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A SATEL kétirányú vezeték  
nélküli rendszerének új verziója

Amellett, hogy kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA 

rendszerekkel, összeköthető bármelyik riasztóközponttal,  

de használható önállóan is.  

Az új rádiós rendszer sokkal hatékonyabb adatátvitelt 

biztosít kedvezőtlen körülmények között is, erősen 

zavarójelek és más vezeték nélküli rendszerek 

jelenlétében is.

A továbbított adatokat AES eljárás szerint titkosítják. Ezenkívül 

az ABAX 2 átfogó diagnosztikát is biztosít, pl. méri a rádiójelek 

erősségét.

Az akkumulátorral működő eszközökben megnövelhető  

az akkumulátorok üzemideje, ha magas szintű energiagazdálkodás 

funkcióval működtetjük azokat. 

• 4 csatornás működés 868 MHz-es frekvenciasávban

• képes önálló működésre is

• vagy bármely riasztóközponttal összekötve

• hatókör: max. 2 km nyílt terepen

• AES titkosítás

• fejlett diagnosztika

• alacsony energiafogyasztás

• vezeték nélküli eszközök távoli firmwarefrissítése  
és -konfigurációja

• minden eszközhöz egyedileg tervezett antenna

Az ABAX 2 nagy előnye, hogy távolról is lehet frissíteni  
a vezeték nélküli eszközök firmware-eit.  
A folyamat a háttérben zajlik és nem zavarja az aktuális 
rendszerműködést.
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ACU-220/ACU-280

APD-200

AGD-200

AXD-200

APMD-250 AOD-210 AOCD-260

• képes önálló működésre, vagy összeköthető bármilyen riasztóközponttal 
(ACU-220)

• kompatibilis az INTEGRA, INTEGRA Plus és VERSA riasztóközpontokkal

• támogatja az ABAX 2 eszközöket és vezeték nélküli kezelőket

• vezérlő két antennával (diverzifikált antenna); automatikusan kiválasztja  
a legjobb jelvevő minőségű antennát (ACU-220) 

• kompakt vezérlő (ACU-280)

• fejlett optika egyedi sugárszórással 

• újgenerációs digitális detektáló 

algoritmus

• védett helyiség dinamikus 

hőkompenzációja

• kisállatvédelem (opcionális)

• normál, edzett és laminált üveg  

törését érzékeli

• fejlett duáltechnológiás jelelemzés

• az alábbi funkciókat töltheti be:

 » mágneses nyitásérzékelő

 » rezgésérzékelő

 » hőérzékelő

 » vízérzékelő

 » elmozdulásérzékelő
1. önálló
2. ABAX 2 rendszer részeként (opcionális 
riasztásjelzés más ASD-250 érzékelőktől)

2 működési 
mód:

• 2 érzékelő: PIR és mikrohullám

• fejlett optika egyedi sugárszórással 

• újgenerációs digitális detektáló 

algoritmus

• védett helyiség dinamikus 

hőkompenzációja

• téves riasztások magas szintű 

kiszűrése

• kisállatvédelem (opcionális)

• 2 érzékelő: PIR és mikrohullám

• polikarbonát ház, IP54 védettség, 

rossz időjárási körülményeknek  

(eső, hó, köd, erős szél) is ellenáll

• beépített alkonyatkapcsoló

• kisállatvédelem (opcionális)

• dinamikus hőkompenzáció biztosítja 

az érzékelő megfelelő működését 

-35 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti 

tartományban

• téves riasztások magas szintű 

kiszűrése a beépített auto-adaptációs 

algoritmusnak köszönhetően

• kúszózóna-védelem

• 2 érzékelő: PIR és mikrohullám

• polikarbonát ház, IP54 védettség, 

rossz időjárási körülményeknek 

(eső, hó, köd, erős szél) is el-lenáll

• közvetlenül sima felületre vagy erre 

a célra kialakított tartó segítségével 

ferdén is rögzíthető

• dinamikus hőkompenzáció 

biztosítja az érzékelő megfelelő 

működését -35 °C és +55 °C közötti 

hőmérsékleti tartományban

• téves riasztások magas szintű 

kiszűrése a beépített auto-

adaptációs algoritmusnak 

köszönhetően

Vezeték nélküli vezérlő

Vezeték nélküli PIR  
mozgásérzékelő

Vezeték nélküli üvegtörés érzékelő

Vezeték nélküli univerzális érzékelő
ASD-250

• megfelel az önálló működésű érzékelőkre vonatkozó  
EN 14604 szabványnak

• hang- és fényjelzés (LED és nagy hangerejű piezoelektromos hangjelző)

