 mA
Stroomverbruik in alarm : 45 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 130 x 74 x 55 mm (hxbxd)
Gewicht : 140 gram

MB2 montagebeugel
Plafond en muur montagebeugel voor EL-9000

Napco
01879
€ 249,00

M9000STE
Industriële Radar/Passief Infrarood Detector met afdekbeveiliging
Deze high-security detector is voorzien van een vandaalbestendige behuizing en een afdekbeveiliging, die instelbaar is tot 1 meter van de detector. De detector zal een alarm doorgeven als zowel de radar als de PIR beweging detecteert. Standaard wordt de detector
geleverd met 3 type fresnel-lenzen en een montagebeugel.
Specificaties :
-
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REQ in aanvraag
NCP-nummer : ILJ00802-P Klasse 3
Bereik longbeam lens : 36,3 x 3,6 m (standaard in detector geplaatst)
Bereik standaard-lens 1: 16,8 x 13,7 m
Bereik standaard-lens 2 : 24,4 x 15,2 m
Montage hoogte : 1,2 tot 3,6 m
FET basis DRO met stripline antenne
Radarfrequentie : 10,525 GHz
NC contact 24 Vdc / 100 mA
Dual Pir element
Fresnel-lens
Radar en afdekbeveiliging instelbaar
Iedere 11-16 uur zelftest

Detectors
-

Storingsuitgang (actief bij afdekken van detector)
Alarmgeheugen met vertrekvertraging
Aansluitspanning : 10,5 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 38 mA
Stroomverbuik in alarm : 40 mA
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 130 x 178 x 122 mm (hxbxd)
Gewicht : 1,25 kg
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Plafond detectors
SecurePoint
Modern vormgegeven plafonddetector met unieke manieren van instellen. De detector is namelijk in te stellen m.b.v. de bereikinstelling selector en met de zonelocator. De zonelocator is een module, die in de detector zit en over de sensor
geplaatst kan worden waardoor het detectiepatroon zichtbaar wordt bij het uitlopen. De looptest is tevens te horen via een pieptoon als er een detectie is. Het
alarmgeheugen en/of de looptest zijn op afstand aan te sturen.
02675
€ 68,00

Paradome
Plafond detector 360 graden
Dit is een modern vormgegeven detector met een 360 graden afdekking. De detector is vooral gemakkelijk en efficiënt in ruimten waar het niet mogelijk is om een detector tegen de muur
te plaatsen of dat er anders 2 detectors gebruikt moeten worden.
Specificaties :
-

02670.1
€ 133,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : ILJ00803-P Klasse 2
BZ-MI keuring : 08-96-0366
Bereik : max. 12 m (hoogte 4,3 m)
Aantal detectiesegmenten : 55
NC contact 28 Vdc / 150 mA
Montagehoogte : 2,1 tot 4,3 m
Automatische temperatuur compensatie
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik : 18 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 108 x 35 mm (h x diameter)
Gewicht : 75 gram

IR 1212
Plafond detector met 90 graden standaard spiegel
Specificaties :
-
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REQ in aanvraag
NCP-nummer : IIC00801-P Klasse 2
BZ-MI keuring : 10-95-0353
Bereik : 12 m
Aantal detectiesegmenten : 36 waarvan 14 hoog, 14 midden, 6 laag, 2 onder
Wisselcontact 30 Vdc / 300 mA
Spiegel instelbaar : 24 graden verticaal en 30 graden horizontaal
Alarmgeheugen en/of looptest op afstand aan te sturen
Aansluitspanning : 10,5 - 24 Vdc
Stroomverbruik : 20 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 50 °C
Afmetingen : 57 x 145 mm (h x diameter)
Gewicht : 200 gram

Detectors

Dolphin
02627
€ 177,00

SRX-360
Radar/PIR Plafond detector 360 graden
Dit is een Radar/PIR plafonddetector met 360 graden afdekking. De detector is vooral gemakkelijk en efficiënt in moeilijke ruimten waar het niet mogelijk is om een detector tegen de
muur te plaatsen of waar anders 2 detectors gebruikt moeten worden. De speciale harde lens
geeft een groot afdekpatroon, zelf in kleine ruimtes, en is immuun tegen zonlicht, halogeen
licht en fluorescerend licht. Door de AND & OR functie kan de detector ingesteld worden dat
deze al reageert op alleen radar of PIR.
Specificaties :
-

Bereik : max. 20 m (hoogte 3,6 m)
NC contact 28 Vdc / 100 mA
Montagehoogte : 2,1 tot 4,3 m
4 elements pyro sensor
Gevoeligheidinstelling voor radar en PIR
Harde lens
Automatische temperatuur compensatie
And & OR alarmsignaal instelling
3 indicatie led's
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomverbruik : max. 25,5 mA
Kleur basis : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 131 x 57 mm (h x diameter)
Gewicht : 185 gram
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PIR detector met camera
Swan
07614.1
€ 127,00

Swan PIR Cam z/w
Passief infrarood detector met ingebouwde z/w camera en audio
Uniek vormgegeven quad passief infrarood detector met een ingebouwde onzichtbare camera. De z/w camera heeft een hoge resolutie en gevoeligheid en is voorzien van een elektronische iris.
In de detector zit ook een audio-uitgang (gevoeligheid instelbaar) voor het kunnen inluisteren
van de ruimte. Door het quad element heeft de PIR een perfecte detectie zodat kans op ongewenste alarmen minimaal is.
Specificaties :
-

07616.1
€ 210,00

REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°
Wissel alarmrelais : max 28 Vdc, 0,1 A
Tijdvertraging NO contact instelbaar
Opwarmperiode : 1 minuut
Pulsteller instelbaar
Dierinstelling van 15 kg tot 25 kg
Horizontaal oplossend vermogen : 380 lijnen
Signaal ruisverhouding : 48 dB
Opname element : 1/3" CCD
Verlichting minimaal : 0,5 lux met f1,2
Objectief : 4,3 mm f/2,0
Electronische iris : 1/60 - 1/100000 s
Audio uitgang
AGC
Audiogevoeligheid instelbaar
Coax 75 Ohm schroefaansluiting
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 115 mA
Exclusief netadapter artikelnummer 07349.A
Beschermingsklasse : IP20
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 123 x 61 x 38 mm (hxbxd)
Gewicht : 135 gram

Swan PIR Cam kleur
Passief infrarood detector met ingebouwde kleurencamera en audio
Uniek vormgegeven quad passief infrarood detector met een ingebouwde onzichtbare camera. De kleurencamera heeft een hoge resolutie en gevoeligheid en is voorzien van een elektronische iris.
In de detector zit ook een audio-uitgang (gevoeligheid instelbaar) voor het kunnen inluisteren
van de ruimte. Door het quad element heeft de PIR een perfecte detectie zodat kans op ongewenste alarmen minimaal is.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
Bereik standaard lens : 18 m hoek 90°
Wissel alarmrelais : max 28 Vdc, 0,1 A
Tijdvertraging NO contanct instelbaar
Opwarmperiode : 1 minuut
Pulsteller instelbaar
Dierinstelling van 15 kg tot 25 kg
Horizontaal oplossend vermogen : 420 lijnen
Signaal ruisverhouding : 48 dB
Opname element : 1/3" CCD
Verlichting minimaal : 0,5 lux met f2,0
Objectief : 4,3 mm f/2,0
Electronische iris : 1/60 - 1/100000 s
Audio uitgang
AGC
Audiogevoeligheid instelbaar
Coax 75 Ohm schroefaansluiting
Aansluitspanning : 8,2 - 16 Vdc
Stroomgebruik : 150 mA
Exclusief netadapter artikelnummer 07349.A
Beschermingsklasse : IP20
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 123 x 61 x 38 mm (hxbxd)
Gewicht : 135 gram

Detectors
Actief infrarood detectors
Atsumi
01045
€ 148,00

NR60TD
Actief infrarood detector
Dit is een geavanceerde buiten en binnen detector voor een max. afstand van 120m (binnen)/ 60 m (buiten). De detector bezit 2 pulserende infraroodbanen, die een goede stabiliteit
vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, veroorzaakt door bladeren of kleine
dieren, worden hiermee voorkomen. De gevoeligheid is in te stellen in 6 niveau's. Voor het
instellen van de infraroodbanen zijn 2 manieren, namelijk m.b.v. led indicatie of meten op de
testingag.
Specificaties :
-

01046
€ 148,00

Bereik binnen : 120 m
Bereik buiten : 60 m
Spreiding infraroodbaan : 1,9 graden (bijv. 2m breedte op 60m)
Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. led's en spiegeloptiek.
Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms
Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.
Wisselcontact 30 Vdc / 100 mA
Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact
Voorzien van beugel t.b.v. paalmontage
Aansluitspanning: 10,5 - 28 Vdc
Stroomverbruik zender : 15 mA
Stroomverbruik ontvanger : 43 mA
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen : 177 x 77 x 83 mm (hxbxd)
Gewicht : 760 gram (zender + ontvanger)

NR90TD
Actief infrarood detector
Dit is een geavanceerde buiten en binnen detector voor een max. afstand van 180m (binnen)/ 90 m (buiten). De detector bezit 2 pulserende infraroodbanen, die een goede stabiliteit
vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, veroorzaakt door bladeren of kleine
dieren, worden hiermee voorkomen. De gevoeligheid is in te stellen in 6 niveau's. Voor het
instellen van de infraroodbanen zijn 2 manieren, namelijk m.b.v. led indicatie of meten op de
testingang.
Specificaties :
-

01063.1
€ 304,00

Bereik binnen : 180 m
Bereik buiten : 90 m
Spreiding infraroodbaan : 1,9 graden (bijv. 2m breedte op 60m)
Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. led's en spiegeloptiek.
Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms
Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.
Wisselcontact 30 Vdc / 100 mA
Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact
Voorzien van beugel t.b.v. paalmontage
Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc
Stroomverbruik zender : 20 mA
Stroomverbruik ontvanger : 43 mA
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen : 177 x 77 x 83 mm (hxbxd)
Gewicht : 760 gram (zender + ontvanger)

NR60QS
Actief infrarood detector
Dit is een geavanceerde buiten en binnen detector met OWC (omgevingswaarneming circuit)
een max. afstand van 60 m. Indien de omgevingomstandigheden plotseling veranderen door
bijv. mist of sneeuw dan zal het OWC een aparte uitgang activeren zodat men een ongewenst alarm voor kan zijn. Tevens beschikt de detector 4 pulserende infrarood banen welke
een ultieme stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, door bladeren
of kleine dieren, zijn hierdoor bijna uitgesloten.
Specificaties :
-

Bereik : 60 m
Spreiding infraroodbaan totaal : 2 x 0,7 graden
Quad Pir element
Zendvermogen instelbaar naar afstand
Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. multimeter, led's en/of spiegeloptiek.
Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms
Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.
Wisselalarmcontact 30 Vdc / 200 mA
Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact
Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc
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-

01068.1
€ 346,00

Stroomverbruik : 120 mA (totaal zender en ontvanger)
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen : 398 x 103 x 99 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,4 kg (zender + ontvanger)

