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u ตรวจสอบกาํแพงและประตูหอ้งมัน่คง ตูเ้ซฟ เคร่ืองรับฝากเงิน และเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั
ตลอด 24 ชัว่โมง

u การตั้งค่าระดบัความไวในการตรวจจบัดว้ยสวติช ์DIP

u เซ็นเซอร์ SENSTEC® และการประมวลผลสญัญาณตามไมโครคอมโทรลเลอร์

u การออกแบบลกัษณะท่ีไม่โดดเด่น

อุปกรณ์รุ่นต่อไปน้ีอยูใ่นหมวดอุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน ISN-SM Series:

รุ่น คุณสมบัติ

ISN-SM-50 • รัศมีการทาํงาน 4 ม.บนคอนกรีต
• พื้นท่ีการตรวจสอบ 50 เมตร2

ISN-SM-80 • รัศมีการทาํงาน 5 ม.บนคอนกรีต
• พื้นท่ีการตรวจสอบ 80 เมตร2

อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือนทาํหนา้ท่ีตรวจจบัวตัถุและพื้นผวิ เป็นการออกแบบลกัษณะท่ีไม่
โดดเด่น และสามารถติดตั้งไดอ้ยา่งสะดวกสบายแมใ้นพื้นท่ีแคบ อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน
ISN-SM ไดรั้บการออกแบบขึ้นเพื่อตรวจสอบตูเ้ซฟ ตูฝ้ากเงิน และตูก้ดเงินอตัโนมติั

ภาพรวมระบบ

ขณะทาํการตดัและเจาะผา่นวสัดุเช่นคอนกรีต เหลก็กลา้ หรือวสัดุสงัเคราะห์เสริมความแขง็แกร่ง
รูปแบบการสัน่สะเทือนจะมีค่าผดิปกติจากทัว่ไป เซ็นเซอร์ SENSTEC จะแปลงการสัน่
สะเทือนท่ีผดิปกติใหก้ลายเป็นสญัญาณไฟฟ้า การประมวลผลในอุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือนจะ
วเิคราะห์สญัญาณและเปรียบเทียบสญัญาณเหล่านั้นกบัช่วงความถ่ีโดยทัว่ไปของเคร่ืองมือท่ีใช้
สาํหรับเจาะตูเ้ซฟ ตูฝ้ากเงิน และอ่ืนๆ ถา้สญัญาณน้ีอยูใ่นช่วงความถ่ีท่ีกาํหนด อุปกรณ์ตรวจจบัการ
สัน่สะเทือนจะส่งสญัญาณฌตือนผา่นหนา้สมัผสัรีเลย์

ฟังกช์นั

การตรวจจบั
อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน ตรวจจบัการสัน่สะเทือนท่ีเกิดจากการระเบิด และเคร่ืองมือ เช่น
สวา่นหวัเพชร เคร่ืองอดัแบบกลไกและแบบไฮดรอลิก เคร่ืองตดัดว้ยเปลวไฟ เคร่ืองควบคุมความ
ร้อน หรือเคร่ืองฉีดนํ้าแรงดนัสูง

เซ็นเซอร์ SENSTEC และการประมวลผลสญัญาณดิจิตอล วเิคราะห์ความถ่ีช่วงแคบ ทาํให้
การตรวจจบัเช่ือถือได ้อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือนน้ีทนต่อผลกระทบทางสภาพแวดลอ้ม เช่น
อากาศ และเสียง

การตั้งค่าระดบัความไวในการตรวจจบัดว้ยสวติช ์DIP
สามารถตั้งค่าความไวในการตรวจจบัไดด้ว้ยการตั้งค่าสวติช ์DIP เลือกค่าความไวในการตรวจจบั
ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน วสัดุท่ีตรวจสอบ และการรบกวนสญัญาณ มีการตั้งค่าใหใ้ชด้งัต่อไปน้ี:

