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u TriTech อินฟราเรดแบบพาสซีฟและระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ
พร้อมระบบประมวลสญัญาณเบ้ืองตน้

u รุ่น TriTech AM จะมีระบบตรวจจบัการปกปิดดว้ยอินฟราเรดแบบแอคทีฟ

u ติดตั้งบนความสูงไดห้ลายระดบั พร้อมตวัตา้นทาน EOL ในตวั

u เทคโนโลยตีรวจจบัการพรางตวัและการหลบซ่อน (C2DT)

u ระบบประมวลผลสญัญาณไมโครเวฟแบบปรับอตัโนมติั

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว TriTech และ TriTech AM พร้อมระบบตรวจจบัการ
ปกปิด ในรุ่น Commercial Series ไดรั้บการออกแบบมาใหมี้ประสิทธิภาพการตรวจ
จบัท่ีเช่ือถือไดแ้ละเพิ่มการป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดในกลุ่มอุปกรณ์รุ่น Commercial
อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวรุ่น Commercial Series นั้นไดผ้สานเทคโนโลยกีาร
ตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟและอินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR) พร้อมระบบ
ประมวลสญัญาณขั้นสูง คุณสมบติัอยา่งเช่น ตวัตา้นทานปลายสายวงจรแบบเลือกไดใ้นตวั กล่องหุม้
ชนิดลอ็คอตัโนมติัพร้อมท่ีวดัระดบัในตวั และแถบเทอร์มินอลแบบพบัข้ึนลงพร้อมถอดเปล่ียนไดจ้ะ
ช่วยใหก้ารติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัรุ่น Commercial Series ทาํไดอ้ยา่งแม่นยาํและ
ง่ายดาย

ฟังกช์นั

ระบบประมวลสญัญาณเบ้ืองตน้
ระบบประมวลสญัญาณเบ้ืองตน้ (FSP) จะตอบสนองต่อผูบุ้กรุกโดยไม่ทาํใหเ้กิดการเตือนภยัผดิ
พลาดจากแหล่งสญัญาณอ่ืน FSP จะปรับระดบัความไวของอุปกรณ์ตรวจจบัจากแอมพลิจูด
ลกัษณะขั้ว ค่าความชนั และจงัหวะเวลาของสญัญาณ ผูติ้ดตั้งสามารถเลือกระดบัความไวไดต้าม
ตอ้งการซ่ึงจะช่วยเพิ่มความแม่นยาํในการตรวจจบั ระดบัความไวในการตรวจจบัของอุปกรณ์ตรวจ
จบัการเคล่ือนไหวรุ่น Commercial Series พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด จะมีความ
ไวมากกวา่อุปกรณ์รุ่นอ่ืนท่ีไม่มีระบบตรวจจบัการปกปิดประมาณ 20% จึงเหมาะสาํหรับงานท่ี
ตอ้งการความปลอดภยัสูง อาทิ ธนาคาร ร้านเคร่ืองประดบั ร้านขายยา หรือในการใชง้านอ่ืนๆ

เทคโนโลยตีรวจจบัการปกปิดดว้ยอินฟราเรดแบบแอคทีฟ
อุปกรณ์ตรวจจบัจะใชเ้ทคนิคสองแบบท่ีแตกต่างกนัเพื่อตรวจจบัความพยายามในการบดบงัทศันวสิยั
ของตวัเคร่ือง เทคนิคดงักล่าวคือการมองผา่นเลนส์และการถอยหลงั

ระบบประมวลผลสญัญาณไมโครเวฟแบบปรับอตัโนมติั
ระบบประมวลผลสญัญาณไมโครเวฟแบบปรับอตัโนมติัจะปรับแต่งสญัญาณตามการรบกวนของ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อลดการเตือนภยัผดิพลาดจากแหล่งสญัญาณซ่ึงเกิดซํ้ าๆ โดยไม่ลดระดบัความ
สามารถในการตรวจจบัผูบุ้กรุก

ตวัตา้นทาน EOL แบบเลือกไดพ้ร้อมจมัเปอร์ในตวั
ตวัตา้นทาน EOL ในตวัทาํใหก้ารเดินสายไฟทาํไดง่้ายและช่วยลดเวลาการติดตั้ง