NR160QS
Actief infrarood detector
Dit is een geavanceerde buiten en binnen detector met OWC (omgevingswaarneming circuit)
een max. afstand van 160 m. Indien de omgevingomstandigheden plotseling veranderen
door bijv. mist of sneeuw dan zal het OWC een aparte uitgang activeren zodat men een ongewenst alarm voor kan zijn. Tevens beschikt de detector 4 pulserende infrarood stralen welke een ultieme stabiliteit vormen in alle omstandigheden. Ongewenste alarmen, door
bladeren of kleine dieren, zijn hierdoor bijna uitgesloten.
Specificaties :
-

01070
€ 67,00

Bereik : 160 m
Spreiding infraroodbaan totaal : 2 x 0,7 graden
Quad Pir element
Zendvermogen instelbaar naar afstand
Instelling ontvangstniveau te bepalen m.b.v. multimeter, led's en/of spiegeloptiek.
Onderbrekingstijd infraroodbanen instelbaar : 50 tot 500 ms
Infraroodbanen horizontaal en verticaal instelbaar.
Wisselalarmcontact 30 Vdc / 200 mA
Zender en ontvanger voorzien van sabotage contact
Aansluitspanning : 10,5 - 28 Vdc
Stroomverbruik : 160 mA (totaal zender en ontvanger)
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur : Zwart
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen : 398 x 103 x 99 mm (hxbxd)
Gewicht : 2,4 kg (zender + ontvanger)

BHZ24D
Verwarmingsset
Verpakt per 2 stuks.Toe te passen op artikelnummer : 01068.1/01063.1
-

Vermogen : 8 W / 24 Vdc

SecurePoint
01087
€ 159,00

5051B
Mini actief infraroodzuilen wit 0,6 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor
er geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-

01089
€ 229,00

IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 2
Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 15 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.45 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : wit
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 590 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 450 gram

5110B
Mini actief infraroodzuilen wit 1,1 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor
er geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-
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IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 4
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01091
€ 389,00

Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 20 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.75 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : wit
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 1090 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 900 gram

5210B
Mini actief infraroodzuilen wit 2,1 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor
er geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-

01095
€ 38,00

IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 7
Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 35 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.110 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : wit
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 2090 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 1800 gram

5190B
Zuilverlenging wit
Met deze verlenging kan iedere deur- of raamhoogte geheel ingevuld worden. De verlenging
is indien noodzakelijk in te korten.
Specificaties :
-

01088
€ 159,00

Lengte : 1,5 m
Kleur : wit

5051N
Mini actief infraroodzuilen zwart 0,6 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m.Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor er
geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-

IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 2
Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 15 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.45 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : zwart
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 590 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 450 gram
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01090
€ 229,00

5110N
Mini actief infraroodzuilen zwart 1,1 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor
er geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-

01092
€ 389,00

IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 4
Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 20 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.75 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : zwart
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 1090 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 900 gram

5210N
Mini actief infraroodzuilen zwart 2,1 m
Deze mini actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen, toegepast worden bij:
kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken, schuifpuien en in vitrines. Bereik
binnen/buiten is 6 m. Elke beam bestaat uit twee onafhankelijke infraroodstralen waardoor
er geen vals alarm door insecten veroorzaakt kan worden. M.b.v. de verlenging kan, voor het
uiterlijk, de gehele deur- of raamhoogte ingevuld worden.
Specificaties :
-

01096
€ 45,00

IMQ-nummer : CA 12.00709 level 2
Bereik binnen/buiten : 6 m
Aantal beams : 7
Maximale verduistering : 50 %
Infrarood golflengte : 940 nm
Minimale onderbrekingstijd : 90 ms
N.C. contact 30 Vdc / 200 mA
Zender/ontvanger voorzien van gebalanceerd sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 11,5 - 14,5 Vdc
Stroomverbruik zender : 35 mA
Stroomverbruik ontvanger : max.110 mA
Beschermingsklasse : IP 55
Kleur : zwart
Materiaal : aluminium
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 2090 x 24 x 21 mm (hxbxd)
Gewicht : 1800 gram

5190N
Zuilverlenging zwart
Met deze verlenging kan iedere deur- of raamhoogte geheel ingevuld worden. De verlenging
is, indien noodzakelijk, in te korten.
Specificaties :
-

01024
€ 250,00

Lengte : 1,5 m
Kleur : zwart

Laserbeam DB
Draadloze actief infraroodzuilen
Deze draadloze actief infraroodzuil kan ideaal, door de kleine afmetingen en door geen bekabeling, toegepast worden bij: kozijnen (binnen en buiten), lichtkoepels, achter rolluiken,
schuifpuien en in vitrines. Door het gebruik van 2 zendfrequenties (434 Mhz, 868 Mhz) zijn
problemen door andere apparatuur bijna uitgesloten. Standaard worden de beams uitgeleverd met 2 batterijen. Bereik binnen is 7 m en buiten 5 m.
Specificaties :
-
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Bereik : binnen 7 m, buiten 5 m
Zendbereik : 100 m (vrije veld), 40 m (in huis situatie)
Aantal beams : 2
Dual Band : 433 MHz & 868 MHz
Aanspreektijd : 0,2 s
Zender/ontvanger voorzien van sabotage magneetcontact
Aansluitspanning: 2 of 4 lithium batterijen AA 3,6V 2Ah

Detectors
-

01025
€ 170,00

Stroomverbruik : 200 µA
Beschermingsklasse : IP 64
Kleur : zwart
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 55 °C
Afmetingen : 460 x 21,5 x 24 mm (hxbxd)
Gewicht : 700 gram

5458 R-Evolution 4
4 kanaals ontvanger voor de laserbeam detector
Op de 4 relaisuitgangen van deze ontvanger kunnen in totaal 32 draadloze laserbeams ingelezen worden. Voor iedere uitgang is er een ledindicatie op de behuizing. Deze LED's geven alarm weer en batterij laag. De ontvanger ontvangt de informatie van de detector in 2
frequenties (434 Mhz, 868 Mhz) .
Specificaties :
-

Relaisuitgangen : 4 (NC 0,1 A max.)
Aantal indicatieled's: 4
Sabotage-uitgang
Supervisie/blokkeringsuitgang zender
In te programmeren leaserbeams : 32
Aansluitspanning: 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 40 mA
Beschermingsklasse : IP 41
Kleur : grijs
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 125 x 64 x 45 mm (hxbxd)
Gewicht : 90 gram

Sorhea
Het Maxiris 2000 actief infrarood detectorsysteem is een hoogwaardige omtrekbeveiligingsysteem voor buiten toepassingen. Het systeem kan samengesteld worden uit meerdere zender- en ontvangstzuilen van verschillende lengten. De
minimale lengte van de zuilen is 1.10 m tot max 3.80. Langere zuilen zijn door combinaties eventueel ook mogelijk. In iedere zuil kunnen meerdere ontvangers en/of
zenders geplaatst worden. De zuilen zijn te programmeren d.m.v. het softwarepakket WINMAXI ter plaatse of op afstand.
Gegevens :
- Maximaal bereik : 100 m
- Stabiele roestvrije behuizing
- Geïntegreerde uitrichtmiddelen (geluidsignaal) zodat één persoon de zuilen kan
uitrichten
- Mistrelaisuitgang vrij instelbaar
- Extra relaisuitgang voor sabotage , 230V uitval, 12V uitval en overklimbeveiliging
- Geintegreerde thermostatische verwarming
- Synchronisatie tussen zender en ontvanger d.m.v. kabel
- Elke zuil heeft eigen noodstroomvoorziening
- Alarmgeheugen van de laatste 100 meldingen

99940

Sorhea Zuilen

Prijs op aanvr.

Iedere installatie is anders en stelt andere eisen. Voor het juiste advies, hoe u uw installatie
met het Maxiris 2000 systeem kunt beveiligen, kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.NCP-nummer : IOC05701-A Klasse 2
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Detectors
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Detectors
Akoestische glasbreukdetectors
SecurePoint
01615
€ 60,00

AD700S
Glasbreukdetector
De AD700 maakt gebruik van de laatste microprocessor technologie en diverse geavanceerde rekenmethoden, DRC, welke rekening houden met een groot aantal omgevingsfactoren.
Dankzij dit proces kan de detector onderscheid maken tussen het breken van glas en andere
geluiden. De detector is eevoudig op het plafond of tegenover de ramen aan de muur te monteren.De detector kan in de teststand geplaatst worden zonder hem te openen. Gedurende
de 3 minuten teststand kan de detector met de ADT700 optimaal ingesteld worden. De detector is toe te passen voor glasopervlakten van minimaal 30x30 cm en maximaal 6x6 m.
Specificaties :
-

01616
€ 68,00

REQ geregistreed
NCP-nummer : ITH02801-GD
VdS nummer : G199533 Klasse B
INCERT : B-582-0017
Bereik : max. 9 m radius /165 graden
Montage : min. 50 cm vanuit hoek, min. 1 m boven de vloer, min. 30 cm van het plafond
NC contact 100 Vdc / 500 mA
Te gebruiken voor glastypes : vensterglas, dubbel glas, dubbel glas met folie, 3 laags glas, gelaagd glas
Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm
Maximale dikte glas : 6 mm
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 16 mA
Stroomverbruik in alarm : 14 mA
Beschermingsklasse : IP 31
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 94 x 57,5 x 22,5 mm (hxbxd)

AD700S-AM
Glasbreukdetector met anti-mask
De AD700S-AM maakt gebruik van de laatste microprocessor technologie en diverse geavanceerde rekenmethoden, DRC, welke rekening houden met een groot aantal omgevingsfactoren. Dankzij dit proces kan de detector onderscheid maken tussen het breken van glas
en andere geluiden. De detector is eevoudig op het plafond of tegenover de ramen aan de
muur te monteren. De detector kan in de teststand geplaatst worden zonder hem te openen.
Gedurende de 3 minuten teststand kan de detector met de ADT700S-AM optimaal ingesteld
worden. De detector is toe te passen voor glasopervlakten van minimaal 30x30 cm en maximaal 6x6 m. De AD700S-AM heeft een ingebouwde anti-mask functie.
Specificaties :
-

01617
€ 55,00

REQ geregistreed
NCP-nummer : ITH02801-GD
VdS nummer : G199533 Klasse B
INCERT : B-582-0017
Bereik : max. 9 m radius /165 graden
Montage : min. 50 cm vanuit hoek, min. 1 m boven de vloer, min. 30 cm van het plafond
NC contact 100 Vdc / 500 mA
Te gebruiken voor glastypes : vensterglas, dubbel glas, dubbel glas met folie, 3 laags glas, gelaagd glas
Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm
Maximale dikte glas : 6 mm
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 16 mA
Stroomverbruik in alarm : 14 mA
Beschermingsklasse : IP 31
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 94 x 57,5 x 22,5 mm (hxbxd)

ADT700
Speciale glasbreuktester voor AD700S en AD700S-AM
De ADT700 is een uniek stuk gereedschap voor het testen en afregelen van de detector. De
ADt700 zendt een geluidspectrum uit, diverse signalen met een speciale frequentie en amplitude. Deze signalen worden vanuit de akoestische ruimte door de AD700 ontvangen. Met
de ADT700 is het mogelijk een correcte instelling te bepalen voor de AD700.
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Detectors
Sentrol
04182
€ 73,00

