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Integrált riasztó és tűzjelző rendszerek

POWER&CONTROL



BM60-120-200M BM60-120-200HP BM60-120-200HPVAC 
DIGITÁLIS SOROMPÓK

Az AVS Electronics BM60HP BM120HP és BM200HP modelljei mikrohullámú digitális rendszerű behatolás 
érzékelők, melyeket nagy területek védelmére fejlesztettek kül- és beltéren egyaránt. A rendszer két egy-
ségből áll, egy adóból és egy vevőből, ami páronként néhány DIP kapcsolóval szinkronizálható és 5 lehet-
séges frekvenciából lehet választani. Az innovatív digitális jelfeldolgozási rendszere, ami lehetővé teszi a 
mikroprocesszornak, hogy a védett területet nagyon pontos módon ellenőrizze, értelmezi és kezeli azon 
jeleket, melyekkel azonosítják a behatolást hullámforma alapján.
A sorompó, ami a védendő területet folyamatosan elemzi, lehetővé teszi a zaj memorizálását és kiszűrését, 
ami nem okoz instabilitást, mint a hagyományos sorompóknál.
BM 60-120-200 HPVAC: A digitális sorompó 220 V AC hálózati feszültségről üzemeltethető, és tartalék 
akkumlátort is tartalmaz. 

ÜZEMBE HELYEZÉS

A Teszt Pont kimenetnek köszönhetően, amire egy átlagos analóg/digitális multi-métert lehet csatlakoztatni, 
a sorompó lehetővé teszi, hogy nagyon intuitív módon ellenőrizze a helyes beállítást és néhány trimernek 
köszönhetően minden beállítást a helyszínen elvégezzen. Az érzékenység és a kompenzáció fi nom be-
állításával a termék minden helyzethez alkalmazkodik. Az alaplapon lévő USB kapcsolat lehetővé teszi 

a számítógépre kapcsolást, annak érdekében, hogy a sorompóból érkező minden jelet nagyon egyszerű 
módon megjelenítse; ez a lehetőség a jelek gyorsabb és pontosabb megjelenítését teszi lehetővé, mintha 
egy oszcilloszkópot csatlakoztatnánk. A HPWIN kezelő szoftverrel minden szükséges kalibrálás megtehető.

A JEL ELEMZÉSE

 A digitális olvasás a sorompónak egy másik és még pontosabb elemzését teszi lehetővé. A sorompó 
mikroprocesszorral rendelkezik, az adatbankhoz kapcsolódó jelek gyors és dinamikus összehasonlítása vé-
gett. Az adatbank személyre szabható és külön memóriára menthető. A rendszer kiküszöböli a lehetséges 



hibás riasztásokat.
 A sorompó speciális algoritmusok segítségével elemzi a jelet, mely lehetővé teszi a védett 
terület nagyon pontos olvasását, a jel formáját, nagyságát és állapotát folyamatosan ellenőrzi 
és összehasonlítja a telepítő által beállított hullámformákkal. A mikroprocesszor memóriája több 
mint 3800 riasztási eseményt tud tárolni mutatva a dátum/időt, hőmérsékletet és hullámalakzatot. 

 
KÖRNYEZET ELLENŐRZÉS

A sorompó a mikroprocesszorba integrált érzékelők sorával rengeteg információt képes kezelni. Ez a 
gondos környezeti elemzés teszi lehetővé a hőmérséklet ingadozások érzékelését, a mikroprocesszor 
megjegyzi ezeket a riasztáshoz kapcsolódó adatokat, és menti a sorompó adatbázisába. A hőmérséklet fel-
tüntetése nagyon fontos információ, mivel a sorompó csak a megadott tartományban (-20° / + 55°C) műkö-
dik. A mikroprocesszor a helyszín környezeti változatosságát is képes érzékelni, mint például a referencia 
felület változása (fű/hó stb. jelenléte) 
és az átlagos szintet folyamatosan ösz-
szehasonlítja a jellel. A digitális trimmer 
lehetővé teszi ezeknek a változások-
nak a kompenzálását a jel dinamikus 
módon való csökkentésével vagy növe-
lésével így a sorompó érzékenységét 
állandó értéken tartva. 

