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WEWNĘTRZNE CZUJKI KURTYNOWE

ochrona okien i drzwi 
wewnątrz budynków  

oraz jako element systemu automatyki

czujka przewodowa
*

*
czujka bezprzewodowa

wydzielenie specjalnej strefy
chronionej wewnątrz budynku

 nadzór przejść niechro-
nionych na inne sposoby 

(np. przez drzwi)

Smukłe, kompaktowe i skuteczne. Takie właśnie są wewnętrzne czujki kurtynowe CD-2 i ACD-220, 
z pomocą których zabezpieczysz „niewidzialną kurtyną” drzwi, okna czy inne przejścia.

Obie czujki mogą 
pracować w dowolnym 
systemie alarmowym. 

Praca w ramach 
bezprzewodowego 
dwukierunkowego 
systemu ABAX 2

 *czujka dostępna jest w kolorach: 
białym, brązowym i ciemnoszarym

CD-2

ACD-220

Poznaj nasze czujki kurtynowe 
 w dwóch wersjach: przewodowej i bezprzewodowej. 

ZASTOSOWANIE:
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DETEKCJA RUCHU
Czujki CD-2 oraz ACD-220 wyposażone są w pasywny czujnik podczerwieni (PIR), 
który wykrywa ruch w nadzorowanym obszarze. Zastosowany cyfrowy algorytm 
detekcji ruchu oraz kompensacji temperatury sprawiają, że czujki kurtynowe 
są wyjątkowo odporne na niepożądane alarmy. Czułość czujnika ruchu w przypadku 
CD-2 reguluje się za pomocą potencjometru znajdującego się na płytce elektroniki. 
W modelu ACD- 220 czułość reguluje się zdalnie, co jest bardzo wygodne, gdyż nie 
trzeba otwierać obudowy czujki.

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
Urządzenia CD-2 i ACD-220 są proste w montażu. Ich obudowę otwiera 
się za pomocą specjalnego, dołączanego do czujek narzędzia, 
co zapobiega zarysowaniu obudowy. W zestawie z czujkami dostarczane 
są odpowiednio  dobrane elementy, umożliwiające przytwierdzenie 
do większości typów podłoża. 

 ZASILANIE POD NADZOREM
Czujka przewodowa CD-2 zasilana jest napięciem 12 V DC i wyposażona jest w system 
jego monitorowania. Gdy spadnie ono poniżej określonej wartości, czujka zgłosi awarię, 
informując o konieczności przeprowadzenia serwisu przez instalatora. 

Czujka ACD-220 zasilana jest bateryjnie. Dzięki zastosowanym mechanizmom oszczędzania 
energii czas pracy urządzenia został maksymalnie wydłużony i może wynieść nawet 
do 8 lat (przy włączonym trybie „ECO”). Gdy bateria się wyczerpuje, centrala informuje 
o tym stosownym powiadomieniem. 

DO8
LAT

OCHRONA
PRZED SABOTAŻEM

Oba urządzenia wyposażone są w ochronę antysabotażową. 
Każda nieautoryzowana próba otwarcia ich obudowy 

czy oderwania od podłoża zostanie natychmiast wykryta 
i wywoła alarm. 
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SMUKŁA OBUDOWA I ELEGANCKI DESIGN
Obudowa czujek CD-2 i ACD-220 została zaprojektowana 
z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony w dobrym 
stylu. Ich nieduże wymiary ułatwiają montaż we wnękach 
okiennych czy przy drzwiach. Kolor obudowy można wybrać 
spośród trzech dostępnych wariantów: białego, brązowego 
i ciemnoszarego, dzięki czemu łatwo dopasować je do 
wystroju wnętrza. Swoim designem i wielkością obudowy 
nawiązują do innych czujek z oferty SATEL: uniwersalnych 
– przewodowej (XD-2) i bezprzewodowej (AXD-200) oraz 
bezprzewodowej czujki zbicia szyby AGD-200. Spójność 
wyglądu urządzeń w systemie wpływa na estetykę całej 
instalacji.

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM AUTOMATYKI
Obie czujki można z powodzeniem wykorzystać w realizacji 
funkcji automatyki domowej. Gdy czujki wykryją ruch 
w  obszarze detekcji, system może 
podjąć konkretne akcje, np. włączyć 
oświetlenie. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi  kacji oraz danych technicznych urządzeń.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.

U-CD2-ACD220-PL112130 LAT DOŚWIADCZENIA
Profesjonalna ochrona każdego typu obiektu, jak również ludzi 
w nim przebywających, dzięki zaawansowanym, a zarazem funk-
cjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniom – w tych kilku słowach 
najkrócej można określić misję fi rmy SATEL, producenta systemów 
zabezpieczeń z zaangażowaniem 100% polskiego kapitału. Rzetel-
ność w biznesie oraz położenie szczególnego nacisku na wysoką 
jakość i bogatą ofertę produktów sprawiły, że marka SATEL już 
od 30 lat cieszy się dużym uznaniem w branży.

Powyższa fi lozofi a zarządzania oraz wytężona praca ponad 
350 pracowników fi rmy SATEL dają wymierne rezultaty. Szeroka 
oferta, obejmująca ponad 400 produktów, zapewnia niezliczone 
możliwości tworzenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
każdego użytkownika systemów: alarmowych, automatyki do-
mowej, sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu oraz monitoringu. 
Równocześnie systemy te spełniają wymagania, jakie przewidują 
polskie i międzynarodowe przepisy oraz normy branżowe.

Dostosowanie funkcjonalności urządzeń do aktualnych wymagań 
i oczekiwań rynku przy wykorzystaniu najnowszych technologii 
jest jednym z głównych celów fi rmy SATEL. Z tego powodu projek-
towe i produkcyjne działy własne fi rmy są stale modernizowane 
i rozbudowywane. Naturalną konsekwencją wszelkich działań 
nakierowanych na wytwarzanie najwyższej jakości urządzeń 
było wprowadzenie w 2002 roku systemu zarządzania jakością 
zgodnego z normą ISO 9001. Niezależnie od tej certyfi kacji, fi rma 
SATEL przeprowadza również pełny test funkcjonalny wszyst-
kich produktów opuszczających linię produkcyjną, gwarantując 
tym samym niezawodność wytwarzanych urządzeń. Stawiając 
na nowoczesną stylistykę i dbałość o najwyższy poziom jakości 
i funkcjonalności produktów, fi rma SATEL pozyskała wielu za-
dowolonych Klientów nie tylko w Polsce, lecz także na ponad 
50 rynkach światowych.
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