
•  Imunidade a animais de estimação até 27 quilos (59 lbs)
•  Bateria de lítio pré-inserida
•  Imunidade a falsos alarmes
•  Dois níveis de sensibilidade selecionáveis
•  Montagem em superfície ou de canto com proteção contra violação
•  Controle de sensibilidade com compensação de temperatura
•  Superior luz branca e rejeição de ruído
•  Invólucro à prova de insetos e sujeira
•  Sinais de supervisão randomizados para verificações de integridade do sistema + 

solução de problemas
•  Detecção de bateria fraca

Detector de 
movimento imune a 
animais de 
estimação

DESCRIÇÃO

A série IRP-16SL é um detector de movimento PIR controlado por microprocessador que 
fornece detecção de qualidade e imunidade a animais de estimação de até 27 kg (59 lbs). 
Com algoritmos avançados de Adaptive Digital Signal Processing (ADSP), ele garante 
sensibilidade e confiabilidade superiores. Distingue-se pela notável duração da bateria de 4 
a 5,8 anos, este produto é a melhor opção para quem deseja desempenho excepcional 
combinado com bateria de longa duração. O IRP-16SL adota as mais recentes tecnologias 
de RF para fornecer transmissão de sinal de super velocidade e ampla faixa de 
comunicação, projetada para reduzir efetivamente as colisões de sinal e melhorar a vida 
útil da bateria.

PACOTES DE SERVIÇOS

• Comercial
• Comercial Plus
• Interativo
• Interativo + Automação
• Ouro interativo

ENERGIA

3V, 1500mAh CR123A x1

VIDA UTIL BATERIA

5.8 Anos*

*  A vida útil real da bateria pode variar de acordo com as 
configurações do produto, ambiente operacional e uso

FAIXA DE DETECÇÃO

-12 metros em um ângulo de 110º

Temperatua de Operaçõa 

 -10°C a 45°C (14°F a 113°F)

Umidade Relativa

Até 85% sem condensação

Dimensões

87.7mm x 66.4mm x 47.7mm

Modelo

IRP-16SL

Especificações

FREQUENCIA

868 MHZ / 433 MHz
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CERTIFICAÇÕES

CE, EN Grade 2, RCM, MTC, SUBTEL, NOM, IFT, 
SIRIM, IMDA, SIGET, MoC, ARCOTEL, URSEC, 
MIC, ANATEL, SUTEL




