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RISCO’s nye detektorer nu F&P registeret
Enten dine detektorer opsættes i industrien, erhvervslivet eller institutioner, leverer Risco’s nye F & P
registrerede detektorer en pålidelig og fremragende løsning. Avanceret teknologi, optik og intelligent
signalanalyse, giver de bedste resultater og er samtidig nemme at installere.

Registreret

Kl. 3

Kl. 3

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 2

Under test

Kl. 3

Tilbyder overlegen detektering, og immunitet over
for falske alarmer, specielt i ekstremt hårde miljøer
såsom industri-haller med maskiner, byggepladser,
skibsværfter og hangarer.

Tager Intelligens til nye højder!
Den mest intelligente loftdetektor på markedet
– med en unik tovejs-fjernbetjening, og en
monteringshøjde op til 8.6m.

• 2 MW og 2 PIR kanaler
• Aktiv IR for Anti-Mask
• Dækningsområde 25m, vidvinkel
• Bevægelses genkendelse teknologi til at fjerne
falske alarmer fra objekter, der flyttes sig
ensformig
• MW Anti-Kollision tillader ”ryg til ryg” eller
”face to face” opsætning af detektorer.
• Gummimembran sikrer IP65 miljø:
- Giver mulighed for installation i høj luftfugtighed
fx i åbne haller m.m.
- Sikrer indtrængning af støv partikler i
almindelige industriområder
• Specielle filtre eliminerer falske alarmer fra
billygter eller solstråler der genspejles fra metal
overflader i produktion eller andre områder
• Arbejdstemperatur -30 ° C til + 60 ° C
• Omfatter standard monteringsbeslag og
udskiftelig gardinlinse 27m
• Fjernkontrol & Diagnose via ProSYS Bus
• Indbygget EOL modstande, valg med jumpere
• Valgfri option for kamera

• Adresserbar Dual Teknologi med Anti-Cloak

RK325DT0000A
RA300B00000A
RA300P00000A
RA300C00000A

RA300SC0000A

WatchIN Kl. 3 DTAM med standard
beslag og gardinlinse til udskiftning
Vægbeslag (for installation 90º på
væg)
Stolpe adaptor
Rør adapter (bruges når ledninger
fastgøres på væg, eller med stolpe
adaptor når ledninger fastgøres på
stolpe)
Drejebeslag i metal rør (for brug,
når ledninger er eksternt på væg
og standard Med drejebeslag)

Bevægelses genkendelses
teknologi
Bevægelses genkendelses teknologi
bruger 2 MW kanaler til at genkende
og udelukke objekter som bevæger
sig ensformig i et mønster, men ikke
flytter sig, som fx maskiner, eller
persienner.

Teknologi (ACT™)

• Op til 8.6m monteringshøjde
• 360° med dækningsdiameter på 18 m
• 3 uafhængig justerbare PIR kanaler til kunde
tilpasset dækning

• Aktiv IR Anti-Mask på alle 3 linser
• GreenLine option for styring af MW
• Fjernbetjening og diagnostik via ProSYS
upload / download software eller via en
tovejs fjernbetjening
• Indbygget EOL modstande, vælges med jumper

Den ideelle løsning til sikker overvågning af
områder, hvor væg og hjørnemontering er uegnet.
Kan bruges i kontorer, butikker og private hjem.
• 360° Lavprofil loftmontering kl. 3
• Dual MW og PIR teknologi
• Anti-Cloak Teknologi (ACT™)
• GreenLine slukker for MW når anlæg er frakoblet
• Aktiv IR Anti-Mask
• Indbygget EOL modstande, vælges med jumper
• Sabotage imod åbning og nedtagning
• Lavprofil design

RK150DTG300A

iWISE DT AM detektorer er de ultimative
bevægelsesdetektorer for professionelle installationer, der omfatter både Anti-Mask og AntiCloak teknologi og er installeret i tusindvis af
steder over hele verden.
• Dual MW og PIR teknologi
• 15m eller 25m modeller
• Anti-Cloak Teknologi (ACT™)
• GreenLine option for styring af MW
• Aktiv IR Anti-Mask
• Indbygget EOL modstande, vælges med jumper
• Sabotage imod åbning og nedtagning
• Korridor og gardinlinser kan leveres

LuNAR DTAM Kl. 3 med ACT og
GreenLine

Kl. 3
RK200DT0000A Industrial LuNAR Kl. 3 med ACT og
GreenLine

iWISE QUAD AM har to uafhængige dobbelt
element PIR sensorer og digital signalbehandling,
som leverer det højeste niveau af ydeevne og
immunitet imod falsk alarm .

