
 

     

 

 

De Newton2 is een actief infrarood detectiesysteem wat bij de juiste 
toepassing een goede  oplossing kan zijn. De Newton2 is als set leverbaar 
compleet met behuizing voor montage tegen de muur en als losse kits voor in 
een zuil van 1 tot 3 meter hoog. Een kit bestaat uit 2 optische delen en een 
elektronische controle-eenheid in de uitvoering  TX of RX. Elk optisch deel is 
met een thermosstatisch geregelde verwarming uitgevoerd om condens en 
bevriezing te voorkomen. Het bereik van deze actief infrarood systemen is 50 
-100 of 200 meter. De kits zijn op verschillende kanalen in te stellen en tevens 
in “master” en “slave” setting. Dit maakt het mogelijk meerdere optische delen 
naast of achter elkaar te plaatsen zonder dat er interferentie optreed.  
De elektronische controle-eenheid maakt het mogelijk het systeem in AND of 
OR te schakelen, wat de stabiele factor enorm opwaardeert. Tevens is het 
mogelijk de reactie tijd in te stellen van 50 tot 700ms. De variabele reactietijd  
maakt het mogelijk de systemen in midden-  en hoog- risico projecten toe te 
passen. Het instellen en afregelen van de Newton2 is eenvoudig met een 
akoestisch signaal op de controle-eenheid uit te voeren 
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Actief infrarood detectiesysteem 

 

 

 Hoogwaardige detectie  

 Veelzijdige toepassingen 

 Infrarood technologie 

 Bereik 50 - 100 of 200 meter 

 Zuilen in 1 - 2 of 3 meter 

 Bi-optic techniek 

 IP 65 

 Geïntegreerde verwarming 

met thermostaat 

 Eenvoudige installatie 

 AND of OR schakeling 

 Reactietijd instelling 

 Akoestische hulp bij 

inregelen 

 Leverbaar als set compleet 

 Leverbaar in losse kitvorm 

 

Kenmerken 
Newton2 

 

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 

           De Newton2  is leverbaar met  meerdere optics in een zuil 

http://www.terreinbeveiliging.com/


 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Behuizing:  Hoogte zuil 1000/2000/3000 x 140 mm Ø , IP65, temperatuurbereik -25 tot +55 ºC 

 Bereik:   50 - 100 of 200 meter, afhankelijk van type optic 

 Voeding:  13,8 Vdc 170mA met verwarming per optische unit of 230V bij gebruik voedingskit 

 Uitgangen zender: sabotage en storingscontact 

 Uitgangen ontvanger:  sabotage, storing en alarmcontact NC 

 Alarm respons time: 50 to 700ms 

 Uitlijning:  horizontaal 90°   verticaal 10° 

 IP   65 

 Instelling  optisch met behulp van akoestisch signaal   

  

  

 

 

Technische gegevens 
 

Leverbaar in complete sets en in samengestelde zuilen  
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 Kit in TX of RX 

 90° draaibaar horizontaal 

 Een van de vele toepassingen 