• egyedi kialakítású örvénykamra a gyorsabb füstérzékeléshez

• kifinomult Hexamesh rozsdamentesacél-szűrő

• kamraszennyeződés-jelző

Vezeték nélküli füstérzékelő

ASD-200 

• hang- és fényjelzés (LED és nagy hangerejű piezoelektromos hangjelző)

• egyedi kialakítású örvénykamra a gyorsabb füstérzékeléshez

• kifinomult Hexamesh rozsdamentesacél-szűrő

• kamraszennyeződés-jelző

• beépített hőszenzor

Vezeték nélküli füst- és hőérzékelő

Vezeték nélküli duáltechnológiás 
mozgásérzékelő

Vezeték nélküli duáltechnológiás 
kültéri mozgásérzékelő

Vezeték nélküli kültéri függönykarakte-
risztikájú mozgásérzékelő
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ASP-200

ACX-210

ASP-215

ACX-220

ASW-200 (E/F)

APT-200 ARU-200 ARF-200

ASW-210

• hangjelzés:  

piezoelektromos hangjelző 

• fényjelzés:  

ultrafényes LED-ek

• kétféle jelzési mód (telepítő által 

beállítva)

• tápfeszültség nagy kapacitású 13Ah 

akkumulátorról, és széles hőmérsékleti 

tartományon belüli működés

• működési hőmérséklet: -40°C - +55°C

• vezetékes eszközök hozzáadása  

ABAX 2 rendszerhez

• 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása

• 4 vezérelhető OC típusú kimenet

• hangjelzés: 

piezoelektromos átalakító 

• fényjelzés:  

ultrafényes LED-ek

• kétféle jelzési mód  

(telepítő által beállítva)

• vezetékes eszközök hozzáadása  

ABAX 2 rendszerhez

• 4 zóna: max. 4 érzékelő támogatása

• 4 vezérelhető relé kimenet

• kompatibilis az APS-412, APS-612  

és APS-1412 tápegységekkel

• 230 VAC tápfeszültségről működtetett 

eszközök távirányítása

• kézi vezérlés opció

• működésiállapot-jelző többféle színben

• kompakt ház integrált dugóval  

és dugaljjal:

 » E típusú dugalj (EURO)

 » F típusú dugalj (SCHUKO)

• 5 gomb (6 funkció)

• 3 LED, funkciókiosztási opcióval

• parancsok visszaigazolása hang- és fényjelzéssel, 

amit a központ fogad

• max. 46 eszköz rádiójelének ismétlése

• 230 VAC tápfeszültség

• beépített akkumulátor

• rádiójel-erősség átfogó diagnosztikája

• LED fényjelzés rádiójel-erősségről

• 230 VAC tápfeszültségről  

működtetett eszközök  

távirányítása

• kézi vezérlés opció

• süllyesztő keretbe szerelt kivitel

Vezeték nélküli kültéri  
hang- és fényjelző

Vezeték nélküli miniatűr bővítő  
vezetékes zónákhoz és kimenetekhez

Vezeték nélküli beltéri  
hang- és fényjelző

Vezeték nélküli bővítő vezetékes  
zónákhoz és kimenetekhez

Vezeték nélküli vezérlő, 230 VAC 

Kétirányú távirányító Rádiós jelismétlő Rádiójel-erősség teszter

Vezeték nélküli, falba süllyesztett, 
miniatűr 230 VAC vezérlő

Budowlanych 66
80-298 Gdansk, Lengyelország

tel. +48 58 320 94 00, fax +48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kiadványban szereplő eszközök jellemzőit és műszaki adatait figyelmeztetés 
nélkül megváltoztassa. A kiadványban szereplő termékek képei azok általáios kinézetét ábrázolja és eltérhet  
az aktuális termékétől. U-T.ABAX2-HU.1218
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