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Detektor RFID do ochrony perymetrycznej i przedmiotowej
Detektor FLA-06 przeznaczony jest do systemu ochrony obwodowej i może być zastosowany na dowolnym rodzaju ogrodzenia
(typie płotu). Akcelerometr detektora FLA rejestruje dynamiczne zmiany w położeniu przeplotu ogrodzenia. Detektor potrafi
wykryć przechodzenie przez płot lub jego przecięcie. Dzięki zastosowaniu żyroskopu, rozpoznaje nachylanie ogrodzenia i
wszystkie wpływy klimatyczne (wiatr, gradobicie itp.) Tag FLA automatycznie mierzy mechaniczno-kinetyczną jakość płotu, którą
można programowo kalibrować. Ten sam detektor stosuje się również do tzw. ochrony przedmiotowej, jednak do tego trybu należy
FLA przełączyć w odpowiedni tryb za pomocą odbiornika FLR.
Właściwości detektorów FLA-06:
wykrywanie intruza, który przechodzi lub przecina ogrodzenie przy czym system potrafi odróżnić to od zdarzeń wywołanych na
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, burza itp.)
możliwość stosowania dla wszystkich rodzajów ogrodzeń - programowalny detektor FLA
detekcja nachylenia detektora (sabotaż)
automatyczna kontrola poprawnego działania wbudowanego akcelerometru - raz na 12 lub 24 godziny
automatycznie określanie mechanicznej jakości ogrodzenia
zintegrowana automatyczna rejestracja czynności patrolowych dokonywanych wzdłuż ogrodzenia
Elektronika detektora jest zalana specjalną żywicą, aby zwiększyć odporność na wpływy klimatyczne. Dwie baterie ER17505H
3,6V, 3600mAh, są serwisowo wymienialne. W celu wymiany należy odkręcić tylną część detektora i wraz z całą nową tylną
obudową i gumowym uszczelnieniem dokonać wymiany (oferowane jako kompletny moduł). Baterie do detektora podłączone za
pomocą dwóch przewodów - lutowane.

parametry techniczne

(1)
(2)

2* “A” baterie GMB ER17505H, 3.6V, 3400mAh

napięcie zasilające
żywotność baterii
adresacja detektorów
pasmo komunikacyjne

3.6V DC
ok. 8 lat
ID: 1-65.536 + seria: A-ZZZ

modulacja
obudowa detektora

GFSK
plastik KRASTEN 552 M. z stabilizatorem UV

części wyposażenia

2* śruba zamkowa M5x40 + nakrętka

część montażowa
wymiary i waga
środowisko pracy
warunki użytkowania

płytka montażowa: plate T13 1 szt.
163*52*46 mm, 200g
IV. na zewnątrz, dowolne (-25°C / +70°C) (1)

(2)

868 MHz, szyfrowany protokół Ronyo
modulacja częstotliwościowa z filtrem Gaussa

lub: płytka montażowa: plate T14 2 szt. lub inne
obudowa IP 67

klasyfikacja zabezpieczenia

ČTU VO-R/10/06.2009-9
4 - wysokie ryzyko (GRADE 4)

wg PN EN 50131-1, PN EN 50131-2-6, PN EN 50131-5-3

organ certyfikujący

TREZOR TEST s.r.o.

wg ČSN EN 50134-2

Urządzenie spełnia wskazany zakres temperatur wg wymagań norm ČSN EN 50130-5 čl.8,10,14.
Przy wymianie jest konieczne użycie jednakowych baterii wskazanych przez producenta.

Producent:

Generalny dystrybutor:

RCS Engineering sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956r. 406
61-441 Poznań
biuro@rcse.pl
www.rcse.pl

R
t F ICD ot ne cch en opl ot gs i e fs o*r H Si - Teecc uh rRiFtI yD
H i -oT b
e cuh s R
technologies

52,4 mm

Perimetr
Locator
Varya
Perimeter
bezdrátová technologie
Wymiary konstrukcyjne

FLA-06 *

00 777 A

162,9 mm

130 mm

rys. 1 - konstrukcyjne wymiary detektora FLA-06

rys. 2 - Pakiet bateryjny BatPack 06-B
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Instalacja detektorów FLA na ogrodzeniu
Detektory FLA montuje się pionowo (orientacja symbolem “UP” w kierunku do góry) na przeplocie płotu z przykręcając z częścią
montażową w geometrycznym środku płotowego panelu/przęsła. Do detektorów FLA jest konieczne domówienie płytek
montażowych pod konkretny rodzaj ogrodzenia. Zalecany moment obrotowy dociągnięcia nakrętki montażowej jest na poziomie
“8-10” ustawiany na wkrętarce akumulatorowej.

