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TECNOLOGIA
PATENTEADA  



VOLUMÉTRICOS HIKVISION
ARGUMENTOS DE VENDA

Dense PIR coverage A lente volumétrica Hikvision cobre densamente uma área de até 52 
zonas claramente definidas até 8 níveis diferentes com uma abertura de 
até 85,9º. A Hikvision também oferece excelentes opções de deteção de 
cortina e soluções de longa distância.

O sistema ótico 3D permite uma melhor focagem das áreas, o que facilita 
a deteção de alvos móveis e garante que o sensor PIR pode receber sinais 
mais precisos. O sistema 3D também permite proteger a área situada 
debaixo do detetor (zona de ângulo zero).  Lente Esférica Única.  

A compensação digital da temperatura ajusta digitalmente a sensibilidade 
dos detetores para manter o seu intervalo de deteção especificado 
quando a temperatura ambiente está próxima da temperatura corporal.

Digital Temperature 
Compensation

3D optical system



O detetor é capaz de se adaptar automaticamente
à mudança das condições ambientais, garantindo a estabilidade e 
mantendo o desempenho de deteção de intrusos.

Auto sensitivity

A tecnologia IFT garante que os umbrais de alarme se mantêm sempre 
dentro de limites predeterminados, o que elimina as perturbações 
ambientais. Sem falsos alarmes 

IFT Technology

EOL resistors on-
board

A dupla resistência de fim de linha incluída nos detetores da série ELIPSE 
reduzem o tempo de instalação: incorpora valores de resistência de 
alarme selecionáveis de 1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2, bem como valores de 
resistência à manipulação de 1K, 2K2, 4K7 e 5K6. A gama de valores 
abrange a maioria dos sistemas.
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A Tecnologia Blue Wave protege contra falsos alarmes e melhora a 
imunidade face a interferências graças a um avançado processamento dos 
sinais e uma ótica 3D.

Blue Wave 
Technology

A tecnologia anti camuflagem AND/OR dá prioridade ao sensor de micro-
ondas em determinadas circunstâncias em que o intruso pode ter 
vestuário com propriedades de camuflagem de infravermelhos, mantendo 
ao mesmo tempo o desempenho.

Os detetores de dupla tecnologia estão equipados com micro-ondas de 
banda K de 24 GHz e tecnologia de lente Fresnel 3D. Tecnologia de não-
interferência que permite uma instalação "back-to-back" sem penetração 
através da parede. Permite que o detetor seja instalado e configurado mais 
rápido que os DT tradicionais, o que oferece ao instalador vantagens de 
poupança em termos de custos e tempo. 

And / Or Technology

K - BAND
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GAMA ELLIPSE
Volumétricos com fio Hikvision



Volumétricos



VOLUMÉTRICOS HIKVISION DS-PDP18-EG2

Detector PIR volumétrico com fio de 18 m. Uso Interior

• Design moderno
• Alcance de deteção até 18 m. 85,9°
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Ótica 3D
• Tecnologia IFT
• Proteção de zona de fluência (ângulo 0)
• Resistências RFL selecionáveis
• Opções de montagem na parede e teto
• Interferência anti insetos
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDD12-EG2

• Design moderno
• Alcance de deteção até 12 m. 85,9 °
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Ótica 3D
• Tecnologia IFT
• Proteção de zona de fluência (ângulo 0)
• Resistências RFL selecionáveis
• Micro-ondas de 24 Ghz. Banda K
• Opções de montagem na parede e teto
• Interferência anti insetos
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• AND / OR
• Certificado Grau 2

Detetor DT com fio de 12 m. Uso Interior



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDD15AM-EG2

• Design moderno
• Alcance de deteção até 15 m. 85,9 °
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Ótica 3D
• Tecnologia IFT
• Proteção de zona de fluência (ângulo 0)
• Proteção anti mascaramento
• Proteção anti encobrimento
• Proteção anti bloqueio 
• Resistências RFL selecionáveis
• Opções de montagem na parede e teto
• Interferência anti insetos
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 2

Detector DT Antimaasking com fio de 15 m. Uso Interior



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDC15-EG2

Detector PIR de Cortina com fio de 15 m. Uso Interior

• Design moderno
• Alcance de deteção até 15 m. 6.3° (Cortina)
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Ótica 3D
• Tecnologia IFT
• Proteção de zona de fluência (ângulo 0)
• Resistências RFL selecionáveis
• Opções de montagem na parede e teto
• Interferência anti insetos
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDPG12P-EG2