ติดตั้งบนความสูงไดห้ลายระดบั
ไม่จาํเป็นตอ้งปรับเพิ่มเติม เม่ือติดตั้งท่ีความสูงตั้งแต่ 2.3 ม. ถึง 2.75 ม. (7.5 ฟุต ถึง
9.0 ฟุต) ลดเวลาการติดตั้งและการเตือนภยัท่ีผดิพลาด ทั้งยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจบั
ในเวลาเดียวกนั

กล่องหุม้ชนิดลอ็คอตัโนมติัพร้อมแถบเทอร์มินอลแบบถอดเปล่ียนได้
กล่องหุม้แบบเล่ือนชนิดลอ็คอตัโนมติัจะมาพร้อมตวัวดัระดบัในตวัและช่องแบ่งแบบกาํหนดเอง
รวมถึงแถบเทอร์มินอลแบบพบัข้ึนลงเพื่อช่วยใหก้ารติดตั้งทาํไดอ้ยา่งแม่นยาํและง่ายดาย

การชดเชยอุณหภูมิแบบไดนามิก
อุปกรณ์ตรวจจบัจะปรับระดบัความไวของเคร่ืองไดเ้องอยา่งชาญฉลาด เพื่อใหส้ามารถระบุผูบุ้กรุกท่ี
เป็นคนได ้ณ อุณหภูมิแทจ้ริงได้

ป้องกนัการตรวจจบัสตัวข์นาดเลก็
คุณสมบติัป้องกนัการตรวจจบัสตัวข์นาดเลก็จะช่วยลดการเตือนภยัผดิพลาดจากสตัวข์นาดเลก็ท่ีมีนํ้า
หนกันอ้ยกวา่ 4.5 กก. (10 ปอนด)์ ซ่ึงอาจวิง่ผา่นพื้นท่ีท่ีอุปกรณ์ตรวจจบัครอบคลุมอยู่



ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และรูรับแสงท่ีซีลปิดภายในฝาปิดป้องกนั
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และรูรับแสงจะถูกประกอบเขา้กบักล่องหุม้ดา้นหนา้ และซีลปิดดว้ยฝาปิด
ป้องกนัเพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายขณะติดตั้ง ช่องรูรับแสงท่ีติดซีลปิดจะช่วยป้องกนั
แมลงและกระแสลมไม่ใหส่้งผลกระทบต่ออุปกรณ์ตรวจจบั

เทคโนโลยตีรวจจบัการพรางตวัและการหลบซ่อน
เทคโนโลยตีรวจจบัการพรางตวัและการหลบซ่อน (C2DT) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจบั
สูงสุดกบัผูบุ้กรุกท่ีพยายามป้องกนัการตรวจจบัสญัญาณอินฟราเรด

คุณลกัษณะการทดสอบ
หลอดไฟ LED แสดงสถานะสญัญาณเตือนภยัซ่ึงเห็นไดจ้ากภายนอก สามารถปิดใชง้านไดห้ลงั
จากติดตั้งเสร็จ

การกาํหนดค่าสวติช์
ฟังกช์นัต่อไปน้ีสามารถเลือกใชไ้ดโ้ดยการใชส้วติช:์

• หลอดไฟ LED เตือนภยัเปิดหรือปิด
• C2DT HI และ LO

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
โซนมุมมองตํ่าในตวัท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกได ้พร้อมระยะการครอบคลุม 15 ม. x 15 ม.
(50 ฟุต x 50 ฟุต) ท่ีใหก้ารป้องกนัแบบครอบคลุมทุกพื้นท่ี

