Panoramiczne czujki zewnętrzne
z serii WX Shield

MODELE PRZEWODOWE
WXS-AM: 12m, 180 stopni z antymaskingiem
WXS-DAM: z detekcją mikrofalową
MODELE ZASILANE BATERYJNIE
WXS-RAM: 12m, 180 stopni z antymaskingiem
WXS-RDAM: z detekcją mikrofalową
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Stabilne działanie przy zakłóceniach świetlnych
Trzy warstwy panoramicznej detekcji
Samoucząca się cyfrowa funkcja antymaskingu
aktywnej podczerwieni
Styki sabotażowe zdjęcia obudowy i oderwania od podłoża
Filtr światła białego
Logika SMDA (Super Multidimensional Analysis)
Stopień szczelności obudowy IP55

3-3. Intuicyjna instalacja
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość wyboru wysokości montażu
Blue Touch™, wbudowana poziomica oraz tryb dzienny / nocny
Niezależne ustawienia czułości
Niezależne ustawienia rozmiaru obszaru detekcji
Przesłona regulacji obszaru / Płytka maskowania obszaru
Montaż do słupka lub ściany
Etapy instalacji (modele przewodowe i zasilane bateryjnie)

1. Założenia konstrukcyjne

Głos rynku w RPA o czujkach 180 stopni
VXI
(90 stopni,
1 czujka)

VXI+VXI
z uchwytem T
(180 stopni
2 czujki)

Niewygodne
maskowanie za
pomocą naklejek

2 czujki kosztują
za dużo

Trudna w instalacji

2 obudowy są zbyt
masywne

TAKEX
Czujki 180 stopni

Łatwe do
zlokalizowania przez
czarną soczewkę

Brak antymaskingu
Obudowa jest zbyt
masywna

Sprostać wszystkim oczekiwaniom
rynkowym stanowiło duże wyzwanie.
Wyzwanie, które jako jedyni na rynku
postanowiliśmy podjąć!

Optex
3

1. Założenia konstrukcyjne

Optex odpowiada nową serią WX Shield.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szeroki kąt detekcji
Wszystkie modele posiadają funkcję antymaskingu
Dostępne modele z detekcją mikrofalową
Niewielka obudowa
Nie jest wyraźnie widoczna
Łatwa i intuicyjna instalacja

OPTEX spełnia
oczekiwania rynku
w możliwie największym
stopniu.

Optex

2. SHIELD

5 elementów koncepcji konstrukcyjnej
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2. SHIELD

WIARYGODNOŚĆ

WYJĄTKOWOŚĆ

KONTYNUACJA

WYDAJNOŚĆ

PROSTOTA

2. SHIELD

WIARYGODNOŚĆ

Jakość i solidność widoczne są w kształcie i kolorze.
Funkcjonalność podkreślają części składowe

2. SHIELD

WYDAJNOŚĆ
Wszystkie czynności
mają miejsce
na niebieskich elementach

Przemyślana
konstrukcja

PROSTOTA
Dodatki ułatwiające pracę

2. SHIELD

Takie same założenia
dla przyszłych urządzeń

KONTYNUACJA

2. SHIELD

WYJĄTKOWOŚĆ
Nowa oryginalna koncepcja

USABIRITY

2. SHIELD

WIARYGODNOŚĆ

WYJĄTKOWOŚĆ

KONTYNUACJA

WYDAJNOŚĆ

PROSTOTA

3. Charakterystyka

3-1. Różnorodność modeli
• Przegląd serii
• Szeroki kąt detekcji oraz połączenie
4 piroelementów i 2 modułów mikrofalowych
• Niezależne wyjścia alarmów
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3. Charakterystyka > 3-1. Różnorodność modeli

Skocz do listy
akcesoriów

Przegląd serii
Czujki Optex o szerokim polu widzenia. Model standardowy lub z antymaskingiem, przewodowy lub zasilany bateryjnie.
Model

