
 
    

 

Gevelopening detectiesysteem 

Het LPS detectiesysteem is een oppervlakte detectiesysteem vooral geschikt voor 

platte daken, grindoppervlakten, terrassen en overige tegel- en houtvloeren, voor 

zowel binnen- als buitengebruik. Een speciale “optische” sensorkabel wordt met extra 

toebehoren aangebracht onder de te beveiligen oppervlakte. Betreding van deze 

oppervlakte zal een verbuiging van de sensorkabel veroorzaken waardoor het “licht” 

dat door de kabel wordt geleid ook veranderd. Een speciale sensormodule zal deze 

verandering van het licht analyseren en indien nodig een alarm genereren. Doordat de 

sensorkabel onzichtbaar wordt aangebracht wordt de esthetica van het te beveiligen 

object geen geweld aangedaan. Het systeem is niet traceerbaar en daarom niet te 

saboteren. Zoals met alle onzichtbare detectiesystemen creëert het extra reactietijd en 

leidt het automatisch tot minder (vervolg)schade bij een indringing. Het LPS 

detectiesysteem heeft geen problemen met weersinvloeden, extreme 

temperatuurstijgingen, elektromagnetische storingen en inductieve ladingen 

veroorzaakt door blikseminslagen. Het is daarmee uitermate geschikt voor de 

beveiliging van daken en terrassen in zowel de zakelijke als de residentiële markt. 

  

 

LPS – “Licht” Perimetersysteem 
Dak, terras, grind- en overige oppervlakten detectie 

 

 Uiterst betrouwbaar systeem 

 Onzichtbaar en onvindbaar 

 Geen ruimteverlies 

 Voor nagenoeg alle platte daken en 

terras oppervlakten 

 Zowel binnen als buiten toepasbaar 

 Zeer kosteneffectief als gevelopening 

detectiesysteem 

 Eenvoudige montage en installatie 

 Ongevoelig voor omgevingssignalen 

en weersinvloeden 

 Ongevoelig voor elektromagnetische 

storingen en “blikseminslag” 

 Gevoeligheid nauwkeurig instelbaar 

 Lange levensduur en onderhoudsarm 

 Integratie met inbraakdetectie- en 

video observatie apparatuur 
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Tegelterras onzichtbaar beveiligd met het LPS Perimetersysteem 
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 Behuizing:  UV-bestendig, IP56, 80x140x31mm (BxHxD), -30°/+70° temp, sabotagecontact 

 Voeding:   Gelijkspanning 12V-30V of Wisselspanning 10V-24V, 110mA maximaal 

 Detectie:   Automatische initialisatie en referentiemeting, gevoeligheid instelbaar in 10 stappen 

 Alarmuitgangen:  Alarmrelais contact NC en Sabotage relaiscontact NO/NC, Max. 42V AC/DC – 0,5A 

 Maximale reikwijdte: d.m.v. matten 12,5m2 per module, d.m.v. roosters en tegels 25m2 per module 

 Sensorkabel:  Kunstofvezel met PE-mantel 2,2 mm Ø, maximaal 120meter per module 

 Ondermatten:  afmetingen: 10x1,25 meter of 12x0,50 meter 

 Roosters:  330x330x50mm, gewicht 11Kg/m2, 90 stuks benodigd voor 10m2 

 Tegels:   Betontegel 400x400x25mm met bijbehorende “centolock” detectiering 

 Binnenmat:  Rubbermat met V-groef, 6000x500x2mm 

 

 

 

Technische gegevens 
 

 

 

 

Het LPS detectiesysteem is uiterst flexibel en breed inzetbaar. Afhankelijk van de toepassing zijn er extra toebehoren die de 
montage en verwerking sterk vereenvoudigen. Door speciale toepassingspakketten aan te bieden kunnen er geen calculatie 
en projectiefouten worden gemaakt. In elk pakket zit voor de gewenste toepassing alle materialen en toebehoren in de juiste 
hoeveelheid gebaseerd op 6,25/12,5 of 25m2 detectieoppervlakte.  

De volgende toepassingsmogelijkheden zijn er : 

 Platte daken tot 15° hellingshoek d.m.v. ondermat onder nieuw aan te leggen daklaag of bestaande grindlaag 

 Platte daken tot 15° hellingshoek d.m.v. roosters bovenop bestaande daklaag 

 Tegelterras d.m.v. “passieve step sensoren”  

 Grindterras of pad d.m.v. ondermat of rooster alleen toepasbaar bij een gestabiliseerde ondergrond 

 Vlonderterras van hout d.m.v. “passieve step sensoren” alleen toepasbaar bij een gestabiliseerde ondergrond 

 Overige tuinaarde oppervlakten d.m.v. ondermat alleen toepasbaar bij een gestabiliseerde ondergrond 

 Vloerbedekking, laminaat en parketoppervlakten d.m.v. speciale binnenmat 
 
GPS Perimeter Systems B.V. werkt samen met speciaal opgeleide dakbedekkings bedrijven die het LPS systeem 
snel en vakkundig monteren. Daarmee is de betrouwbaarheid en levensduur van het systeem gegarandeerd. 
Vraagt u naar de mogelijkheden. 
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Dakdetectie d.m.v. roosters Terrasdetectie d.m.v. betontegel 