ShatterPro 5812AES1-W
Akoestische glasbreukmelder
Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector naar het patroon
van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimten
waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is (bijv. niet in een keuken gebruiken).De
detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer 04175.
Specificaties :
-

04183
€ 73,00

NCP-nummer : IIB01326-G
Bereik vensterglas : max. 7,5 m
Minimale afstand to glas : 1 m
360 graden dekking
NC contact 16 Vdc / 50 mA
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 9 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Vermijd het gebruik in ruimten kleiner dan 3 x 3 m
Niet in 24-uurs zone plaatsen
Muur- of plafondmontage
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 12 mA
Stroomverbruik in alarm : 25 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C
Afmetingen : 45 x 83 x 23 mm (hxbxd)

ShatterPro 5822A-W
Inbouw akoestische glasbreukmelder
De inbouw Shatterpro is speciaal ontworpen voor installatie waar het niet wenselijk is om de
detector te zien. Met de gepatenteerde ' Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector
naar het patroon van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v.
handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te
worden in ruimten waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is ( bijv. niet in een keuken gebruiken).De detector kan getest worden met glasbreuktester artikelnummer 04175.
Specificaties :
-

04186
€ 56,00

NCP-nummer : IBB01327-G
Bereik vensterglas : max. 7,5 m
Minimale afstand to glas : 1 m
360 graden dekking
NC contact 16 Vdc / 50 mA
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 9 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Vermijd het gebruik in ruimten kleiner dan 3 x 3 m
Niet in 24-uurs zone plaatsen
Muur- of plafondmontage
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc
Stroomverbruik in rust : 12 mA
Stroomverbruik in alarm : 25 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C
Afmetingen : 65 x 25 mm (h x diameter)

ShatterPoint 5602-W
Akoestische raam/glasbreukdetector
De Shatterpoint is ontworpen voor het detecteren van brekend glas van een raam of deur.
Door de montage op het kozijn zal het gebruik van gordijnen geen probleem vormen bij de
detectie. De detector is ideaal te gebruiken in ruimten waar veel achtergrond geluid is, zoals
keukens. M.b.v. de glasbreuktester artikelnummer 04175 kan de detector getest worden.
Specificaties :
-
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NCP-nummer : in aanvraag
Bereik vensterglas : max. 3 m
Bereik dubbel glas en andere soorten : max. 2,4 m
NC contact 16Vdc / 50 mA
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 9 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc
Stroomverbruik : 12 mA, max. 20 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C
Afmetingen : 23 x 100 x 32 mm (hxbxd)

Detectors
04188
€ 66,00

ShatterPoint 5622-W
Akoestische raam/glasbreukdetector met magneetcontact
Deze Shatterpoint is ontworpen voor het detecteren van brekend glas van een raam of deur
en het detecteren van het openen hiervan d.m.v. het magneetcontact. Door de montage op
het kozijn zal het gebruik van gordijnen geen probleem vormen bij de detectie. De detector
is ideaal te gebruiken in ruimten waar veel achtergrond geluid is, zoals keukens. M.b.v. de
glasbreuktester (artikelnummer 04175) kan de detector worden getest. De detector wordt gemonteerd op het kozijn, de magneet op het openslaande raam.
Specificaties :
-

04175
€ 155,00

NCP-nummer : in aanvraag
Bereik vensterglas : max. 3 m
Bereik dubbel glas en andere soorten : max. 2,4 m
NC contact 16 Vdc / 50 mA
Te gebruiken voor glastypes met dikte van :
vensterglas van 2,4 tot 9 mm
gelaagd glas van 3,2 tot 6,4 mm
draadglas van 6,4 mm
Minimale afmeting glas : 30 x 30 cm
Schakelafstand magneetcontact: 19 mm
Aansluitspanning : 9 - 16 Vdc
Stroomverbruik : 12 mA, max. 20 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -18 tot 50 °C
Afmetingen detector : 23 x 100 x 32 mm (hxbxd)
Afmetingen magneet : 9,5 x 38 x 6,4 mm (hxbxd)

5709C-W
Speciale glasbreuktester voor Sentrol glasbreukdetectors
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Detectors
Glasbreukdetectors
SecurePoint
01618
€ 35,00

GD330
Glasbreukdetector met relais
De GD 330 glasbreukdetector heeft een relaisuitgang zodat deze rechtstreeks aangesloten
kan worden aan een inbraakcentrale. De detector is ontworpen om vensterglas en gelaagd
glas in raam/deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De GD330 detecteert vibraties van
een glasbreuk. Het reageert niet op andere signalen die op het raam gegenereerd worden.
Bij montage op 3-6,4 mm dik glas dan beveiligd de detector een straal van 2 tot 4 meter. Montage moet altijd met de montagekit gebeuren.
Specificaties :
-

01619
€ 28,00

REQ geregistreed
VdS nummer : G192531 Klasse B
INCERT : BZ-MI-04-00-0617
Relaisuitgang : 500 mA/35V
Herstel door spanningsloos maken
Aansluitspanning : 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 3 mA
Stroomverbruik in alarm : 17 mA
Beschermingsklasse : IP 67
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen : 35 x 15,5 (diameter x hoogte)

GD335
Glasbreukdetector met transistor uitgang
De GD 335 glasbreukdetector heeft een transistoruitgang , welke aangesloten kan worden
op een analysemodule (IU300, art.nr. 01621). De detector is ontworpen om vensterglas en
gelaagd glas in raam/deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De GD335 detecteert vibraties van een glasbreuk. Het reageert niet op andere signalen die op het raam gegenereerd worden. Bij montage op 3-6,4 mm dik glas dan beveiligd de detector een straal van 2
tot 4 meter. Montage moet altijd met de montagekit gebeuren.
Specificaties :
-

01620
€ 59,00

REQ geregistreed
VdS nummer : G192532 Klasse B
INCERT : BZ-MI-04-00-0617
Transistor uitgang
Herstel door spanningsloos maken
Aansluitspanning : 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 5 microA
Stroomverbruik in alarm : 7 mA
Beschermingsklasse : IP 67
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen : 10,5 x 26,5 mm (diameter x hoogte)

GD370
Glasbreukdetector met relais voor gelamineerd glas
De GD 370 glasbreukdetector heeft een relaisuitgang zodat deze rechtstreeks aangesloten
kan worden aan een inbraakcentrale. De detector is ontworpen om gelamineerd glas in raam/
deurkozijnen of in vitrinekasten te bewaken. De detector gebruikt een piezoelektronisch crystal sensor om mechanische trillingen van het beschermde oppervlakte om te zetten in een
elektrisch signaal. Dit signaal wordt dan weer geanalyseerd. De GD 370 heeft 3 detectie analyse kanalen: 1. Explosie, 2. Teller, 3. Integratie. Explosie heeft de eerste prioriteit. Het teller
kanaal telt het aantal trillingen en het het integratie kanaal detecteert kleine trillingen. Bij
montage op standaard klasse P4 gelamineerd glas dan beveiligd de detector een straal van
3 meter. Montage moet altijd met de montagekit gebeuren.
Specificaties :
-
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Relaisuitgang : 500 mA/35V
Herstel door spanningsloos maken
3 m witte kabel
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 4 mA
Stroomverbruik in alarm : 12 mA
Beschermingsklasse : IP 67
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 35 x 15,5 (diameter x hoogte)

Detectors
01621
€ 82,00

IU300
Analysemodule
De analyse module is de interface tussen de inbraakcentrale en de aangesloten contacten/
melders. Op dit analyse apparaat zijn maximaal 20 detectors
Specificaties :
-

01643
€ 66,00

REQ geregistreerd
VdS certificaat : G 194021
Incert : BZ-MI 04-00-0618
Afsluitweerstand : 2K2
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 10 mA
Stroomverbruik in alarm : 12 mA
Beschermingsklasse : IP 31
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 23 x 91 x 31 mm (hxbxd)
Gewicht : 40 gram

GDK 100
Montagekit glasbreukmelder GD330/335/370
Het de montagekit is zijn de glasbreukmelder op de enige juiste manier te plaatsen op glas.
De lijm is UV bestendig.
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Detectors
Kluisdetectors
Siemens
03237
€ 199,00

GM730
Universeel toepasbare seismische kluisdetector
Seismische detector, welke universeel toepasbaar is voor 24-uurs bewaking van kluismuren
en-deuren, brandkasten, nachtkluizen en geldautomaten, enz.. De gepatenteerde SENTEC
sensor en digitale signaalverwerking evalueren een geselecteerde smalle-frequentie-band
en garanderen een betrouwbare detectie, onafhankelijk van de montagedruk en van het constructiemateriaal. Voor op- en inbouw materiaal raadpleeg onze verkoopafdeling.
Specificaties :
-

03238
€ 90,00

03115
€ 25,00

03132
€ 47,00
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REQ geregistreerd
VdS nummer : G106008 Klasse C
Detektiebereik op staal r = 2m / 13 m²
Detektiebereik op beton r = 4m
Testuitgang om respons te bekijken.
Testingang voor functioneren melder i.c.m. GMXS1
Alarmled
Gevoeligheidreductie ingang
Gevoeligheid : 4 instellingen
Instelbaar met software Senstool GMSW7
Aansluitspanning : 8 - 16 Vdc
Stroomverbruik : max. 5 mA
Beschermingsklasse : IP 43
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen : 89 x 89 x 21 mm (hxbxd)

GMSW7
Senstool
Software voor het analyseren van de werking van de GM730 kluisdetector. Naast het instellen via dip-switch is de GM730 ook in te stellen met de software.

GMXPO
Bevestigingsplaat

GMXS 1
Testzender
De testzender wordt in de detector geplaatst. Deze kan dan extern via een ingang op de detector geactiveerd worden. Hiermee kan getest worden of de melder nog functioneert.

Detectors
Goederenbewakingssysteem
SecurePoint
01632
€ 98,00

OP100
Goederenbewakingssysteem m.b.v. glasvezel
Het goederenbewakingssysteem OP 100 bestaat een analysermodule waaraan een gesloten lus glasvezelkabel (max.40 m) op aangesloten kan worden. De OP100 stuurt een gecodeerd pulserend licht door de glasvezelkabel. Het verzonden signaal wordt vergeleken met
het inkomende signaal in een bepaalde tijdsinterval. Is dit signaal veranderd dan geeft de
OP100 een alarm. De apparatuur die bewaakt moeten worden kunnen met speciale ankers
aan de glasvezelkabel worden vastgezet. Door gebruik te maken van glasvezel heb je geen
last van elektrische interferentie. De OP100 kan gebruikt worden voor het bewaken van hekwerken of het bewaken van computers en beelschermen in een ruimte.
Specificaties :
-

INCERT: B-582-0015
Alarmled
Relaisuitgang : 500 mA/35 V
Alarmresponstijd in AUTO mode : 2 s
Relais : vaste stand of auto herstel
Herstel : spanning laag of via ingang
Glasvezel : max. 40 m
Glasvezel : min. toegestane buiging hoek: 20 mm
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik : max. 6 mA
Beschermingsklasse : IP 31
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 70 °C
Afmetingen : 100 x 66 x 28 mm (hxbxd)
Gewicht : 50 gram

01633
€ 9,00

OP101

01634
€ 112,00

OP102 (rol 20m)

01635
€ 7,25

OP104

Aansluit-anker voor OP100

Glasvezelkabel voor op OP100

Glasvezelknipper
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Detectors
Waterdetector
EffEff
31561
€ 128,70

Waterdetector
De waterdetector detecteert water over 2 vergulde elektrodes. Een led op de detector geeft
aan dat er water gedetecteerd is. De detector is zowel tegen de muur als op de vloer te plaatsen. Plaats de detector zo dicht mogelijk bij de plaats waar watergevaar wordt verwacht zodat er een snelle signalering volgt.
Sluit de detector aan op de analysemodule artikelnummer 32205.03.
Specificaties :
-

32265
€ 23,76

Detector compleet ingegoten en waterdicht
2 m kabel
4 aders
Herstelspanning : < 1,3 Vdc
Dient aangesloten te worden op analysemodule art.nr. 32205.03
Voor het vastplakken van de detector wordt aanbevolen om RTV Siliconenlijm art.nr 32265 te gebruiken
Aansluitspanning: 10 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 20 µA
Stroomverbruik in alarm : 4 mA
Beschermingsfactor : IP 57
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 60 °C
Afmetingen : 28 x 22 x 14 mm (hxbxd)

Siliconenlijm
Gebruik deze lijm voor het vastmaken van de waterdetector op de grond of de muur.

