
Detectores Acústicos de Quebra de Vidro

Os detectores de quebra de vidro ViTRON proporcionam uma importante proteção
perimetral para vitrines e residências.  A principal vantagem é a supervisão da quebra do
vidro, emitindo alarme e assustando os ladrões enquanto ainda estão do lado de fora.
O microprocessador do ViTRON utiliza um modelo único de análise das freqüências e
seqüências acústicas características da quebra de vidros emoldurados, proporcionando
uma  superior detecção combinada com uma excelente imunidade contra falsos alarmes.
Estas unidades, fáceis de instalar e livres de regulagem detectam a ruptura de todos os
tipos e espessuras de vidros standard,  ignorando ao mesmo tempo a quebra de vidros
não-emoldurados e outras possíveis fontes de falsos alarmes.
ViTRON não requer Regulagem   – eliminando o “fator humano” e simplificando a instalação.
Isto é possível graças aos algoritmos de reconhecimento altamente confiáveis da Rokonet,
e porque a sensibilidade de cada detector é automaticamente calibrada durante a fabricação.
A flexibilidade de instalação do ViTRON é alta; montagem embutida, montagem em
superfície, montagem em cantos ou montagem com suporte giratório, em qualquer parede
ou teto. O suporte giratório opcional permite uma instalação e
desempenho excelentes em qualquer ambiente.
O ViTRON tem sido submetido a exaustivos testes onde
encaixes de vidro foram quebrados sob condições reais,
assegurando detecção segura quando o vidro
protegido é realmente rompido.
O beneficio adicional de ViTRON está em sua fácil
capacidade de realizar testes. O ViTRON Tester
permite testes no local incluindo a ativação do
relé de alarme, sem abrir a unidade.  Além disso,
um teste de supervisão automático de “microfone
inativo” é  real izado continuamente,
supervisionando os sons ambientais

ViTRON
Emite o alarme enquanto o intruso ainda está do lado de fora

Inteligência a Serviço da Segurança
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ViTRON Tester ™
Único Simulador de Quebra de Vidro
O VITRON Tester simula sons de quebra
de vidro para verificar a instalação apropriada
do do  VITRON.
Uma mensagem codificada audível transfere
o ViTRON para o modo de teste, sem ter o
incômodo de abrir as unidades do detector.
Este sofisticado verificador pode criar autênticos sons
de ruptura para uma completa gama de tipos de vidros.

Características do ViTRON Tester
● Padrão avançado de produção de quebra de vidros
● Modo completo de teste remoto elimina a 

necessidade de abrir o detector para testes
● Modos de operação Auto/Manual
● Indicação de bateria ativa através do LED

Características do ViTRON
● Baseado em um Padrão de Reconhecimento 

Acústico Microprocessado
● Livre de ajustes para uma confiável e fácil 

instalação
● Alcance de 9m (30pés)
● Protege todos os tipos de vidros emoldurados:

placa, temperado, laminado e com arame
● Montagem embutida (em caixa standard), montagem

em superfície, canto ou com suporte giratório opcional
● Microfone omnidirecional
● Teste remoto completo sem abrir a unidade
● Indicação de memória (trancada)
● Supervisão de microfone inativo

Você sabia?
● Centenas de milhares de detectores  ViTRON 

estão instalados com confiança em mais de 30 
países protegendo janelas por todo o mundo

● O ViTRON ultrapassou todos seus competidores
em um recente teste comparativo conduzido por
uma grande empresa internacional de instalações.

?

Código do Produto Descrição
RG61 ViTRON 9m
RG71FM ViTRON Plus 9m com montagem embutida
RG65 ViTRON Tester de Quebra de Vidro
RA66 Suporte giratório para ViTRON

Especificações
Tipos de vidro:
Espessura do vidro:
Voltagem de Operação: 9 a 16VDC
Consumo de Corrente:  20mA / 12VDC
Contatos de alarme: NC, 50mA, 24VDC
Contato de Tamper: NC, 0.5A, 24VDC
Sensor acústico: Microfone omnidirecional
Temperatura de operação:
0˚C a 55˚C (32˚F a 131˚F)
Temperatura de armazenagem:
-20˚C a 60˚C (-4˚F a 140˚F)

Dimensões:

Placa, temperado, laminado e com arame
3, 4.8 e 6 mm (1/8, 3/16 e 1/4 pol)

ViTRON ViTRON Plus

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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87 x 51 x 29mm (3.4 x 2 x 1.1 pol)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

71 x 50 x 25mm (2.8 x 1.94 x 0.97 pol)
Com placa embutida de montagem

115 x 76 x 30.8mm (4.52 x 3 x 1.2 pol)

Placa, temperado, laminado e com arame
3, 4.8 e 6 mm (1/8, 3/16 e 1/4 pol)

Aplicado para
RG61 & RG71FM
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ISRAEL - Rokonet Electronics Ltd.
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