Detector PIR + Rotura de vidro com fio de 15 m. Uso Interior

• Imunidade de animais de companhia de até 30 kg
• Alcance de deteção PIR até 12 m. 85,9°
• Alcance de deteção rotura de vidro: 8 m. 120°
• Ver características DS-PDP18-EG2 + DS-PDBG8-EG2
• Certificado Grau 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDCL12-EG2

Detetor PIR de Teto com fio de 12 m. Uso Interior

• Piro sensor quadruplo digital
• Alcance de deteção até 12 m. 360 °
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Proteção de zona de fluência (ângulo 0)
• Resistências RFL selecionáveis
• Interferência anti insetos
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Tecnologia IFT
• Certificado Grau 2



VOLUMÉTRICOS HIKVISION. DS-PDTT15AM-LM

Detetor Tripla Tecnologia com fio de 15 m. Uso Exterior

• Design moderno
• Alcance de deteção até 15 m. Cobertura ajustável de 

90°@180°
• Resistência à intempérie IP65 para aplicação em exteriores 
• Tecnologia IFT
• Anti mascaramento IR ativo 
• Resistências EOL selecionáveis para alarme e com fio à prova 

de manipulações
• Compensação de temperatura digital
• Sensibilidade automática 
• Opções de montagem em parede, totalmente orientável
• Interferência anti insectos
• Alimentação 9 a 16 V  



Outros Detetores



DETETORES HIKVISION. DS-PDSKM-VG3

Detector Sísmico com fio de 5 m. Uso Interior

• Alcance de deteção até 5 m. de raio.
• Sensor G de alta qualidade que ofrece deteção precoce 
• Sensibilidade ajustável de 8 níveis com anulação de ataque 

bruto 
• Indicação e filtro de ruído de fundo digital avançado
• Resistência ao impacto IK10 
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 3 em andamento



DETETORES HIKVISION. DS-PDBG8-EG2

Detetor de Rotura de Vidro com fio de 8 m. Uso Interior

• Alcance de deteção até 8 m. 120º
• Sensor de microfone omnidireccional de alta qualidade
• Sensibilidade ajustável
• Deteção em vidro flotado, laminado, temperado, com fio, 

com chumbo, com vidro duplo vitrificado
• Espessura do vidro 2,4 mm a 6,4 mm 
• Tamanho do vidro 0.3m x 0.3m a 3 m x 3 m 
• Resistências RFL selecionáveis
• Opções de montagem na parede e teto
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 2



DETETORES HIKVISION. DS-PDC10DM-VG3

Detetor de Cortina DT para portas e janelas. Uso Exterior

• Alcance de deteção até 10 / 6 m. 5° (Cortina)
• Desenho fino para instalação em caixilhos de janelas 
• Resistência à intempérie IP65 para aplicação em exteriores 
• Anti mascaramento IR ativo
• Sensibilidade automática 
• Compensação de temperatura digital
• Resistências RFL selecionáveis
• Deteção direcional 
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade  
• Certificado Grau 3 em andamento



DETETORES HIKVISION. DS-PDC10AM-VG3

Detetor de Cortina PIR para portas e janelas. Uso Exterior

• Alcance de deteção até 10 / 6 m. 5 ° (Cortina)
• Desenho fino para instalação em caixilhos de janelas 
• Resistência à intempérie IP65 para aplicação em exteriores 
• Anti mascaramento IR ativo
• Sensibilidade automática 
• Compensação de temperatura digital
• Resistências RFL selecionáveis
• Deteção direcional 
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade  
• Certificado Grau 3 em andamento



DETETORES HIKVISION. DS-PDSK-P

Detetor de Golpes com fio de 15 m. Uso Interior

• Design moderno
• Alcance de deteção até 2,5 m. de raio
• Sensibilidade ajustável com anulação de ataque bruto 
• Filtro de ruído de fundo digital avançado 
• Processamento digital do sinal
• Alimentação 9 a 16 V com proteção de conexão inversa de 

polaridade 
• Certificado Grau 2



Muito obrigado

www.hikvision.com/pt

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9

28760 Tres Cantos, Madrid

T +34 91 7371655

info.es@hikvision.com
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