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Graag willen wij u  wijzen op de voordelen welke het MANTA systeem u gaat bieden: 

 

 
Manta Microwave detectie : 
 

 Hoogrisico detectie. 

 Actief beveiligingssysteem. 

 Niet gevoelig voor weersinvloeden. 

 Eenvoudige installatie. 

 Lage onderhoudskosten. 

 Boven iedere bodemsoort toepasbaar. 

 Digitale `Fuzzy Logic` techniek. 

 Volledige Anti-maskeer controle. 

 Aanpassing detectieveld aan buitenste zijden (FSTD). bij kleine bewegende obstakels. 

 Volledige zelftest controle. 

 Alarmgeheugen van de laatste 256 gebeurtenissen met datum en tijd. 

 Geïntegreerde audio/visuele uitlijn, looptest en evaluatie procedure. 

 Geïntegreerde RS485 seriële poort voor inregelen, testen en uitlezen alarmgeheugen 

middels “Wavetest” software (niet bijgeleverd) lokaal of op afstand. 
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Manta: 
 

De Microwave detector is opgebouwd uit een zender en 

ontvanger. Door deze opbouw is de detector zeer stabiel 

m.a.w. hij detecteert alleen tussen de zender en ontvanger op 

een van te voren afgesteld patroon. 

 

Door `Fuzzy Side Target Discrimination` (FSTD) is de 

Manta in staat om lastig bewegende obstakels aan de 

buitenzijden van het detectieveld zoals “ slappe” hekwerken 

en bewegende struiken weg te filteren en zodoende het 

detectieveld aan te passen. 
 

De Manta heeft dankzij zijn volledig nieuwe ontwerp van de microgolf antenne een hoge en 

smalle detectiebundel. De detector is klein van formaat en heeft een attractief uiterlijk. Het is 

dan ook een product wat bij uitstek geschikt is voor detectie op plaatsen waar nagenoeg geen 

ruimte is en esthetica een belangrijk punt is. 

 

De Manta is verkrijgbaar in een 50 en 80 meter versie. De frequenties zijn instelbaar over 16 

kanalen zodat interventie onderling niet voorkomt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandmontage      Paalmontage 

 

De Manta systemen zijn eenvoudig te plaatsen. De zender en ontvanger kunnen aan een muur 

of paal worden gemonteerd. We kennen speciale montagebeugels en palen voor deze sets. 

 

Typische opstelling: 
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Pos. A 
 

Totaal materiaal t.b.v. MANTA systeem       

Bestaande uit: 

   x set Manta 50E digital fuzzy logic  

   x set Manta 80E digital fuzzy logic  

 Benodigde RVS steunen en of palen. 

 

Pos. B 
 

In bedrijf stellen van het project       

De volgende werkzaamheden zullen door ons worden uitgevoerd: 

 Projectie, support en controle 

 Controle werkzaamheden. 

 Het afregelen van de geleverde apparatuur. 

 De oplevering aan u. 

 

Uitsluitingen: 

 Het monteren en naar binnen brengen van de bekabeling. 

 Het monteren en aansluiten van de radarkoppen. 

 Het leveren van accu’s t.b.v. de noodstroom voorziening.  

 Het aansluiten op de (bestaande) beveiligingsinstallatie.  

 Het verzorgen van revisietekeningen en fotomateriaal. 

   

Pos. C 
 

In samenwerking met ons aannemersbedrijf worden de volgende   

grondwerkzaamheden verricht:  

 graafwerk t.b.v. de bekabeling. 

 graafwerk t.b.v. betonsokkel Manta palen. 

 betonsokkel storten. 

 afwerken. 

 
Stagnatie veroorzaakt door obstakels en/of andere niet waarneembare belemmeringen in de grond 

worden na overleg verrekend. ( bv. Puin, beton, stabilisatie, slak etc. )  

Inboetmateriaal door opdrachtgever te verzorgen, zoals stenen, grind, zand, beplanting etc.  

 

Indien u een ander aannemers/hoveniersbedrijf in handen neemt dan vernemen wij dat graag van u. 

Uitleg omtrent de uit te voeren werkzaamheden aan dit bedrijf brengen extra kosten van € 315,00 per 

bezoek met zich mee. De coördinatie van het geheel ligt bij de opdrachtgever/installateur. 

 

Bekabeling:   
 

Iedere Manta eenheid (zowel zender als ontvanger) wordt gevoed met 13,8 Vdc. Naar iedere kop komt 

dus een voedingskabel en een afgeschermde signaalkabel met minimaal 3 aderparen. In het geval van 

toepassing in een managementsysteem en gebruik van de IBS wordt er naar iedere kop een RS 

485 busverbinding gelegd. 
 

 

 

 


