
Paradox mest installerade detektor där båda sensorerna 
måste känna av rörelse för larmsignal ska genereras

DG75+, beprövad detektor
Art. nr 400-412

Digital dubbeloptisk högkvalitets PIR
Ingångs-/utgångs-signalanalys minimerar risken för 
falsklarm. DG75+ använder dubbel optiskt detekterings 
systems topologi där båda sensorerna måste känna av 
rörelse för att en larmsignal ska genereras. 

Uppskattad och hållbar detektor 
Paradox detektor DG75+ har 100 % digital detektering. 
Mjukvaran konverterar, förstärker och behandlar sensors 
signal utan analoga kretsar, vilket ger ökad precision, 
pålitlighet och minskar risken för falsklarm. DG75+ tillåter att 
husdjur upp till 40 kg kan röra sig fritt i de larmade områdena 
utan risk för larm. En speciellt utformad detektorlins är en av 

hemligheterna bakom framgången med husdjursdetektorn 
DG75+. Normalt sett kan hundar upp till en vuxen schäfers 
storlek vistas i det larmade området utan att larm genereras. 
Denna detektor är en av de mest installerade från Paradox.

Auto-Pulse (APSP) 
Denna sensor mäter energin från varje detekterad signal och 
förvarar den i minnet. För att generera ett larm måste minnet 
nå ett minimivärde. Vid starka signaler (väldigt låg risk för 
falsklarm) genererar detektorn direkt ett larm, i funktion som 
en ej pulsräknande detektor, medans svagare signaler (risk 
för falsklarm) får detektorn att växla till ett högt pulsräknings 
värde – detta ger starkt skydd mot falsklarm. Pulsräknings-
takten beror på signalernas energinivå.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u Dubbel optisk detekterings  
systems topologi
 
u 100% digital detektering
 

u Husdjursimmun upp till 40 kg

u Auto-Pulse minne

u Traditionell anslutning 

u Paradox mest installerade detektor



Sensortyp

11 m 90°

Räckvidd Synvinkel

2:a generationens Fresnel lins, LODIFF® segment

Lins

0.2 – 3.5 m/sek 40 kg

Detekterad rörelse Husdjursimmunitet

11 – 16 VDC 40 mA max / 15 mA viloläge

Spänning Strömförbrukning

10 V/m från 10 MHz – 1 GHz

EMI/RFI immunitet

Form A relä, 100 mA/28 VDC, N.C

Larmutgång 

2 – 2.7 m -20° – +50°C

Installationshöjd Driftstemperatur

2 st. dubbla motsatta element

150 mA / 28 VDC, N.C

Sabotagerelä

6.6 x 12.4 x 6.1 135 g

Dimensioner Vikt

Certifiering

Art. nr 100-111

Traditionell reläanslutning

Anslutning

CE, FG
EN50131, grade 2
EN50130-5, classII

Certifikat

DG75+ husdjursimmun
Tillåter att husdjur upp till 40 kg kan röra sig fritt 
i de larmade områdena utan risk för larm IR detektorer
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