
ITALIAANSE BEVEILIGINGSFABRIKANT

 BUITEN DETECTIE

Outdoor & Huisdier Alarm bestand 
Digitaal, Compact en Duurzaam
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PETGroote Huisdieren
70 cm MAX

ITALIAANSE BEVEILIGINGSFABRIKANT

BUITENDETECTIE:  ONE is gemaakt om alle klimaatveranderingen te 
doorstaan: een temperatuurscompensatie circuit stabiliseert de gevoeligheid 
tijdens de warmste periodes. Zijn mechanische structuur is ervoor gemaakt om 
de meest extreme weercondities aan te kunnen.
HOGE BEVEILIGING:  ONE is beveiligd tegen sabotage 
door een vernieuwende oplossing "een accelerometer" die alle 
mogelijke pogingentot het verwijderen door het aftrekken van de muur van de 
detector detecteerd, en dit met een eenvoudige installatie. Alle ONE detectoren 
integreren een antimasking circuit met een passieve infrarood, de DT versies 
gebruiken een 2de oplossing van antimasking via microwave.
GEMAKKELIJKE INSTALLATIE:   De one wordt rechtstreeks geleverd met 
alle adapters (zowel voor een frontale als een 90° installatie); de bekabelde 
versies kunnenop all types van centrales worden aangesloten, ook dankzij het 
systeem van geïntegreerde weerstanden. De afregelinge zijn snel en 
gemakkelijk via de Dip-switchen. De HP versies voor de RS485 bus kunnen 
ook via de PC worden geprogrammeerd. 
Niet te vergeten, de draadloze versies WS hoeven geen bekabeling. 
CLIENTEEL: zowel te installeren outdoor als indoor, voor residentieel, 
commercieel en industrie: deuren, poorten, balcons, 
gevels, tuinen, doorgangen,
opslagplaatsen, parkings,
en alle types van vensters.

ONE PA WS  ONE PA ONE DT  ONE DT HP  One PA HP
Draadloos 
868 Mhz 

Draadloos 
gesloten contact

bekabeld 
RS485

Aansluitings type 

Installatie hoogte 1,9 – 2,2 meter
Detectie afstand 8 meter 12 meter 8 meter
Hoek opening 10°
Detectie technologie Gordijn passief infrarood

Fresnel Lens 
Gordijn passief infrarood Fresnel 

Lens + 24 Ghz microwave antenne
- DUAL TECH 

Gordijn passief 
infrarood 

Fresnel Lens
Antimasking technologie Actief infrarood Actief infrarood + microwave Actief infrarood

Gamma 
AVS ELECTRONICS produceert reeds sinds 1974 electronische 
oplossingen voor alarmsystemen, en presenteert de ONE, in zijn 
nieuw gamma van 5 verschillende gordijndetectoren voor 
buitenoplossingen, en met een hoge qualiteit van beveiliging.
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Alleen effectieve alarmen, geen valse:  de passief infrarood sensor - 
door zijn specifieke Fresnel lens – detecteert de aanwezigheid van de 
indringer: de geïntegreerde microprocessor analiseert het event Digitaal, 
bevestigd en communiceert de rëele alarmen maar elimineert de 
alarmene voortkomend van kleine huisdieren (>70cm). De DT 
versie integreert ook een vlakke microwave antenne die er voor zorgt dat 
er een verhoging komt tegen valse alarmen en vooral zonnestralen 
elimineert.




