PACK: detektor FLG-06 + MAG-M1/M2/M3

RFID akceleracyjny magnetyczny detektor do ochrony bram
Detektor FLG-06 jest przeznaczony do perymetrycznej ochrony bram (drzwi). Detektor tworzy para modułów FLG-06 w kombinacji
z magnesem MAG-M1 lub M2 lub M3. Akceleracyjny sensor detektora rejestruje dynamiczne zmiany w położeniu bram, które są
typowe dla przechodzących intruzów. Dodatkowo zintegrowano czujnik mierzący siłę pola magnetycznego, umożliwia detekcję
otwierania bram/drzwi w sposób bardzo ostrożny bez wywołania wstrząsów. Detektor FLG-06 można również użyć do trybu
„ochrona przedmiotowa”.

wireless

Właściwości detektorów FLG-06:
detekcja intruza, który przechodzi przez bramę/drzwi zabezpieczoną ochroną perymetryczną
detekcja bardzo wolnego i ostrożnego otwierania bram/drzwi
detekcja magnetycznego ataku na czujnik hallotronowy detektora (sabotaż)
detekcja zmiany kąta nachylenia detektora FLG-06 (sabotaż)
automatyczna kontrola poprawnego działania wbudowanego akcelerometru - raz na 24h (selftest)
zintegrowana automatyczna rejestracja czynności patrolowych dokonywanych wzdłuż ogrodzenia
Elektronika detektora jest zalana specjalną żywicą, aby zwiększyć odporność na wpływy klimatyczne. Dwie “A” 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.
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FLG-06

(1)
(2)

napięcie zasilające
żywotność baterii
adresacja detektorów
pasmo komunikacyjne

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

modulacja
obudowa detektora

GFSK
plastik KRASTEN 552 M. z stabilizatorem UV

części wyposażenia

2* śruba bramowa 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 (-40°C / +70°C) (1)

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

(2)

868 MHz, protokół Ronyo
modulacja częstotliwościowa z filtrem Gaussa

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

klasyfikacja zabezpieczenia

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

wg ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-6, ČSN 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.
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Detektor FLG-06 wykrywa:

Parę detektora FLG montuje się wertykalnie mocując śrubami do ramy bramy/drzwi.
Detektor za pomocą oprogramowania interaktywnie nawiguje technika tak, aby
znalazł właściwe miejsce montażu na bramie/drzwiach. Dzięki temu, że detektor
FLG potrafi wykryć mechaniczny lub magnetyczny sabotaż czujnika spełnia stopień
zabezpieczenia nr 3. Detektor FLG umożliwia detekcję otwierania bram/drzwi,
również i w przypadku, kiedy intruz otwiera je bardzo powoli i bez wstrząsów.

przechodzenie bramy prze intruza
otwarcie bramyt
mechaniczny sabotaż taga FLG-06
sabotaż magnetyczny
zaprzestanie działania czujników (selftest)

Montaż detektora na bramie przesuwnej
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MAG-M1 komplementarny magnes

52,4 mm

rys. 1 - Montaż detektora FLG-06 na bramie przesuwnej
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Montaż detektora FLG-06 na bramie/drzwiach ochrony perymetrycznej

46 mm

130 mm
162,9 mm

rys. 2 - wymiary konstrukcyjne detektora FLG-06 i MAG-M1 aż do M3
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konstrukcja bramy

podkładka dystansowa
konstrukcja bramy
konstrukcja bramy

MAG-M1

FLG-06

UP

detektor FLG przy zamkniętej bramie musi mieć obie
części na jednym poziomie
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rys. 4 - zamocowanie taga FLG na bramie

wireless

konstrukcja bramy

MAG-M2

konstrukcja bramy

magnes MAG-M2

FLG-06

UP

konstrukcja bramy

MAG-M2

FLG-06

detektor FLG przy zamkniętej bramie musi mieć obie
części na jednym poziomie

rys. 5 - zamocowanie detektora FLG-06 na bramę

rys. 6 - zamocowanie taga FLG na bramie

FLG-06

konstrukcja bramy

MAG-M3

UP
UP

FLG-06

konstrukcja bramy

Ronyo Technologies s.r.o.
copyright © 2013

revize: Q2 - 1. 8. 2013

konstrukcja bramy

MAG-M3

magnes MAG-M3

hi-tech
of

MAG-M1

FLG-06

rys. 3 - zamocowanie detektora FLG-06 na bramę
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magnes MAG-M1

W magnesie MAG-M3 neodymowy magnes jest obrócony o 90°,
w celu umożliwienia orientacji na przeciw siebie

rys. 7 - zamocowanie detektora FLG-06 na bramę

rys. 8 - zamocowanie taga FLG na bramie
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magnes MAG-M1
7-12 cm

6-8 cm

Detektor FLG-06 montujemy pionowo tak
aby oznaczenie “UP” było na górze.
Magnes MAG-M1 montujemy zawsze z
prawej strony detektora.

UP
LONG

Przy instalacji w odległości 7-12 cm (więcej
rys. 10) montujemy magnes MAG-M1 w
orientacji znakiem “UP-LONG”.

rys. 10 - magnes MAG-M1 - long
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rys. 11 - Specyfikacja montażu detektora FLG z magnesem MAG-M1

magnes MAG-M2
11-17 cm

9-12 cm

Magnes rodzaju MAG-M2
używa się przy większych
odległościach.
UP
LONG

FLG -06

MAG-M2

UP

ID: 00 550A

MAG-M2

FLG-06
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Przy instalacji w odległości 9-12
cm (więcej rys. 12) montujemy
magnes MAG-M2 w orientacji
znakiem “UP-SHORT”.

UP
SHORT

UP
SHORT

UP
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UP
LONG

Przy instalacji w odległości 1117 cm (więcej rys. 13)
montujemy magnes MAG-M2 w
orientacji znakiem “UP-LONG”.

rys. 12 - magnes MAG-M2 - short

rys. 13 - magnes MAG-M2 - long

rys. 14 - Specyfikacja montażu detektora FLG z magnesem MAG-M2
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Przy instalacji w odległości 6-8 cm (więcej
rys. 9) montujemy magnes MAG-M1 w
orientacji znakiem “UP SHORT”.

rys. 9 - magnes MAG-M1 - short
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Specyfika montażu i rodzaje magnesu

Magnes typu MAG-M3 używa
się dla instalacji, kiedy musi być
magnes w stosunku do
detektora obrócony pod kątem
90°.
Magnes MAG-M3 montujemy w
orientacji znakiem “UPSHORT”.

obr. 15 - magnet MAG-M3 - short
rys. 16 - Specyfikacja montażu detektora FLG z magnesem MAG-M3
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