WXI-ST

WXI-AM

WXI-R

WXI-RAM

Brak

Dostępny

Brak

Dostępny

WXS-AM

WXS-DAM

WXS-RAM

WXS-RDAM

Obraz

Antymasking
Mikrofala

Brak

Tryb dzień/noc

Brak

Zasilanie

9.5 - 18 V DC

Dostępny
Brak

Dostępna

Brak
Dostępny

3 - 3.6 V DC, baterie litowe

9.5 - 18 V DC

3 - 3.6 V DC, baterie litowe

Wysokość
montażu

0.8 – 1.2 m

Montaż wysoki 2.0 m
Montaż niski 0.8 – 1.2 m

Zasięg detekcji

12 m, kąt 180 stopni

Wysoki montaż 9 m, kąt 180 stopni
Niski montaż 12 m, kąt 180 stopni

Wymiary

200 x 81 x 75 [mm]

Dostępna

200 x 81 x 118 [mm]

91.7 x 86.3 x 201.5 [mm]
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91.7 x 124.3 x 201.5 [mm]

3. Charakterystyka > 3-1. Różnorodność modeli

Kąt detekcji 180 stopni

Widok z góry

Czujka WXS ma kąt detekcji wynoszący 180 stopni
czyli dwukrotnie szerszy niż standardowe czujki.
WXS z szerokim kątem detekcji i gęstym
pokryciem PIR to skuteczny sposób ochrony
zewnętrznej.

Technologia 4PIR + 2MW
Technologia 4PIR + 2MW zapewnia regulację zasięgu detekcji,
czułości i wyjść alarmowych oddzielnie dla lewej i prawej strony.
Pozwala to na większą elastyczność w ustawieniu obszaru
detekcji z wysoką odpornością na fałszywe alarmy.
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Jednostka: m (ft.)

3. Charakterystyka > 3-1. Różnorodność modeli

Niezależne wyjścia alarmów
Domyślnie, w przypadku detekcji intruza,
sygnał alarmowy jest generowany
jednocześnie dla lewej i prawej strony.
Istnieje jednak możliwość generowania
sygnałów alarmowych niezależnie dla
lewej i prawej strony po zmianie położenia
przełącznika nr 4 na pozycję ON.

Ustawienia mikroprzełączników

WXS-AM

Zaciski
Wyjścia alarmowe generowane są na...

AL(L) oraz AL(R)

WXS-DAM

WXS-RAM

WXS-RDAM
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Tylko AL(L)

3. Charakterystyka

3-2. Niezawodność
• Stabilne działanie przy zakłóceniach świetlnych
• Trzy warstwy panoramicznej detekcji
• Samoucząca się cyfrowa funkcja antymaskingu
aktywnej podczerwieni
• Styki sabotażowe zdjęcia obudowy i oderwania od podłoża
• Filtr światła białego
• Logika SMDA (Super Multidimensional Analysis)
• Stopień szczelności obudowy IP55
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3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Stabilne działanie przy zakłóceniach świetlnych
(wyłącznie modele WXS-DAM i WXS-RDAM)
W serii WXS zastosowano algorytm łączący detekcję przy użyciu podczerwieni i mikrofal.
Takie połączenie zapewnia stabilną pracę na obszarze o silnym nasłonecznieniu lub bezpośrednio oświetlanym
przez reflektory pojazdów.
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3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Trzy warstwy panoramicznej detekcji
(wyłącznie modele WXS-DAM i WXS-RDAM)

Urządzenia serii WXS generują sygnał alarmu tylko w przypadku wykrycia ruchu jednocześnie
przez górne i dolne piroelementy oraz moduł mikrofalowy.

Brak detekcji

Detekcja
Górny obszar detekcji

Dolny obszar detekcji
Pies jest wykrywany jedynie
w dolnym obszarze detekcji

Intruz jest wykrywany w górnym
i dolnym obszarze detekcji jednocześnie.
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3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Samoucząca się cyfrowa funkcja antymaskingu
aktywnej podczerwieni
Algorytm, przy podjęciu decyzji o wysłaniu sygnału usterki, bierze pod uwagę początkowy stan czystości soczewki
zoptymalizowany o informacje na temat aktualnych warunków środowiskowych.
Decyduje to o stabilnym działaniu antymaskingu.
Regulacja czułości odbiornika IR

Odbiornik antymaskigu
aktywnej podczerwieni

Czułość odbiornika podczerwieni jest
automatycznie dostosowywana do
intensywności diody LED nadajnika
podczerwieni zmieniającej się wraz
z temperaturą.

