
SERIE A03PRO 
Inteligentny system detekcji intruza do ochrony wnętrz

SERIE A03 PRO to system pasywnych 
czujników piezodynamicznych do ochrony 
drzwi, okien, ścian i krat. Jest to ewolucja 
rodziny czujników wstrząsów SERIE A03, 
które są z powodzeniem stosowane w 
tysiącach miejsc takich jak wille, komisariaty 
policji, butiki i galerie handlowe

SERIE A03PRO dzieli z SERIE A03 
sprawdzoną technologię piezodynamiczną, 
teraz wspieraną przez nowe funkcje, takie 
jak konfiguracja i kalibracja za pomocą 
aplikacji mobilnej, technologia Point ID* oraz 
natywna obsługa topologii gwiazdy.

Podążając tą  samą  ścieżką co SERIE A03, 
SERIE SPC oraz XENSITY, DEA Security 
zaprojektowała SERIE A03PRO jako 
wysoce wyspecjalizowaną linię czujników: 
do ochrony konkretnych typów struktur i 
obiektów bez żadnych kompromisów.

. *Point ID jest możliwe przy użyciu jednego czujnika 
na każdy kanał.



CZUJNIKI

SN-A03P-GL
chroni przeszklone powierzchnie wykrywając 
stłuczenie, wiercenie i cięcie. Czujnik jest łatwy 
i szybki w instalacji, można go przymocować 
do szkła za pomocą dostarczonej wraz z nim 
dwustronnej taśmy.  Pojedynczy czujnik może 
chronić obszar o powierzchni około 4 m².

SN-A03P-GR
chroni kraty antywłamaniowe, osłony okien 
i inne rodzaje krat wykrywając próby cięcia, 
wygięcia i przebicia. Zaprojektowany do użytku 
na zewnątrz, czujnik posiada metalową obudowę, 
a kabel połączeniowy jest owinięty metalowym 
elastycznym oplotem.

SN-A03P-WL
chroni ściany wykrywając wiercenie i przebicie. W 
przypadku ścian murowanych pojedynczy 
czujnik może pokryć obszar detekcji o promieniu 
1,5 m.  Czujnik jest wyposażony w układ 
antysabotażowy sygnalizujący próby demontażu.

SN-A03P-DR (M)
chroni drzwi, okna, świetliki i przeszklone 
powierzchnie wykrywając wstrząsy, otwarcia 
czy przebicia. Jest wyposażony w układ 
antysabotażowy i styk magnetyczny z układem 
antymaskingu. (tylko model DRM). Pojedynczy 
czujnik może chronić obszar o powierzchni 4 m².



PŁYTKA PRZETWARZAJĄCA

BR-A03P-Z4
Wszystkie modele czujników SERIE 
A03PRO są zarządzane przez 
płytkę przetwarzającą BR-A03P-Z4, 
która wykorzystuje wysokowydajne 
filtry do przetwarzania sygnałów 
pochodzących z czujników i 
generowania stanów alarmowych. 
Alarmy są podzielone według 
rodzaju ataku: alarm wstępny, 
wstrząs (lekkie wstrząsy), próba zbicia (mocne uderzenie), wiercenie/cięcie (ciągłe 
wstrząsy).
BR-A03P-Z4 jest wyposażony w 4 kanały komunikacyjne: do każdego kanału można 
podłączyć 2 czujniki tego samego typu, łącznie 8 czujników. Dostępnych jest również 10 
wyjść półprzewodnikowych NC do podłączenia systemu do centrali alarmowej.

Aplikacja dla urządzeń mobilnych
System jest konfigurowany w łatwy i prosty sposób z poziomu urządzenia z systemem 
Android lub iOS poprzez moduł Wi-Fi DG-DEA-WF. Aplikacja umożliwia monitorowanie 
stanu wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym i weryfikację zdarzeń alarmowych 
dzięki wyraźnym i intuicyjnym ikonom.
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