Alles wat u nodig hebt
voor bewegingsdetectie.

Bedrade wandmodellen graad 2
Een beveiligingssysteem is slechts zo goed als zijn detectievermogen. Uw reputatie, bedrijf, toekomst en het welzijn van
uw klanten hangt af van de juiste keuze van bewegingsdetectie.
De nieuwe reeks bewegingsdetectoren van Texecom, Capture, is onze best presterende, meest betrouwbare en eenvoudigst
te installeren detectorreeks ooit. Graad 2 bedrade wandmodellen bieden een keuze uit 15m PIR, 20m quad PIR of 20m
dubbele technologie detectoren.
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Bereik: 15m / 90˚
Dual pyro element
Optioneel diervriendelijke mode
EN50131-2-2 Graad 2 / INCERT

Bereik: 20m / 90˚
Quad pyro element
Optioneel diervriendelijke mode
EN50131-2-2 Graad 2 / INCERT

Installateur details:

capture.texe.com

Bereik: 20m / 85˚ volumetric coverage
Quad pyro + K-band radar technologie
Dual tech/diervriendelijk/CloakWise modes
EN50131-2-4 Graad 2 / INCERT

Uitstekende detectieprestaties
Het ontwerpteam van Texecom begon met de perfecte optische geometrie voor
bewegingsdetectie en ontwikkelde een prachtig minimalistisch onopvallend
ontwerp dat de optische kwaliteiten benadrukt in plaats van verbergt.
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Let op: gewijzigde detectiepatronen in diervriendelijke mode.

P15

AKB-0001

15m PIR

Wand

G2

EN50131-2-2

PW

Dual

15m

90˚

1.5m - 3m

Cyaan

Q20

AKC-0001

20m Quad PIR

Wand

G2

EN50131-2-2

PW

Quad

20m

90˚

1.5m - 3m

Cyaan

D20

AKD-0001

20m Dual Tech

Wand

G2

EN50131-2-4

PW, CW, DT Quad

20m

85˚

1.5m - 3m

Driekleurig

Opties Sleutel : PW = PetWise-modus CW = CloakWise-modus DT = Dual Technology-modus

•

Betrouwbaarheid waar u op
kunt vertrouwen
Texecom begrijpt dat betrouwbaarheid de basis is voor het
vertrouwen in een inbraakalarmsysteem en heeft de Capture-reeks
ontwikkeld tot ons meest betrouwbare, veerkrachtige, flexibele en
robuuste reeks bewegingsdetectoren tot op heden.

Selecteerbare
gevoeligheid

Digitale
Negeren van actief
temperatuurcompensatie
wit licht

Installatie in seconden

Elektronica aan de
voorzijde

Flexibele
montagepunten

Verstelbaar
klemmenblok

Huisdierimmuniteit als
standaardoptie

Versnel uw installaties en besteed minder
tijd aan het installeren van apparaten.
Capture is ontworpen met de installateur
in gedachten en bevat een groot aantal
installatievriendelijke functies, waardoor
installatie en inbedrijfstelling kinderspel zijn.

Toepassingen
Bewegingsdetectoren blinken uit in een
grote verscheidenheid aan professionele
beveiligingstoepassingen.
Residentieel

Detailhandel

Voor technische specificaties, bekijk de handleiding
via de TexecomPro mobiele app.
Bezoek digital.texe.com/pro voor meer informatie.
Capture is een geregistreerde merknaam van Texecom Ltd. ©2020
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