
 15

MRS E R İ S İ                                           .      
PROFESYONEL MIRROR OPTICS PIR DEDEKTÖRLERİ

 
 
 
 
 
 
Crow, profesyonel 

güvenlik uygulamaları için 

detektör teknolojisinin en 

önünde yer alan yeni seri 

PIR sensörlerini sunuyor.  
 
MR Mirror Optics serisi 

alan korumada son nokta 

olan Mirror Optics’lerin 

tasarımıyla birlikte 

benzersiz bir tespit 

performansı ve 

güvenilirlik 

sağlamaktadır. 

 
 
PROFESYONEL KONTROL AMAÇLI AYNA TASARIMI  
Kontrol amaçlı aynalar mesafe gözetmeksizin Pyro Sensörü tarafından toplanan focus 
ve seviye enerjilerini önemli ölçüde arttırdı.   
Dedektörün elektronik kazancı azaltıldı ve böylece yanlış alarmları neredeyse 
tamamen engellemek üzere sinyal - gürültü oranı en uygun hale getirildi. 
Bu tasarım aynı zamanda gözle görülebilen ışıklara karşı da emsalsiz, eşi benzeri 
görülmemiş duyarlılığı sayesinde yanlış alarmlardan kaçınma imkânının gelişmesini 
de sağlamaktadır. 

 
ASIC TABANLI SİNYAL İŞLEME, DEĞERLENDİRME  
MR serisine uygulanan ASIC sinyal işleme ve değerlendirmesi insan hareketlerini net 
bir doğrulukla belirleme imkânı sağlamakta ve izinsiz girişleri, tecavüzleri doğrulayarak 
tespit etmekte ve sert çevresel faktörlerle, oluşumlarla baş edebilmek için kendi 
kendini programlamaktadır. 
 
BENZERSİZ SÜREKLİLİK VE ÇOK YÖNLÜLÜK 
MR serisi her güvenlik tesisatı için birbirinden farklı tespit kabiliyeti ve süreklilik 
sunmaktadır. Her bir tesisat için uyarlanmış perde modeli koruma için tasarlanmış en 
küçüğünden Double PIR ve Mikrodalga, Ev hayvanlarına karşı duyarlı ve ayırt 
edebilen, Maskeleme (Anti-masking )korumalı modellere ve daha başkalarına kadar 
çok farklı modeller içermektedir. 
 
KOLAY VE ÇABUK MONTAJ VE TESİSAT  
MR detektörlerinin monte edileceği yükseklik serbesttir. Ev hayvanlarına karşı 
duyarlılık, ayırt edebilme imkânı sağlamak için isteğe bağlı maske tesisatçıya 
uygulamayla ilgili taleplere göre ayarlama yapma imkânı tanımaktadır.   
Maskeler, 10, 20, 30 ve 40 kg (22.44.66 ve 88 libre) ağırlığa kadar ev hayvanlarına 
karşı duyarlılık ve ayırt edebilme imkânı sağlamaktadır.  

                
 
                                         MR – 100  

KOMPAKT GENİŞ AÇILI PIR DEDEKTÖRLERİ 
* Alt bölge görüşüyle yüksek hassasiyetli Mirror Optikleri  
* Çift üniteli sıcaklık algılayıcısı  
*  90o geniş açı ile 15 metreye (49’) kadar tespit mesafesi 
* Otomatik sıcaklık ayarlaması, düzenlemesi yapma özelliği 
* Hassasiyet derecesini ayarlama özelliği 
* Konutlarda yapılacak tesisat için kompakt tasarım 
 

 
 
 
MR – 303 
ULTRA GENİŞ AÇILI PIR DEDEKTÖRLERİ 
* Alt bölge görüşüyle yüksek hassasiyetli Mirror Optikleri  
* Çift üniteli sıcaklık algılayıcısı 
* Hava hareketlerine ve sineklerin üzerine toplanmasına karşı geliştirilmiş bir denge ve 

sağlamlık temin etmek için korunmuş optikler 
* 110o ultra geniş açılı ayna ile 15 metreye  kadar tespit mesafesi  
* Daha fazla devamlılık ve istenmeyen giriş ve müdahalelere karşı koruma sağlamak 

için ASIC tabanlı elektronik sistemler 
* Hassasiyet derecesini ayarlama özelliği 
* Otomatik sıcaklık ayarlaması, düzenlemesi yapma özelliği  


