Μαγνητική Επαφή - Magnetic Contact

NVL MC 100 W/B
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
O NVL MCW/B 100 είναι το αποτέλεσμα πολλών χρόνων μελέτης, σχεδιασμού,
δοκιμών και εξέλιξης για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την εκδήλωση των ανεπιθύμητων συναγερμών.
Για την υλοποίηση του, επενδύθηκαν σημαντικοί πόροι και εργάστηκαν ταυτόχρονα πολλές ομάδες επιστημόνων. Στην κατασκευή της συσκευής έχει δοθεί
ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υλικών, την αισθητική και την μεγάλη
διάρκεια ζωής.
Τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης χρησιμοποιήθηκαν
μαζί προκειμένου το αποτέλεσμα στη μεταφορά της εικόνας να είναι γρήγορο,
ευκρινές, ασφαλές και ακέραιο.

Γενικά
Η συσκευή NVL MCW100 (λευκή) και NVL MCΒ 100 (καφέ) είναι ένας ασύρματος μαγνητικός διακόπτης σχεδιασμένος για χρήση με τα συστήματα ασφαλείας
της Nevelus.
Χρησιμοποιεί μπαταρίες και μπορεί να ανιχνεύσει το άνοιγμα και το κλείσιμο
θυρών, παραθύρων, συρταριών και ντουλαπιών.

Επιτηρούμενη ασύρματη επικοινωνία
Χρησιμοποιεί την τεχνολογία S2View® σε διαμόρφωση Spread Spectrum που
σε συνδυασμό με την κρυπτογράφηση τύπου AES-128, επιτρέπει την μέγιστη
ακεραιότητα και ασφάλεια της μεταφερόμενης πληροφορίας.
Η αμφίδρομη επικοινωνία με τον κεντρικό πίνακα, εξασφαλίζει την υψηλή
αξιοπιστία του συστήματος.
Η πλήρως ασύρματη λειτουργία του, επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση σε
όποιο σημείο επιλεγεί εξασφαλίζοντας επιπλέον καλαισθησία στη τοποθέτηση αλλά και μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας.
Η συσκευή τροφοδοτείτε από μία μπαταρία λιθίου η οποία διαρκεί έως 4 χρόνια
αναλόγως της χρήσης της συσκευής.
Η συσκευή διαθέτει διάταξη η οποία ανιχνεύει το άνοιγμα του καλύμματός της ή
την αποκόλλησή της από την επιφάνεια τοποθέτησης της.

Λειτουργία
Το κυρίως σώμα που περιλαμβάνει τον πομπό εγκαθιστάται συνήθως στο σταθερό σημείο του κουφώματος (κάσα, μπασκί, υαλοπέτασμα) ενώ ο μαγνήτης
στο κινητό (πόρτα, παράθυρο, συρτάρι).
Όταν το προστατευόμενο σημείο είναι κλειστό, ο μαγνήτης υποχρεώνει τον
μαγνητικό διακόπτη να ασφαλίσει δημιουργώντας έτσι κατάσταση προστασίας.
Εφόσον το προστατευόμενο σημείο ανοίξει και το σύστημα ασφαλείας είναι
ενεργοποιημένο η συσκευή μεταδίδει σήμα παραβίασης.
Ο κεντρικός πίνακας λαμβάνει αυτό το σήμα και ανταποκρίνεται αναλόγως τον
προγραμματισμό του.

Αυτοπροστασία

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
➔➔Ασφάλεια: Τεχνολογία S2View® Spread Spectrum, Κρυπτογράφηση
τύπου AES-128.
➔➔Μπαταρίες λιθίου: Με μέγιστη διάρκεια απόδοσης 4 χρόνια
➔➔Διάταξη αυτοπροστασίας: 24ωρη διάταξη αυτοπροστασίας για το
άνοιγμα του καλύμματος ή/και την αποκόλληση της βάσης. Μεταδίδει
κάθε 8 λεπτά σήμα αναφοράς.
➔➔Χρωματική επιλογή: διαθέσιμη σε καφέ και λευκό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
➔➔Πόρτες, παράθυρα, πόρτες & συρτάρια ερμαρίων, λοιπές αντίστοιχες
εφαρμογές

Η αυτοπροστασία της συσκευής επιτυγχάνεται με την μετάδοση κάθε 8 λεπτά
ενός σήματος αναφοράς το οποίο περιέχει: τον μοναδικό σειριακό αριθμό της,
την ημερομηνία κατασκευής, την έκδοση λογισμικού, την κατάσταση των
μπαταριών και την κατάσταση της διάταξης αυτοπροστασίας της από άνοιγμα ή
αποκόλληση.