Nadajnik antymaskingu
aktywnej podczerwieni
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3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Samoucząca się cyfrowa funkcja antymaskingu
aktywnej podczerwieni
Co więcej, WXS posiada nową funkcję ograniczenia wpływu światła słonecznego, kropli wody i owadów dla
jeszcze bardziej stabilnego działania antymaskingu.
Standardowy antymasking

Dopasowanie poziomu załączenia
Poziom załączenia antymaskingu
automatycznie dopasowuje się do
warunków środowiskowych.
Normalne działanie

Brudna soczewka

Antymasking z nową funkcją

Ograniczenie wpływu
światła słonecznego
Moment załączenia antymaskingu,
jest automatycznie dostosowywany,
gdy natężenie światła słonecznego
jest zbyt wysokie.
Załączenie

WZROST
Załączenie

Poziom odniesienia
czas

czas

Ograniczenie wpływu
kropli wody i owadów
Na działanie antymaskingu nie
wpływają niewielkie obiekty takie
jak owady czy krople wody.

3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Styki sabotażowe zdjęcia obudowy i oderwania od podłoża
Styki sabotażowe są dostępne zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy.

Styk sabotażowy zdjęcia obudowy
Przy zdjęciu pokrywy przedniej, wysyłany jest
sygnał usterki.

Styk sabotażowy oderwania od podłoża
Przy zdjęciu czujki ze słupka lub ściany,
wysyłany jest sygnał usterki.

Moduł główny WXS
Płyta montażowa WXS

Zdjęcie
czujki

Montaż
do słupka

Otwarcie obudowy

Styk sabotażowy
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Zdjęcie
czujki
Montaż do ściany

Styk sabotażowy

3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Filtr światła białego
Dzięki użyciu technologii filtru światła białego,
czujka posiada zdolność filtracji fal światła
widzialnego oraz fal elektromagnetycznych
Wzmacniacz

Filtr światła widzialnego
Technologia filtracji fal światła widzialnego, zapobiega powstawaniu „fałszywych alarmów",
kiedy w kierunku czujnika zostanie skierowany silny strumień światła np. z lampy halogenowej.
„Fałszywe alarmy" nie są generowane nawet wtedy, gdy w kierunku czujnika zostanie
skierowane światło reflektorów samochodowych z odległości 30 cm.
„Fałszywe alarmy" są równie często powodowane przez bezpośrednie bądź odbite silne
światło słoneczne. Filtr „Double Conductive Shielding" zapewnia ochronę przed bezpośrednim
oświetleniem silnym strumieniem światła do 100000 luksów. Najbardziej prawdopodobne
scenariusze powstawania „fałszywych alarmów" to wczesny ranek lub wieczór, gdy słońce
znajduje się nisko nad horyzontem albo w wyniku odbicia światła słonecznego od gładkiej
powierzchni. Rzadko jednak przekracza ono 50000 luksów, a czujki wyposażone w taki filtr nie
będą generowały „fałszywych alarmów" z tego powodu.

Filtr fal elektromagnetycznych

Soczewka
Promieniowanie
podczerwone

Piroelement
Podwójny filtr

Zastosowanie filtru „Double Conductive Shielding" zwiększa odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne o natężeniu 20V/m, 30V/m i większym. Odporność na natężenie
20V/m oznacza bardzo wysoki stopień ochrony przed zakłóceniami np. umieszczenie
10W nadajnika w odległości ok. 1 m od czujki nie spowoduje zaburzeń jej pracy t.j.
„fałszywych alarmów". Przy natężeniu 30V/m, 10W nadajnik może zostać
umieszczony w odległości ok. 30 cm od czujki bez wywołania „fałszywych alarmów”.

3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

Logika SMDA (Super Multidimensional Analysis)
Wszystkie modele z serii WXS są wyposażone w
zaawansowany cyfrowy algorytm detekcji SMDA.

Logika SMDA umożliwia odróżnianie różnych czynników
zakłócających, takich jak zmiany pogody czy ruch
roślinności, od prawdziwych intruzów.

3. Charakterystyka > 3-2. Niezawodność

IP55
Seria WXS posiada stopień szczelności
obudowy IP55
Oznacza to wysoką odporność na dostęp ciał
stałych: “Chroniona przed kurzem. Dostęp kurzu nie
jest całkowicie zatrzymany, ale niewielka ilość kurzu
dostająca się do wnętrza urządzenia nie zakłócając
jego pracy nie stanowi zagrożenia.”…
Oraz wysoką odporność przed dostępem wody
“Chroniona przed silnym strumieniem wody z
każdego kierunku.”.
Taki poziom szczelności pozwala na niezakłóconą
pracę nawet w niekorzystnych warunkach
środowiskowych.

