Gronddetectie Radardetectie

Onzichtbaar
Vroegtijdige detectie
Vrijwel iedere ondergrond
Hoog risicoprofiel
Radar detectiesystemen worden al vele tientallen jaren
toegepast in terreinbeveiliging en zijn een zeer
hoogwaardige vorm van detectie met een grote mate van
detectiezekerheid bij een laag ongewenst alarm ratio. De
zender en ontvanger worden in aparte behuizingen
ondergebracht en staan tegenover elkaar in lijn opgesteld,
waarbij diverse bereiken mogelijk zijn tot maximaal 220
meter. Het detectieveld van de radar is breed en hoog en
daardoor onoverbrugbaar. Ze zijn ongevoelig voor
weersinvloeden zoals regen, mist, hagel, sneeuw en wind.
Radarsystemen kunnen zowel de snelheid als het volume
van het beweegbare object analyseren, waardoor het relatief
snelle konijn van de langzame indringer kan worden
onderscheiden. Radarsystemen zijn zeer kosteneffectief,
toepasbaar boven alle soorten ondergrond, betrouwbaar,
makkelijk te installeren en behoeven nauwelijks onderhoud.

Beveiliging van a tot z
Uitgangspunt is de SVOR-standaard: signaleren, vertragen,
observeren en reageren. Daarin staat uw bedrijfssituatie
centraal. Naast advies en montage is ook instandhouding
ons op het lijf geschreven. Onze omgeving verandert immers
continu. We volgen ontwikkelingen op de voet en spelen
daar razendsnel op in. Tel daarbij op onze hoogwaardige
service- en onderhoudscontracten en het is duidelijk: met
Matic speelt u op safe.

Toepassingen
Particulier - musea - lucht- en zeehavens - penitaire
inrichtingen - militaire terreinen - high security terreinen
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Gronddetectie Radardetectie
Technische eigenschappen

Type Analoog

Type Digitaal

Voeding

230 Vac

230 Vac

Vermogen

60 mA

60 - 220 mA

Set radar

Zender / Ontvanger

Zender / Ontvanger

Werkings temperatuur

- 35ºC / + 65 ºC

- 35ºC / + 65 ºC

Aantal alarm uitgangen

3 stuks

Max. 5 stuks

Aantal ingangen

3 stuks

-

Zone lengte

Maximaal 220 meter

50 - 80 meter

Beschermingsgraad

IP65

IP65

Analoge systemen

Voordelen:

Analoge radarsets kunnen worden ingezet wanneer de

Hoog detectie niveau

omgevingsfactoren stabiel zijn. Denk hierbij aan een asfalt of

Betrouwbaar detectiesysteem.

bestrate ondergrond, nauwelijks tot geen begroeiing en het

Lange levensduur en onderhoudsvriendelijk

ontbreken van door de wind beweegbare objecten. De sets zijn

Toepasbaar met andere detectiesystemen

verkrijgbaar in diverse uitvoeringen afhankelijk van het bereik

Nauwelijks of niet te omzeilen

en zijn de meest economische elektronische

Weersonafhankelijk

terreindetectiesystemen die bestaan. Analoge radarsets
variëren in reikwijdtes vanaf 15 tot 220 meter.

Ontzorgen
Digitale systemen

Uiteraard kan Matic uw partner zijn in het voorzien van:

Deze radarsets worden toegepast daar waar de
omgevingsfactoren minder ideaal zijn, bijvoorbeeld wanneer

Ontstraten en herstraten

sprake is van lichte begroeiing of een vrij veld waar geen

Bekabeling ten behoeven van de elektra componenten

bestrating aanwezig is. De interne microprocessor maakt een

Graafwerkzaamheden

complete omgevingsanalyse en vergelijkt constant de
ontvangen signalen met de (in)geleerde patronen. Ze zijn zelfs
in staat om storende elementen zoals een bewegend hekwerk
of begroeiing aan de randen van het detectiepatroon te
blokkeren. Hiermee wordt een zeer betrouwbare detectie
geboden met een zeer laag niveau van ongewenste meldingen.
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