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GBD&SRPG SERİSİ                                               . 
                                                     CAM KIRILMASINA DUYARLI DEDEKTÖRLER 
                                                      &CAM KIRILMASI + PIR SENSÖRLERİ  

GBD serisi mükemmel koruma sağlarken, aynı zamanda da yanlış alarmların dikkate alınmaması ve 
onların elenmessi konusunda da benzersizdir. O, cam kırılmalarının farklı frekanslarda ardışık olarak 
oluşturduğu iki sinyal sesini dinler ve takip eder. Bu dedektörlerin eşsiz frekans tespit yeteneği, hem 
darbe ve şoklara, hem de cam kırılması sesine duyarlı olması onları “yanlış alarmlardan korunma” 
konusunda duyarlı, etkilenmeyen bir cam kırılma dedektörü haline getiriyor. Detektörün bir cam üzerine 
monte edilmesine gerek yoktur,  bu sayede yerden tasarruf ederek sadece tek bir dedektör ile birden fazla 
pencerenin güvenliğini sağlama imkânı verir. 

 
 

GBD – II  
* Şok, darbe ve / veya cam kırılması seçeneği 
* İki frekansta analiz, değerlendirme yapma 
özelliği 
* Çevreden kaynaklanan etkileri eşsiz sinyal 
analiz yeteneği ile bertaraf etme özelliği 
* Işıklı hafıza göstergesi 
* Hassasiyet ayarı yapma özelliği 
* ASIC tabanlı elektronik sistemler 
* Tavana ya da duvara monte edilebilme 
özelliği 
* -200 C ile 500 C  arasındaki sıcaklıklarda 
çalışabilme özelliği 

 
 

GBD – PLUS 
YENİ KOMPAKT CAM KIRILMALARINA  
DUYARLI DETEKTÖR 
* GBD – II elektronik sistemleri 
* Yeni ultra kompakt tasarım 
* İsteğe bağlı olarak Işıklı ikaz lambası 
(flâşör) monte etme tesisatı.   
* Dikkat çekecek seviyede yüksek tespit 
mesafesi ve güvenilirlik 

 
 

SRPG – II detektörü, SRP – 600 ve GBD dedektörlerinin fonksiyonlarını da 
içeren profesyonel bir pasif infrared & cam kırılmalarına duyarlı dedektördür. 
Bu dedektörlerin hem darbe ve şoklara, hem de cam kırılması sesine duyarlı 
olması onları “yanlış alarmlardan korunma” konusunda duyarlı, etkilenmeyen 
bir cam kırılma dedektörü haline getiriyor. SRPG – II detektörünün bir cam 
üzerine monte edilmesine gerek yoktur.  
Birim özellikleri, alarm türlerine göre yardımcı olmak maksadıyla çıkışları her 
teknolojiye göre ayırmaktadır. 

 
 

SRPG - II 
* İkisi bir arada iki detektör 
* Dual elemanlı pyro sensörü 
* Sağlam kapaklı küresel mercekler 
* Kıyıda köşede kalan yerler için saptırmalı, yansıtmalı aynalar 
* Farklı hassasiyet ayarlarıyla hem darbe, şokları, hem de cam kırılmalarını tespit ederek 
tek dedektör ile birden fazla pencerenin güvenliğini sağlama özelliği 
* ASIC tabanlı elektronik sistemler 
* Cam kırılmaları ve PIR için iki farklı röle 
* Mercek koruma kapakları mevcuttur 


