OBUDOWA TORÓW PODCZERWIENI
(BEAM TOWER) 360°

PT
SERIES

CHARAKTERYSTYKA
DOSKONA£A ELASTYCZNOŒÆ
W obudowach serii PT mo¿liwe jest
umieszczenie torów dowolnego producenta,
zarówno jedno- jak i wielowi¹zkowych z
zewnêtrznym zasiêgiem a¿ do 250m (zale¿nie
od specyfikacji technicznej bariery).
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Obudowy serii PT to trwa³e, odporne na akty wandalizmu
rozwi¹zania, pozwalaj¹ce na dyskretne umieszczenie barier
podczerwieni. Specjalna konstrukcja pozwala na
dwustronne umieszczenie torów podczerwieni na dowolnej
wysokoœci obudowy, co zapewnia zakres regulacji 360
stopni.
Seria PT zosta³a zaprojektowana tak, aby pozwoliæ na
zamontowanie torów podczerwieni dowolnej marki.

Bariery montowane mog¹ byæ na dowolnej
wysokoœci dziêki znajduj¹cemu siê w ka¿dej z
obudów regulowanemu systemowi zamocowañ.
Rozszerzenie zakresu mo¿liwoœci monta¿u oraz
uzyskanie 360o zakresu regulacji uzyskiwane
jest dziêki mo¿liwoœci dwustronnego
umieszczenie torów podczerwieni na dowolnej
wysokoœci obudowy.

360°

Obudowy wystêpuj¹ w wysokoœciach 100, 150,
200 oraz 300 centymetrów, spe³niaj¹c
ró¿norodne wymagania stosowanych
zabezpieczeñ.
ELEMENTY MONTA¯OWE
Obudowy mog¹ byæ instalowane zarówno
bezpoœrednio na pod³¿u lub przy u¿yciu
opcjonalnego uchwytu PTFB, zaprojektowanego
do zalania betonem. Do monta¿u na œcianie
mo¿na u¿yæ opcjonalnego uchwytu PTWB.
ZABEZPIECZENIE ANTYSABOTA¯OWE
Górna pokrywa jest standardowo wyposa¿ona w
prze³¹cznik sabota¿owy. Dodatkowo mo¿na
zainstalowaæ opcjonaln¹ pokrywê wykrywaj¹c¹
nacisk na górê obudowy (PTPS).
GRZA£KI
W celu uzyskania optymalnych efektów w
ekstremalnych warunkach œrodowiskowych o
niskich temperaturach i ryzyku kondensacji
obudowa powinna zostaæ wyposa¿ona w jeden
termostat PTS i przynajmniej jedn¹ grza³kê PTH
(12VDC 250mA).
ZESTAW INSTALACYJNY
Pe³ny zestaw instalacyjny zawieraj¹cy kotwy
mocuj¹ce jest do³¹czony do ka¿dej obudowy PT:
nierdzewne œruby, nakrêtki samokontruj¹ce,
taœmy uszczelniaj¹ce, kotwy rozporowe, itp.
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SERIA

PT 100, 150 , 200

PT 300

KONFIGURACJA PODSTAWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2xf28
Przewód

4xf10
Mocowanie

Wymiary wyra¿one w milimetrach

WYMIARY
Szerokoœæ: 13cm
G³êbokoœæ: 23.7cm
Wysokoœæ: 100, 150, 200 300cm**
Waga: 10.25kg
**PT-300 (300cm) zawiera uchwyt
MB3SB (70cm uchwyt
usztywniaj¹cy).

MATERIA£Y
- Struktura: czarny profil
aluminiowy.
- Os³ona: polycarbon poddany
dzia³aniom UV.
- Podstawa pod³ogowa:
aluminiowa.
- Górna os³ona: polyamid poddany
dzia³aniom UV.
- Uszczelnienie: EPDM.

OPCJONALNE AKCESORIA
PTFB:
PTPS:
PTH:
PTS:
PTWB:

Uchwyt pod³ogowy
Szczytowy sabota¿ obudowy
Grza³ka 12VDC
Termostat
Uchwyt œcienny
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