
Kablosuz Alarm Sistemleri
Kablosuz PIR Dedektör

EWP
Kablosuz PIR Dedektör

.

 Kablosuz hareket PIR dedektörü, ortamdaki hareketi izleyerek kablosuz
panele bilgi verir.
 Programlama ve arıza uyarı için LED göstergesi bulunur.
 Pil tüketimini azaltmak için izinsiz giriş alarmından sonraki 150 saniyede algılanan 

hareketler panele iletilmez.
 Dışarıdan müdahaleye karşı güçlendirilmiştir.
 İç mekanlarda kullanım için uygundur.
 Dış müdahale, düşük pil, iletişim hatası ve alarm durumu uzaktan izlenebilir.
 Her 18 dk’da bir gözlem sinyali panele iletilir, sinyal iletilmediği durumda iletişim 

hatası sinyali oluşur. 
 EN50131 Sınıf-2 standardına göre tasarlanmıştır.
 Kablosuz 868 MHz frekansında çalışır. 



Teknik Özellikler
Model EWP
Çevre sınıfı II İç ortam

Güvenlik seviyesi Sınıf 2

Elektriksel
Nominal voltaj 3V DC

Besleme voltaj aralığı 2.5V - 3V DC

Düşük batarya limiti <2.5V

Bekleme akımı <2uA

Alarm akımı 3.5mA

RF çıkış gücü 5 seviye mevcut manuel veya otomatik seçme opsiyonlu 

(11,48mW to 1,15mW)

LED gösterge Kırmızı LED (Program modu/İhlal algılama)

Sabotaj anahtarı Duvar sökme ve kapak açmaya karşı mevcut

Haberleşme
Frekans 868MHz 

Supervizör zamanı <18dk

Batarya
Batarya tipi 1 x 3 V DC CR123 ultra lityum battery

Batarya ömrü >3 yıl  

Batarya değişimi Mevcut

Genel
Muhafaza malzeme ABS Plastik

Muhafaza şekli Standart

Muhafaza rengi Beyaz

Çalışma sıcaklığı -10ºC / +50ºC

Güç harcama 6uW

Boyutlar ( HxWxD ) 83x62x42mm

Ağırlık 70g

 

Sipariş Bilgisi
Kod Tanım

EWP Kablosuz PIR Dedektör

EWPL Kablosuz Alarm Kontrol Paneli

EWM Kablosuz Manyetik Kontak

EWS Kablosuz Harici Siren

EWR Kablosuz Uzaktan Kumanda

EWSD Kablosuz Duman Dedektörü

EWW Kablosuz Su Baskını Dedektörü

Açıklama
Kablosuz hareket PIR dedektörü ortamdaki hareketi algılar ve hareket 
tespit edilirse kablosuz alarm paneline sinyal gönderir. Duvara monte 
edilebilir ve dışarıdan müdahaleye karşı güçlendirilmiştir.

Janus Kablosuz alarm sistemi evler, ofisler, bankalar ve güvenlik ihtiyacı 
olan yerler için kullanıma uygundur. 868 MHz frekansında çalışır. 

Janus kablosuz hırsız alarm sistemi, alarm paneli, hareket PIR dedektörü, 
manyetik kontak, harici siren ve uzaktan kumanda gibi geniş kablosuz 
ürün yelpazesi sunarak, uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir şekilde 
tasarlanmıştır.

Otomatik öğrenme modu ile kurulumu ve programlanması kolaydır. 
Janus kablosuz hırsız alam sisteminin sesli yönlendirilebilen kullanıcı 
arayüzü, uzaktan erişim ve yönetim için mobil uygulama ve web arayüzü 
bulunmaktadır. 

Sistem EN 50131 sınıf 2 standartları ile uyumludur.

Boyutlar (mm)
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Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil Uygulama

EDS, teknik gelişmelerin takibi açısından, özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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