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Turvajärjestelmän vahva lenkki

PIR-
liikeilmaisimet

Tunnettuja tarkkuudestaan ja
luotettavuudestaan ympäri maailman
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Tarkka tunnistus

Passiivinen infrapunailmaisin

Paraskin turvajärjestelmä on
niin hyvä kuin sen huo-
noin rengas. Valitse-
malla Bravo-liikeil-
maisimet rikosilmoi-
tinjärjestelmääsi var-
mistat toimivan ko-
konaisuuden ja saat
itsellesi mielenrauhan.
   Bravon erinomainen tun-
nistustarkkuus perustuu ainut-
laatuiseen, monitasoiseen signaalinkäsittely-
ohjelmaan, joka käsittelee onnistuneesti sekä
lähellä ja kaukana että nopeasti ja hitaasti
tapahtuvat liikkeet. Ja se tekee kaiken tämän

sekunnin murto-osassa.

Luotettava
toiminta
Lämpötilojen muutokset vaikut-
tavat yleensä olennaisesti liikeil-
maisimien toimintaherkkyyteen.
Bravo-liikeilmaisimissa on tehokas
lämpötilan kompensointi, jonka
ansiosta Bravon tunnistus on va-
kaa ja tasainen lämpötila-alueella
0° C – 50°C.

Bravo-liikeilmaisin tunnistaa tarkasti tunkeu-
tujan, mutta on erittäin tunteeton häiriölähteille.
Miten tämä on  mahdollista? Tehokkaampi
mikroprosessori, parempi valon suodatus,
ainutlaatuinen moni-
tasoinen signaalin-
käsittelyohjelmisto
sekä huolellisesti
suunniteltu, tehokas
jännitesuojaus tekee
Bravo-ilmaisimet
tunteettomiksi häi-
riölähteille, sellaisille
kuten salama, jänni-
tepiikit, staattinen sähköpurkaus, radiohäiriöt,
halogeenivalot, fluorisoivat valot, hyttyset ja pöly.

Tarkkuuden, luotetta-
vuuden ja erinomai-
sen häiriönsietoky-
vyn ansiosta Bravo-
ilmaisimet ovat
nousseet nopeasti

yhdeksi maailman
myydyimmäksi pas-

siiviseksi liikeilmaisi-
meksi. Bravo-ilmaisimet on

testattu jo miljoonissa erilaisissa kohteissa – ko-
deissa, toimistoissa, julkisissa tiloissa, liikehuo-
neistoissa – ja erilaisissa ilmastoissa ympäri maa-
ilman.

Luotettavuus on toimivan turva-
järjestelmän kulmakivi. Jokainen
aiheeton hälytys aiheuttaa paljon
ylimääräistä vaivaa ja kustan-
nuksia. Ja useat väärät hälytykset
saattavat jopa muuttaa suhtautu-
misen hälytyksiin välinpitämät-
tömäksi. Siispä turvajärjestelmän
liikeilmaisimien valinnassa ei kan-
nata tinkiä laadusta!

Bravo on ylivoimainen. Mikään muu liikeilmaisin ei vedä sille vertoja!

Ei aiheettomia hälytyksiä

Testattu maailmanlaajuisesti

   Mikään ilmaisin ei vedä vertoja
Bravon tarkkuudelle, tunnistusherk-
kyydelle ja erinomaiselle suojaukselle
ulkoisia häiriöitä vastaan. Edes sala-
mat, jännitepulssit tai voimakaskaan
staattinen sähkö ei pysty vahingoit-
tamaan Bravo-liikeilmaisimia. Lyhy-
esti sanottuna: Bravo-ilmaisimet on
suunniteltu siten, että niillä on yli-
voimainen suojaus vääriä hälytyksiä

vastaan. Kuitenkin ilman yhtään
kompromissia tunnistusherkkyydes-
sä.
   Bravo-ilmaisimet täydentävät tur-
vajärjestelmäsi parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja varmistavat sen moit-
teettoman toiminnan muuttuvissa ym-
päristö- ja lämpötilaolosuhteissa. Ja
kaiken varmuudeksi: jokainen Bravo-
ilmaisin testataan yksilöllisesti teh-

taalla ennen toimitusta sertifioidun
ISO9001-järjestelmän mukaisesti.
   Kun turva-alan asiantuntija suo-
sittelee Sinulle Bravo-liikeilmaisi-
mia, se osoittaa sen, että hän välit-
tää Sinun turvallisuudestasi. Valit-
semalla Bravo-ilmaisimet liityt nii-
den miljoonien tyytyväisten asiak-
kaiden joukkoon, joille kaikille tur-
vallisuus on tinkimätön asia!

Bravo4 Quad
Bravo4 on QUAD-ilmaisin

häiriöllisiin teollisuusympäristöihin,
joissa on isoja koneita, lämpöpuhal-
timia, uuneja ja muita häiriölähteitä.

Bravo2
Bravo2 on erinomainen
perusilmaisin koteihin,

toimistoihin, liikehuoneistoi-
hin ja julkisiin tiloihin.

Bravo3
Bravo3 mahdollistaa

laajan tunnistusalueen
ilman kompromisseja

tunnistustarkkuudessa.TUNNISTUSALUEET

Seinästä-seinään 12,2 x 12,2 m 15,2 x 18,3 m 15,2 x 18,3 m

Käytävä 21,3 x 1,8 m 36,6 x 3,2 m 18,3 x 1,5 m

Verho 12,2 x 1,1 m 15,2 x 1,3 m 15,2 x 1,3 m

Kotieläin 12,2 x 12,2 m 15,2 x 18,3 m 15,2 x 18,3 m

Kolme mallia
eri tarpeisiin
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