01621
€ 82,00

IU300
Analysemodule
De analyse module is de interface tussen de inbraakcentrale en de aangesloten contacten/
melders. Op dit analyse apparaat zijn maximaal 20 detectors
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
VdS certificaat : G 194021
Incert : BZ-MI 04-00-0618
Afsluitweerstand : 2K2
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 10 mA
Stroomverbruik in alarm : 12 mA
Beschermingsklasse : IP 31
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
Afmetingen : 23 x 91 x 31 mm (hxbxd)
Gewicht : 40 gram

Detectors
Koolmonoxide-detector
Sentrol
03658
€ 130,00

ESL 240-CO
De detector controleert de omgeving continu op koolmonoxide welke vrijkomt bij onvolledige
verbranding. Onvolledige verbranding kan plaatsvinden bij slecht onderhouden gaskachels,
geisers, enz. Het gevaar van koolmonoxide is dat je het niet ruikt dus voor ieders veiligheid
moet je deze detector in huis hebben. Bij detectie geeft de detector een vroegtijdig signaal af
door middel van de ingebouwde piëzozoemer. De 12Vdc detector kan eenvoudig, door middel van de testknop, periodiek op het functioneren getest worden.
Specificaties :
-

UL-listed
CO alarm niveau: 70 ppm /60-240 minuten
Wisselcontact: 50 mA / 12 Vdc
Led: 1 alarmled
Ingebouwde zoemer: 85 dB
Aansluitspanning: 12 Vdc
Stroomverbruik in rust: 8 mA
Stroomverbruik max.: 75 mA
Kleur: wit
Bedrijfstemperatuur: 4,4 tot 38 °C
Afmetingen: 152 x 69 x 36 mm (hxbxd)
Gewicht: 114 gram
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Detectors
Rookmelders
EffEff
03672.1
€ 82,95

S-3000 Thermo-maximaal melder klasse 2 + opbouwsokkel met relais
De thermo-max melder is een melder die een alarm zal afgeven als een bepaalde temperatuur wordt overschreden. Dit type werkt met een temperatuursgrenswaarde volgens EN-545 klasse 2, werkend bij een maximale temperatuur van 65 °C. De melder heeft een LED indicatie welke aanblijft totdat de melder hersteld wordt.
Specificaties :
-

03673.1
€ 90,00

VdS-nummer melder : G 298011
VdS-nummer sokkel : G 297025
Maximale montagehoogte : 6 m
Temperatuursgrenswaarde : 65 °C
In sokkel een NO of NC contact
Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA
Hersteltijd : 60 seconden
Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust 75 µA
Stroomverbruik in alarm : 15 mA
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C
Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)
Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)
Gewicht sokkel : 105 gram
Gewicht melder : 135 gram

S-3000 Thermo-differentiaal melder klasse 2 + opbouwsokkel met relais
De thermo-differentiaal melder is een automatische melder die dient voor het herkennen van
brand met een snel stijgend temperatuurverloop. Dit type werkt met een temperatuursstijgwaarde van 8 °C per minuut volgens EN-54-5 klasse 2, met een maximale temperatuur van
62 °C. De melder heeft een LED indicatie welke aanblijft totdat de melder hersteld wordt.
Specificaties :
-

03674.1
€ 99,50

VdS-nummer melder : G 298009
VdS-nummer sokkel : G 297025
Maximale montagehoogte : 6 m
Temperatuursstijgwaarde : 8 °C per minuut
In sokkel een NO of NC contact
Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA
Hersteltijd : 60 seconden
Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust 75 µA
Stroomverbruik in alarm : 15 mA
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C
Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)
Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)
Gewicht sokkel : 105 gram
Gewicht melder : 135 gram

S-3000 Optische rookdetector + opbouw sokkel met relais
De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium herkennen van een brand. De
melder werkt volgens het strooilichtprincipe. In een symmetrische meetkamer wordt een impulsvormige meetlichtstraal, welke vlak bij het infraroodbereik zit, uitgezonden volgens Tyndall-effect. Hierdoor is er een hoge bedrijfszekerheid. De optische melder dient ingezet te
worden bij de volgende risicoplaatsen : brand van kunststof en organische stoffen waarbij
rookontwikkeling plaatsvindt. De melder heeft een LED indicatie welke aanblijft totdat de melder hersteld wordt.
Specificaties :
-
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VdS-nummer melder G 297018
VdS-nummer sokkel G 297025
Gaas in melder tegen insecten
In sokkel een NO of NC contact
Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA
Hersteltijd : 60 seconden
Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust 60 µA; in alarm : 15 mA
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C
Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)
Afmetingen melder : 100 x 57 mm (diameter x diepte)
Gewicht sokkel : 105 gram
Gewicht melder : 135 gram

Detectors
62208.10
€ 32,46

Inbouw S-3000 meldersokkel met wisselrelaiscontact

Specificaties :
-

62204
€ 34,61

VdS-nummer : G 297025
In sokkel een NO of NC contact
Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA
Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust 60 µA
Stroomverbruik in alarm : 15 mA
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C
Afmetingen sokkel: 135 x 23,5 mm (diameter x diepte)
Afmetingen inbouw : 100 mm (diameter)
Gewicht sokkel : 130 gram

Opbouw S-3000 meldersokkel met wisselrelaiscontact

Specificaties :
-

VdS-nummer : G 297025
In sokkel een NO of NC contact
Contactbelasting : max. 28 Vdc / 250 mA
Aansluitspanning: 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust 60 µA
Stroomverbruik in alarm : 15 mA
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -5 tot 70 °C
Afmetingen sokkel: 101,5 x 23,5 mm (diameter x diepte)
Gewicht sokkel : 105 gram

FirePoint
03669
€ 72,00

DP721R
Optische rookmelder met relais
Deze optische rookmelder heeft een zelfdiagnosefunctie en een LED-uitgang. Via de relaisuitgang kan deze aangesloten worden op een zonelus van een centrale. Melder excl.sokkel.
Specificaties :
-

03670
€ 13,00

DP702
Sokkel voor DP721
-

3000035
€ 35,00

VdS nummer: G 203074
Max. 20 stuks op NetworX-aansluiting
Aansluitspanning : 8,5 - 33 Vdc
Stroomverbruik in rust : 70 µA; in alarm : 60 mA
Kleur : Wit
Beschermingsklasse : IP43
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 100 x 50 mm (diameter x diepte)

Kleur : Wit
Beschermingsklasse : IP43
Bedrijfstemperatuur : 0 tot 50 °C
Afmetingen : 100 x 15 mm (diameter x diepte)

KL731
Optische rookmelder
De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium detecteren van een brand. De
melder werkt volgens het strooilichtprincipe. De optische melder is uitstekend toepasbaar bij
'normale' omgevingscondities. De melder heeft aan beide zijden een led-indicatie die aan
blijft totdat de melder hersteld wordt.
Specificaties :
-

Bosec-nummer : TCC2-778 en TCC2-775
Conform Europese norm(en) : EN54-7:200/A1:2002
Spanning : 9 tot 28Vdc
Stroomverbruik : 85 uA (in rust), <100 mA (alarm)
Beschermingsklasse : IP 42
Kleur melder : wit
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 45 x 99 mm (hxd)
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Detectors
3000073
€ 24,00

KZ705R
Relaissokkel
Relaissokkel voor de FirePoint melder KL731.
Specificaties :
-
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Kleur melder : wit
Beschermingsklasse : IP 42
Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (niet gecondenseerd)
Afmetingen : 99 x 20 mm (diameter x diepte)

Contacten
Co ntacte n

Magneetcontacten inbouw klasse 2
SecurePoint
01554
€ 13,90

MC-240
In/opbouw magneetcontact
Dit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voor
binnen en buiten montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizingen : opbouw
gemaakt worden, geplaatst worden in metalen deuren en kozijnen en zware magneetcontacten worden.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2
Aluminium schroefbehuizing
Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)
Contact : NC
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
Sabotagelus
2 m witte kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Boordiameter : 9 mm
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)
Gewicht : 60 gram

01552
€ 27,00

MC-200-S3 (5 stuks)

01553
€ 27,00

MC-200-S1 (5 stuks)

01636
€ 11,00

MC-200-4

Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270

Kunststof adapter (boordiameter 22 mm) voor metalen deuren of kozijnen voor MC240/MC-270

Aluminium opbouwbehuizing
In deze opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.
Specificaties :
-

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)

87

Contacten
01637
€ 17,00

MC-200-5
Aluminium opbouwbehuizing met krachtige magneet
Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet is te gebruiken combinatie met de MC-2004, MC200-6 of MC200-7.
Specificaties :
-

01638
€ 15,50

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)

MC-200-6
Aluminium vloer opbouwbehuizing
In deze vloer opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.
Specificaties :
-

01639
€ 15,00

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 103,3 x 40 x 15 mm (hxbxd)

MC-200-7
Aluminium opbouwbehuizing voor montage op staal
In deze opbouwbehuizing kan gemonteerd worden op staal en de magneetcontacten MC240
en MC270 passen erin.
Specificaties :
-

01640
€ 20,00

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)

MC-200-8
Aluminium opbouwbehuizing
Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet kan gemonteed worden op staal en is te gebruiken combinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7.
Specificaties :
-
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Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)

Contacten
01641
€ 23,00

MC-200-T4

01559
€ 50,00

MC-340 (5 stuks)

Inox panserkabel 1 m
De pansekabel kan gebruikt worden voor de aluminium behuizingen MC200-4 t/m MC200-8.
D.m.v. een schroef kan deze vastgezet worden.

In/opbouw magneetcontact
Dit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buiten
montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voor
het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : ITH02804-MC Klasse 2
Schakelafstand : 20 mm (niet magnetische basis)
Contact : NC
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
Sabotagelus
2 m witte kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Boordiameter : 8 mm
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)

01561
€ 15,50

MC-300-S3 (5 stuks)

01565
€ 15,50

MC-300-S35 (5 stuks)

01566
€ 28,75

MC-300-S31 (5 stuks)

Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.

Kunststof inbouwbehuizing voor parallele montage van MC-340 en MC370.

Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) voor metalen deuren of kozijnen
voor MC-340 en MC370.

EffEff
30211.06
€ 25,97

Inbouwcontact, inclusief magneet (10 stuks)

Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHD00806-C Klasse 2
VdS nummer : 191553 Klasse B
Schakelafstand : 5 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA
6m kabel
4 aders (2 supervised)
Kleur : Wit
Afmetingen magneet/inbouwcontact : 8,3 x 30 mm (diameter x lengte)
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Contacten
82004
€ 11,89

Universeel in/opbouw contact, inclusief magneet en opbouwbehuizing
Dit magneetcontact bestaat uit een reedrelais in een waterdichte plastic behuizing en een
magneet. Beide kunnen ingebouwd worden in houten deuren of kozijnen. M.b.v. opbouwbehuizingen zijn deze ook voor opbouw geschikt. Hierdoor kan het contact tevens op metalen
kozijnen geplaatst worden.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : III00804-C Klasse 2
VdS nummer : G196637 Klasse B
Schakelafstand : 10 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / max. 100 mA
4m kabel.
4 aders (2 supervised)
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 8 x 25 mm (diameter x lengte)

Sentrol
02296
€ 14,00

1055VS-06J
Inbouw contact, inclusief magneet
Specificaties :
-

Schakelafstand : 13 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A
183 cm kabel
4 aders (2 supervised)
Schakelvermogen : 7,5 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen contact : 6,4 x 29 mm (diameter x lengte)
Afmetingen magneet : 8 x 25 mm (diameter x lengte)

02296.10
€ 120,00

1055VS-06J (10 stuks)

36006
€ 21,00

Losse magneet 8 x 25 mm, per 10 stuks

36007
€ 36,75

Losse magneet 10 x 40 mm, per 10 stuks

02289
€ 15,00

1072-NVB6
Inbouw contact met ronde flens, inclusief magneet
Door de flens is het mogelijk om een groter gat te boren voor het magneetcontact. De flens
kan vastgezet worden met de meegeleverde schroeven.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01316-C Klasse 2
Schakelafstand : 13 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A
183 cm kabel
4 aders (2 supervised)
Schakelvermogen : 7,5 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 9,5 x 33 mm (diameter x lengte)
Afmetingen flens : 19 mm (diameter)

02289.10
€ 129,00

1072-NVB6 (10 stuks)

02292
€ 2,50

1908
Adapter voor artikelnummer 02289
Deze adapter met koperen klemring is voor de inbouw van het magneetcontact in stalen deuren en kozijnen. Boormaatdiameter is 25 mm bij 11 mm diep.

Contacten
02270
€ 16,00

1078CS-N
Inbouw contact voor stalen deuren/ramen/kozijnen, inclusief magneet
Het magneetcontact zet zichzelf vast bij het plaatsen in het montagegat. De zware behuizing
is gemaakt van vuurvertragend ABS plastic.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01318-C Klasse 2
Schakelafstand : 9,5 mm (staal) en 22 mm (hout)
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vdc / max. 0,5 A
180 cm kabel
4 aders (2 supervised)
Schakelvermogen : 7,5 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet : 24 x 40 mm (diameter x lengte)
Afmetingen contact : 24 x 29 mm (diameter x lengte)
Afmeting boorgat magneet : 19 x 40 mm (diameter x lengte)
Afmetingen boorgat contact : 19 x 30 mm (diameter x lengte)
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Contacten
Magneetcontacten opbouw klasse 2
EffEff
30201.06
€ 23,79

Opbouw magneetcontact met tweezijdige bevestigingsgaten
Door de tweezijdige bevestigingsgaten is het magneetcontact altijd zo te monteren dat de kabel mooi weggewerkt kan worden.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHD00804-C Klasse 2
VdS nummer : G 191552 Klasse B
Schakelafstand : 10 mm
NC contact
6 m kabel
Contactbelasting : max. 30 Vdc / max. 100 mA
4 aders (2 supervised)
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 60 x 11 x 9 mm (hxbxd)

Sentrol
02280.10
€ 123,00

1285TS-N2 wit (10 stuks)
Opbouw contact, inclusief magneet
Het magneetcontact bestaat uit 4 onderdelen : contact met kap en magneet met kap.
Specificaties :
-

02281.10
€ 123,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01321-C Klasse 2
Schakelafstand : 19 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : 7,5 W
Schroefcontact
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet : 65 x 15 x 13 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 65 x 18 x 14 mm (hxbxd)

1285TS-N2 bruin (10 stuks)
Opbouw contact, inclusief magneet
Het magneetcontact bestaat uit 4 onderdelen : contact met kap en magneet met kap.
Specificaties :
-

02285
€ 14,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01321-C Klasse 2
Schakelafstand : 19 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : 7,5 W
Schroefcontact
Kleur : Mahonie bruin
Afmetingen magneet : 65 x 15 x 13 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 65 x 18 x 14 mm (hxbxd)

1085 S-NS1 wit
Opbouw contact met kabel, inclusief magneet
De magneet met vaste kabel en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven eenvoudig worden gemonteerd.
Specificaties :
-

02285.10
€ 113,00
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01314-C Klasse 2
Schakelafstand : 16 mm
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
183 cm kabel
4 aders (2 supervised)
Schakelvermogen : 7,5 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 51 x 10 x10 mm (hxbxd)

1085 S-NS1 wit (10 stuks)

Contacten
02293
€ 3,00

1906 wit (10 stuks)
Opvulstuk voor de artikelnummer 02285
Specificaties :
-

02287.1
€ 10,00

Kleur : Crème wit
Afmetingen : 51 x 10 x 5 mm (hxbxd)

1085TW-N6
Opbouw contact met grote schakelafstand, inclusief magneet
De magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden.
Specificaties :
-

02286.1
€ 15,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01335-C Klasse 2
Schakelafstand : 38 mm
NC contact
Schroefaansluiting
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : 7,5 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 64 x 14 x 19 mm (hxbxd)

1087T-N
Opbouw contact met wisselcontact
De magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden.
Specificaties :
-

A2285
€ 4,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01306-C Klasse 2
Schakelafstand : 19 mm
Wisselcontact
Schroefaansluiting
Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A
Schakelvermogen : 3 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 64 X 14 X 19 mm (hxbxd)

Magneet
Losse magneet voor de artikelnummer 02285
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Contacten
Magneetcontacten zwaar klasse 2
De zware magneetcontacten zijn magneetcontacten die gebruikt kunnen worden
voor industriële toepassingen, zoals roldeuren. Elk contact zit in een aluminium behuizing en is compleet ingekapseld in een epoxyhars zodat het bestand is tegen
corrosie en vocht.

Sentrol
02268
€ 33,00

2202-AS-L
Deurmagneetcontact voor vloermontage
Specificaties :
-

02269
€ 42,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01303-C Klasse 2
Schakelafstand : 76,2 mm
4 Aders (2 supervised)
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : max. 7,5 W
Gepantserde roestvrije kabel 45 cm
Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen magneet : 38 x 89 x 38 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)

2204-A-L
Deurmagneetcontact voor vloermontage met wisselcontact
Specificaties :
-

02266
€ 52,00

Schakelafstand : 76,2 mm
3 Aders
Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : max. 7,5 W
Gepantserde roestvrije kabel 45 cm
Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen magneet : 38 x 89 x 38 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)

2505-AS-L
Zwaar belastbaar oppervlakte magneetcontact
Voorzien van gepantserde kabel. Kan toegepast worden in koude omgevingen.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01301-C Klasse 2
Schakelafstand : 76,2 mm
4 Aders (2 supervised)
NC contact
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 0,5 A
Schakelvermogen : max. 7,5 W
Gepantserde roestvrije kabel 91 cm
Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen magneet : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)

Contacten
Magneetcontacten high security klasse 3
De zware magneetcontacten zijn magneetcontacten die gebruikt kunnen worden
voor industriële toepassingen, zoals roldeuren. Elk contact zit in een aluminium behuizing en is compleet ingekapseld in een epoxyhars zodat het bestand is tegen
corrosie en vocht.

SecurePoint
01555
€ 24,00

MC-270
In/opbouw magneetcontact klasse 3
Dit contact met aluminium behuizing is een inbouwmagneetcontact met schroefdraad voor
binnen en buiten montage. Het magneetcontact kan door een losse behuizing (art.nr.01552)
opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof adapter (art.nr.01553).
Specificaties :
-

01556
€ 69,00

REQ geregistreerd
VDS nummer : G 197063 klasse C
Schakelafstand : 20/2 mm
Contact : NC
Sabotagelus
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
2 m witte kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Boordiameter : 9 mm
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)
Gewicht : 60 gram

MC-270-S45 set
Deurmagneetcontact klasse 3
Dit is een complete set voor vloermontage van de MC-270 in de aluminuim behuizing met
een extra sterke magneet en een gepanserde kabel.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
VDS nummer : G 197063 klasse C
Schakelafstand hout : 41/4 mm
Contact : NC
Sabotagelus
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
0,5 m gepanserde kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)
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Contacten
01557
€ 69,00

MC-270-S48 set
Deurmagneetcontact klasse 3
Dit is een complete set voor vloermontage van de MC-270 in de aluminuim behuizing met
een extra sterke magneet en een gepanserde kabel.
Specificaties :
-

01558
€ 74,00

REQ geregistreerd
VDS nummer : G 197063 klasse C
Schakelafstand hout : 40/6 mm
Schakelafstand : 20/0 mm
Contact : NC
Sabotagelus
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
0,5 m gepanserde kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)

MC-270-S68 set
Vloermagneetcontact klasse 3
Dit is een complete set voor vloermontage van de MC-270 in de aluminuim behuizing met
een extra sterke magneet en een gepanserde kabel.
Specificaties :
-

01552
€ 27,00

01553
€ 27,00
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REQ geregistreerd
VDS nummer : G 197063 klasse C
Schakelafstand hout : 50/9 mm
Schakelafstand staal : 33/6 mm
Contact : NC
Sabotagelus
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
0,5 m gepanserde kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 103,3 x 40 x 15 mm (hxbxd)

MC-200-S3 (5 stuks)
Kunststof opbouwbehuizing voor MC-240/MC-270

MC-200-S1 (5 stuks)
Kunststof adapter (boordiameter 22 mm) voor metalen deuren of kozijnen voor MC240/MC-270

Contacten
01636
€ 11,00

MC-200-4
Aluminium opbouwbehuizing
In deze opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.
Specificaties :
-

01637
€ 17,00

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)

MC-200-5
Aluminium opbouwbehuizing met krachtige magneet
Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet is te gebruiken combinatie met de MC-2004, MC200-6 of MC200-7.
Specificaties :
-

01638
€ 15,50

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 25 x 15 mm (hxbxd)

MC-200-6
Aluminium vloer opbouwbehuizing
In deze vloer opbouwbehuizing passen de magneetcontacten MC240 en MC270.
Specificaties :
-

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 103,3 x 40 x 15 mm (hxbxd)
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Contacten
01639
€ 15,00

MC-200-7
Aluminium opbouwbehuizing voor montage op staal
In deze opbouwbehuizing kan gemonteerd worden op staal en de magneetcontacten MC240
en MC270 passen erin.
Specificaties :
-

01640
€ 20,00

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)

MC-200-8
Aluminium opbouwbehuizing
Deze opbouwbehuizing met krachtige magneet kan gemonteed worden op staal en is te gebruiken combinatie met de MC-200-4, MC200-6 of MC200-7.
Specificaties :
-

01641
€ 23,00

01560
€ 140,00

Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen : 73,5 x 30 x 30 mm (hxbxd)

MC-200-T4
Inox panserkabel 1 m
De pansekabel kan gebruikt worden voor de aluminium behuizingen MC200-4 t/m MC200-8.
D.m.v. een schroef kan deze vastgezet worden.