Ogrodzenie typ - A
FLA-06 akcelerometryczny tag RFID

Dla ogrodzenia typu „A, detektory FLA-06 instalowane są na każdym przęśle, w niektórych przypadkach mogą być
montowane na co drugim panelu. Dla ogrodzenia typu „A” należy zamówić dodatkowo do detektora FLA jedną płytkę
montażową typu plate T13. Detektory FLA instaluje się w kierunku pionowym w osi drutu napinającego ogrodzenie.
1 x płytka T13

1/2

1/2

szczegóły montażu

prezentacja montażu

rys. 3

Rysunek instalacji FLA-06 z płytką montażową T13

płytka montażowa
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rys. 4 - rysunek instalacji FLA z płytką montażową T13

rys. 5 - wymiary płytki montażowej T13
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Ogrodzenie typu - B

Dla ogrodzenia typu „B” o wysokim współczynniku propagacji (WP> +/-7 - pomiar dokonywany na detektorach
rozmieszczonych na każdym przęśle), detektory FLA-06 mogą być instalowane, na co drugim panelu ogrodzenia Dla
ogrodzenia typu „B” należy zamówić dodatkowo dwie płytki montażowe typu T14. Detektory FLA instaluje się w
kierunku pionowym w osi drutu napinającego ogrodzenie.
pręty poziome
pręty pionowe

2x płytka T14

słupek

2/3

1/3

FLA

1/2

1/2

szczegóły montażu

prezentacja montażu

Rysunek instalacji FLA-06 z płytką montażową T14

UP

rys. 7 - rysunek instalacji FLA z płytką montażową T14

blacha nierdzewna: grubość 2 mm
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rys. 6

rys. 8 - wymiary płytki montażowej T14

Rysunek płytki
montażowej
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Detekcja przechodzenia przez mur
FLA RFID detektor zmiany nachylenia

>10° = alarm

max. 2 m

Mur

max. 4 m

>10° = alarm

detektor nachylenia FLA-06
deska
wodoodporna, elastyczna pianka
podkładka
śruba mocująca
mur/ściana

rys. 9 - sposób montażu
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Varya Perimetr umożliwia również detekcję przechodzenia
przez ogrodzenie z muru. Rozwiązanie jest proste, estetyczne
i niezawodne. Detektory pochyłu FLA są umocowane na
"chwiejącej" desce (długość max 4m) przykręconej śrubami
mocującymi do ściany. Między deską a murem jest
wodoodporna, elastyczna pianka o grubości 2,5 cm.
W przypadku, gdy intruz podciągnie się do góry po murze,
dojdzie do nachylenia detektora i uruchomienia alarmu.
Rozwiązanie to jest odporne na siadające ptaki. Niezawodne
dla ścian z równą górną powierzchnią. Ochronę muru można
łączyć z ochroną tradycyjnego płotu.
rys. 10 - sposób montażu FLA

Detektory umieszczone na murze służą do retransmisji sygnału w systemie perymetrycznym. Skonfigurowane są, aby nie
wywoływać alarmu przy wstrząsach, ale pozostaje detekcja sabotażu na skutek demontażu ze ściany. Uchwyty zapewniają
wymaganą odległość od ściany (ok. 20cm). Uchwyty można zamówić jako akcesoria dodatkowe.

rys. 11 - uchwyt dla FLA-06

rys. 12 - uchwyt dla FLA-06

RFID akceleracyjny detektor FLA
Detektor nadaje się do pionowego montażu w środowisku
przemysłowym. Montaż przeprowadza się za pomocą dwóch
śrub lub wkrętów, którymi detektor mocuje się w pozycji
pionowej na strzeżonym obiekcie/przedmiocie. Instalację
może również przeprowadzić metodą klejenia.

Kolejna możliwość, to montaż taga FLA za pomocą podkładki
magnetycznej NEO FLA-06. Podkładka magnetyczna posiada
cztery bardzo silne magnesy neodymowe. Montaż jest bardzo
prosty i szybki na różnego rodzaju stalowych przedmiotach.

3-4
moment
obrotowy

NEO FLA-06
FLA-06

detektor w przekroju bocznym

FLA-06
chroniony obiekt/przedmiot
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OCHRONA PRZEDMIOTÓW ANARYA ALARM

magnes

rys. 13 - zamocowanie detektora FLA za pomocą śrub

rys. 14 - zamocowanie detektora za pomocą
podkładki magnetycznej NEO FLA-06
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Detektor FLA jest zamocowany
na korku wlewu paliwa
za pomocą redukcji P15.

redukcja P15

rys. 15 - zamocowanie detektora FLA za pomocą redukcji P15