Περιγραφή λειτουργίας του Συστήματος Nevelus.
Το σύστημα ασφαλείας της Nevelus αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα
και τις περιφερειακές συσκευές.
Όταν το σύστημα οπλίσει, οι περιφερειακοί ανιχνευτές ενεργοποιούνται
και ξεκινούν την εποπτεία του χώρου.
Κατά τον εντοπισμό κίνησης, γίνεται λήψη βίντεο έως 12 δευτερολέπτων
το οποίο αποστέλλεται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, όπου ο χειριστής αξιολογεί το οπτικό υλικό και στην συνέχεια ενημερώνει εάν αυτό απαιτείται
τις διωκτικές αρχές.
Το όλο σύστημα δεν απαιτεί ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει ούτε
και δίκτυο 3G ή δορυφορικό internet καθώς διαθέτει ισχυρή συμπίεση και
κρυπτογράφηση. Αποστέλλει το σύνολο των πληροφοριών μέσω δικτύου
ομιλίας της κινητής τηλεφωνίας.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

TΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Απαιτήσεις Ισχύος
Ελάχιστη τάση λειτουργίας
Τύπος Μπαταρίας
Διάρκεια απόδοσης μπαταρίας
Ένταση ρεύματος Λειτουργίας
Σε αναμονή
Μέγιστη

1 Μπαταρία 3,0 V
2,0 V
Λιθίου, CR123A
έως 4 χρόνια
35 μΑ
35 mA

Μαγνητική επαφή
Άξονες ανίχνευσης
Απόσταση ανοίγματος
Απόσταση κλεισίματος
Καθυστέρηση ετοιμότητας
Καθυστέρηση επανέναρξης
Διάταξη Αυτοπροστασίας
Μηχανικός διακόπτης

Χ1 / Χ2 / Υ / Ζ
20 / 20 / 29 / 41 (mm)
4 / 6 / 16 / 24 (mm)
10 s
2s
Ανοίγματος και αποκόλλησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Τεχνολογία RF
Τύπος RF
Συχνότητα Λειτουργίας
Ασφάλεια Επικοινωνίας
Επιτήρηση

S2View
Ευρύ φάσμα αμφίδρομης επικοινωνίας RF
868 MHz
AES Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης
Αναφορά σήματος κάθε 8 λεπτά, εκπομπή,
μπαταρίες, αυτοπροστασία, θέση
Ενσωματωμένη

Κεραία

ΚΑΤΑΣΚΕΥH

Classe II
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Μια βίδα ασφαλίζει τον ανιχνευτή στην πλάτη
του. Δύo βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.
Δύo βίδες στερεώνουν την βάση στον τοίχο.
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TS

01

IS O/

-10°/+55°C
75%, μη υγροποιημένη
IP31 / IK 04
CE / EN50131 / EΝ300220/ IDA/NCP

V2.4.1
V2.4.1
Grade 2

H κατασκευάστρια εταιρεία των συστημάτων ασφαλείας NEVELUS,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις διαδικασίες
τήρησης ποιότητας κατά τα πρότυπα:
ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO TS 16949.

0

Μαγνήτης

ABS type ULV0
Alnico 5
95mm x 25,8mm x 22mm (ΜxΠxΒ)
64mm x 15mm x 10mm (ΜxΠxΒ)
64mm x 15mm x 11mm (ΜxΠxΒ)
38 γρ (χωρίς μπαταρίες)

CE / EN50131 / NF&A2P
EN60950 -1:20 06+/A11:20 09+/A1:2010
EN300220-1
EN300220-2
NF EN50131-2- 6: 2008
RTC 50131-2- 6: 2011
NF EN50131-5-3: 2005
NF EN50130-4: 2011
NF EN50130-5: 2011

IS O 9

Φυσικά χαρακτηριστικά
Υλικό περιβλήματος
Μαγνήτης
Διαστάσεις βάσης
Διαστάσεις αποστάτη
Διαστάσεις μαγνήτη
Βάρος
Περιβαλλοντικά στοιχεία
Θερμοκρασία λειτουργίας
Μέγιστη σχετική υγρασία
Βαθμός προστασίας
Πιστοποιήσεις
Στερέωση
Διακόπτης

ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

18

0 01

Διεθνή σήματα πιστοποίησης

Στουρνάρα 13 Τ.Κ. 546 32 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +302310936750
info@nevelus.com
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Το Nevelus είναι σήμα κατατεθημένο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με κάθε επιφύλαξη για τυχών τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη.

