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System V-Alert stanowi profesjonalne i wysoce skuteczne zabezpieczenie strefy obwodowej obiektu. Jest to system  składający 
się przede wszystkim z elektronicznych mikroprocesorowych sensorów. Urządzenia te nie posiadają części  ruchomych. 
Zostały zaprojektowane do wykrywania zmian położenia lub wibracji powodowanych przez próby cięcia,  niszczenia lub 
kradzieży elementów chronionych.

Status każdego zainstalowanego sensora jest monitorowany i analizowany w sposób ciągły poprzez kartę procesorową. 
Przedmiotowa karta wykrywa zmiany stanu poszczególnych sensorów porównując je ze stanami sensorów sąsiadujących. 
Rezultatem jest dokładna i wiarygodna zdolność wykrywania alarmu z poszczególnych czujników w danej aplikacji.

WSZECHSTRONNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA  
ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
WOJSKOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

SYSTEM OCHRONY OBWODOWEJ
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TYPOWE MIEJSCA INSTALACJI
ZEWNĘTRZNE
•  ogrodzenia obwodowe  

(np. siatka, panele zgrzewane, belki itp.)
•  ogrodzenia murowane, ściany  

(wykrywanie prób przebicia się)
•  konstrukcje stałe (np. dachy, wieże, rurociągi itp.)
•  obiekty przemysłowe i militarne
•  zbiorniki (np. gazu, wody itp.)
•  lotniska, elektrownie, rafinerie

WEWNĘTRZNE
•  wewnętrzne ściany oraz drzwi
•  sejfy, skarbce, wrzutniki monet
•  bankomaty, szafy komunikacyjne 

i rozdzielcze
•  serwerownie, szafy rackowe,  

rozdzielnie elektryczne
•  centra logistyczne (zabezpieczenie  

hal magazynowych)

SOLIDNA KONSTRUKCJA 
brak części ruchomych

NIEZALEŻNOŚĆ 
indywidualnie ustawiana czułość  

i niezależny sygnał alarmowy z sensorów

SZCZELNOŚĆ 
IP67 

stabilna praca w trudnych  
warunkach środowiskowych

ELASTYCZNOŚĆ 
dostosowanie parametrów detekcji  
w zależności od rodzaju konstrukcji

TECHNOLOGIA ACT 
skuteczna detekcja bez  

fałszywych alarmów

UNIWERSALNOŚĆ
jeden system mogący nadzorować wszystkie 

elementy chronionego obiektu

ZALETY PRODUKTU



VAC
Obudowa z zasilaczem, 
przygotowana do pracy  

w warunkach zewnętrznych.

VAPC
Moduł do obsługi dwóch  linii 

sensorowych. Do każdej  
 linii można podłączyć  

do 50 sensorów.

VARELAY 
Alternatywny moduł 

wyjść przekaźnikowych 
współpracujący z modułem 

VAPC. Do integracji  
z innymi systemami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie aat.pl

VACABLE
Przewód pozwalający  

na zainstalowanie  
sensorów lub linii sensorowych  

w dalszej odległości.

VAF3 
Przewód z sensorem 

(3 m przewodu = 1 sensor).
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