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Älykäs ilmaisin huomaa eron

Kaksois-PIR-
liikeilmaisimet

Patentoitu tunnistusmenetelmä
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Täsmällinen analyysi

Passiivinen kahdella tunnistuselementillä varustettu infrapunailmaisin

Jos liikeilmaisin ei huomaa eroa tunkeutujan ja
kotieläimen välillä, seurauksena ovat aiheettomat
hälytykset. Bravo6 on suunniteltu valvomaan tiloja,
joissa asuu myös koiria, kissoja ja muita lemmik-
kejä. Patentoidun linssijärjestelmän ja älykkään
ohjelmiston ansiosta Bravo6-liikeilmaisin pystyy
erottamaan luotettavasti korkeintaan 75 cm:n
korkuiset ja enintään 38 kg:n painoiset kotieläimet
luvattomista tunkeutujista.

Luotettava toiminta
Lämpötilojen muutokset vaikuttavat
yleensä olennaisesti liikeilmaisimien
toimintaherkkyyteen. Bravo-liike-
ilmaisimissa on tehokas lämpötilan
kompensointi, jonka ansiosta Bravon
tunnistus on vakaa ja tasainen läm-
pötila-alueella 0°C – 50°C.

Ei aiheettomia hälytyksiä
Bravo-liikeilmaisin tunnistaa tarkasti tunkeutujan,
mutta on erittäin tunteeton häiriölähteille. Miten tämä
on  mahdollista? Tehokkaampi mikroprosessori,
parempi valon suodatus, ainutlaatuinen monitasoi-
nen signaalinkäsittelyohjelmisto sekä huolellisesti
suunniteltu, tehokas jännitesuojaus tekee Bravo-
ilmaisimet tunteet-
tomiksi häiriöläh-
teille, sellaisille kuten
salama, jännitepiikit,
staattinen sähkö-
purkaus, radiohäiri-
öt, halogeenivalot,
fluorisoivat valot,
hyttyset ja pöly.

Kahden limittäin asetetun tunnistuselementin ansi-
osta Bravo6 -ilmaisin pystyy rakentamaan valvonta-
alueesta kolmiulotteisen kuvan. Molemmissa tun-
nistuselementeissä on oma patentoitu, monitasoinen
signaalinkäsittelyjärjestelmä. Älykäs ohjelmisto
päättelee luotettavasti kerätyn informaation ja osaa

tehdä selvän eron tiloissa olevan
lemmikin ja ihmisen välillä.

Patentoitu tunnistus

Lemmikit ovat tärkeä osa elämää.
Mutta myös kodit, joissa lemmikit
asuvat, tarvitsevat luotettavan suo-
jauksen. Ennen tämä on ollut ylit-
sepääsemätön ristiriita.
   Luotettavuus on toimivan turva-
järjestelmän kulmakivi. Jokainen
aiheeton hälytys aiheuttaa paljon
ylimääräistä vaivaa ja kustannuk-
sia. Ja useat väärät hälytykset
saattavat jopa muuttaa suhtautu-
misen hälytyksiin välinpitämättö-
mäksi. Siispä turvajärjestelmän

Bravo on ylivoimainen. Mikään muu liikeilmaisin ei vedä sille vertoja!
liikeilmaisimien valinnassa ei kan-
nata tinkiä laadusta!
   Bravo6 muuttaa täysin käsitykset
liikeilmaisimien soveltuvuudesta
koteihin, joissa on kotieläimiä.
Mikään muu liikeilmaisin ei vedä
vertoja Bravo6:n tarkkuudelle erot-
taa eläin ihmisestä eikä sen tun-
nistusherkkyydelle ja erinomaiselle
suojaukselle ulkoisia häiriöitä vas-
taan. Myöskään salamat, jännite-
pulssit tai voimakaskaan staattinen
sähkö ei pysty vahingoittamaan

Bravo-liikeilmaisimia. Lyhyesti
sanottuna: Bravo-ilmaisimet on
suunniteltu siten, että niillä on
ylivoimainen suojaus vääriä häly-
tyksiä vastaan. Kuitenkin ilman
yhtään kompromissia tunnistus-
herkkyydessä.
   Bravo-ilmaisimet täydentävät
turvajärjestelmäsi parhaalla mah-
dollisella tavalla ja varmistavat sen
moitteettoman toiminnan muuttu-
vissa ympäristö- ja lämpötilaolo-
suhteissa. Ja kaiken varmuudeksi:

jokainen Bravo -ilmaisin testataan
yksilöllisesti tehtaalla ennen toi-
mitusta sertifioidun ISO9001-jär-
jestelmän mukaisesti.
   Kun turva-alan asiantuntija
suosittelee Sinulle Bravo-liikeil-
maisimia, se osoittaa sen, että hän
välittää Sinun turvallisuudestasi.
Valitsemalla Bravo-ilmaisimet liityt
niiden miljoonien tyytyväisten
asiakkaiden joukkoon, joille kai-
kille turvallisuus on tinkimätön
asia!
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