MC-370 (5 stuks)
In/opbouw magneetcontact incl. magneet, klasse 3
Dit contact met witte ABS behuizing is een inbouwmagneetcontact voor binnen en buiten
montage in een klasse 3 installatie. Het magneetcontact kan door een losse behuizing opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunststof
adapter.
Specificaties :
-

01561
€ 15,50
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REQ geregistreerd
VdS certificaat : G 197064
Schakelafstand : 22/1 mm
Contact : NC
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
Sabotagelus
2 m witte kabel
4 aders
Magneettype : Alnico V
Boordiameter : 8 mm
Beschermingsfactor : IP 67
Kleur : Aluminium
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 9 x 25,5 mm (diameter x lengte)

MC-300-S3 (5 stuks)
Kunststof opbouwbehuizing voor MC-340 en MC370.

Contacten
01565
€ 15,50

MC-300-S35 (5 stuks)

01566
€ 28,75

MC-300-S31 (5 stuks)

01567
€ 110,00

MC-470 (5 stuks)

Kunststof inbouwbehuizing voor parallele montage van MC-340 en MC370.

Kunststof snap-in adapter (boordiameter 19 mm) voor metalen deuren of kozijnen
voor MC-340 en MC370.

Opbouw magneetcontact incl. magneet, klasse 3
Dit opbouw magneetcontact bestaat uit 6 onderdelen. Het magneetcontact heeft schroefaansluitingen en een witte ABS behuizing voor binnenmontage in een klasse 3 installatie.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
Schakelafstand hout: 25/2 mm
Schakelafstand staal : 13/0 mm
Contact : NC
Contactbelasting : max. 200 Vdc / max. 500 mA
6 schroefaansluitingen
Magneettype : Alnico V
Beschermingsfactor : IP 43
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen magneet/contact : 64,5 x 19 x 15,2 mm (hxbxd)

EffEff
30260
€ 34,60

Opbouw contact hoog risico klasse 3, inclusief magneet
Het magneetcontact bestaat uit een reedcontact aan een kabel en een permanente magneet.
Beide delen bevinden zich in een kunststof behuizing van gelijke afmetingen. Het contact kan
toegepast worden op niet magnetische materialen zoals, hout, kunstof of aluminium. Bij benadering van een vreemde magneet zal het contact geopend worden.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IPA00801-C Klasse 3
Tweezijdig monteerbaar
Schakelafstand : max.10 mm
4 Aders (2 supervised)
Contactbelasting : max. 30 Vdc/100 mA, min. 1,5 Vdc/1,5 mA
Kabellengte: 6 m
Kleur : wit
Afmetingen: 60 x 11 x 9 mm (hxbxd)

Sentrol
02297.1
€ 37,00

1087TH-N6
Opbouw contact hoog risico klasse 3, inclusief magneet
De magneet en het contact kunnen met de meegeleverde schroeven vastgezet worden.
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIB01325-C
Schakelafstand : 16 < > 31.75 mm
Schroefaansluiting
NC contact
Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A
Schakelvermogen : 3 W
Kleur : Crème wit
Afmetingen magneet/contact : 51 x 10 x 10 mm (hxbxd)
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Contacten
02267
€ 73,00

2207-AH-L8
Hoog risico klasse 3 deurmagneetcontact voor vloermontage
In dit magneetcontact zit een gebalanseerde reedrelais met een specifieke polarisatie. Wordt
het contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontact een alarm afgeven. Het geheel zit in een geanodiseerde behuizing.
Specificaties :
-

02255
€ 174,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IIBO1311-C
Schakelafstand : 19,5 < > 63,5 mm
5 Aders (2 supervised)
Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO
Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A
Schakelvermogen : max. 3W
Gepantserde roestvrije kabel 91 cm
Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -6 tot 65 °C
Afmetingen magneet : 25 x 76 x 13 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 38 x 89 x 11 mm (hxbxd)

2707A-L
Hoog risico klasse 3 oppervlakte deurmagneetcontact
In dit magneetcontact zitten 3 gebalanseerde reedrelais met ieder een specifieke polarisatie.
De bijgeleverde magneet past uitsluitend bij het specifieke magneetcontact. Wordt het contact benaderd door een externe magneet dan zal het magneetcontact een alarm afgeven.
Het geheel zit in een geanodiseerde behuizing.
Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IJL01305-C klasse 3
Schakelafstand : 4,67 < > 15,87 mm
5 Aders (2 supervised)
Wisselcontact : zwart = common, rood = NC, wit = NO
Contactbelasting : max. 30 Vac/dc / max. 0,25 A
Schakelvermogen : max. 3 W
Gepantserde roestvrije kabel 91 cm
Kleur : Metaal
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 65 °C
Afmetingen magneet : 38 x 108 x 19 mm (hxbxd)
Afmetingen contact : 38 x 108 x 19 mm (hxbxd)

Contacten
Trilcontacten
Becuwe
02410
€ 75,00

Elektronisch Trilcontact
Eenvoudig te monteren trilcontact met geïntegreerde analyser.
Specificaties :
-

Rechtstreeks op zonelus aan te sluiten
Alarmgeheugen (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Led activeringsingang (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Gevoeligheid instelbaar
Pulstelling instelbaar
Aansluitspanning : 8 - 15 Vdc
Stroomverbruik: max. 14,5 mA (Led actief), 8 mA (geen Led actief)
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C
Afmetingen : 93 x 30 x 24 mm (hxbxd)
Gewicht : 45 gram

SecurePoint
01622
€ 29,50

CD400
Elektronisch Trilcontact
De CD 400 trildetector, welke gemonteerd kan worden op verschillende objecten geeft een
betrouwbare beveiliging. De CD 400 detecteert en geeft elke poging om het object binnen
met kracht of zelfs explosievenn weer. In de detector zit een programmeerbare schokteller.
Bij een hele harde schok zal de detector direct reageren. De CD 400 kan gemonteerd worden
op raamkonzijnen en deurframes en op stenen muren. De gevoeligheid is instelbaar met een
potentiemeter. De gevoeligheid kan getest worden met de tester CT 400. Voor montage op
beton kan het beste de montageplaat MP 400 gebruikt worden. Als de unit buiten of in koude
ruimten geplaatst moet worden dan kan de unit het beste in de WH 400 behuizing geplaatst
worden.

Specificaties :
-

01623
€ 39,00

REQ geregistreerd
VdS nummer : G 197537
Rechtstreeks op zonelus aan te sluiten
Bereik : Staal/hout/glas: r=3m
Bereik : Baksteen/gips: r=2m
Bereik : Beton: r=3m (met MP400 mouting set)
Alarmgeheugen (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Led activeringsingang (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Herstel : automatisch of vast
Gevoeligheid instelbaar
Pulstelling instelbaar
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
Stroomverbruik: 9 mA (max. 11 mA)
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 91 x 31 x 23 mm (hxbxd)

CD400-R
Elektronisch Trilcontact met magneetcontact
De CD 400 trildetector met magneetcontact, welke gemonteerd kan worden op verschillende
objecten geeft een betrouwbare beveiliging. De CD 400 detecteert en geeft elke poging om
het object binnen met kracht of zelfs explosievenn weer. In de detector zit een programmeerbare schokteller. Bij een hele harde schok zal de detector direct reageren. De CD 400 kan
gemonteerd worden op raamkonzijnen en deurframes en op stenen muren. De gevoeligheid
is instelbaar met een potentiemeter. De gevoeligheid kan getest worden met de tester CT
400. Voor montage op beton kan het beste de montageplaat MP 400 gebruikt worden. Als
de unit buiten of in koude ruimten geplaatst moet worden dan kan de unit het beste in de WH
400 behuizing geplaatst worden.

Specificaties :
-

Rechtstreeks op zonelus aan te sluiten
Bereik : Staal/hout/glas: r=3m
Bereik : Baksteen/gips: r=2m
Bereik : Beton: r=3m (met MP400 mouting set)
Alarmgeheugen (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Led activeringsingang (aansturingen 0 of 12 Vdc)
Herstel : automatisch of vast
Gevoeligheid instelbaar
Pulstelling instelbaar
Aansluitspanning : 9 - 15 Vdc
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Contacten
-

01624
€ 95,00

01625
€ 9,00

01626
€ 105,00

Stroomverbruik: 9 mA (max. 11 mA)
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 91 x 31 x 23 mm (hxbxd)

CT400
Trilcontacttester

MP400
Montageplaat
Voor montage op beton kan het beste deze montageplaat MP 400 gebruikt worden.

WH400
Weerbestendige behuizing voor CD400
Als de CD400 buiten of in koude ruimten geplaatst moet worden dan kan de detector het beste in de WH 400 weersbestendige behuizing geplaatst worden. Voorzien van verwarming.

Specificaties :
-
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Verwarming aanwezig
Opgenomen stroom 200 mA bij 12V
Beschermingsklasse : IP 67
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 60 °C
Afmetingen : 115 x 65 x 30 mm (hxbxd)

Contacten
Schootcontacten
Schootcontacten zijn elektromechanische contacten met een klikschakelaar, welke gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de bewaking van de nachtschoot in
een deur. Zij moeten dan achter de opening van de nachtschoot in de sluitplaat ingebracht worden. Alle schootcontacten zijn VDS gekeurd en hebben klasse 3.

Siemens
03015
€ 39,00

TKU-2
Opbouw schootcontact
Specificaties :
-

03016
€ 45,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHE02508-S Klasse 3
VdS nummer : G17412 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A
Schakelvermogen : max. 25 W
Activeringsdruk : max. 400 g
Kleur : Grijs
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 49 x 8 x 19 mm (hxbxd), stift : 6 mm

TKU-3
Inbouw schootcontact
Specificaties :
-

03017
€ 48,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHE02509-S Klasse 3
VdS nummer : G17412 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A
Schakelvermogen : max. 25 W
Activeringsdruk : max. 400 g
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 80 x 12 x 21 mm (hxbxd), stift : 6 mm

TKU-4
Inbouw schootcontact met veren
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHE02510-S Klasse 3
VdS nummer : G17412 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A
Schakelvermogen : max. 25 W
Activeringsdruk : max. 400 g
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 82 x 8 x 21 mm (hxbxd), stift : 5,5 mm
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Contacten
03018
€ 51,00

TKU-5
Inbouw schootcontact met veer en schakellip
Specificaties :
-

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHE02511-S Klasse 3
VdS nummer : G17412 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 1A
Schakelvermogen : max. 25 W
Activeringsdruk : max. 400 g
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 82 x 8 x 21 mm (hxbxd) ,stift : 5,5 mm

EffEff
31300
€ 37,86

Schootcontact met behuizing (zware uitvoering)

Specificaties :
-

31308
€ 38,92

Met 4 m aangegoten 3 aderige kabel
Begrenzing schoot : 15 mm
Contactbelasting : max. 42 Vac / 1,5A
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 50 °C
Afmetingen : 90 x 19 x 28 mm (hxbxd)

Inbouw schootcontact met soldeeraansluiting

Specificaties :
-

31309
€ 50,84

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00803-S Klasse 3
VdS nummer : G 100024 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA
Beschermingsklasse : IP 67 (aansluitklemmen : IP 00)
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen : 26,5 x 11 x 16 mm (hxbxd), schakelhevel : 25,5 x 8 mm

Inbouw schootcontact met kabel

Specificaties :
-
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REQ geregistreerd
NCP-nummer : IMA00804-S Klasse 3
VdS nummer : G 100023
Met 4 m aangegoten 3 aderige kabel
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA
Beschermingsklasse : IP 67
Bedrijfstemperatuur : -40 tot 70 °C
Afmetingen : 26,5 x 11 x 16 mm (hxbxd), schakelhevel : 25,5 x 8 mm

Contacten
Mechanische contacten
Kegel- en stiftcontacten zijn schakelaars met een klikschakelaar.
Dit geeft een grote schakelzekerheid.