• เหลก็ 2.0 ม.
• เหลก็ 2.5 ม.
• คอนกรีต 4.0 ม.
• โหมดผูใ้ช ้พร้อมดว้ย SensTool

ซอฟตแ์วร์ SensTool
ซอฟตแ์วร์ SensTool สาํหรับพีซีมีตวัเลือกต่อไปน้ี:

• การเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ของโรงงาน
• การตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ตรวจจบั
• การเกบ็ขอ้มูล เช่น สญัญาณอินทิเกรเตอร์
• การเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัและการตรวจสอบแรงกระแทก

อุปกรณ์ยดึติด
อุปกรณ์ยดึติดเป็นอุปกรณ์เสริมสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน ISN-SM Series
เม่ือระบบเปิดทาํงาน อุปกรณ์ยดึติดทาํการตรวจสอบเซฟและหอ้งมัน่คงเพื่อป้องกนัการบุกรุกดว้ย
เคร่ืองมอทางความร้อนและเคร่ืองมือเชิงกล และการงดัแงะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อุปกรณ์ยดึติด
ประกอบดว้ยแผน่ตรวจจบั แผน่ประตู และแผงพกั
แผน่ตรวจจบัมีไมโครสวติชส์าํหรับตรวจสอบและหนา้สมัผสัแม่เหลก็ เม่ือระบบเปิดการทาํงาน
สวติชต์รวจสอบภายในแผน่ตรวจจบัจะปิดวงจร ถา้แผน่ตรวจจบัโผล่ข้ึนมาจากแผน่ประตู สวติช์
ตรวจสอบจะเปิด และทาํใหเ้กิดสญัญาณเตือนภยั
อุปกรณ์ตรวจจบัสามารถแขวนเอาไวบ้นแผงพกัไดใ้นระหวา่งเวลาทาํงาน



แผน่หมุน
แผน่หมุนเป็นอุปกรณ์เสริมสาํหรับอุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน ISN-SM Series แผน่
หมุนใชส้าํหรับตรวจสอบความปลอดภยัและหอ้งมัน่คงดว้ยรูสลกั ไมโครสวติชใ์นแผน่หมุนจะตรวจ
สอบการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวแบบหมุนใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต จะทาํใหเ้กิดสญัญาณเตือนภยั
ทนัที เม่ือระบบเปิดการทาํงาน แผน่หมุนจะปิดรูสลกัไดส้นิท เม่ือระบบปิดทาํงาน แผน่หมุนจะ
หมุนทาํมุม 90° กบัรูกญุแจ

การรับรองและการอนุมติั

 

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

เยอรมนี VdS G106071 [ISN-SM-50]

VdS G106072 [ISN-SM-80]

ยโุรป CE EN 61000-6-3:2007/A1:2011; EN
50130-4:2011 [ISN-SM-30, ISN-
SM-50]

รัสเซีย GOST ТС N RU Д-NL.МН09.В.00334 EAC

สหรัฐอเมริกา UL ANSR BP1448 - Intrusion Detection
Units [ISN-SM-50, ISN-SM-80]

FCC S0072FCC [GM710, GM730, GM760,
GMXS1, ISN-SM-30, ISN-SM-50, ISN-
SM-80, ISN-GMX-S1]

แคนาดา ULC ANSR7 BP1448 – Intrusion Detection
Units Certified for Canada

จีน CCC 2011031901000203 [ISN-SM-50,
ISN-SM-51-CHI, ISN-SM-80, ISN-
SM-30]

เนเธอร์แลนด์ NCP 06229520/AA/00 [ISN-SM-50]

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

คาํแนะนาํการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือนสามารถประกอบติดกบัแผน่เหลก็ไดโ้ดยตรงดว้ยพื้นผวิเรียบ พื้นผวิ
จะตอ้งไม่ทาสีและจะตอ้งมีความเบ่ียงเบนสูงุสด 0.1 มม. ถา้ไม่สามารถหาพื้นผวิท่ีมีสภาพดงัน้ี
ได ้ใหใชแ้ผน่ยดึ MXP0 แทน
อุปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือนไม่สามารถยดึติดกบัคอนกรีตเปลือยหรือฉาบผวิไดโ้ดยตรง

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

ระดบัความไวต่อแม่เหลก็ไฟฟ้า

ความเขา้กนัได:้ ดีกวา่ EN 50130-4

ความทนทานต่อสญัญาณ
รบกวน HF
(EN 61000-4-3):

ไม่มีการส่งสญัญาณเตือนหรือตั้งค่าท่ีความถ่ีวกิฤตภายในช่วง 1 MHz
ถึง 1000 MHz ท่ี > 30 V/m

โครงสร้าง

ขนาด: 8.9 ซม. x 8.9 ซม. x 2.2 ซม.
   

