
Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ψηφιακοί Ανιχνευτές Κίνησης

P A R A D O X . G R

ασφάλεια με υπογραφή!!

Σαφώς η Καλύτερη Επιλογή!



DG55/DG65
Υψηλή απόδοση
και Σταθερότητα
Τα Digigard DG55 και DG65 χρησιμο-
ποιούν 100% ψηφιακή τεχνολογία για 
ανώτερη ανίχνευση. Για ακόμα μεγαλύ-
τερη ακρίβεια σε απαιτητικό περιβάλλον, 
υπάρχει το τετραπλό στοιχείο Digigard 
DG65. Χάρη στα χαρακτηριστικά υψηλής 
ακρίβειας και αποτροπής των ψευδών 
συναγερμών, εξασφαλίζετε αξιόπιστη 
προστασία και ξεγνοιασιά.

525D
Ο Απόλυτος Συνδυασμός
Οι ανιχνευτές κίνησης Digital Vision συν-
δυάζουν τα καλύτερα στοιχεία της υπέ-
ρυθρης τεχνολογίας και της τεχνολογίας 
ανίχνευσης μικροκυμάτων. Όταν ο 100% 
ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής του 
Digital Vision εντοπίσει κάποιον εισβολέα, 
ο αισθητήρας μικροκυμάτων του πρώ-
τα επιβεβαιώνει την ύπαρξη κίνησης και 
μετά ενεργοποιεί το συναγερμό. Το Digital 
Vision αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό 
τεχνολογίας ανίχνευσης για εμπορικές 
εφαρμογές ή δύσκολες συνθήκες.

DG75
Ο Καλύτερος Φίλος του
Κατοικίδιου Σας
Με το Digigard DG75 απολαμβάνετε υψη-
λή απόδοση και πραγματική μη ανίχνευ-
ση ζώων. Η ψηφιακή ανάλυση ακριβείας, 
οι δύο ξεχωριστοί υπέρυθροι αισθητήρες 
και οι μοναδικοί φακοί του που είναι φι-
λικοί προς τα κατοικίδια ανιχνεύουν τους 
εισβολείς με απόλυτη ακρίβεια αγνοώ-
ντας τα ζώα βάρους έως 40kg (90lbs). Η 
εξαιρετική δυνατότητα ανίχνευσης και η 
αποτροπή των ψευδών συναγερμών σάς 
προσφέρουν απαράμιλλη αξιοπιστία και 
σταθερότητα.

DG85
Ανίχνευση στους Εξωτερικούς 
Χώρους
Το Digigard DG85W ξεπερνά τις περιβαλ-
λοντικές προκλήσεις συνδυάζοντας τον 
ειδικό αδιάβροχο σχεδιασμό με τη δοκιμα-
σμένη τεχνολογία του διάσημου DG75. Το 
περίβλημά του είναι ανθεκτικό στα χτυπή-
ματα και τη θερμοκρασία και εξοπλισμένο 
με εγχυμένο ελαστικό παρέμβυσμα και το 
ηλεκτρονικό κύκλωμά του προστατεύε-
ται από ένα πλαστικό κάλυμμα ανθεκτικό 
στο νερό, το χιόνι, τον αέρα και τη σκόνη. 
Όπως και το DG75, αυτός ο ανιχνευτής 
αναγνωρίζει τους ανθρώπους και αγνοεί 
τα ζώα βάρους έως 40kg (90lbs).

Η δύναμη της έξυπνης ψηφιακής επεξεργασίας τώρα είναι στα χέρια σας με τη σειρά Ψηφιακών Ανιχνευτών Κίνησης 
της Paradox. Κάθε ανιχνευτής μετατρέπει, ενισχύει και επεξεργάζεται εξολοκλήρου ψηφιακά το σήμα του αισθητήρα για 
ακρίβεια στην ανάλυση της κίνησης και υψηλή αξιοπιστία. Πολλοί ανιχνευτές κίνησης που υποτίθεται ότι είναι ψηφιακοί, 
στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν αναλογική τεχνολογία σε ένα μέρος της διαδικασίας ανίχνευσης, με αποτέλεσμα 
να υποβαθμίζεται το σήμα του ανιχνευτή κίνησης και να μειώνεται η απόδοσή του.

Χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους, όπως οι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 100% Ψηφιακή Ανίχνευση 
και Επεξεργασία Σήματος Αυτόματου Παλμού, η μεταλλική ασπίδα και η Ψηφιακή Αυτόματη Αντιστάθμιση Θερμοκρασί-
ας, οι σειρές Ψηφιακών Ανιχνευτών Κίνησης της Paradox προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και αποτροπή των ψευδών 
συναγερμών.
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