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Μοναδική τεχνολογία Paradox -
ανιχνευτής σχεδιασμένος να παρέχει
την απόλυτα αξιόπιστη ανίχνευση
χωρίς ψευδείς συναγερμούς:  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τεχνολογία SeeTrue™  
Αυτή η μοναδική τεχνολογία της Paradox μας
παρέχει τη δυνατότηα απόλυτης ανίχνευσης.
Χρησιμοποιώντας διπλή τεχνολογία,
υπέρυθρων & μικροκυματικών ανιχνευτών,
μπορεί να ανιχνεύσει θερμομονωμένες
κινήσεις που δεν αντιλαμβάνονται οι άλλοι
απλοί ανιχνευτές. 
 
2 επίπεδα ενισχυμένης ασφάλειας εμβέλειας 

 12 μέτρων:


  
Ασφαλής Λειτουργία – παρέχει μέγιστη 
ευαισθησία ανίχνευσης χωρίς να χάνει την
την αξιοπιστία του. 


  

Απόλυτη Λειτουργία – Καθιστά αδύνατο να μην 
ανιχνευθεί οποιαδήποτε κίνηση στην
προστατευμένη περιοχή.  

Αποτελέσματα: 


  
Αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης και  
αξιοπιστίας (ακόμα και σε περιβάλλοντα υψηλής
θερμοκρασίας).  



  

Χωρίς ψευδείς συναγερμούς.

Ενεργά IR & Μικροκύματα για την
λειτουργία Anti-Mask  
Η τεχνολογία anti-mask της Paradox μας δίνει την
καλύτερη λύση στην αγορά για ανιχνευτή με
υψηλή ευαισθησία, μέγιστη αξιοπιστία και 
ακρίβεια. 

Αποτελέσματα: 
Tο NVX80 αναγνωρίζει:
   Αντικείμενα που τοποθετούνται πολύ κοντά ή 

επάνω στο φακό του (διαφανή βερνίκια, 
κολλητικές ταινίες, φύλλο αλουμινίου κ.λ.π.). 

   Έλεγχος καθαρότητας του φακού από σκόνη ή
βρωμιά.


  

Κινήσεις σε μικρή απόσταση γύρω από τον
ανιχνευτή.

Απόρριψη συναγερμού από ζώα
(Pet Immunity™) 
Το NVX80 διαθέτει λειτουργία για μη ανίχνευση 
ζώων με 2 τρόπους: Διακρίνοντας το μεγεθός και 
φιλτράροντας αντικείμενα που είναι κάτω από 
80cm. ή για ζώα που είναι κάτω από 20kg.

Αποτέλεσμα: 


  

Διατηρείται υψηλό επίπεδο ανίχνευσης εάν ζώα  
(έως 20kg.) περιφέρονται ελεύθερα στην περιοχη
ανίχνευσης, χωρίς να υπάρχουν ψευδείς
συναγερμοί.

Εύκολος τρόπος ρύθμισης

Χωρίς εγχειρίδιο. Χωρίς jumpers.
Χωρίς μικροδιακόπτες.
Γρήγορη εγκατάσταση
Διαθέτει έγχρωμη οθόνη για το μενού και 4 πλήκτρα
για την περιήγηση σε αυτό. Με τον έξυπνο οδηγό
προγραμματισμού μπορείτε να ρυθμίσετε και να 
δοκιμάσετε την συσκευή. 

Τα ξεχωριστά διαγνωστικά για τους υπέρυθρους
ανιχνευτές, το anti-mask και το SeeTrue™ μας
επιτρέπουν μία απλή και γρήγορη εγκατάσταση με
ακρίβεια. Δεν απαιτούνται jumpers διακόπτες ή
σύνθετες καλωδιώσεις.

Αποτελέσματα: 


  Απλή απεικόνιση της κατάσταση του ανιχνευτή
και άμεσος εντοπισμός πιθανού προβλήματος.


  Ρύθμιση ανιχνευτή, δοκιμή και επαναρύθμιση

χωρίς να ανοίγουμε την συσκευή.


  Εξελιγμένος ανιχνευτής για εύκολη και γρήγορη
εγκατάσταση.

Ανέξαρτητος ανιχνευτής κάθετης δέσμης 
Το NVX80 μας παρέχει μία ολοκληρωμένη
ανίχνευση κάθετης δέσμης (creep zone), αφού 
διαθέτει ειδικό αισθητήρα και κύκλωμα.

Αποτελέσματα: 


  
Υψηλή ευαισθησία και αξιόπιστη προστασιά
της μεγάλης κάθετης δέσμης (0.1m-2.5m).


  

Παρέχει ανεξάρτητο ανιχνευτή για την κάθετη
δέσμη για να ασφαλίσει την περιοχή κάτω από

 τον ανιχνευτή.
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