IP55

3. Charakterystyka

3-3. Intuicyjna instalacja
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość wyboru wysokości montażu
Blue Touch™, wbudowana poziomica oraz tryb dzienny / nocny
Niezależne ustawienia czułości
Niezależne ustawienia rozmiaru obszaru detekcji
Przesłona regulacji obszaru / Płytka maskowania obszaru
Montaż do słupka lub ściany
Etapy instalacji (modele przewodowe i zasilane bateryjnie)
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3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Możliwość wyboru wysokości montażu
Urządzenia serii WXS można montować na wysokości 2,0 m, co pozwala uniknąć aktów wandalizmu
lub maskowania soczewki. W takim przypadku odległość detekcji za pomocą podczerwieni jest stała
i wynosi 9 m.
3 etapy instalacji
Etap 1
Ustaw przełączniki zasięgu PIR na
“L12/H9” oraz “L40/H30”

Etap 3

Etap 2
Zmień położenie przełącznika wysokości
montażu na "High mount".

Zamontuj czujkę na wysokości 2.0 m.

Wysokość
montażu 2.0 m
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.

Pamiętaj: Zasięg detekcji PIR jest stały
i wynosi 9 m.

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Blue Touch™

Wbudowana poziomica

Wszystkie części urządzenia, które można regulować,
oznaczone są na niebiesko, co ułatwia proces instalacji.

Wbudowana poziomica w celu sprawdzenia
poprawności instalacji.

Mikroprzełączniki

Przycisk
PUSH/OPEN

Przełącznik
wysokości montażu

Przełącznik zasięgu
PIR

Tryb dzienny / nocny
Blokada
pokrywy
Zaciski

Przełączniki
zmiany czułości
Przesłona regulacji
obszaru

Wkręty
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Jeśli wymagane jest uaktywnienie wyjść
alarmowych jedynie w przypadku spadku
jasności otoczenia, istnieje możliwość
wyboru trybu nocnego, którego można użyć
np. do sterowania oświetleniem.

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Niezależne ustawienia czułości
Czułość detekcji można ustawić osobno dla lewej i
prawej strony za pomocą przełączników na wysoką,

średnią lub niską.

Przełączniki
zmiany czułości

Na przykład…
Można ustawić czułość dla lewej strony na
wysoką a dla prawej strony na niską.

Można je dopasować w zależności od
wymaganego poziomu zabezpieczeń w miejscu
instalacji.

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Niezależne ustawienia rozmiaru obszaru detekcji
Zasięg detekcji można łatwo ustawić w zakresie od 2,5 m do
12 m, niezależnie dla lewej i prawej strony regulując
przełącznikami zasięg dolnej wiązki PIR
i mikroprzełącznikami nr 9 i 10 regulując zasięg mikrofali.
Przełączniki zasięgu PIR

 Skocz do
ustawień rozmiaru
obszaru detekcji

Na przykład…
Można ustawić zasięg detekcji dla lewej strony na
12 m a dla prawej strony na 6 m
w zależności od specyfiki otoczenia.

Mikroprzełączniki do
regulacji zasięgu mikrofali
Lewa strona= 9
ON = długi

ON
OFF

Prawa strona = 10
OFF= krótki

Pozwala to wyłączyć z detekcji niechciane
obiekty mogące być źródłem fałszywych
alarmów.
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3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Przesłona regulacji obszaru
Poszczególne strefy od a do n mogą zostać
wyłączone z detekcji poprzez przesunięcie
obrotowej przesłony regulacji obszaru

Widok z dołu
Przesłony w pozycjach...

Lewa i prawa = domyślnie

Widok z przodu
Przesłony w pozycjach...

Pokrycie (widok z góry)
Obszary wyłączone z detekcji...