SUGÁRKÉP MÓDOSÍTÁS FUNKCIÓ

Ez a különleges funkció lehetővé teszi a sorompó beavatkozási területének kiválasztását. Lehetséges az 
elemzési minta virtuális csökkentése, így megszüntethetőek a rendszer instabilitását okozó helyzetek. A ge-
nerált mintának főleg az oldalzónákban van jelentősége, ahol a bokrok, fémkerítések és más létesítmények 
folyamatos zajt okoznak. A Sugárkép módosítás funkció 
segítségével a szoftver a minta módosításával akár 20-30% 
képes csökkenteni a mintát a meghatározotthoz képest. Az 
alapminta egy úgynevezett „szivar” alakot hoz létre RX és 
TX között.
A Sugárkép módosítás funkció aktiválása módosítja a hen-
ger alakú mintát és ellipszist hoz létre.
 

ÉRZÉKENYSÉG INTEGRÁCIÓ

A BM rendszerbe egy speciális trimeres kompenzációs 
áramkör került; ez az áramkör regisztrálja a mikrohullá-
mú mezőben végbemenő jelváltozásokat, ha a behatoló a 
mintához keresztbe közeledik vagy távolodik, akkor a vevő 
érzékenysége automatikusan megnő, annak érdekében, 
hogy megkönnyítse az érzékelést, amikor a célpont keresz-
tezi a középvonalat az RX és TX között.

A kompenzációs áramkör teljesen kikapcsolható a DIP-kap-
csolóval. 

Zaj, ami „téves riasztást” jelet okoz„Riasztás” jel



Az aktív Sugárkép módosítás funkcióval az automatikus 
jelintegrációs rendszer csak akkor fog működésbe lépni, 
ha a sorompó a beállított szint fölötti jeleket érzékel. 
 

OPCIONÁLIS BEMENET
 
A vevő képes egy opcionális bemenetet kezelni, így lehe-
tővé téve egy érzékelő kapcsolódását közvetlenül a so-
rompóhoz. Az erre a bemenetre vonatkozó információkat 
RS485-ön keresztül közvetlenül a megfelelő XSAT panelre küldhetők.

KITAKARÁS VÉDELEM

A kitakarás védelem egy különleges opció, mely a 
sorompó valódi anti-maszkolásának tekinthető. A vevő 
folyamatosan ellenőrzi az adó jeleit és 30mp-en túli 
kitakarás esetén külön kimeneten jelzi ezt.
 
SZERKEZET 
 
A sorompó kifejezetten szilárd félvezető áramkörökből 
készült és lakkozott, hogy szélsőséges időjárási viszonyoknak is ellenálljon. 
Az egységek egy olyan burkolatban helyezkednek el, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy extrém időjárási 
viszonyok esetén is telepíthetők.

Az egyszerű, de hasznos rögzítés lehetővé teszi, a sorompó dőlési szögének 
beállítását, ezzel alkalmazkodva a terep egyenetlenségeihez.

INTERAKTIVITÁS

Ezek a digitális egységek különbözőképpen tudják jelezni állapotukat. 
Három különböző módon lehet a telepítőnek az információkat elérni: 

1. Riasztás kimenet - szabotázs - kizárás

2.  A PC-vel USB kapcsolaton keresztül, elemzi a periféria állapotát és javítja a funkciókat a szükséges ka-
librációk elvégzésével, a beépített HPWIN szoftvernek köszönhetően 

 
 
 
3.  RS485 kapcsolat a perifériák között (BM..HPés BM..HPVAC) és univerzális XSAT panel az integrált AVS 

rendszerekhez és nem AVS rendszerekhez. Ez a fajta kapcsolat 4 vezeték segítségével olvassa be a 
perifériából beérkező jeleket és a távfelügyeleti rendszert PSTN és GSM hálózaton keresztül értesíti. 