ป้องกนัแรงกระแทกและ RFI
รุ่น E จะมาพร้อมระบบป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดจากแหล่งสญัญาณภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ทั้งจากการรบกวนจากสญัญาณคล่ืนวทิย ุ“เสียงรบกวนแบบ Burst” รวมถึงจากการ
กระแทก ดว้ยการใชเ้ซ็นเซอร์ไพโร (อินฟราเรด) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงพร้อมดว้ยระบบกรอง
สญัญาณภายใน ส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์คุณภาพสูงสุด รวมถึงการออกแบบท่ีทาํใหไ้ด้
อตัราส่วนสญัญาณต่อเสียงรบกวนท่ีสูงสุดในรุ่น พร้อมการประมวลสญัญาณอนัแสนชาญฉลาด
ทาํใหอุ้ปกรณ์ตรวจจบัเหล่าน้ีสามารถป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดไดดี้ยิง่กวา่

เพิ่มประสิทธิภาพป้องกนัการทาํลายอุปกรณ์
ตอนน้ีอุปกรณ์ตรวจจบัรุ่น E ผา่นการทดสอบและไดรั้บการยอมรับตามมาตรฐาน
EN50131-5-3 ในเร่ืองการป้องกนัการรบกวนสญัญาณจากคล่ืนวทิยภุายนอก ประสิทธิภาพ
ในการตรวจจบัและระบบป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดของอุปกรณ์จะช่วยป้องกนัส่ิงต่างๆ ท่ีลดทอน
ประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจจบัอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ผา่นมาตรฐานดงักล่าว

การรับรองและการอนุมติั

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

ออสเตรเลีย RCM [ISC-CDL1-W15G, ISC-CDL1-WA15G,
ISC-CDL1-WA12G]

ยโุรป CE 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU
(RoHS) (EU 2015/863 amending Annex
II to Directive 2011/65/EU [Notified
body 0700]

สหรัฐอเมริกา UL [ISC-CDL1-WA12G, ISC-CDL1-WA15G,
ISC-CDL1-W15G]

UL UL 639 - Standard for Intrusion
Detection Units

FCC Part 15 Class B

แคนาดา ULC [ISC-CDL1-WA12G, ISC-CDL1-WA15G,
ISC-CDL1-W15G]

ULC CAN/ULC S306-03 - Canadian Standard
for Intrusion Detection Units

IC Industry Canada

จีน CCC 2015031901000145 [ISC-CDL1-
WA12G-CHI, ISC-CDL1-W15G-CHI, ISC-
CDL1-WA15G-CHI]

บราซิล ANATEL [ISC-CDL1-W15G, ISC-CDL1-WA15G]

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

การติดตั้ง
ความสูงในการติดตั้งท่ีแนะนาํคือ 2.3 ม. ถึง 2.75 ม. (7.5 ฟุต ถึง 9 ฟุต) โดยไม่
จาํเป็นตอ้งปรับตาํแหน่งเพิ่มเติม
ติดตั้งระดบัของอุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวใหต้รงทั้งแนวตั้งและแนวนอน
สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัไดท่ี้:

• บริเวณมุมหอ้ง โดยใชข้อบเอียงของฐานเคร่ืองตรวจจบั
• บนผนงัเรียบ โดยการติดฐานของอุปกรณ์ตรวจจบัเขา้กบัผนงัโดยตรง
• บนผนงัเรียบ โดยใชต้วัยดึเสริมสาํหรับติดตั้งแบบกิมบอล B328 หรือตวัยดึเสริมแบบปรับ

หมุนได ้B335
• บนเพดาน โดยใชต้วัยดึเสริมสาํหรับติดเพดาน B338

รูปแบบระยะครอบคลุม
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สาํหรับรุ่น ISC-CDL1-WA12G เท่าน้ัน
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สาํหรับรุ่นอ่ืนๆ

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

คุณสมบติั

Dimensions 120 มม. x 70 มม. x 55 มม.
(4.7 น้ิว x 2.75 น้ิว x 2.2 น้ิว)

Material พลาสติก ABS ทนแรงกระแทกสูง

Color ขาว

Terminal wire size Ø 0.40 มม. ถึง 1.29 มม.
(26 AWG ถึง 16 AWG)
(UL: 22 AWG ถึง 16 AWG)

สภาพแวดลอ้ม

Relative humidity 93% โดยไม่มีการควบแน่น

Temperature (operating) รุ่น G: -20° C ถึง +55° C (+4° F ถึง
+130° F)
รุ่น H: +5° C ถึง +40° C (+41° F ถึง
+104° F)
UL: 0°C ถึง +49°C (+32°F ถึง
+120°F)

