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• Snadná montáž s flexibilními 
možnostmi instalace

• Konstrukce se dvìma senzory 
a ètyømi elementy

• Pokrytí o šíøce 12 m
• Pokrytí zábìrem shora
• Dva oddìlené pyroelektrické 

elementy

Pasivní infračervený (PIR) detektor s technologií Quad 
DS940Q určený k montáži na stěnu je vybaven dvěma 
samostatnými senzory, které pracují jako dva pasivní 
infračervené senzory v jednom. Zpracování signálu se 
provádí pro každý senzor zvlášť. Před spuštěním poplachu 
musejí být aktivovány oba senzory.

Funkce

1. Zpracování prvním krokem (FSP)
Detektor DS940Q je vybaven dvěma pasivními 
infračervenými senzory, oba využívají technologii First 
Step Processing (Zpracování signálu prvním krokem). 
Zpracování prvním krokem (FSP) umožňuje téměř 
okamžitou reakci na lidské cíle bez nutnosti obětovat 
odolnost vůči falešným poplachům, způsobeným jinými 
zdroji. Nastavením citlivosti podle amplitudy signálu, 
polarity, sklonu a načasování systém FSP eliminuje 
potřebu nastavování úrovně citlivosti pro konkrétní 
aplikaci. Signál z každého senzoru se zpracovává 
odděleně, před aktivací poplašného relé musí u obou 
dojít k narušení.

2. Testovací funkce
Poplašné indikátory LED viditelné zvnějšku lze po 
instalaci deaktivovat.

3. Ochranný kontakt
Kontakt se aktivuje po sejmutí krytu.

Atesty a protokoly o schválení

Standard organizace UL Inc. UL639, Zařízení pro detekci narušení

Schválení 
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Bosch Security Systems                   

Další informace jsou k dispozici na webové stránce

www.boschsecuritysystems.cz

Návrhy

Šířka: 12 x 12 m
Pohled shora

Pohled ze strany

Příslušenství

Nízkoprofilový držák B335-3

Technické údaje

Pro DS303E, DS306E, DS308EA, 
DS774i, DS774Ti, DS775, DS776Z, 
DS777Z, DS778, DS820, DS820i, 
DS825, DS835, DS840, DS860, DS940, 
DS950 a DS970.
Dodává se v balení po 3 ks.

Detektor s technologií Quad DS940Q

Výstup poplachu Normálně zavřené relé s kontakty 

dimenzovanými na max. 125 mA při 28 V 

stejnosm., 18 V stříd. s odporem. Relé se 

otevírá při nastolení poplašného stavu.

Konstrukce krytu

Materiál: Plastový kryt z nárazuvzdorného ABS

Rozměry (V x Š x H): 12,7 x 7,18 x 5,6 cm

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 29 až + 49 °C

U instalací s atestem organizace UL 

0 až + 49 °C

Montáž

Výška: doporučená výška montáže 2,25 až 2,7 m

Umístění: Povrchová montáž nebo montáž do rohu

Požadavky na napájení 9 až 15 V stejnosm., 12 mA při 12 V 

stejnosm.

Odolnost proti rušení 

rádiovým signálem 

(RFI)

Žádný poplach nebo nastavení na 

kritických frekvencích od 26 do 

1000 MHz při 30 V/m.

Výstup ochranného 

kontaktu

Ochranný kontakt typu normálně zavřeno 

aktivovaný krytem, s kontakty 

dimenzovanými na max. 125 mA při 28 V 

stejnosm. 

Informace o objednávání

Č. modelu Název produktu

DS940Q Detektor s technologií Quad


