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Voordelen op een rij:

Geen alarm bij huisdieren

Motion Analyser II

Witlichtfilter

RFI afscherming

Automatische temperatuurcompensatie

Spiegel optiek

Zelftestfunctie

Zeer laag stroomverbruik

Honeywell Security

Microprocessor gestuurde dubbeldetectoren

Het samenspel tussen “Motion Analyser II” en het

“Signature-herkenning” systeem maakt het mogelijk huis-

dieren te “herkennen” en deze niet te zien als indringer! De

Adaptieve techniek zorgt voor het continu bijstellen van de

radar bij wisselende omgevingsfactoren (zoals heaters en

ventilatoren), terwijl de Patroonherkenning een repeterende

storingsbron herkent en zal negeren. Er kan gekozen wor-

den uit twee gevoeligheidsinstellingen. De ‘kruipdetectie-

zone’ zorgt voor extra detectiegevoeligheid direct onder 

de melder. 

De DS825T en DS840T zijn microprocessor gestuurde dubbeldetectoren, uitgerust met “Motion Analyser II” voor het 

passief infrarood gedeelte en “Signature herkenning” voor het Raderdeel. Het “Signal Processing” systeem vergelijkt beide

signalen en bepaalt of het wel of geen alarm is.
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DS825T/840T Dubbeldetectoren

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringssysteem. Derhalve kunnen 
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of
indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.

Honeywell Security, Ampèrestraat 41, 1446 TR  Purmerend, Tel.: 0299 - 419 000, Fax: 0299 - 419 050
www.securityhouse.nl

90.224 Honeywell Security 03/2004. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
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SPECIFICATIES 

DS825T
Detectiemethode : PIR / Radar
Bereik : 7,6 x 7,6 m
Radartype : D.R.O.
Radarfrequentie : 10.525 GHz
Optiek PIR : spiegel
Kruipdetectiezone : Ja
Huisdieren : geen alarm bij max. 5

katten of één hond 
van max. 35 kg

Montage : muur / hoek 
Wandbeugel : optie
Ophanghoogte : 1,8 tot 2,4 m
Alarmuitgang : N.C. 
Sabotage-uitgang : N.C.
Voeding : 6 - 15 Vdc
Verbruik : 16 mA 
LED indicatie : aan/uit met jumper
Extra LED indicatie : storing
Filters : witlichtfilter 

10000 Lux
RFI afscherm. : 50 V/m
Werkingstemp. : -40 tot 49°C.
Zelftest : elke 12 uur
CE : ja

** : IKD01201-D

DS840T
Als DS825T, echter :
Bereik : 13 x 13 m

** : IKD01202-D

NOOT

Voor voorwaarden en restricties bij gebruik
in combinatie met huisdieren, verwijzen wij
u naar de  installatiehandleiding.

ARTIKELGEGEVENS

Art.nr. 11.280 : DS825T
Art.nr. 11.250 : DS840T
Art.nr. 16.110 : Wandbeugel

“Ons huisdier...

een huisgenoot 
die deel uitmaakt van het gezin.

Het is belangrijk 
de dingen die je lief hebt 
te beschermen.

Uiteindelijk ...
... willen we alleen het beste.”

Uw beste vriend: TriTechTM detectie

Dubbeldetectie was een uitstekende manier om uw woning te

beveiligen. De combinatie van Passief Infrarood- en Radar-

detectie gaf u een betrouwbare beveiliging, maar was onvriende-

lijk voor uw huisdieren.

De TriTechTM detectiemethode doet het beter. TriTechTM detectoren

gebruiken een ingebouwde mini-computer om de signalen te

analyseren. Deze detectoren “zien” uw huisdieren als 

“huisgenoten”, of het nu gaat om uw kat(ten) of uw kleine hond.

Met TriTechTM detectie kunnen uw huisdieren vrij rondlopen 

zonder dat zij een onnodig alarm veroorzaken! Het is de beste

detector voor u én uw huisgenoot.

TriTechTM. Vraag uw installateur om de installatievoorwaarden.
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