
 

     

 

 

 

 

 

  

 

Grond-detectiesysteem 

LPS-G is een oppervlaktedetectie systeem, bestaande uit een sandwich 

van “Regupol”-matten met daartussen de sensorkabel en profiel strip aan 

elkaar gekleefd met  een speciale tape. Alles dient ter plaatse te worden 

samengesteld. Het LPS-G systeem is bijzonder geschikt als gevelopening 

detectie, voor onder opritten, voetpaden  en terrassen bedekt met 

bijvoorbeeld grind, tegels, klinkers, dolomiet  etc.  Let op: deze “Regupol”-

mat is water doorlatend maar kan niet tegen zonlicht en moet daarom altijd 

volledig zijn afgedekt. Het LPS-G systeem is leverbaar in pakketten van 

12,5m².  En is in elke vorm samen te stellen. Alle pakketten worden 

geleverd met een NL handleiding 

  

 

LPS-G Gronddetectie 
Oppervlaktedetectie voor in de grond 

 

• Uiterst betrouwbaar systeem 

• Onzichtbaar te verwerken 

• Geen ruimteverlies 

• Kan gebruikt worden onder 

grind, klinkers, tegels etc. 

• Buiten toepasbaar 

• Toe te passen als gevelopening 

detectiesysteem 

• Eenvoudige montage en 

installatie 

• Ongevoelig voor slechte 

weersomstandigheden 

• Ongevoelig voor 

elektromagnetische storingen 

en “blikseminslag” 

• Gevoeligheid nauwkeurig 

instelbaar 

• Handmatig en softwarematig in 

te regelen 

• Lange levensduur en 

onderhoudsarm 

• Integratie met inbraakdetectie- 

en video observatie apparatuur 

 

Kenmerken 
LPS-G detectiesysteem 

 

 

Tuinpad  onzichtbaar beveiligd met het LPS-G detectiesysteem  



 
     

• Behuizing:  IP56, 80x140x31mm (BxHxD), -30°/+70° temp, sabotagecontact 

• Voeding:  12V-24Vdc , 110mA bij in gebruik maximaal 500mA piekvermogen bij opstarten 

• Detectie:  Automatische initialisatie en referentiemeting, gevoeligheid te programmeren. 

• Uitgangen :  Alarm NC en Sabotage/fout  relais, Max. 42V/ 0,5A 

• Sensorkabel:  POF met PE-mantel 2,2 mm Ø,  

 

 

Werkingsprincipe: 

Een lichtspectrum wordt door de sensorkabel geleid en verandert van samenstelling bij iedere minimale verbuiging 
van deze sensorkabel, een intelligente detectiemodule zet dit om in een alarm. De gevoeligheid is nauwkeurig in te 
stellen. (zowel handmatig als softwarematig) NL handleiding wordt meegeleverd.  

 

Technische gegevens 
 

 

 

Het LPS-G detectiesysteem is uiterst flexibel, breed inzetbaar, effectief, duurzaam en 
betrouwbaar. 

Voorbeelden van  toepassingen zijn: 
 
1) Tuinpad bedekt met grind, stenen, tegels etc.. 
 
2) Terras bedekt met grind, stenen, tegels etc. 
 
3) Oprit bedekt met grind, klinkers, tegels etc. 
 
4) Bij deuren en ramen als gevelopening detectie. 
 
5) Voor andere en uitzonderlijke toepassingen, vraag naar de mogelijkheden. 

 

In iedere vorm samen te stellen 

GPS Perimeter Systems BV, Geldermalsen, tel. +31(0)345-630503, www.terreinbeveiliging.com 

Detectie weggewerkt in de oprit Gevelopening detectie in het grind 


