
 

 

 

 

   

 

Onzichtbare gronddetectie ( leacky Coax ) 

Het Radio Perimeter Systeem is een ondergronds onzichtbaar actief systeem 
geschikt voor de hoogste risicoklassen met zo goed als onbegrensde afstanden. De 
werking van het systeem is gebaseerd op verstoringen die ontstaan in een 
opgebouwd  elektromagnetische veld veroorzaakt door bewegingen van indringers, 
voertuigen e.d. met een bepaald “volume”. Het elektromagnetische veld wordt niet 
alleen bovengronds maar ook ondergronds opgebouwd waardoor het RPS systeem 
ook uitermate geschikt is voor de beveiliging van graafrisico’s. Het systeem kan in 
werkelijk alle bodemsituaties worden toegepast, dus ook in betonvloeren. Wel is 
bodemverbetering vaak noodzakelijk aangezien waterplassen in het detectieveld 
absoluut vermeden dienen te worden. Het systeem is in staat om grotere van 
kleinere objecten te onderscheiden (bijv. kleine dieren) en is immuun voor 
weersinvloeden.  Er kunnen geen voertuigen boven het systeem worden geparkeerd 
en het detectieveld dient vrij te blijven van voorwerpen. Het RPS Systeem is 
ongevoelig voor trillingen in de bodem die veroorzaakt worden door bijv. verkeer en 
spoorlijnen.  

  

  
 

 

 

RPS- Radio Perimeter Systeem 
“Leacky Coax” gronddetectie 

 

 Onzichtbaar actief systeem 

 Geschikt voor de hoogste 

risicogroepen 

 Geschikt voor alle bodemsoorten 

 Toepasbaar onder alle bestratingen, 

ook beton 

 Toepasbaar in heuvelachtig terrein 

en bebost gebied 

 Volume detectie 

 Maximaal 19,2 Km in multiplex 

uitvoering 

 Reageert niet op trillingen of 

drukveranderingen 

 Intelligente digitale signaalanalyse  

 Gevoeligheid nauwkeurig instelbaar 

 Zeer betrouwbaar 

 Ongevoelig voor  

weersomstandigheden 

 Lange levensduur en onderhoudarm 

 

 

 

Kenmerken 
RPS gronddetectie 
 

GPS Perimeter Systems BV 

De Chamotte 2  4191 GT Geldermalsen 

Tel: +31 (0)345 630503 

Fax: +31 (0)345 630508 

E-mail: info@terreinbeveiliging.com 

Internet: www.terreinbeveiliging.com 

KvK: 30237841 

RPS onzichtbare gronddetectie 

 

http://www.terreinbeveiliging.com/


 

 

 

     

De werking is gebaseerd op 2 ondergrondse kabels ( zender en ontvanger) die ca. 1.5 meter uit elkaar worden 
begraven en waartussen een electro- magnetisch veld wordt opgebouwd. Elke “volumetrische” beweging/verstoring  in 
dit veld wordt door de digitale microprocessor geanalyseerd en in een voor– en hoofdalarm omgezet. Het RPS 
Systeem detecteert bewegingen zowel onder als ook boven het maaiveld. Elke sensor is in staat om 2 alarmzones van 
150 meter te bewaken zodat in Multiplex uitvoering 19.2 Kilometer perimeter bewaakt kan worden. 
  

  

  

 

 

Technische gegevens 
 

 

 Behuizing:    “19” Rack uitvoering  

 Voeding:    230Vac/ 55V 

 Detectie:    per zone van 150 m, detectiebreedte flexibel maar maximaal 1,5 -2,0 meter  

 Maximale reikwijdte:  per Interface 2x150 meter, Middels 115kBaud/databus protocol max. 64 interfaces = 19,2 Km 

    Maximale lengte databus is 10 Kilometer (5 Kilometer redundant) 

 Uitgangen:   Klantspecifiek middels  „19“ relaiskaarten met 8/16 uitgangen vrij toewijsbaar 

    Klantspecifiek middels Windows Management Software en grafische interface 

 Programmering:  Dipswitch setting en Software (niet meegeleverd) 

 

 

Zie ook het productblad betreffende het Multiplex2000 protocol 
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