Całkowicie otwarte

Żaden obszar nie
jest wyłączony
z detekcji.
abcdefghIjklmn

Lewa=d, Prawa=k

Częściowo zamknięte

a do d oraz
k do n
są wyłączone
z detekcji.
abcdefghIjklmn

Przesłona pozwala na wyłączenie
z detekcji obiektów mogących być źródłami
fałszywych alarmów

Lewa=domyślnie, Prawa=d

Prawie zamknięte

d do n
są wyłączone
z detekcji.
abcd

efghIjklmn

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Płytka maskowania obszaru (MKP-01)
Opcjonalna płytka maskowania
obszaru (MKP-01) pozwala
na maskowanie niepożądanych
obszarów detekcji.

Widok z dołu

Widok z przodu

Pokrycie (widok z góry)

Pozycja h

Obszar h jest
maskowany

abcdefg

MKP-01

hIjklmn

Pozycje h oraz l
Obszary h
oraz l są
maskowane

Płytka pozwala na maskowanie obiektów
mogących być źródłem fałszywych alarmów

abcdefghIjklmn

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Montaż
Montaż do ściany
Podstawowym sposobem
instalacji jest montaż
do ściany.

Montaż do słupka

Z opcjonalnym
uchwytem PMP-01,
możliwy jest montaż na
słupku.

Do użycia z dostępną na
rynku opaską metalową
o szerokości do 23 mm.

Montaż na rurce kablowej

Z opcjonalną puszką tylną
WXI-BB, możliwy jest montaż
na rurce kablowej.

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

7 etapów instalacji (modele przewodowe)
１

Otwórz pokrywę

２

Wyjmij moduł główny

３

Przymocuj płytę montażową

2 wkręty
Obrót o 90°

４

Umieść moduł główny

Bez wkrętów

５

Połącz kable
z zaciskami

６

Załóż pokrywę

Automatyczne
blokowanie

7

Automatyczny
test przejścia

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

8 etapów instalacji (modele zasilane bateryjnie)
１

Otwórz pokrywę

２

Wyjmij moduł główny

３

Przymocuj
płytę montażową

４

Zamontuj nadajnik
i baterię

2 wkręty
Obrót o 90°
Opcjonalny uchwyt
na baterie BH-01

５

Podłącz

６

Umieść moduł główny

7

Załóż pokrywę

8

Automatyczne
blokowanie
Bez wkrętów

Automatyczny
test przejścia

3. Charakterystyka > 3-3. Intuicyjna instalacja

Automatyczny test przejścia
W momencie założenia pokrywy,
automatycznie zaczyna się test
przejścia.

Test przejścia trwa 3 minuty.
Sprawdź czy prawidłowo ustawiłeś
obszar detekcji i czy czujka
wykrywa Cię tak jak zakładałeś.

Tryb testu przejścia wyłączy się
po 3 minutach i powróci do trybu
normalnej pracy.

Dioda LED
miga przez
5 sekund
Automatyczny
start

Innymi słowy, nie musisz otwierać
ponownie pokrywy w celu
przełączenia na tryb normalnej
pracy.

3. Charakterystyka

Zastosowanie

Obiekty mieszkalne

Dachy budynków
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Stacje energetyczne

3. Charakterystyka > 3-1. Różnorodność modeli

Lista akcesoriów
Rezystory końca
linii – EOL (PEU)

WXS cover assy

Back box
(WXI-BB)

Uchwyt do montażu
na słupku (PMP-01)

Do montażu na słupku

Uchwyt na baterie
(BH-01)

Do montażu na rurce kablowej

Płytki maskowania
obszaru (MKP-01)

5 sztuk MKP-01
jest dołączonych
do zestawu.
Dodatkowe 10
sztuk jest
dostępnych jako
części zamienne.

Pokrywa przednia z soczewką
－37－
Copyright (C) 2018 OPTEX CO., LTD.

Niezależne ustawienia rozmiaru obszaru detekcji
- Można zmieniać maksymalny obszar detekcji poprzez regulowanie zasięgu dolnej wiązki PIR
niezależnie dla prawej i lewej strony.
- Podobnie, zasięg mikrofal można ustawić na długi (domyślnie) lub krótki
za pomocą mikroprzełączników nr 9 (lewa strona) i 10 (prawa strona).
ON

ON

OFF

OFF

krótki

ON

krótki

Dolna wiązka PIR

OFF

ON

OFF

długi

długi
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Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
Tel: (58) 624-83-04
E-mail: biuro@techglobal.pl
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