 
KÖRNYEZET TUDATOSSÁG
 
Az AVS Electronics elkötelezett a környezet-kompatibilis bizton-
ságos termelésért. A tisztább világért való elkötelezettségünk 
részei a lehető legkisebb arányú szennyező ásványi anyag tar-
talmú és az alacsony környezeti hatású nyersanyagok felhasz-
nálása, a lehető legtöbb újrahasznosított anyag felhasználása, 
az energiatakarékos termékek fejlesztése és gyártótól a végfel-
használóig tartó kereskedelmi lánc csökkentése. 
BM HP TRTOZÉKOK és BM HPVAC
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Nem csak repülőtereknek, 
katonai létesítményelnek,
parkoknak vagy nagyterületű 
parkolóknak. 

Az Ön otthonának is.

Új kültéri sorompók az AVS Electronics-től 



ANALÓG SOROMPÓK

Az AVS Electronics BM60M, BM120M és BM200M modelljei olyan behatolás érzékelési mikrohullámú rend-
szerek, melyeknek működési elve a „mező megszakításon” alapszik, és arra fejlesztették, hogy akár belté-
ren akár kültéren nagy területeket védjen magas színvonalú biztonságot nyújtva. Az adó és a vevő néhány
DIP-kapcsolóval szinkronizált, és 5 különböző csatornán kódolt. Ezzel lehetővé téve ebben a modern be-
rendezésben, hogy a rendszerben több pár működjön egymás zavarása nélkül. A vevő néhány önbeállító
áramköre és jelfeldolgozója képes az alap környezeti változások kompenzálására. A BM60-120-200M ké-
szülékek
kifejezetten szilárd félvezető áramkörökből készültek és trópusi gyantával csiszoltak, hogy szélsőséges
időjárási viszonyoknak is ellenálljanak. A rendszernek egy olyan burkolat lett kifejlesztve, mely segíti
az egyszerű telepítést.

LCDW:
Led-eszköz panel
BM60/120/200M
jelazonosítására

LCDW panel háza (max. 4 panel) SB 60

SB 20 

SB 120, SB 130 

TERM 1: fűtő készlet, - 5°C 
használata alatt javasolt. 

AMP készlet 
elmozdítás érzékelő 

ANALÓG BM TELEPÍTÉSE 

Könnyű telepítés, nincs szükség speciális eszközre a beállításhoz. Egy külön kimenet lehetővé teszi a 
legegyszerűbb és legközvetlenebb módját az összehangolásnak. Minden érzékelő egy szelektív szűrővel 
van ellátva, amely csak a saját frekvencia csatornáját választja, így nincs lehetőség a sorompó kijátszására 
egy hamis adót használva. A rögzítési konzol lehetővé teszi, hogy beállítsa a sorompó dőlési szögét ez-
zel optimalizálva egyenetlen terepen is a behangolást. Tovább sokféle tartozék áll rendelkezésre a BM..M 
használatát még egyszerűbbé téve: 



Magánépületekben, kertekben, parkokban, gyárakban és kereskedelmi területeken

Falakon vagy ablakokon a behatolást védeni Széles nyílt területeken, mint telephelyeken 
vagy napelem telepeken 
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BM60M e BM60M WS  : max 60 méter
BM120M :                      max 120 méter
BM200M :                      max 200 méter

3 méter 3 méter

BM60M - BM60M WS
6,5 méter

BM120M
10 méter

BM200M
16 méter
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BM60M - BM60M WS      1,2 méter
          BM120M         3 méter
          BM200M                 4 méter

Riasztási zóna

Érzékenységi
zóna

Érzékenységi
zóna

érzékenységi
zóna

érzékenységi
zóna

riasztási
zóna




