KΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η κεντρική μονάδα ETER VPX έχει θήκη από αλουμίνιο και μπορεί
να τοποθετηθεί σε ηλεκτρικούς πίνακες με σύνδεση DIN.
Τροφοδοτείται από 12 μέχρι 24V dc και έχει ενδεικτικά Leds
που παρέχουν οπτικές ενδείξεις για την λειτουργία του
συστήματος και την κατάσταση της οπτικής ίνας.
Η ενεργοποίηση του συναγερμού παράγεται με την βοήθεια
ενός ρελλέ με επαφές (C, NO, NC): Αυτό καθιστά το σύστημα
συμβατό με οποιαδήποτε πίνακα συναγερμού.

Με δυνατότητα
ρύθμισης ευαισθησίας
με τη χρήση του λογισμικού.

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

VPX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Τροφοδοσία

12Vdc

Μέγιστη κατανάλωση

max. 100mA
(με ενεργοποιημένο ρελλέ)

Έξοδοι συναγερμού

Ελέυθερη επαφή ρελλέ

Θερμοκρασία λειτουργίας

-20° έως +60°C

Υγρασία περιβάλλοντος

70%

Διαστάσεις (με βύσματα)

63mm(Μ) x 100mm(Υ) x 40mm(Β)

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία

BIOMETRIC TECHNOLOG

ΣΥΣΤΗΜΑ
Το VPX είναι ένα αποτελεσματικό και οικονομικό
σύστημα συναγερμού για φωτοβολταικά πάρκα ,
με εύκολη εγκατάσταση και απόλυτα ασφαλή. Βασίζεται στην
τεχνολογία που χρησιμοποιεί γυάλινη οπτική ίνα, η οποία με
σύνδεση βρόγχου ασφαλίζει τα φωτοβολταικά πάνελ μεταξύ τους.
Η γυάλινη οπτική ίνα είναι δυνατή, δεν χαλάει με την πάροδο
του χρόνου, δεν σκουριάζει και το σήμα της δεν παρακάμπτεται.
Η διάμετρος των 2.8 mm και ο υψηλός βαθμός ευκαμψίας
καθιστούν το υλικό πολύ εύπλαστο.
Η εσωτερική επένδυση Kevlar το καθιστά ισχυρό και μπορεί
να εγκατασταθεί στους ίδιους σωλήνες με καλώδια
ηλεκτρικών ρευμάτων.

VP x Αντικλεπτικό σύστημα για φωτοβολταικά πάνελ

ANTITHEFT

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η λειτουργία του είναι πολύ απλή:
το σύστημα είναι αυτοπρογραμματιζόμενο.
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και το σύστημα ενεργοποιηθεί,
η κεντρική μονάδα αναλύει το φως το οποίο περνάει μέσα από την
οπτική ίνα και κατά μήκος του προστατευόμενου αντικειμένου.
Τυχόν μεταβολή συχνότητας των φωτεινών παλμών, που
αποστέλλονται από τον πομπό στον δέκτη, που οφείλεται
στο κόψιμο ή στην κάμψη του καλωδίου ενεργοποιεί τον
συναγερμό και την έξοδο του ρελλέ.
Κάθε μονάδα μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 1 km καλώδιο οπτικής ίνας.
Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την προστασία εκατοντάδων πάνελ.

Η εγκατάσταση δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία:
απλά στηρίξτε την οπτική ίνα στο πάνελ
χρησιμοποιώντας κόλλα, ρητίνη ή πλαστικούς γάντζους.
Η συντήρηση είναι αρκετά γρήγορη και εύκολη.
Είναι αρκετά σημαντικό να στηρίξετε την οπτική ίνα
σωστά στα πάνελ.

Κάθε τμήμα καλωδίου μπορεί να έχει μέγιστο μέχρι 4 συνδέσεις για
εύκολη εγκατάσταση της οπτικής ίνας και για να προσφέρει ευκολία
σε οποιαδήποτε επισκευή του καλωδίου που μπορεί να είναι αναγκαία.
Οι σύνδεσεις πρέπει να γίνουν με τα κατάλληλα εργαλεία.

Τοποθετήστε την οπτική ίνα χωρίς ορθές γωνίες ή τσάκισματα
που θα μπορούσαν να βλάψουν το καλώδιο ή να δημιουργήσουν
στενώσεις σε αυτό. Το τσάκισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
ζημιά στην οπτική ίνα και θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία.
Η εγκατάσταση είναι δυνατή τόσο σε πάνελ με ή χωρίς οπές που
γίνονται σε αυτά, αφού η χρήση των οπών δεν είναι απαραίτητη
για την εγκατάσταση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