นํ้าหนกั: 0.320 กก.

เง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม

ความช้ืน (EN60721): ความช้ืนสมัพทัธ์มากถึง 95% ไม่เกิดการควบแน่น

การป้องกนัตวักล่อง (EN 60529,
EN 50102):

IP435

อุณหภูมิ (ขณะทาํงาน): -40 °C ถึง +70 °C

อุณหภูมิ (ในการเกบ็รักษา): -50 °C ถึง +70 °C

การทดสอบการทาํงาน

สาํหรับการทดสอบ: ตํ่า < 1.5 VDC
สูง > 3.5 VDC

ระยะเวลาในการทดสอบ (รวมทั้งตวัส่งสญัญาณ
การทดสอบ ISN-GMX-S1):

≤ 3 วนิาที

รัศมีการทาํงานตามพื้นท่ีท่ีตรวจสอบบนคอนกรีตและเหลก็สาํหรับเคร่ืองมือทุกชนิด รวมถึงเคร่ือง
มือท่ีใชค้วามร้อน

ISN-SM-50: รัศมี 4 ม. = พ้ืนท่ีครอบคลุม 50 ม.2

 

ISN-SM-80: รัศมี 5 ม. = พ้ืนท่ีครอบคลุม 80 ม.2

 

เอาตพ์ตุ

รีเลยส์ญัญาณเตือน (หนา้สมัผสัแบบเปล่ียน
สลบั):

หนา้สมัผสัจะปิดในโหมดเตรียมพร้อม (เปิดเม่ือ
มีสญัญาณเตือน) ไดรั้บการออกแบบสาํหรับ
30 VDC, 100 mA, ความตา้นทาน <
20 Ohm

เวลาหน่วงสญัญาณเตือน: ประมาณ 2.5 วนิาที

สวติชป้์องกนัการงดัแงะ/อุปกรณ์ป้องกนัการงดั
แงะออกจากผนงั:

หนา้สมัผสัจะปิดในโหมดเตรียมพร้อม (เปิดเม่ือ
มีสญัญาณเตือน) ไดรั้บการออกแบบสาํหรับ
30 VDC, 100 mA, ความตา้นทาน <
45 Ohm

การทดสอบการเช่ือมต่อ: สญัญาณอะนาลอ็กรวม

ขอ้กาํหนดดา้นกาํลงัไฟ

ปริมาณการใชก้าํลงัไฟท่ี
12 VDC:

สญัญาณเตือน: 6 mA

การเตรียมพร้อม: 3 mA

การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ: 8 VDC ถึง 16 VDC (12 V กาํหนดไว)้

สญัญาณเตือน: < 7 VDC

อินพตุสาํหรับการลดความไวซ่ึงควบคุมจากระยะไกล

สาํหรับการลด: ตํ่า < 1.5 VDC
สูง > 3.5 VDC

ลดเป็น: 1/8 ของค่าท่ีตั้งขณะนั้น

เคร่ืองหมายการคา้

SENSTEC® เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Siemens Building Technologies

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

อุปกรณ์เสริม
ISN-GMX-S1 เคร่ืองส่งสญัญาณการทดสอบ
สาํหรับติดตั้งใตอุ้ปกรณ์ตรวจจบัการสัน่สะเทือน ทดสอบเคร่ืองตรวจสอบ และหนา้สมัผสัระหวา่ง
เคร่ืองตรวจจบักบัวตัถุท่ีไดรั้บการป้องกนั
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISN-GMX-S1
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