
 

     

 

  

 

Zichtbare velddetectie 

De Pythagoras is een Multi detectiesysteem dat speciaal ontworpen is om lastige 
omgevingsinvloeden te elimineren. In de basisuitvoering bestaat de Pythagoras uit 3 
sensoren, inclusief verwarming en thermostaat. ( 1 microgolf barrière en 2 actief 
infrarood barrières) en is uitbreidbaar tot maximaal 4 actief infrarood barrières.  
De microprocessor met “ Fuzzy Logic” techniek evalueert de signalen van  
de verschillende sensoren en waarborgt daarmee een optimale werking voor  
specifieke omstandigheden waarin de Pythagoras kan functioneren.   
Deze detector is daarmee uitermate geschikt voor de detectie van smallere 
doorgangen en die situaties waar door ruimtegebrek of bewegende obstakels aan de 
zijkant (bijvoorbeeld een slap hek) microgolf detectie niet toegepast kan worden. 
Toepassingsgebieden zijn bij uitstek distributie– en opslagcentra met diverse obstakels 
zoals containers en vrachtwagen nabij een hekwerk. De Pythagoras laat zich  
eenvoudig installeren zonder extra special gereedschap dankzij het geïntegreerde 
uitrichtsysteem met visuele uitlezing en audiosignaal t.b.v. uitlijnen, evaluatie en testen.  

  

Pythagoras Multi detector  
Multi Detectie Systeem  

 

 

 

 

 Hoogwaardige detectie  

 Multi detectiesysteem 

 Veelzijdige toepassingen 

 Radar detectie 

 Infrarood detectie 

 Doppler detectie (optie) 

 Bereik 100 of 160 meter 

 Zuilen in 2 of 3 meter 

 Fuzzy Logic techniek 

 Dubbele beam techniek 

 Geassembleerd geleverd 

 RS485 connectie 

 IP 65 

 Geïntegreerde verwarming 

met thermostaat 

 Eenvoudige installatie 

 Ook leverbaar met 

dopplerradar als 3
de

 detector 

 

Kenmerken 
Pythagoras 
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De Pythagoras bestaat uit een combinatie van Mircogolf  en infrarood barrières 

http://www.terreinbeveiliging.com/


 
 

     

Een van de toepassingsmogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 Behuizing:  Hoogte 2000/3000 x 140 Ø , IP44, temperatuurbereik -25 tot +65 ºC 

 Bereik:   leverbaar in 100 en 160 meter uitvoering 

 Voeding:  13,8 Vdc 100 mA of 230Vac bij gebruik voedingskit 

 Uitgangen zender: sabotagecontact en storingscontact 

 Uitgangen ontvanger:  sabotagecontact, storingscontact en alarmcontact 

 Detectie:  Een combinatie van actief infrarood en microgolf technologie  

  

 

 

Technische gegevens 
 

Eenvoudige installatie  
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