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VONKAJŠIA OCHRANA 
 

ONE DT
 

Všetky vonkajšie detektory majú možnosť 
pomoci univerzálneho bezdrôtového komunikátora INT4WS

OUTSPIDER
 

SPECTRUM DT
 

, spol s r.o.,  Pri Dynamitke 10,  831 03 Bratislava, 02/444 50 266
výhradný distribútor firmy AVS electronics pre Slovenskú republiku.

 

 
 

 
 - VONKAJŠÍ ZÁCLONOVÝ
max. 2m, detekčný uhol 5
ústredne 
 
- taliansky dizajn, malé rozmery, nenápadný 
 
- jednoduchá inštalácia: montážny držiak a všetky 
nádstavce/podložky v cene
 
- zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, 
teplotná kompenzácia vďaka
 
 
 
 
 
- VONKAJŠÍ PERIMETRICKÝ, dosah 
uhol 100°, univerzálne použitie pre všetky ústredne
 
- moderný dizajn, možnosť využitia viacerých šošoviek
montážnej výšky 1,2m / 2,2m 
 
- polohovateľné detekčné prvky vo vnútri detektora 
nastaviteľné/natáčacie. Verzia Spectrum WALL s dvojitou 
záclonovou charakteristikou na 24m (dosah do ľava 12m a 
zároveň do prava 12m)   
 
- zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, dynamická 
teplotná kompenzácia vďaka integrovanému akcelerometru 
 
 
 

 
 
- VONKAJŠÍ PERIMETRICKÝ, dosah do 
uhol 90°, alebo so ZÁCLONOVOU šošovkou dosah až 
a detekčným uhlom 5°, univerzálne použitie pre všetky 
ústredne 
 
- jednoduchá inštalácia: montážny držiak v cene. 
výška 2,2 až 2,7m 
 
- USB vstup pre diagnostiku,
 
- zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, dynamická 
teplotná kompenzácia vďaka integrovanému akcelerometru 
 
 

VONKAJŠIA OCHRANA - univerzálne detektory do vonka

ONE DT detektor PIR + MW záclonový 

Všetky vonkajšie detektory majú možnosť bezdrôtovej komunikácie WS na ústredne AVS a zároveň za 
univerzálneho bezdrôtového komunikátora INT4WS aj na akékoľvek ústredne 

OUTSPIDER DT detektor: dual PIR + MW

SPECTRUM DT detektor dual PIR + MW

 

, 02/444 50 266-7   
pre Slovenskú republiku. 

  
ZÁCLONOVÝ, dosah do 12m, šírka na konci 

5°, univerzálne použitie pre všetky 

taliansky dizajn, malé rozmery, nenápadný  

jednoduchá inštalácia: montážny držiak a všetky 
nádstavce/podložky v cene, montážna výška 2,2m 

zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, dynamická 
teplotná kompenzácia vďaka integrovanému akcelerometru  

PERIMETRICKÝ, dosah do 12m, detekčný 
, univerzálne použitie pre všetky ústredne 

možnosť využitia viacerých šošoviek podľa 
montážnej výšky 1,2m / 2,2m  

detekčné prvky vo vnútri detektora 
. Verzia Spectrum WALL s dvojitou 

záclonovou charakteristikou na 24m (dosah do ľava 12m a 
 

zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, dynamická 
teplotná kompenzácia vďaka integrovanému akcelerometru  

VONKAJŠÍ PERIMETRICKÝ, dosah do 15m, detekčný 
, alebo so ZÁCLONOVOU šošovkou dosah až 23m 

univerzálne použitie pre všetky 

jednoduchá inštalácia: montážny držiak v cene. montážna 

USB vstup pre diagnostiku, 

zvýšená odolnosť voči falošným poplachom, dynamická 
teplotná kompenzácia vďaka integrovanému akcelerometru  

univerzálne detektory do vonka 

na ústredne AVS a zároveň za 
aj na akékoľvek ústredne iných výrobcov. 

PIR + MW 

PIR + MW 


