
Ważne informacje dotyczące nowych detektorów ruchu MAGIC 

Dlaczego następuje wymiana (pokoleniowa) czujek Vanderbilt? 

Nasze dotychczasowe portfolio czujek charakteryzowało się : 

 Wysoką i skuteczną detekcją intruza opartej na optyce lustrzanej i zaawansowanych

opatentowanych algorytmach obróbki sygnału VISATEC i MATCHTEC

 Czarnym lustrem typu: Triplex

 Eleganckim wzornictwem

 Ugruntowaną od wielu lat pozycją najlepszych w swoich klasach czujek na rynku.

ale ….. 


 Jest to relatywnie „stara” rodzina czujek (np. IR120 ma już 13 lat)

 Pojawiają problemy z dostępnością komponentów do produkcji

 Jest duża różnorodność wersji (różnorodność wzornicza: wymiary, kolor okna detekcyjnego itp.)

 Wchodzą nowe (ostrzejsze) regulacje EMC (od czerwca 2014)

 Tak jak w każdej dziedzinie elektroniki konieczna jest wymiana pokoleniowa urządzeń związana

z postępem technologicznym i rozwojem funkcjonalności systemów alarmowych.

Dlaczego nowe czujki są MAGICZNE 

Wyjątkowa stabilność działania.  
Koncepcja szeroko pojętego zabezpieczenia zrealizowana w czujkach nowej generacji z serii MAGIC 
czyni je niewrażliwymi na takie problemy w otoczeniu jak: przeciągi, fluktuacje temperatury, zakłócenia 
elektromagnetyczne czy zwodnicze błyski światła białego. 

Bezpieczna detekcja  
Opatentowana, lustrzana optyka daje jednorodną czułość charakterystyki w całym zakresie działania oraz 
dodatkowa „wiązka” patrząca pod siebie, gwarantują wysoki poziom wykrywania. Mikroprocesorowa i 
wielokryteriowa obróbka sygnału ze sprawdzonymi w poprzednich generacjach czujek, ale 
udoskonalonymi algorytmami, VISATEC i MATCHTEC - inteligentnie i pewnie różnicują sygnały 
zakłócające i te pochodzące od włamywacza. 

Najwyższy stopień pewności działania  
Wysoka jakość podzespołów oraz funkcja okresowego automatycznego testu pirosensora i 
układów elektronicznych gwarantują odpowiedzialne działanie czujek. 

Energooszczędność - czujki o najmniejszym poborze prądu jakie można spotkać na rynku  

Niespotykany w dotychczasowych konstrukcjach niski pobór 

prądu (średnio trzy razy mniejszy niż w standardowych 

czujkach) daje możliwość znacznego obniżenia kosztów 

systemów alarmowych poprzez stosowanie mniejszej a 

niezbędnej dla oczekiwanego czasu podtrzymania ilości 

zasilaczy i akumulatorów. 

Złoty medal na targach SECUREX 2014  
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Multiple Sensor Filter

Najwyższa odporność na (czujnik z wielostopniowym filtrem) 

zakłócenia 

Advanced Imaging of Detection Zones

Jednorodny zakres czułości w całym (zaawansowane pokrycie stref dozorowych) 

obszarze działania 

Great Detection Performance

duża czułość detekcji z wysoką (doskonała jakość detekcji) 

odpornością na zakłócenia 

Integrated Antimasking Optics

Antymasking zintegrowany z lustrem: (zintegrowany Antymasking) 

całkowita ochrona okna detekcyjnego 

Compact Design

płaska konstrukcja, jednakowa dla (kompaktowy wygląd) 

wszystkich czujek 

 Czujki MAGIC – portfolio
 Tylko dwa rozmiary niezależnie od typu czujki (PIR, PIR + MW oraz PIR+Amask)

o jeden dla wszystkich czujek o zasięgu 12m

o jeden dla wszystkich czujek o zasięgu 18m

 Brak widocznych zewnętrznych różnic między (wszystkie czujki wyglądają tak

samo): o czujkami PIR a dualnymi

o Stopniem zabezpieczenia: Grade 2 a Grade 3 (anti-mask)

 Dodatkowe akcesoria pozwalające np. na montaż podtynkowy czujek czy na kolorowych
powierzchniach.

 Wymienne lustra (kurtyna, zasięg 20 i 30m odpowiednio)

 Intruz musi liczyć się z najwyższym poziomem zabezpieczenia

Instalacja MAGIC – oszczędność czasu i energii 

 Łatwa, wykluczająca pomyłki i szybka instalacja

o Fabrycznie zainstalowane zestawy rezystorów charakterystycznych i końca linii (EoL) do

central SPC/Sintony.

o Brak okablowania rezystorów – patrz poniższe rysunki.

o Montaż / demontaż rezystorów bez prosty i łatwy – nie wymaga żadnych narzędzi.

o Podłączenie tylko zasilania i styków alarmowych ponieważ czujki mają konstrukcję
dwuczęściową (znaną z poprzednich czujek serii IR).

2 / 4 



Połóż rezystor na 

szablon. 

Obetnij końcówki rezystora na właściwą długość  

włóż rezystor zgodnie z przeznaczeniem i dognij do obudowy czujki. Gotowe ! 

 Opis gniazda dla instalacji rezystorów

o Czujki MAGIC dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi rezystorami dla zastosowania w
centralach alarmowych SIEMENS (SINTONY i SPC) o wartości 2 razy 4k7 + 2k2 (dla czujki

z antymaskingiem).

W przypadku zastosowania czujek w systemach opartych na centralach wymagających
innych wartości rezystancji, wystarczy zwyczajnie wyciągnąć fabryczne rezystory i włożyć w
ich miejsce nowe.

o Stosuj rezystory szeregu E24 i właściwej dla danej centrali alarmowej rezystancji.

Moc rezystorów: 0,25W (rezystory o innej mocy mogą mieć końcówki, które nie będą

pasowały w otworki złącza).

o Przykładowy sposób montowania rezystorów charakterystycznych w czujce.

Szczegółowy opis kombinacji rezystorów znajduje się w Instrukcji Instalacji dołączanej do
czujki (patrz: pkt. 7, 8 i 9).
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o Sposób połączenia czujki z centralą alarmową

 Certyfikaty i świadectwa

o Zgodność z przyszłymi normami EMC: EN50130-4:2011

Częstotliwość do 2.7 GHz, Natężenie pole EM: 10V/m

o Zgodność z najnowszymi standardami

o VdS Klasse B, C

o EN50131-2 Grade 2/3 o
SBSC

o NFa2p type 2/3

….i wiele innych 
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