
MAMBA 2 
Komplexní ochrana různých typů plotů a pevných překážek 

Zabezpečení ve volném terénu jako nášlapný systém 

Bez nutnosti použití speciálních drahých kabelů 

Nejlepší perimetrický senzor při použití se standardním FTP Cat.5. UV 

Jednoduchá a levná instalace, a oprava při poškození narušitelem 

Mamba 2 je unikátní triboelektrický (perimetrický) senzor, určený k zabezpečení všech typů 
plotů, střech budov a hangárů, solárních panelů fotovoltaických elektráren,  nejrůznějších 
venkovních objektů a vhodný k podzemním instalacím venkovního zabezpečení. Díky 
jedinečnému principu nabízí spolehlivou funkci v libovolných klimatických podmínkách, 
minimum falešných poplachů a to vše při udržení nízkých investičních i provozních nákladů 
na celé zabezpečení objektu. 
 
Senzor Mamba 2 je podle použitého detekčního kabelu schopen vyhodnotit buď deformaci 
kabelu (tribo kabel) nebo vibrace (vibro kabel). Triboelektrický kabel je vhodný na všechny 
typy drátěných plotů a podzemním instalacím, přičemž „vibro kabel“ je vhodný zejména na 
pevné zděné, kované či plechové ploty. Oba typy kabelů je možné používat i v kombinaci, 
např. na zděném plotu s ostnatým či žiletkovým drátem nebo u podzemních instalací. 
 
Obrovskou výhodou senzoru Mamba 2 je, že lze místo drahých speciálních kabelů ve funkci 
“tribo kabelu” použít běžný stíněný sdělovací kabel s UV odolností, například FTP Cat.5. V 
případě přerušení kabelu se oprava provádí jednoduše prostým spojením kabelu ve 
vodotěsné průchodce. 



Jednou z největších předností perimetrického senzoru Mamba 2 je kompletní správa a 
nastavení přes PC a speciální software vyvinutý Techno-Invention. Na senzoru je možné 
nastavit mnoho prvků detekce a následné zpracování poplachu:   
 nastavení detekčního algoritmu senzoru, pro daný konkrétní typ instalace 
 detektor náklonu, minimální napětí sepnutí výstupu, nastavení tamperů 
 detailní sledování klíčových hodnot senzoru 
 přehled nad celkovou historií grafu průběhu signálu, seznam poplachů 
 volba jazykového rozhraní a automatický upgrade ulehčí práci se senzorem 

VÝHODY 
 Možnost využití standardního slaboproudého kabelu 
 Nízké investiční a provozní náklady 
 Jeden detektor pro různé způsoby detekce 
 Možnost skryté a podzemní instalace 
 Minimum falešných poplachů 
 Jednoduchá konfigurace a ovládání přes PC 

 

APLIKACE 
 Fotovoltaické elektrárny 
 Všechny druhy plotů, ostnatý a vinutý žiletkový drát 
 Kovové rošty 
 Střechy budov a hangárů 
 Ochrana uměleckých děl 
 Podzemní instalace 

Technická specifikace 

Max. délka detekčního kabelu 500 metrů 

Napájecí napětí 10 - 25 V ss. 

Odběr 5 mA 

Rozsah pracovních teplot -25°C až 80°C 

Krytí IP67 

Výstupy Poplach (NC kontakt) 
Sabotáž (NC kontakt) 

Výrobce: 
Techno-Invention s.r.o.         www.techno-invention.com 
Vídeňská 271/62, 639 00 Brno, Česká Republika – Evropa 
Tel:  00420 731 616 203, 00420 777 198 133 
Email: sales@techno-invention.com 

Distribuce: 

Jednoduchá konfigurace a ovládání 
přes PC a mobilní zařízení 
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