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Grupa RISCO opracowała nowoczesne technologie detekcji, które znacząco poprawiają skuteczność 
wykrywania intruza, obniżając jednocześnie liczbę fałszywych alarmów. Te wyjątkowe technologie 
umożliwiają niezawodne odróżnienie ludzi od różnych czynników zakłócających podczas detekcji 
w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
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BWare™
    Zasięg do 15 m
    Technologia detekcji
 PIR*
 PIR + MW*
     Inteligentna, cyfrowa obróbka sygnału (DSP)
     Technologia mikrofalowa K-Band*
     Cyfrowa kompensacja temperatury
     Wbudowane rezystory parametryczne
     Technologia Anti-Cloak*
     Wysokość montażu od 2,1 m do 3,3 m*
     Zgodność z normą EN 50131-1
 Grade 2*
 Grade 3*
*w zależności od modelu

    Zasięg od 15 m do 25 m*
    Technologia detekcji
     PIR*
     PIR + MW*
    Inteligentna, cyfrowa obróbka sygnału (DSP)
    Odporność na zwierzęta do 45 kg*
    Cyfrowa kompensacja temperatury
    Wbudowane rezystory parametryczne
    Technologia Anti-Cloak*
    Zgodność z normą EN 50131-1
     Grade 2*
     Grade 3*
*w zależności od modelu

iWISE®

DigiSens™
    Zasięg w zależności  od modelu
     DigiSens PIR/DT 15 m, 90°
     DigiSens DT Pet 12 m, 90°
    Podwójny pyroelement
    Inteligentna, cyfrowa obróbka sygnału (DSP)
    Odporność na zwierzęta do 34 kg (DigiSens DT Pet)
    Cyfrowa kompensacja temperatury
    Wbudowane rezystory parametryczne
    Grade 2

    RK412DTPT - Digi-Sense DT Pet
    RK415DT - DigiSense DT
    RK415PR - DigiSense PIR

    Zasięg 12 m
    Poczwórny pyroelement
    Licznik impulsów
    Cyfrowa kompensacja temperatury
    Filtr światła białego

    
    RK410RQ - Zodiac Quad PIR

ZoDIAC

DigiSens™

Detektory wewnętrzne
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    Zasięg 25 m, 90°
    Dwa kanały mikrofalowe i dwa kanały PIR
    Mikrofalowa technologia antykolizyjna 
    Wysokość montażu od 2,4 m do 3,7 m
    Antymasking z aktywną podczerwienią
    Technologia Anti-Cloak
    Technologia wykrywania kołysania
    Grade 3

     RK325DT - WatchIN DT AM Industrial Detector

WatchIN™ 

Industrial LuNAR™ 
    Pole detekcji o średnicy 18 m, 360°
    Wysokość montażu do 8,6 m
    Technologia Anti-Cloak
    Trzy niezależne kanały PIR i MW
    Antymasking z aktywną podczerwienią
    Wbudowane rezystory parametryczne TEOL
    Grade 3

     RK200DTG3 - Ind. LuNAR DT AM G3

Beyond DT
    Zasięg 12 m, 90°
    Odporność na ruch zwierząt o wysokości do 50 cm
    Dwa kanały mikrofalowe i dwa kanały PIR
    Technologia mikrofalowa K-Band
    Wysokość montażu od 1,8 m do 2,7 m
    Antymasking z aktywną podczerwienią
    Wbudowane rezystory parametryczne TEOL
    Sabotaż otwarcia obudowy i oderwania od ściany/narożnika
    Akcelerometr

    RK350DT - Beyond Wired & Bus DT, K Band

WatchOUT™ DT eXtreme
    Zasięg (w zależności od soczewki):
 szerokokątna: 15 m, 90°
 dalekosiężna: 23 m, 5°
 barierowa: 15 m, 5°
     Odporność na ruch zwierząt o wysokości do 70 cm
     Dwa kanały mikrofalowe i dwa kanały PIR
     Mikrofalowa technologia antykolizyjna 
     Wysokość montażu od 1 m do 2,7 m
     Antymasking z aktywną podczerwienią, alarm zbliżeniowy

     RK315DT - WatchOUT DT

Detektory zewnętrzne i przemysłowe



Unikalna technologia obróbki sygnałów dla detektorów odpornych na ruch zwierząt. Algorytm VPT™ wraz ze specjalnie 
zaprojektowaną soczewką umożliwia rozróżnienie intruza od zwierząt. Czujka mierzy szybkość naruszania pól detekcji i wybiera 
prawidłowy poziom progu dla alarmu.

