
Viewguard DUAL

Eigenschappen:

• Goedkeuringen/conformiteit

- Viewguard DUAL AM FAI:

VdS-goedkeuring klasse C (G106079/G106078)

EN 50131-1 en TS 50131-2-4 grade 3

- Viewguard DUAL FAI:

VdS-goedkeuring klasse B (G106519 / G106518)

EN 50131-1 en TS 50131-2-4 grade 2

• Anti-masking-functie (alleen AM-melders)

Detecteert afdekking door bijvoorbeeld spray of tape

• Microgolfsensor

Kan worden gedeactiveerd als de centrale is uitgeschakeld

• LED-indicatie

Duidelijke en overzichtelijke indicatie van de bedrijfstoestand

via twee LED's. Inclusief looptestindicatie

• FAI-logica (First Alarm Indication) 

Aan de hand van de LED-indicatie kan worden herkend

welke melder als eerste is geactiveerd

• Looptestfunctie

Eenvoudige manier om de werking en het detectiegebied te

controleren

• Detectiebereik

Bereik instelbaar in vier stappen 

• Detectiegevoeligheid

Gevoeligheid instelbaar in twee stappen

• Geheugen

Opslaan: storing wordt opgeslagen tot deze wordt gewist. 

Niet opslaan: storingssignaal wordt automatisch gereset 

nadat de storing verholpen is

• Zelftest (alleen AM-melders)

De correcte werking van de melder wordt regelmatig

gecontroleerd

• Bewaking van voedingsspanning

Storingsmelding als de voedingsspanning te laag wordt

• Sabotagealarm bij losnemen of afdekken

Voor installatie conformTS 50131-2-4 grade 3

• Diverse montagemogelijkheden (zie afbeelding)

- Verticaal 0° (1) of met een neerwaartse hoek van 3° (2)

- Horizontaal 0° of met een hoek van 45° naar links of naar 

rechts (3)

- Hoekmontage (4)

- Montage op een verstelbare kogelverbinding (accessoires)

De Viewguard DUAL-bewegingsmelders omvatten twee

detectieprincipes die volledig onafhankelijk van elkaar

functioneren: een passief infraroodsensor en een

microgolfsensor.

De werking van de melder is gebaseerd op een intelligente

analyse van deze twee systemen. Door deze analyse zijn de

melders bijzonder ongevoelig voor bijvoorbeeld luchtturbulentie

of verstorende warmtebronnen. 

De melders onderscheiden zich door optimale alarmdetectie te

combineren met maximale reductie van ongewenste alarmen. 

Voor een optimale detectie zijn de melders uitgerust met

spiegeloptiek van hoge kwaliteit.

De melders zijn geschikt voor een inbraakmeldcentrale met

conventionele aansluittechnologie en zijn leverbaar met of

zonder antimasking-functie (bewaking tegen afdekking).

DUAL-detector met spiegeloptiek
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Viewguard DUAL
DUAL-detector met spiegeloptiek

Detectiepatronen:

Aanbevolen montagehoogte 2,5 m voor optimale
gevoeligheid.
Karakteristiek detectiepatroon bij een ingesteld
bereik van 15 m:

• Groothoek met kruipzones:
PIR-velden 22 zones op 5 niveaus
Openingshoek 80° hor., 64° vert.
Bereik 8/11/13/15 m
PIR en MW functioneren automatisch binnen
hetzelfde bereik
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Accessoires:

Technische gegevens
Voedingsspanning 8,0-15,0 VDC (12 VDC nominaal)

Stroomverbruik 6,6 mA bij Vnom=12 VDC 
(10,6 mA met geactiveerde LED)

Detectiebereik 8/11/13/15 meter 

Detectiegevoeligheid programmeerbaar in twee stappen (normaal/hoog) 

PIR-sensor temperatuurgecompenseerd

Anti-masking-functie tot 30 cm (alleen AM-melders)

Frequency microwave 9.35 GHz (X band)

Uitgangen:

Alarm- en storingsuitgang 15 VDC/0,1 A, interne weerstand ≤ 25 Ω

Sabotageuitgang 15 VDC/0,1 A, interne weerstand ≤10 Ω

Beschermklasse IP 30, conform DIN 40 050

Milieuklasse II, conform VdS

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +55 °C

Opslagtemperatuur -25 °C tot +70 °C

Afmetingen B x H x D 64 x 158 x 48 mm

Kleur wit (vergelijkbaar met RAL 9010)

Art.nr. Omschrijving
033430 Viewguard DUAL AM FAI
033330 Viewguard DUAL FAI

Art.nr. Omschrijving

033390 Verstelbare muurbeugel horizontaal ±20°,
verticaal +4° tot -8°

033588 Beugel met kogelscharnier voor wand- en
hoekmontage

033391 Zegel (20 stuks)


