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ONTWERP, VEILIGHEID EN TECHNOLOGIE  Alle JET modellen zijn digitale sensoren 
met temperatuurcompensatie, in een platte behuizing geplaatst modern design 
en een bolvormige Fresnel lens, die een hogere kwaliteit van detectie en een 
betere immuniteit voor dieren. EEN «Look down» zone elimineert de blinde plek 
onder de detector Voor een volledige bescherming van het milieu. Drie LED's 
(blauw, Geel en groen) geeft de toestand van de detector aan.
De * Quad * type ingebouwde elektrische infrarood sensor verdeelt het functionele 
gebied in 4 sectoren - dat wil zeggen 2 keer meer dan een conventionele detector - 
om de omgevingsveranderingen beter te onderscheiden en een grotere immuniteit 
voor dieren te bieden.

Diervriendelijk en veelzijdig
De melders zijn diervriendelijk en vrij in te stellen van 0 tot 24 kg. Om ze snel en 
eenvoudig te installeren, kunnen NC uitgangen de weerstandswaarden 
veranderen met behulp van dipschakelaar naar behoeften het paneel.Met twee 
optionele muur- en plafondbeugels kunt u de JET installeren in de meest 
complex-posities.

EN50131 GRADE 3 Alle JET zijn EN 50131 Grade 2, Behalve JET DTM die GRADE 3 
is dankzij zijn anti-maskering oplossing met optisch prisma.
De JET DT en JET DTM kunnen worden geprogrammeerd in de «AND» modus 
(infrarood + radardetectie) of «AND» + «OR +« (geavanceerde infrarood of 
radardetectie). Volgens de instellingen en bij storing van de "AND" -modus, kan 
JET DTM gedwongen worden in de «OR +» -modus voor een nog grotere 
beveiliging.

Alle bewegingen binnen, met of zonder diervriendelijk, worden op het hoogste 
niveau gedetecteerd.

Detectie Opening Diervriendelijk EN50131 Anti Mask

JET PA passief 15 meters - 90° Ja Grade 2 - 
0/12/24 kg

JET DT passief 15 meters - 90° Ja Grade 2 - + radar 0/12/24 kg

JET DTM passief 
15 meters - 90° 

Ja Grade 3  Ja + radar 0/12/24 kg

Modellen 
AVS ELECTRONICS - Italiaanse ontwerper van elektronische alarm fabriekant sinds 1974 - introduceerd de JET, de nieuwe serie van 3 
passieve infrarood detectoren met Fresnel lens: JET PA (passieve versie) JET DT (dualtech versie met passieve IR en radar), JET DTM 
(dualtech Versie met passieve IR, radar en anti-maskering).

AVS ELECTRONICS S.p.A.  

Diervriendelijk
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JET PA WS passief 12 meters - 81° Ja Grade 2 - 0/12/24 kg

JET DT WS passief 
15 meters - 90° 

Ja Grade 2  Ja + radar 0/12/24 kg
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