Zmienny próg detekcji dla ruchu zwierząt (VPT™)

Zaawansowana technologia obróbki sygnału PIR w detektorach wewnętrznych. Zamiast progu pobudzenia alarmowego ustawio-
nego fabrycznie, zapewnia jego adaptacyjną zmianę w czasie rzeczywistym, w zależności od prędkości, z jaką intruz przecina pola 
detekcji PIR.

Inteligentna, cyfrowa obróbka sygnału (DSP)

Przeciwsabotażowa technologia zbliżeniowa aktywuje alarm, zanim detektor zostanie uszkodzony lub zamaskowany. Unikalna 
technologia korzysta z dwóch kanałów mikrofalowych i analizy kierunku ruchu do wykrycia intruza zbliżającego się do detektora.

Anty-sabotaż zbliżeniowy

Przyjazna środowisku technologia detektorów dualnych. Technologia Green Line™ ogranicza nadmierną emisję promieniowania. 
W czujkach z tą technologią kanał mikrofali można dezaktywować, gdy system alarmowy znajduje się w trybie rozbrojenia, ograni-
czając w ten sposób nadmierne promieniowanie mikrofalowe, podczas gdy w obiekcie znajdują się ludzie.

Technologia Green Line™

Technologia aktywnej podczerwieni szuka odchyleń w przezroczystości soczewki i odbić w jej pobliżu. Aktywna podczerwień jest 
najbardziej wiarygodną metodą antymaskingu, gdyż ciągle sprawdza �zyczną możliwość detektora do odbioru promieniowania 
przez soczewkę, co skutkuje sygnalizacją stanu maskowania lub jego skasowaniem.

Antymasking aktywnej podczerwieni w detektorach

Technologia Wykrywania Kołysania pozwala wykrywać i ignorować obiekty, które poruszają się i kołyszą jednostajnie, 
np. gałęzie. Dwa kanały mikrofalowe umożliwiają identy�kację kołyszących się krzewów lub innych obiektów poruszających się 
miarowo oraz je ignorują.

Technologia Wykrywania Kołysania

Technologia PIR dla detektorów zewnętrznych. Technologia korelacji cyfrowej zapewnia prawidłową identy�kację obiektów 
wytwarzających podobne lub skorelowane sygnały w obu kanałach PIR. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych kanałów PIR z 
oddzielnymi soczewkami utworzony został obszar z przeplatającymi się strefami detekcji oraz niewrażliwy na ruchy zwierząt.

Technologia Korelacji Cyfrowej

Technologia stosowana w detektorach zewnętrznych, zapewniającą odporność na bezpośrednie oświetlenie detektora przez słońce.

Odporność na bezpośrednie oświetlenie słońcem

Technologia K-Band stosowana w czujkach dualnych, pracuje na częstotliwości 24 GHz i zapewnia jednolite pokrycie chronionego 
obszaru. Dzięki technologii K-Band eliminowane są przypadki aktywacji alarmu, gdy osoby przechodzące korytarzem obok 
chronionego pomieszczenia powodują fałszywe alarmy, wynikające z penetracji sygnału przez ściany.

Technologia mikrofalowa K-Band

Technologia Anti-Cloak (ACT™) pozwala korzystać z zalet detektorów dualnych i jednocześnie uniknąć ich słabych stron. Technolo-
gia ACT™ zapewnia wyjątkowo skuteczną detekcję, ponieważ przełącza detektor w tryb wyłącznie mikrofalowy, kiedy temperatura 
pomieszczenia jest zbliżona do temperatury ciała ludzkiego lub gdy wykryta zostanie próba przejścia zamaskowanego i zakrytego 
intruza.

Technologia Anti-Cloak™
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Detektory LuNAR™
    Zasięg o średnicy 12 m, 360°
    Technologia Anti-Cloak™ (modele dualne) 
    Technologia Green Line™ (modele dualne)
    Antymasking z aktywną podczerwienią*
    Cyfrowa kompensacja temperatury
    Wbudowane rezystory parametryczne
    Zgodność z normą EN 50131-1
 Grade 2*
 Grade 3*
*w zależności od modelu

    RK150DTG3 LuNAR DTAM Grade 3
    RK150DTGL LuNAR DT
    RK2000DPC LuNAR PR 

Technologie detekcji