คุณสมบติัทางไฟฟ้า

Current เปิดใชง้าน = 15 mA

(UL: กระแสไฟสูงสุด = 35 mA)

Voltage (operating) 9 VDC ถึง 15 VDC

Radio Frequency Interference
(RFI) Immunity

ไม่มีสญัญาณเตือน หรือการตั้งค่าสาํหรับความถ่ี
วกิฤตในช่วงตั้งแต่ 150 kHz ถึง 2.7 GHz
เม่ือความเขม้สนามนอ้ยกวา่ 10 V/m

เอาตพ์ตุ

รีเลยเ์ตือนภยั รีเลยแ์จง้ปัญหา อตัราขณะหนา้สมัผสัปิดปกติ (NC) ท่ีมีการ
ตรวจสอบ แบบโซลิดสเตทสาํหรับ <100
mA, 25 V, 2.5W

Tamper อตัราขณะหนา้สมัผสัปิดปกติ (NC) ท่ีมีการ
ตรวจสอบสาํหรับ <100 mA, 25 V,
2.5W

ตวัตา้นทานปลายสายวงจร: ขณะเตือนภยั: 1.0 k, 2.2 k
ขณะโดนงดัแงะ: 1.0 k, 2.2 k, 33 k
ขณะเกิดปัญหา: 2.2 k, 12 k
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ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA15G พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด
ระยะ 50 ฟุต (15 ม.)
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 15 ม. x 15 ม. (50 ฟุต x 50 ฟุต) และระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA15G

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA15G-CHI พร้อมระบบตรวจจบัการ-
ปกปิด ระยะ 50 ฟุต (15 ม.)
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 15 ม. x 15 ม. (50 ฟุต x 50 ฟุต) และระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.525 GHz สาํหรับใชใ้นประเทศจีน
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA15G-CHI

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA12G พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด
ระยะ 40 ฟุต (12 ม.)
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA12G

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA12G-CHI พร้อมระบบตรวจจบัการ-
ปกปิด ระยะ 40 ฟุต (12 ม.)
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.525 GHz สาํหรับใชใ้นประเทศจีน
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA12G-CHI

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA15GE พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด
ระยะ 50 ฟุต (15 ม.)
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 15 ม. x 15 ม. (50 ฟุต x 50 ฟุต) และระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.52 ถึง 10.55 GHz สาํหรับใชใ้นยโุรป โดยจาํกดัการใชง้านบางส่วน
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA15GE

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-CDL1-WA15HE พร้อมระบบตรวจจบัการปกปิด
ระยะ 15 ม. สาํหรับ FR
มาพร้อม PIR และระบบตรวจจบัดว้ยเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟ โดยมีรูปแบบระยะครอบคลุม
ท่ี 15 ม. x 15 ม. (50 ฟุต x 50 ฟุต) และระบบตรวจจบัการปกปิด ความถ่ี:
10.57 ถึง 10.60 GHz สาํหรับใชใ้นประเทศฝร่ังเศส
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-CDL1-WA15HE

อุปกรณ์เสริม
ตวัยดึสาํหรับติดตั้งแบบกิมบอล B328
ติดตั้งบนกล่องไฟฟ้า และสามารถปรับองศาของอุปกรณ์ตรวจจบั สายไฟซ่อนอยูภ่ายใน
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B328

B335-3 ตวัยดึชนิดตํ่าแบบปรับหมุนได้
ตวัยดึอเนกประสงคช์นิดตํ่าแบบปรับหมุนไดส้าํหรับติดตั้งบนผนงั ช่วงของการหมุนตามแนวด่ิงคือ
+10° ถึง -20°, ช่วงของการหมุนตามแนวนอนคือ ±25°
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B335-3

B338 ตวัยดึสาํหรับติดตั้งบนเพดานอเนกประสงค์
Swiveling universal bracket for ceiling mounting. The
vertical swivel range is +7° to -16°, while the horizontal
swivel range is ±45°.
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B338
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