RK200RC0000A Industrial LuNAR fjernbetjening

Anti-Cloak™ Teknologi
Detekterer forsøg på tildækning af
DT detektorer, med tøj, paraply m.m.
Anti-Cloak Teknologi (ACT™) er en
patenteret nyudvikling der medfører
endnu større fordele ved kombidetektorer, og samtidig reducerer
ulemperne.

Green Line Teknologi
Miljøvenlig teknologi for DT (kombi)
detektorer. Den grønne linje følger
miljøvenlige retningslinjer ved at
undgå udstråling, når alarmsystemet
er frakoblet.

Aktiv IR for Anti-mask i
DT og PIR detektorer
Giver udvidet sikkerhed mod
maskering (afdækning) af detektoren.
Aktiv IR teknologi overvåger konstant
linsens gennemsigtighed og
refleksioner tæt på linsen.

Intelligent Digital Signalbehandling
Giver mere en real-tids tilpasning af
detekterings-grænseværdien i forhold
til den hastighed, en person krydser
PIR ”strålen” med, snarere end en
fabriksindstillet grænseværdi.

• 2 dual-element PIR sensorer
• Dækker 15m
• To uafhængige digitale signalbehandlingskanaler
• Aktiv IR Anti-mask
• Indbygget EOL modstande, valg med jumper
• Sabotage imod åbning og nedtagning

iWISE detektorer med indbygget Anti-Cloak™
Teknologi (ACT ™) sikrer, at ingen indbrudstyv
passerer uopdaget. ACT ™ gør iWISE detektor
serien et prima valg for erhvervs installationer
eller barske beboelses installationer.
Anti-Cloak™ Teknologien skifter automatisk fra
kombi til enkelt-kanal MW, når forsøg på
camouflering registreres.
Anti-Cloak™ teknologi (patentanmeldt)
Dækning op til 25m
Besvær med angivelse
Krybezone
Microbølge rækkevidde justering
Fleksibel installationshøjde op til 3.3m
Lavt strømforbrug
30V / M RF immunitet
Anti-fluorescerende interferens signal
behandling
Væg / hjørne eller loft drejebeslag
Lang række linse (valgfrit)

RK810DTGL00A iWISE DT 10m - Kl. 2

Digital Zodiac PRO er specielt designet til
fremragende detektering og høj immunitet imod
fejlalarmer. De avancerede mikroprocessor gør
det muligt for komplette software-drevet, rigtig
digitale bevægelsesdetektering. Optimal
installationen gør den let at bruge samt drejestol. Den
interne kabel-kanalen gøre lednings installationen. Med
optisk beskyttelse og hvidt lys beskyttelse af linsen
forhindres falske alarmer.
Dækningsområde 12x12m
Mmicroprocessor-baseret signalbehandling
Patenteret temperaturkompensation
Forbedret immunitet mod falske alarmer
Høj RFI iimmunitye
Drejebeslag for væg og loft montering
Valgbar pulstæller
Hvidt lys beskyttelse
Optisk beskyttelse af linse
Mulighed for langtrækkende linse
Intern kabelføring
RK410PR

ZODIAC PRO 12m - Kl. 2

RK815DTGL00A iWISE DT 15m - Kl. 2
RK825DTGL00A iWISE DT 25m - Kl. 2
RA91T000000A

iWISE væg beslag med sab.

RA910000000A

iWISE væg/hjørne beslag

RK815DTG300B iWISE DTAM Kl. 3 – 15m
RK825DTG300B iWISE DTAM Kl. 3 – 25m
RK800Q0G300B iWISE QUAD AM – kl. 3
RA91T000000A

iWISE væg beslag med sab.

RA910000000A

iWISE væg/hjørne beslag

Nye avancerede kombi-detektorer!
Med den nye generation af kombi-detektorer fra Risco, får
det professionelle marked adgang til en helt ny teknologi,
der ikke kun giver pålidelighed, med hensyn til fejlalarmer,
men også p.g.a. ACT effektivt højner sikkerheden for
detektering. Fremtidens teknologi er til rådighed nu!

