
OPTEX SX360Z
360º PASSIEF INFRAROOD DETECTOR

Eenvoudige montage

Fresnellens met zoom

3 Dubbele pyro-elementen

360º, 276 zones

Zichtbaar lichtfilter

Dubbele Conductieve
afscherming

Instelbare gevoeligheid

Filter voor halogeen- en
zonlicht

Laag stroomverbruik

Temperatuurcompensatie

Het zichtbaar licht filter zorgt voor
een bescherming tegen invallend zon-
licht, externe reflecties  en instraling
van bijvoorbeeld halogeenverlichting
zodat de SX-360Z uitstekend toepas-
baar is in showrooms en dergelijke.

De slank vormgegeven behuizing is
opvallend onopvallend en past in ie-
der interieur, zelfs daar waar
conventionele detectoren in esthetisch
opzicht eigenlijk onverantwoord zijn.

De Optex SX-360º ‘ZOOM’
passief infrarood detector
is de juiste oplossing voor het

dilemma: ophanghoogte en detec-
tiebereik.

Speciaal daarvoor ontwikkelde Op-
tex de zoomfunctie. In combinatie
met drie zeer gevoelige dubbelelemen-
ten, die tezamen zorgen voor een
detectiedichtheid van 276 zones.

De SX-360Z heeft een vast bereik
van 18 meter rondom bij een ophang-
hoogte variërend van 2.4 tot 5.2 meter.
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Dit apparaat is ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringssysteem.
Derhalve kunnen wij geen verantwoording nemen voor eventuele diefstal en/of schade.

ARTIKELGEGEVENS

SX360 Z : PAOP 29903

SPECIFICATIES

Model : SX360Z
SCB nummer ** : IGE01214-P
Detectiemethode : PIR
Optiek : fresnel
Toepassing : kantoren,

winkels,
showrooms

Bereik : 18m rondom
360º
276 zones

Montage : plafond
Ophanghoogte : 2.4 tot 5.2 mtr
Alarmuitgang : N.C.
Sabotage-uitgang : N.C.
Aansluitspanning : 6-18VDC
Verbruik : 18mA (@12VDC)
LED indicatie : aan/uit d.m.v.

o.c. ingang
Filters : witlichtfilter

50.000Lux
ruisfilter

RFI afscherming : 1200MHz -
30V/m

EMI afscherming : 50.000 V/m
Werktemperatuur : -20 tot +50°C.
Temp. compens. : automatisch
Behuizing : volledig

afgeschermd
tegen insecten

SX360Z
kenmerken

De zoomfunctie op de SX360Z geeft een
detectiebereik van 18 meter, bij een ophang-
hoogte van 2.4 tot 5.2 meter.

Door middel van het eenvoudigweg draaien
van de optiek kan de juiste ‘zoom’ worden
ingesteld.

De ‘Double Conductive Shielding’ zorgt voor
een optimale bescherming tegen binnenval-
lend licht tot maximaal 50.000 Lux. Daar-
naast zorgt het voor een RFI afscherming tot
30V/m.




