
Vinç Uyarý Cihazý

MBX-211

Bu cihaz mikrodalga gezer vinç uyarý cihazýdir. 
Karþýlýklý olarak kurulan alýcý / verici'den oluþan bu 
cihaz, algýlama alanlarý örtüþen iki vinç birbirine 
yaklaþtýðýnda, her iki tarafýn mikrodalgasý ortak 
olarak algýlanýr ve alarm sinyali uygular.

Bu cihaz açýk alanlarda kullanýlabilir. 
Mikrodalga sinyalleri ýþýk, yaðmur, rüzgar gibi 
etmenlerden etkilenmez.

Teknik Özellikler

Mikrodalga Tip

Geometrik ayarlama sistemi uygulanabilir 
ve algýlama hassasiyeti yüksektir.

Bu cihaz mükemmel, oldukça doðru algýlama 
yapar ve horn antenin yönlendiriciliði ile 
geometrik ayar sisteminden dolayý herhangi bir 
titreþim olduðunda eksenel kayma olmaz.
Güç frekansýnýn senkron ayarýndan dolayý farklý 
yapýlardan geri yansýyýp cihaza gelen  
dalgalardan veya farklý cihazlarýn kanallarýnýn 
yapacaðý parazitlerden dolayý hatalý bir iþlev 
yapmaz. 

Alýnan ve verilen mikrodalgalarý 
gözlemlemek / denetlemek için monitör çýkýþý 
temin edilmiþtir.
Cihaz montaj çýkýþýný ayarlayarak, algýlama 
mesafesinden vinç baðlantý noktasýna, 
devreyi kilitlemeksizin, seri olarak çýkýþ 

Model No

Tip

Çaliþma Gerilimi

Akým Tüketimi

Algýlama Mesafesi

Histeresiz

Kontrol Çýkýþý

Cevap Süresi

Alarm Çýkýþý

Gösterge Lambalarý

Hassasiyet Ayarý

Baðlantý

Ortam Sýcaklýðý / Nemi

Titreþim Rezistansý

Darbe Rezistansý

Muhafaza Kutusu

Aðýrlýk

MBX-211

100 - 110VAC / 200 - 220VAC(±10% 50/60Hz)

3.5VA ya da daha az

20° lik açýyla kurulduðunda 0-20 m (önerilen) / 45° lik açýyla kurulduðunda 10-40 m (max)

Algýlama mesafesinin %15 i veya daha azý

1C Röle kontak (250VAC 5A, 30VDC 5A, cosö=1)

50ms veya daha az, (çevirildiðinde 400ms veya daha az)

1C Röle kontak (250VAC 5A, 30VDC 5A, cosö=1)

Güç, çalýþma, arýza(Normal, iletim arýzasý, alýþ arýzasý)

Yön ayarlayýcý : 5 adým(5 dB) , ince ayarlayýcý: 5 dB

M4 vida uçlu, 3.5 mm² lik uygulama kablosu

-10 - +55 °C / 45 - 85%RH

10 - 55Hz çift genlik X, Y ve Z yönlerinde her 2 saatte 1.5mm
2 196m/s (20G) X, Y ve Z yönlerinde her 10 seferde

Çelik plaka (SPCC)

Yaklaþýk 12 kg

Mikrodalga Tip

Not:Dýþ ortamda kullanýldýðýnda, yoðun yaðýþ veya fýrtýna olduðunda uyarý çýkýþý arýza olduðunu belirtecektir.
 Yaðmur geçirmez kýlýf seçenek dahilinde temin edilebilir.

*Alýþ seviyesi ¼ e düþtüðü durumda, yaklaþýk 10 saniye sonra çalýþýr.

Hareket doðrultusu Hareket doðrultusu

MBX-211
  A
Vinç

  A
Vinç

  B
Vinç

Algýlama 
 Menzili

Algýlanmayan
        Alan

Algýlanmayan
        Alan

Algýlanabilir Alan

30°
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