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Voordelen op een rij:

Toepassing in woonhuis, kantoor, winkel en magazijn

IJzersterke technologische eigenschappen

Gelijkmatig en stabiele detectiegevoeligheid

Een hoge ongewenste alarmreductie

Esthetisch verantwoorde vormgeving en beperkte afmetingen

Digitale temperatuur compensatie

Honeywell Security

De CX-502AM plus is voorzien van het gepatenteerde
“Double Conductive Shielding” voor extra bescherming
tegen inschijnende autolampen en gereflecteerd zonlicht
(50.000 Lux). 

De toegepaste geavanceerde temperatuurcompensatie en
het Quad Zone Logic maken deze melder tot één van de
meest stabiele melders. 

Het opneemelement is volledig afgeschermd voor tocht en
insecten. Het alarmcontact is nagenoeg geluidloos en niet
met een magneet te saboteren. 

Het anti mask circuit is d.m.v. een aansluitklem in de 
melder, vanuit het controlepaneel, in- en uit te schakelen.
Anti mask detectie treedt in werking, zodra de lens wordt
afgeplakt en/of indien de detector op korte afstand wordt
geblokkeerd. De CX-502AM plus heeft een selfcheck 
functie die de goede werking garandeert. 

Daar het uiterlijk gelijk is aan de CX-502, wordt de detector
ook wel omschreven als de gecamoufleerde anti mask
detector.

Optex CX502AM plus.qxp  1-10-2004  13:42  Pagina 1



Optex CX-502AM plus
Anti mask passief infrarood detector

Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringssysteem. Derhalve kunnen 
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of
indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.

Honeywell Security, Ampèrestraat 41, 1446 TR  Purmerend, Tel.: 0299 - 419 000, Fax: 0299 - 419 050
www.honeywell.com/security

90.198 Honeywell Security 10/2004. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Detectiebereik : 15 x 15 m
Kijkhoek : 85°
Detectiezones : 82
Kruipdetectie : ja
Optiek : fresnellens
Montage : muur/hoek
Plafond-/muurbeugel: optie
Montage hoogte : 1,8 - 3 m
Witlichtfilter : > 50.000 Lux
RFI-afscherming : > 30 V/m
Voeding : 9 tot 18 Vdc
Stroomverbruik : 19 mA
Werkingstemperatuur: -20°C tot +50°C
Temperatuur- : ja
compensatie 
Instellingen - LED aan/uit:

d.m.v. schakelaar of
sturing via centrale

- pulscount:
d.m.v. schakelaar

- gevoeligheid:
d.m.v. schakelaar

- bereik:
n.v.t. 

Afmeting (b x h x d) : 70 x 115 x 52 mm
Toepassing : woning, winkel,

bedrijf, etc.
Niveau : Ed, Es, En, Ez
Certificering : In aanvraag

ARTIKELGEGEVENS

Art.nr. 11.467 : CX-502AM plus

GERELATEERDE PRODUCTEN

Art.nr. 11.152 : FA-3 wandbeugel
Art.nr. 15.575 : FL-60N 

longbeam lens: 
24 x 2,3 m/
kijkhoek 6°/
22 detectievelden

Lens

Behuizing

Led indicatoren

Kabeldoorvoer

Sabotage schakelaar

Instelling gevoeligheid 

Opneem element 
(Double Conductive Shielded)

Aansluit 
klemmenstrook

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Wide Angle
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