
Omtrekbeveiligingskit
IRONCLAD

Uw veiligheid is onze uitdaging

Perimeterbeveiliging - eenvoudig, 
betrouwbaar en betaalbaar

• Makkelijk te installeren
• Maakt verbinding met ieder alarmsysteem
• Geen training of speciaal gereedschap nodig
• 3 lagen alarmfiltratie



In overeenstemming met ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het 
recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Fence Sensor Kit
IRONCLAD

Systeemindeling
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Power+Dry Contact Relay

Hoe geven we een echt alarm aan?

Gevoeligheid 

Instelling

Het weer
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Perimeterbeveiliging eenvoudig, betrouwbaar en 
betaalbaar gemaakt

• Passieve trillingssensorkabel.

• Klaar voor installatie betaalbare kits met veldanalysator voor 
buiteninstallatie en sensorkabel.

• Extreem laag percentage valse alarmen.

• Geen training of speciaal gereedschap nodig, geleverd met inst. handleiding.

• Geen kalibratie - Het systeem kalibreert zichzelf.

• Onderhoudsvrij - 2 jaar garantie op de sensorkabel.

• 11 gevoeligheidsniveaus per zone.

• Relaisuitgangen met droog contact (NO of NC), kunnen worden 
aangesloten op elk alarmsysteem/NVR of DVR.

• Ideaal voor installatie op gaashekwerk, gelast gaas of 
harmonicaspoelen.

• Optionele weerscompensatie-eenheid.

De Ironclad biedt een oplossing voor inbraakdetectie door de analyse van 
typische trillingspatronen bij een poging tot gedwongen toegang.
Het systeem maakt gebruik van 3 lagen alarmfiltratie:

1. Algoritme van detectie.
2. 11 gevoeligheidsniveaus zijn eenvoudig aan boord in te stellen.
3. Autonome weerscompensatie-eenheid, voor zelf-systeemkalibratie.

De Ironclad is een gepantserde sensorkabel die volledig is omwikkeld met 
staalgaas, de ideale oplossing voor installatie op draadhekken en 
harmonicaspoel. De sensorlijn kan eenvoudig worden aangepast aan de 
vereiste lengte van de detectiezone zonder overmatige sensor langs het hek.

Het IRONCLAD perimeter alarmsysteem is de ideale 
oplossing voor het beschermen van:

• Commerciële en industriële gebieden.

• Opslagruimtes voor auto's, campers, boten of apparatuur.

• Zonne- en windparken.

• Water, elektrische stations.

• Binnenplaatsen van grote huizen.

• Self Storage faciliteiten.

• Radio, mobiel, communicatie antennes.

6 Configuraties van de Ready To Install Kit:
Elke kit bevat een veldanalysator met de optionele sensorspoel:
75m van de sensorlijn (één zone).
152m van sensorkabel (twee zones) lang, 152 m elk voor elke zone.
152m van de sensorlijn (één zone).
305m van sensorkabel (twee zones) lang, 305m elk voor elke zone.
305m van de sensorlijn (één zone).
610m van sensorkabel (twee zones) lang, 305m elk voor elke zone.

Technische specificaties
• Werkt op 12-24VDC, 40mA @ 12VDC

• Contactrelais met N.O. en NC contacten per zone.

• Behuizing: NEMA 4x, IP-66.
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