
CyGUARD
SISTEMUL DE DETECTARE

PRODUSUL

CARACTERISTICI PRINCIPALE

CyGUARD avertizează persoanele care se află în zona 
vehicolelor, prin emiterea unui semnal sonor și luminos. În 
consecință, orice persoană din zonă este complet alertată de 
un potențial pericol.

CyGUARD detectează vehiculele care se apropie datorită unui 
modul radar. Unitatea centrală activează o lumină intermitentă 
și o alarmă de fiecare dată când un vehicul intră în zona 
detectată.

INSTALAREA
Unitatea centrală poate fi conectată la orice sistem electric  de 220V. Toate celelalte 
dispozitive (senzori, lumini intermitente, etc.) fac parte din unitatea centrală și nu este 
necesar să fie integrate în sistemele pre-existente.

ADAPTABILITATE
Senzorii și unitatea de comandă oferă o gamă largă de caracteristici personalizate pentru 
o adaptabilitate maximă.

EXTENSIE  ȘI UPGRADE
Unitatea centrală oferă un număr mare de intrări și ieșiri. Sistemului i se pot integra  
servicii suplimentare în orice moment, fără a fi nevoie de modificări substanțiale.

CUM FUNCȚIONEAZĂ
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Caracteristici
Tensiunea de alimentare        230VAC
Numărul de intrări                    4
Numărul de ieșiri                      4
Tip de ieșire                              ON/OFF
Dimensiuni                              25cm x15cm x 10 cm
Funcții personalizabile          - durata alarmei
                                                  - senzor / cuplare unitate de alertă
                                                   -tensiunea de ieșire

Caracteristici
Tensiunea de alimentare         12-24VAC / 12-24VDC
Curent                                        40mA max
Frecvență                                  24 - 24,25 GHz
Gamă                                         de la 1m la 10 m (ajustable) 
Viteza detectabilă                    0.1m/s min
Grad IP                                       IP65
Dimensiuni                              16cm x9.5cm x 11 cm
Funcții personalizabile           - sensibilitate la mișcare
                                                   - direcția mișcării
                                                   - durata de ieșire

Caracteristici
Tensiunea de alimentare
Tehnologie
Volumul sunetului
Tipul de lumină
Grad IP
Dimensiuni
Funcţii personalizabile        
                                                   

12-24VAC / 12-24 DC  
LED
65dB min - 105dB max (ajustable)                    
Fix sau intermitent                            
IP65                                      
     9cm x 8 xm                             
- tipul de lumină
- volum
- tipul de sunet

UNITATEA DE 
CONTROL

SENZOR

UNITATE SEMNAL 
LUMINOS
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