
DETECTION PRODUCTS

Eenvoudige montage

Detectiebereik 12 meter binnen

DetectiebeÍeik 6 meter buiten*

Automatische synchronisatie

Sabotage beveiligd

In 4 uitvoeringen van 0,5 tot 2 meter lengte

In kunststoÍ en êluminium uitgev0erd

lM0 goedkeuring
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ffi

2.0m

1.5 m

1.0 m

0.5 m

{*) Bij een buitentoepassing kan het systeem worden beïnvloed door
exteÍne st0orbronnen 0.a: regen, sneeuw, ijzel en mist. Hiermee
dient men bijde advisering rekening te houden.

De CB seile is de nieuwe Aritech nini Actief

InÍtaflood beans. qpgebouwd utt conponenten

van de hoogste kwaliteit en tud)ust voíngegetEn.

Hledoot bezitten zij een gÍote weerstand Egen

kinpen en uitzeften, waadoot de CB seie goed

i n zetbaa r i s b i j te n p e rat u u I sre Ê n tle r i ng e n.

Dankzu de getinge aÍnetingen is een nagenoeg

onzichtbarc Ínntage nogelijk bijvoorbeeld langs

de taankozijnen.

Auta natischê afiegeling en montage

De miniAlR beam is voorzienvan een automatische afre-

geling, een alaÍm LED en een "plug 
en play" montagesys-

teem Hierdoor is de montage snel en eenvoudig te ver-

wezenliiken EÍ hoeft nrets aÍgeÍegeld te woÍden en eí is

geen liinsynchrcnisatie nodig. Elke miniAlR beamwodt

dooÍ een unieke optische code heÍkend. Dit resuÍteen In

een optimale synchÍonisatie metvelschillende en unieke

identiÍicatie codes v0or elke AIR beam.

Alamê ngcitcuit

Het alaím conÍole circuit in de zend en ontvangstmodole

woÍden dooreen ASIC geÍegeld en geconÍoleerd Deze

zoÍgttevens voorde automatische aÍÍegeling en configu

Íatie van de AIB beams.

EÍzaleen alarm woaden gegeneÍeerd als één beam 2 sec

wordt onderbrcken, 2 niet naast elkaar geposjtioneerde

beams I sec worden ondeÍbÍoken,2 naastelkaargeposi-

tioneeÍde beams 0,1 sec worden ondirbroken ofarre

beams 0,1 sec worden onderbroken.

Uniek is de eigenschap om insecten te negeÍen. Het kan

nl. vooÍkomen dateen insectde zender of ontvanger

aÍdekt HierdoorisergeencommunicatiemeeÍmogeli jk

tussen beide.In ditgevalzalde Infrarood beam ontvan

gen en he*entworden dooÍde naastgelegen ontvangeÍ,

erwoÍdtgeen alarm gegeven. Welzal het systeem auto

matisch in de hoogste gevoeligheid komen, alle beams

geven alarm bijonderbreking van 0,1 seconde.



É o" r n,o o *ums kunnen ook zeeÍ goed worc'n oesepasr n
ke ne Íu mtes. bijvoorbeed terbeveil! ng van een etalage oÍ

{'l Bijeen bu tenhepassino kan hetsysteem worden beinvloed
d00Í exteÍne sioorbícnnen o a:Í€gef, sneeuw, jzelen m st.
H €Ímeedentmen bijde adviseÍ nq Íekenin! te houden.

t Bestelnummers

K euÍ behu zingiAlumtnium

CB 054 2 beams 0,5 meteÍ

CB 104 4 beams 1 rneter

CB 154 6 beams 1,5 meteÍ

CB 204 B beams 2 neler

NCP nummeÍ

tNK00202-A

tNK00203-A

1NK00204 A

1NK00205 A

GE InteÍlogix Capelle a /d lJssel
Biv Lm oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d lJssel
Tel. {010)4472155
Fax (010)4472063

GE Interlogix Belgium
Excelsioí aan 45
B 1930 Zaventem
Tel 02-715 BS 30
ta\ 02125 20 81

KleuÍbehuir ing: BÍuin alumintum

CB 058 2 beams 0,5 meteÍ

CB 108 4 beams I meteÍ

CB 158 6 beams 1,5 meteÍ

CB 208 B beams 2 meteÍ

.4FIITEGI)

0,5 meteÍ hoog 2 beams

1 meteÍ hoog 4 beams

1,5 meter hoog 6 beams

2 meter hoog I beams

22.5 mm b j  23 Ínm; al!minlum behuizing

Klasse

3

3

3

3

t Technische gegevens

Bere k binnen

BeÍe k b!itef

Voedinqsspanning

StÍoomveíbru k

Sabotage bevei l iging

Uitqang

SynchÍonisaUe

max maal 12 meter

max maal6 meter

12 vdc- 13,8 Vdc

30 mA

tegen vewilderen en openen

Íelais

0ptisch en Automatische synchrof isatie

DETECTION PRODUCTS

UitvoeÍingen

CBO5

cB10

CB15

cB20

AÍmetingen

t Toepassingen *

De beêms kunnen eenvoud g worden toegepast in de kozilnen vooÍ d€uÍ en Íaêmopeningen
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oost EuÍopa, Polen, Portuga , Slovakije, Spanle, Tsjechtë, Zuid AfÍ ka, Zweden
LFCB Seiies0l nev I 0203/NL

í. r: Ifthn shewl, EnqPn rcobeholden
\ \ rr tech s een mertnaam ràn GE nlêrloo rBV

In een binnentoepass ng kunnen de beams onopval€nd langs de wanden
woÍden gep aatst, teÍ signaleÍ ng van een inbÍaak

{ïït

GE lnteÍlogix Í{edêÍland
Postbus 10350
6000 GJ WeeÍt
Te {0495)579579
Fax {049s)579500

NCP nummer

rNK00202-A

rNK00203-A

1NK00204 A

1NK00205 A

GE Interlogix EMEA
HeadquafteÍs
Excelsioíaan 28
B-1930 Zaventern
Iel A2-12511 20
fax 02121 40 4l

Klasse

3

3

3

3