EffEff
31000
€ 37,85

Kegelcontact

Specificaties :
-

31001
€ 35,68

NCP-nummer : IHD00801-C Klasse 3
VdS nummer : G 17207 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 42 x 23 x 25 mm (hxbxd) diameter : 12 mm

Stiftcontact

Specificaties :
-

NCP-nummer : IHD00802-C Klasse 3
VdS nummer : G 17208 Klasse C
Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 28 x 15 x 28 mm (hxbxd) diameter : 12 mm
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Contacten
Sabotage contacten
EffEff
31030
€ 9,74

Microswitch in kunststof behuizing
Dit sabotagecontact past in MikroS behuizing artikelnummer A1010 en A1014.
Specificaties :
-

Wisselcontact
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 400 mA
Kleur houder : Wit
Afmetingen : 38 x 12 x 10 mm (hxbxd)

NetworX
A1013
€ 12,00

46-TSW2T
Sabotagecontact voor grote NetworX behuizing
Inclusief 3 bouten en moeren voor montagegaten.
Specificaties :
-

NC contact
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 52 x 25 x 17 mm (hxbxd)
Afmeting stift : 15 mm

Sentrol
02265
€ 18,00

3012-N
Sabotagecontact met montagebeugel
De beugel kan over een metalen rand van de kast geschoven worden zodat de deksel van
de kast het contact sluit.
Specificaties :
-
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Stift schakelt reedrelais
NC contact
Max. dikte van metaal kast voor beugel : 1 tot 1,5 mm
Contactbelasting : max. 100 Vac/dc / max. 500 mA
Schakelvermogen : max. 7,5 W
Kleur : Wit , Kleur houder : Metaal
Afmetingen : 34,9 x 5,2 x 39,6 mm (hxbxd)

Contacten
Overbruggingscontact
Ideaal voor speciale overbruggingstoepassingen bij vaste en bewegende delen,
waarbij het niet mogelijk is een kabel te plaatsen. Door de kegelvorm van de contacten is er zowel een horizontale als een verticale beweging mogelijk zonder dat
er een verbreking van de verbinding ontstaat.

EffEff
31204
€ 67,98

Inbouw overbruggingscontact

Specificaties :
-

NCP-nummer : IHD00805-C Klasse 3
VdS nummer : G 176142 Klasse C
4-polig
Contactbelasting : max. 30 Vdc / 100 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 86 x 20 x 22 mm (hxbxd)
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Contacten
Overvalcontacten
Siemens
03000
€ 206,00

FK-32
Schakelrail
De FK32 is m.b.v. de voet onopvallend te activeren waardoor deze toegepast kan worden
voor het genereren van overval alarm of het activeren van een camera, enz.De schakelrail
kan gemonteerd worden onder loketten van winkels of banken, bureaus of ander meubilair.
Specificaties :
-

03002
€ 79,00

FKL-3
L-vormige montage steun
-

03010
€ 93,00

REQ geregistreerd
NCP-nummer : IHE02502-O Klasse 3
VdS nummer : G 183049 Klasse C
Schakelrail bestaat uit 2 gietijzeren delen
Voorzien van alarmindicatiepin
Wisselcontact
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 42 x 600 x 32 mm (hxbxd)
Gewicht : 630 gram

Afmetingen : 130 x 614 (hxb)
Gewicht : 1,795 kg

FKZ-3
Z-vormige montage steun
-

Afmetingen : 130 x 614 (hxb)
Gewicht : 3,24 kg

SecurePoint
01627
€ 31,00

HB-105
Mechanisch overvalcontact met 2 knoppen
Fraai vormgegeven overvalmodule met 2 overvalknoppen en voor iedere knop een alarmuitgang.
Specificaties :
-

01628
€ 19,00

Veercontact (puls)
Wisselcontact
Kleur : Wit
Afmetingen : 80,2 x 65,2 x 30 mm (hxbxd)

HB-205
Mechanisch overvalcontact (puls)
De HB 205 is een drukknop overvalcontact met een NC contact, welke geopend wordt als de
knop wordt ingedrukt.

Specificaties :
-

Kleur : Wit
Afmetingen : 62 x 50 x 35 mm (hxbxd)

Sentrol
02110
€ 44,00

3040
Overvalcontact
Alarm d.m.v. het overhalen van hendel.Te monteren onder bureau of toonbank.
Specificaties :
-
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Wisselcontact
Voorzien van alarmled
Aansluitspanning : 7 - 15 Vdc
Stroomverbruik : max. 8 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 74 x 45 x 19 mm (hxbxd)

Contacten
USP
02100
€ 26,00

HUB-2S
Overvalcontact (puls)
Alarm op wisselcontact d.m.v. het indrukken van knop.
Specificaties :
-

02105
€ 26,00

Veercontact (puls)
Wisselcontact
Kleur : Wit
Afmetingen : 63 x 55 x 25 mm (hxbxd)

HUB-2
Overvalcontact (vaste stand)
Alarm op wisselcontact d.m.v. het indrukken van knop. De knop blijft in de ingedrukte stand
staan.
Specificaties :
-

Vaste stand
Wisselcontact
Voorzien van herstelsleutel
Kleur : Wit
Afmetingen : 63 x 55 x 25 mm (hxbxd)
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Alarmgevers
Alar mgever s

Sirenes
Binnen sirenes
01562
€ 21,00

MPI-78
Binnensirene (speaker)
8 Ohm speaker vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.
Specificaties :
-

01563
€ 30,40

NCP-nummer : INE00801-SI
Behuizing voorzien van sabotagecontact
Speaker 8 Ohm , 15 Watt
Kleur : Wit
Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)

MPI-70 // AIS 12R VDS
Binnensirene met driver
Sirene met 12Vdc driver vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.
Specificaties :
-

01564
€ 57,60

NCP-nummer : MJ00801-SI
Piezo speaker
Behuizing voorzien van sabotagecontact
Geluidsniveau : 110 dBa op 1 meter
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik: 140 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)

MPI-80
Binnensirene (speaker) met ingebouwd flitslicht.
8 Ohm speaker met 12 Vdc flitslicht vormgegeven in fraaie slagbestendige kunststof behuizing.
Specificaties :
-

02870
€ 15,50

NCP-nummer : INE00802-SI+F
Behuizing voorzien van sabotagecontact
Speaker : 8 Ohm , 15 Watt
Aansluitspanning flitslicht : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik flitslicht : 90 mA
Kleur : Licht doorschijnend wit
Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)

SR-105
Binnensirene met driver en flitslicht
Kleine binnensirene met flitslicht, welke op iedere centrale aangesloten kan worden met een
12Vdc alarmuitgang.

Specificaties :
-

02871
€ 14,50

Piezo speaker
Flitslicht
Geluidsniveau : 105 dBa op 1 meter
Frequentie : 2,9-4 KHz
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik: 200 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)

SR-110
Binnensirene met driver
Fraai vormgegeven piezo binnensirene, welke op iedere centrale aangesloten kan worden
met een 12Vdc alarmuitgang.

Specificaties :
-
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Piezo speaker
Behuizing voorzien van sabotagecontact
Geluidsniveau : 105 dBa op 1 meter
Frequentie : 2,5-3 KHz
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik: 250 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C
Afmetingen : 92 x 155 x 41 mm (hxbxd)
Gewicht :130 gram

Alarmgevers
Buiten sirenes + flitslicht
01591.1
€ 149,00

EKOSPT
Buitensirene en flitslicht
Specificaties :
-

01592.1
€ 235,00

NCP-nummer : IMK00802-SI
Max.geluidsniveau : 120 dB
Led-flitslicht
Met aansluiting voor 2,3 Ah batterij backup
Sabotagebeveiliging
Aansluitspanning flitslicht : 13,8 - 14,4 Vdc
Stroomverbruik in rust : 8,7 mA
Stroomverbruik sirene : max. 1,6 A
Beschermingsklasse : IP 34
Kleur : Crème wit
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C
Afmetingen : 200 x 200 x 70 mm (hxbxd)
Gewicht : 2050 gram

EKONOP
Buitensirene en flitslicht (Inox roestvaststalen uitvoering)
Specificaties :
-

02873
€ 65,00

NCP-nummer : IMK00801-SI
Max.geluidsniveau : 120 dB
Led-flitslicht
Met aansluiting voor 2,3 Ah batterij backup
Sabotagebeveiliging
Aansluitspanning flitslicht : 13,8 - 14,4 Vdc
Stroomverbruik in rust : 8,7 mA
Stroomverbruik sirene : max. 1,6 A
Beschermingsklasse : IP 34
Kleur : Inox
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 55 °C
Afmetingen : 200 x 200 x 70 mm (hxbxd)
Gewicht : 2050 gram

SR200
Buitensirene met flitslicht
De buitensirene met flitslicht kan door de inbraakbeveiligingscentrale aangestuurd worden
bij alarm. De sirene zal dan voor 3 minuten klinken.
Specificaties :
-

ABS plastic met binnenin metaaldeksel
Electromagnetische speaker
Behuizing voorzien van dubbel sabotagecontact
Geluidsniveau : 115 dB op 1 meter
Aansluitspanning : 9 tot 15 Vdc
Stroomverbruik: 10 tot max. 550m A
Batterij : 12Vdc 1,2 Ah
Beschermingfactor : IP65
Kleur : Wit
Bedrijfstemparatuur : -30 tot 70 °C
Afmetingen : 270 x 180 x 85 mm (hxbxd)
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Alarmgevers
Draadloze sirenes
02876
€ 67,00

CM120R
Zender/Ontvanger voor draadloze binnensirenes
Op deze zender/ontvanger kan een draadloze binnensirene SR100-TE en buitensirene
SR200R ingelezen worden. De zender/ontvanger heeft een uitgang voor sabotage van de
sirenes en een uitgang voor batterij laag. Door de alarmingang op de CM120R te activeren
wordt de buiten/binnensirene draadloos geactiveerd.
Specificaties :
-

