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Detektory PIR s technologií Quad řady DS308EA

29367cs-01Pasivní infračervený detektor 
s antimaskingem DS308 EA

Pasivní infračervené (PIR) detektory 
s technologií Quad řady DS308EA 
využívají zpracování signálu Q-Map 
a čtyřelementový protilehle umístěný 
duální senzor. Jsou vybaveny funkcí 
detekce zakrytí, která detekuje zakrytí 
detektoru, a funkcí dohledu nad 
sledováním pohybu, jež odešle 
poruchový signál do ústředny 
v případě, že během zadané doby 
není detekován žádný pohyb.

Funkce

• Detekce zastříkání sprejem
• Čtyřelementové senzory
• Systémy dohledu s autotestem řízené mikroprocesorem
• Zpracování signálu Q-Map
• Na místě vyměnitelná a nastavitelná soustava zrcadel
• Kompenzace teploty
• Dohled nad sledováním pohybu (Motion monitor)

Funkce

Poplachová paměť
Při použití více detektorů přepne ústředna napětí na 
detektor, který jako první odešle poplašný signál, a to sepne 
poplachový indikátor LED na daném detektoru.

Detekce zastříkání sprejem
Funkce detekce zakrytí detektoru PIR rozpoznává objekty 
umístěné tak, aby blokovaly zorné pole detektoru, nebo látky 
nastříkané na čočky detektoru. Velikost zorného pole této 
funkce je možné nastavit na standardní nebo velkou. Čas 
aktivace funkce je možné zpozdit, aby se snížilo riziko vzniku 
falešných poplachů způsobených objekty, které se pohybují 
před detektorem, ale nezůstanou před ním umístěny. Takové 
objekty mohou spustit poplach, nikoli poruchový signál.

Zpracování signálu Q-Map
Zpracování signálu Q-Map analyzuje signály přicházející 
z jednotlivých kanálů, aby se snížilo riziko vyvolání falešných 
poplachů. Vodorovně protilehlé signály musí odpovídat 
konkrétnímu vzoru načasování a amplitudy, aby byl spuštěn 
poplach. Technologie Q-Map se přizpůsobí malým cílům, 
které způsobí signály v jednom kanálu, ale nikoli 
v sousedícím, protilehlém kanálu. Tím se snižuje riziko 
vzniku falešných poplachů způsobených malými objekty 
a současně je zachována schopnost reakce na objekty 
o velikosti lidské postavy.

Testovací funkce
Indikátor LED (světelná dioda) blikáním označuje poruchový 
stav. Měřák je připojen k testovacímu konektoru duálního 
kanálu, aby byla zajištěna přesná poloha oblasti a měření 
rušivého napětí pro vyhodnocení ruchů na pozadí.
Indikátor LED krokového testu je možné aktivovat vzdáleně 
pomocí příkazu ústředny.

Kompenzace teploty
Detektor automaticky sleduje okolní teplotu a nastaví 
zpracování signálu tak, aby byla zachována jeho schopnost 
odhalit lidského narušitele při kritických teplotách.
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Dohled nad sledováním pohybu (Motion monitor)
Jednodenní a třicetidenní časovače dohledu nad sledováním 
pohybu s možností výběru spínače umožňují ověření, že není 
zorné pole detektoru blokováno. 

Informace o použití

Standardní pokrytí

Rozsah: 15 x 15 m
Pohled shora

Pohled z boku

Volitelné pokrytí

Bariéra: (OMB77) 25 x 5 m
Pohled shora

Pohled z boku

Dlouhý dosah: (OMLR77) 36 x 3 m 
Pohled shora

Pohled z boku
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Montáž
Doporučená montážní výška je 2,3 m, ale detektor je možné 
umístit v rozmezí od 2,0 do 2,6 m. Detektor lze na zeď 
připevnit pomocí kloubového držáku B328 s jednou 
montážní krabicí, kyvného držáku B333 nebo 
nízkoprofilového montážního držáku pro otočné upevnění 
B335. Na strop lze detektor upevnit pomocí kyvného držáku 
B333 nebo stropního držáku B338.

Napájení

Omezení napájení
Vstupní napájení musí být zajištěno schváleným zdrojem 
omezeného napájení. Všechny výstupy musí být připojeny 
pouze k obvodům SELV (bezpečnostní velmi nízké napětí).

Záložní napájení
Tento detektor není vybaven vnitřními záložními bateriemi. 
U instalací produktů registrovaných u organizace UL musí být 
po dobu 4 hodin (100 mAh) zajištěno záložní napájení řídicí 
jednotkou nebo napájecím zdrojem pro případ vloupání 
registrovaným u organizace UL.

Technické údaje

Příslušenství
Der Standardsockel wird aufgesetzt und rationell mit Schnappverbindungen befestigt.

Technické údaje řady DS308EA

Konstrukce krytu

Materiál: Plastový kryt z nárazuvzdorného ABS

Rozměry (V x Š x H): 14,6 x 9,5 x 6,35 cm

Provozní prostředí

Teplota (provozní): -29 °C až +49 °C

Pro aplikace registrované u organizace 

UL 0 °C až +49 °C

Rozsah optického nastavení

Vodorovně: ±10°

Svisle: +2° až -18°

Výstupy

Poplach: Kontakty typu C dimenzované na 3.0 W, 

125 mA při 28 V stejnosm. pro 

odporová zatížení.

Ochranný kontakt: Normálně zavřené (s instalovaným 

krytem) kontakty dimenzované pro max. 

28 V stejnosm. a 125 mA.

Porucha: Normálně uzavřené kontakty bez 

čisticího proudu dimenzované pro max. 

28 V stejnosm. a 125 mA. Při poruše 

jsou otevřeny.

Požadavky na napájení

Spotřeba proudu: maximálně 25 mA při 12 V stejnosm.

Napětí (vstupní): 6 V stejnosm. až 15 V stejnosm.

Odolnost proti rušení 

rádiovým signálem 

rušení (RFI)

Žádný poplach ani nastavení na 

kritických frekvencích v rozsahu 26 MHz 

až 950 MHz při 50 V/m.

Kloubový držák B328

Montáž do jedné montážní krabice. Kabeláž je 

skryta uvnitř.

Kyvný držák B333

Masivní držák pro montáž na stěnu nebo na strop.

Nízkoprofilový držák pro otočné upevnění B335-3

Nízkoprofilový držák pro montáž na stěnu. Dodává 

se v balení po 3 ks.

Stropní držák B338-3

Držák pro montáž na strop. Dodává se v balení po 

3 ks.

Bariérové zrcadlo OMB77-3

Poskytuje oblast pokrytí 25 x 5 m. Dodává se 

v balení po 3 ks. 

Zrcadlo pro dlouhý dosah OMLR77-3

Poskytuje oblast pokrytí 36 x 10 m. Dodává se 

v balení po 3 ks.

Testovací kabel TC6000

Testovací kabel slouží k připojení testovacího 

konektoru detektoru k voltmetru. Délka kabelu je 

4,6 m.
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Bosch Security Systems                   

Další informace jsou k dispozici na webové stránce

www.boschsecuritysystems.cz

 

Registrace, atesty a protokoly o schválení

Detektor PIR s antimaskingem 
Quad DS308EA
Objednací číslo DS308EA

Země Číslo atestu či referenční číslo

CZ Testalarm, NBÚ

Evropa 

USA ANSR: Zařízení pro detekci narušení (UL639)


