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ShockTec™ Plus

Mały ale Wstrząsająco 
Skuteczny

ShockTec™ Plus Stopnia 3 to profesjonalny detektor wstrząsowy, 
zapewniający 24 godzinną ochronę okien, drzwi, ścian i dachów przy 
jednoczesnej możliwości poruszania się osób wewnątrz chronionych 
pomieszczeń. 
ShockTec™ Plus wykrywa wibracje spowodowane próbami wtargnięcia 
siłą i uruchamia alarm kiedy intruz jest nadal na zewnątrz, dając 
niezrównaną i ciągłą ochronę obwodową.
Wyposażony jest także w kontaktron zapewniając dodatkowe 
zabezpieczenie i dwa detektory w jednym.

 n Szeroko używany do ochrony bankomatów przed kradzieżą i wandalizmem 
 n Zabezpieczenie przed oderwaniem od ściany przez włącznik sabotażu 
 n Łatwa, dostosowana do instalacji kalibracja czułości przy pomocy trójkolorowej diody LED 

wskazującej skrajne wartości 
 n Dostępny także model ShockTec™ bez kontaktronu



ShockTec™ ShockTec™ Plus z 
kontaktronem ShockTec™ Stopień 3 ShockTec™ Plus z 

kontaktronem, Stopień 3

Stopień wg EN 2     3

Sabotaż -oderwanie od ściany - Tak

Antysabotaż magnetyczny - Dodatkowy przekaźnik 
wykrywający próby 
sabotażu silnym 
magnesem

- Dodatkowy przekaźnik 
wykrywający próby 
sabotażu silnym 
magnesem

Regulacja czułości Dwuzakresowa, potencjometr

Wskaźnik LED Pomarańczowy: czułość nadmierna
Zielony: Alarm i właściwa kalibracja

Czerwony: czułość zbyt niska

Zasilanie 9V –16V =

Pobór prądu 8,5 mA (typowy)

Temperatura pracy -20°C do 60°C

Wilgotność 95% bez kondensacji

Przekaźniki:
alarmowy
sabotażowy
kontaktronu

100mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC
-

100mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC

100mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC
-

100mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC
500mA@24V=, NC

Czas alarmu 2,5 sekundy

Pamięć alarmu Dowolny lub pierwszy

Wyładowania elektrostatyczne Brak fałszywych alarmów do 8kV

Odporność  RF 40 V/m w zakresie 80MHz do 1GHz

Obudowa ABS Odporny na płomienie

Wymiary 25x28x95mm 25x28x95mm - detektor
10x12x58mm  - magnes 25x28x95mm 25x28x95mm - detektor

10x12x58mm  - magnes
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Zaawansowany Cyfrowy Mikroprocesor Zapewnia Wyjątkową Odporność 
Na Fałszywe Alarmy

ShockTec™ Plus zawiera zamknięty czujnik piezo-elektryczny i udoskonalony cyfrowy 
mikroprocesor, który analizuje sygnał wibracji w dwóch oddzielnych kanałach, z różnym 
wzmocnieniem. Dzięki temu detektor jest zdolny odróżnić  próbę wtargnięcia od wibracji 
spowodowanych przez normalną  działalność, tym sposobem redukując występowanie 
fałszywych alarmów.

ShockTec™ Plus

   | EN50131-2 Stopień 2 lub 3

Aby uzyskać więcej informacji na temat detektorów ShockTec™ i ShockTec™ 
Plus oraz pełnej gamy produktów RISCO Group, zajrzyj na stronę 

riscogroup.com

Informacje handlowe
Numer katalogowy Opis

RK600S ShockTec™

RK601SM ShockTec™ Plus z kontaktronem

RK600S0G3 ShockTec™ Stopień 3

RK601SMG3 ShockTec™ Plus z kontaktronem, Stopień 3

RA601BRB ShockTec™ Plus brązowa obudowa (10 sztuk)

Parametry techniczne
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