02875
€ 133,00

Behuizing voorzien van sabotagecontact
Frequentie : 868 MHz (bi-directioneel)
Zenderbereik : tot 350 m vrije veld
Aansluitspanning : 6 - 12 Vdc
Stroomverbruik: 60 mA
Kleur : Zwart
Bedrijfstemparatuur : -20 tot 70 °C
Afmetingen : 92 x 155 x 56 mm (hxbxd)
Gewicht : 216 gr

SR200R
Draadloze buitensirene met flitslicht
Deze buitensirene met flitslicht kan bij iedere centrale of applicatie, door activering via de
CM120R zender/ontvanger, eenvoudig zonder bekabeling een sirenetoon en flitslicht genereren. Door de alarmingang op de CM120R te activeren wordt de sirene en fittslicht voor 3
minuten draadloos geactiveerd. Bij sabotage van de sirene zal een uitgang op de CM120R
geactiveerd worden.
Specificaties :
-

Piezo speaker
Behuizing voorzien van dubbel sabotagecontact
Geluidsniveau :105 dBa op 1 meter
Frequentie : 868 MHz (bi-directioneel)
Zenderbereik : tot 100 m vrije veld, binnen tot 50 m
Aansluitspanning : 3 x 1,5V size D alkaline 16,5 Ah (elk) batterij
Batterij levensduur : 5 jaar (bij 10 activaties (3 min) per jaar en 10 min testtijd)
Stroomverbruik: in rust 0,025 mA, alarm 80 mA
Beschermingfactor : IP65
Kleur : Wit
Bedrijfstemparatuur : -30 tot 70 °C
Afmetingen : 270 x 180 x 85 mm (hxbxd)

Sirenehoorns
43110
€ 16,00

MPI-8
Sirenehoorn zonder sirenedriver
De MPI-8 speaker is gemaakt van sterk slagvast ABS kunststof. De interne magneet en
membraam zijn van hoge kwaliteit en berekend voor zwaar werk en slechte weersomstandigheden.
Specificaties :
-

01570
€ 22,00

Voor binnen en buitenmontage
Verstelbare montagevoet
8 Ohm, 15 Watt speaker
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 154 x 135 mm (hoogtexdiameter)

MPI-37
Sirenehoorn met sirenedriver
De MPI-37 is gemaakt van sterk slagvast ABS kunststof. De interne magneet en membraam
zijn van hoge kwaliteit en berekend voor zwaar werk en slechte weersomstandigheden.
Specificaties :
-
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Voor binnen en buitenmontage
Verstelbare montagevoet
Geluidsniveau : 106 dB op 3 m afstand
Aansluitspanning : 6 - 13,8 Vdc
Stroomverbruik : 800 mA
Kleur : Crème wit
Afmetingen : 154 x 135 mm (hoogtexdiameter)

Alarmgevers
Elektronische zoemers
43130
€ 27,03

Elektronische zoemer in behuizing

Specificaties :
-

Geluisniveau : 70 dB (op 20 cm
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 15 mA
Kleur : Wit
Afmetingen : 45 x 38 x 25 mm (hxbxd)
Gewicht : 30 gram
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Alarmgevers
Flitslichten
SecurePoint
01906.1
€ 59,00

RBL-5
12 Vdc oranje flitslicht + sabotagelusaansluiting
Dit flitslicht heeft VDS klasse C keur en is zowel binnen als buiten te gebruiken.
Specificaties :
-

NCP nummer : IJG00801-F Klasse 3
VdS nummer : G 184122 Klasse C
Oranje kap van glashelder makrolon kunststof.
Schroefaansluiting
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 350 mA
Flitsvermogen : max. 7 Ws
Flitsfrequentie : 1,1 Hz,100% ED
Beschermingsklasse : IP 54
Kleur basis : Grijs
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C
Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)
Gewicht : 245 gram

01907
€ 8,00

Kunststof wandmontagebeugel

01912
€ 46,00

Metalen beschermkorf flitslicht

Elmdene
01905
€ 32,00

Xenon helder flitslicht
Flitslicht 12 V in heldere kap
Specificaties :
-

01909
€ 32,00

Harde polycarbonate fresnel lens
2 Moerbevestigingspunten
Flitsfrequentie : 1Hz
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 168 mA
Vermogen : 2 W
Beschermingsklasse : IP 65
Kleur basis : Wit
Bedrijfstemperatuur : -30 tot 70 °C
Afmetingen : 75 x 51 mm (diameter x diepte)
Gewicht : 88 gram

Xenon oranje flitslicht
Flitslicht 12 V in oranje kap
Specificaties :
-
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Harde polycarbonate fresnel lens
2 Moer bevestigingspunten
Flitsfrequentie : 1 Hz
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik : 168 mA
Vermogen : 2 W
Beschermingsklasse : IP 65
Kleur basis : Zwart
Bedrijfstemperatuur : -30 tot 70 °C
Afmetingen : 75 x 51 mm (diameter x diepte)
Gewicht : 88 gram

Alarmgevers
01901
€ 3,00

Montagebeugel

01900
€ 3,00

Montageplaat

Zwarte haakse kunststof beugel voor Xenon flitslicht

Ronde witte kunststof montageplaten voor Xenon flitslicht
Specificaties :
-

01910
€ 3,00

Kleur : Wit
Afmetingen : 75 x 16 mm (diameter x diepte)

Montageplaat
Ronde zwarte kunststof montageplaten voor Xenon flitslicht
Specificaties :
-

Kleur : Zwart
Afmetingen : 75 x 16 mm (diameter x diepte)
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Draadloze modules
Dr aadloze modul es

Stand-alone draadloze module
SecurePoint
02877
€ 75,00

MDU-V
Eén kanaal ontvanger + keyfob
De MDU-V is een 1 kanaals ontvanger met led-indicatie. Het relais kan geactiveerd worden
door de keyfob op 4 verschillende manieren.
De manieren zijn :
- knop 1 aan/ knop 2 uit
- puls door knop 1
- 3 seconden indrukken van knop 1 aan/ knop 2 uit
- knop1 en knop2 tegelijk indrukken.
Er kunnen maximaal 15 keyfob's op de MDU-V aangesloten worden. Artikel is inclusief keyfob.
Specificaties :
-

02878
€ 20,00

Bereik : 80 m in het vrije veld
Geheugen om 15 keyfobs te ontvangen
Wisselcontact : 2A / 120 Vac, 3A / 24 Vdc
4 standen van activeren relais
Led indicatie voor activering relais
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik in rust : 6 mA
Stroomverbruik in alarm : 15 mA
Kleur : Wit
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 80 °C
Afmetingen : 85 x 85 x 25 mm (hxbxd)

Keyfob MDU-V

Specificaties :
-
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2 druktoetsen
Aansluitspanning : 12V 27A Alkaline batterij
Kleur : Bruin
Bedrijfstemperatuur : -20 tot 80 °C
Afmetingen : 45 x 37 x 12 mm (hxbxd)

Elektrische sloten
Elekt rische sloten

Elektrisch insteekslot
EffEff
21150
€ 250,95

Insteekslot met signalering en sabotagebevestiging
Het insteekslot bestaat uit een metalen kast, voorzien van boorbeveiliging, met een nachtschoot en een aansluitkabel, waarin de statusaansluiting en sabotagebeveiligingaansluiting
zit. Door het slot dicht te draaien zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgang
veranderd worden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.
Specificaties :
-

VdS nummer : 189702 Klasse A
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Stroomverbruik: max. 100 mA
Beschermingsklasse : IP30
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen :162 x 110 x 50 mm (hxbxd)
Gewicht : 700 gram
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Elektrische sloten
Elektrische bloksloten
EffEff
22099
€ 414,75

Blokslot
Een blokslot bestaat uit een metalen kast met een nachtschoot en een aansluitkabel. In de
kabel zit de status, sabotagebeveiliging, spanning en 'gereed voor in status' aansluiting. Afhankelijk van de 'gereed voor inschakelen' status zal het slot wel of niet om te sluiten zijn. Als
het slot dicht te draaien is zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgang veranderd worden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.
Specificaties :
-

22100
€ 469,35

VdS nummer : 198718 Klasse A
5 m kabel 12 aders
Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 6 mA
Stroomverbruik spoel actief : 120 mA
Beschermingsklasse : IP30
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen behuizing : 210 x 16 x 40 mm (hxbxd)
Gewicht : 850 gram

Blokslot met mechanische boorbeveiliging
Blokslot met mechanische boorbeveiliging
Een blokslot bestaat uit een metalen kast met een nachtschoot en een aansluitkabel. In de
kabel zit de status, sabotagebeveiliging, spanning en 'gereed voor in status' aansluiting. Afhankelijk van de 'gereed voor inschakelen' status zal het slot wel of niet om te sluiten zijn. Als
het slot dicht te draaien is zal de nachtschoot naar buiten gaan en de statusuitgang veranderd worden. Op het slot zijn verschillende doornmaatverlengstukken te monteren.
Specificaties :
-
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VdS nummer : 189510 Klasse A-B
5 m kabel 12 aders
Aansluitspanning : 10 - 15 Vdc
Stroomverbruik in rust : 6 mA
Stroomverbruik spoel actief : 120 mA
Beschermingsklasse : IP30
Bedrijfstemperatuur : -25 tot 60 °C
Afmetingen behuizing : 210 x 16 x 40 mm (hxbxd)
Gewicht : 850 gram

Elektrische sloten
Opties elektrische sloten
EffEff
22114.01
€ 46,20

Doornmaatverlenging van 25 naar 35 mm

22114.02
€ 37,80

Doornmaatverlenging van 25 naar 55 mm

22113
€ 29,40

Doornmaatverlenging van 25 naar 65 mm

22115
€ 145,95

Verchroomde veiligheidsroset voor standaardcilinder
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Sleutelbediendelen
Sleut elbedi endelen

Sleutelbediendelen
SecurePoint
01530
€ 106,00

43100-S1
Opbouw sleutelbediening met 2 LED's (rood en groen)
Exclusief halve Europrofiel cilinder.
Specificaties :
-

01532
€ 110,00

Hard plastic behuizing
Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)
Min sturing voor activeren van led's
Sleutelschakelaar wisselcontacten voor links en rechtsom draaien
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Kleur behuizing : Crème wit
Kleur voorkant : Metaal
Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)

43100-S2
Opbouw sleutelbediening met 2 LED's (rood en groen) en zoemer
Exclusief halve Europrofiel cilinder.
Specificaties :
-

01320
€ 115,00

Hard plastic behuizing
Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)
Min sturing voor activeren van led's en zoemer
Sleutelschakelaar wisselcontacten voor links en rechtsom draaien
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Kleur behuizing : Crème wit
Kleur voorkant : Metaal
Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)

42500
Opbouw sleutelbediening met 3 LED's en zoemer
Exclusief halve Europrofiel cilinder.De teksten naast de led's zijn :
rode led - ALARM
gele led - IN
groene led - GEREED VOOR IN
Specificaties :
-
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Hard plastic behuizing
Sabotage beveiligd (aansluiting met of zonder 12k1)
Min sturing voor activeren van groene- en rode led en zoemer
Plussturing voor activeren van gele led
Sleutelschakelaar NO contact voor rechtsom draaien.
Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc
Kleur behuizing : Crème wit
Kleur voorkant : Metaal
Afmetingen kast : 107 x 79 x 80 (hxbxd)

