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Introductie 

RISCO Group is verheugd de release aan te kondigen van de draadloze DT AM gordijndetector 
voor buiten, onze nieuwste innovatie, die een aanvulling vormt op het uitgebreide aanbod van 
RISCO's buitendetectie oplossingen. De draadloze DT AM gordijndetector voor buiten biedt de 
beste detectieprestaties in zijn klasse en maakt het mogelijk om de indringer te detecteren 
alvorens hij het pand betreedt. 

De beste DT AM gordijndetector in zijn soort 

Door de combinatie van een geavanceerde K-Band radar met een PIR en een lichtsensor, 
maximaliseert de draadloze gordijndetector voor buiten de detectieprestaties en 
minimaliseert valse alarmen. Bovendien is de detector voorzien van een actieve IR Anti-Mask 
detectie tegen pogingen om de detector te beschadigen. 

Met de draadloze DT gordijndetector voor buiten kunnen RISCO-installateurs nu profiteren 
van superieure perimeterdetectie, evenals van uitgebreide configuratie en diagnostiek op 
afstand, beschikbaar via het bediendeel of CS. 

De draadloze DT gordijndetector voor buiten is compatibel met Agility en WiComm/WiComm 
Pro versie 5.15, LightSYS versie 5.80 en ProSYS Plus versie 1.2.1.17 en hoger. 

Eerste verdedigingslinie: het binnendringen verhinderen van 
indringers  

De draadloze DT gordijndetector voor buiten is een uitbreiding van de succesvolle Beyond 
outdoor detectie productlijn van RISCO Group, waardoor het nu mogelijk is om een compleet 
model voor alle buiten toepassingen te maken. Dit uitgebreide aanbod biedt een eerste 
verdedigingslinie, die voor meer veiligheid zorgt door indringers te detecteren terwijl ze nog 
buiten zijn. Het voorkomt daarom dat indringers toegang krijgen tot de mensen en 
waardevolle spullen binnenin. Klanten kunnen nu kiezen voor de RISCO 
buitendetectieoplossing die het meest geschikt is voor hun installatie.  

De draadloze DT gordijndetector voor buiten met 
de beste en nauwkeurigste beam van max. 1m 
groot en een aanpasbaar bereik tot 12m beschermt 
efficient smalle ruimtes langs muren, ramen, 
deuren of open ruimtes. Het waarschuwt voor 
indringers die de beam passeren, maar genereert 
geen alarm bij legitieme voorbijgangers die langs de beam lopen. Dit maakt vrije beweging aan 
beide zijden van de beam mogelijk. Zo kan de zone gedurende 24 uur ingeschakeld worden, 
zelfs wanneer het gebouw bezet is of voorbijgangers buiten het beschermde terrein lopen. 
Het is ook zeer nuttig voor eindgebruikers die het raam open willen laten wanneer ze thuis 
zijn, beschermd willen blijven en het per ongeluk activeren van het alarm willen vermijden 
welke kan optreden bij het gebruik van een gordijndetector voor binnen. 

De draadloze DT gordijndetector voor buiten is eenvoudig te installeren, hetzij direct op de 
muur, hetzij met de meegeleverde 90° beugel. Bovendien kan de PIR- en radargevoeligheid 
comfortabel worden ingesteld via het bediendeel of via CS voor een effectieve afregeling van 
het bereik tot 12 meter. 
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De draadloze DT gordijndetector voor buiten is discreet en bijna onzichtbaar in zijn uiterlijk. 
De detector is robuust en gemaakt van sterk UV-bestendig materiaal, waardoor verkleuring 
en degradatie vermeden wordt. De detector heeft ook een IP65 weerbestendige behuizing 
en is beschermd tegen binnendringend stof, regen, sneeuw en waterstralen.  



 

4 
 

Belangrijkste punten 
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 Draadloze gordijndetector, volledig geïntegreerd met RISCO's  

Alarmpanelen: 

• 12 m dekking met aanpasbaar bereik  

• Eenvoudige aanpassing van de PIR- en radargevoeligheid 
via het bediendeel of CS 

• Uitgebreide status- en diagnosemelding (alarm, anti mask, 
sabotage, lage batterij, etc.) 

• Draadloze Configuratie en -diagnose op afstand voor een 
eenvoudige installatie en efficiënt onderhoud 
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Nieuwe generatie draadloze detectietechnologieën met de 
meest geavanceerde algoritmes voor buitendetectie 

• Dual Technologie met K-band radar voor de hoogste 
detectienauwkeurigheid 

• Beste in zijn soort met zijn nauwkeurige PIR beam met een 
breedte van max. 1m  aan het eind van 12 m dekking.  

• Directe zonlicht immuniteit voor de beste prestaties, zelfs 
bij blootstelling aan koplampen van auto's en felle instraling 
van de zon. 
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Actieve IR Anti-Mask welke bescherming biedt tegen sabotage 
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Bestelinformatie 

 

Model Beschrijving Foto 

RWX107DT800A WL DT buitengordijn 868MHz 

 

RWX107DT400A WL DT buitengordijn 433MHz 

 

 

 


