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Passzív infravörös piroelektromos technológia
Amikor a PYRO érzékelő előtt valaki elhalad, akkor az eszközön belül egy speciális lencsén keresztül az emberi test által 
generált hőmérsékletkülönbséget érzékeljük. Egy jelfeldolgozó algoritmus négy szempont szerint vizsgálja a szenzor adatait, 
hogy megelőzzük a hibás számlálást, amit esetleg a napsütés vagy a környező növényzet okozhat.
Az Eco-Counter által fejlesztett és szabadalmaztatott technológia két érzékelési csóvával működik, amelyek a szenzor 
különböző területeire vetítik a hősugárzást. A számláló egy szenzorral és egy processzoral dolgozik, ezáltal hihetetlenül hosszú 
az akkumulátor élettartama. 

Technológia Passzív infravörös piroelektromos
Kalibrálás Automatikusan kalibrálja magát
Érzékenység Állítható a mellékelt szoftverrel
Irány szerinti számlálás Kétirányú PYRO szenzorral lehetsége
Mérési keresztmetszet 1 méter / 4 méter / 15 méter

Akku üzemidő GSM/3G adatküldés esetén: 2 év
Kézi adatkiolvasás esetén: 10 év

Adattárolás 60 perces vagy 15 perces egységekben
Vízhatlanság IP 68

Memória 15 perces mentési időközönként: 330 nap
60 perces mentési időközönként: 640 nap

Működési hőmérséklet -40°C és +40°C között

Műszaki jellemzők

Külső méretek 100 mm x 40 mm x 20 mm 
Lencsék mérete Ø 10 mm; vastagsága: 0.7 mm
Kábel hossza 4 méter
Ellenállóság Bármilyen időjárásban használható
Lencse anyaga Nagy sűrűségű polietilén
Szenzor házának anyaga Kétirányú szenzor: PVC
Csatlakozás RJ45 
Érzékenység 1°C eltérés a környezethez képest
Termékváltozatok Az út közepén elhelyezve: 1m+1m / 4m+4m / 4m+15m /15m+15m
Elhelyezési magasság 70 - 80 cm 
Telepítés Szenzor magasságának beállítása, az útra merőlegesen

A számláló rendszer általános jellemzői

Közepes hatótávú PYRO szenzor - látószög és hatótáv

PYRO-Zoom - látószög és hatótáv

Termékleírás

PYRO SZÁMLÁLÓ

PYRO szenzor fapollerban

PYRO szenzor út széli 
fába rejtve

Kétirányú PYRO szenzor

14°-os szög

9°-os szög
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Termékleírás

PYRO SZÁMLÁLÓ

Valamennyi Eco-Counter számláló tervezése és gyártása Franciaországban történik.

Fémes felületek 
hővisszaverése

Mozgó tárgyak vagy
növények

Poller újrahasznosított fából

PYRO szenzor útszéli műtárgyba rejtve

A PYRO szenzor elrejthető autokláv eljárással kezelt fapollerba is, amelynek méretei: 1500 x 90 x 170 mm

140 cm

91 cm

8 cm

26 cm 

33 cm

29 cm

A PYRO szenzor lencséinek az ösvényre merőlegesen kell állniuk

70 - 80 cm

   26 cm

  33 cm
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Jó és rossz telepítési példák


