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4998138763cs-01PIR detektor s dlouhým dosahem 
MX794i

• Výměnné zrcadlové moduly
• Dodává se s montážním držákem.
• Volitelná citlivost
• Zabudovaný ochranný kontakt

Zařízení MX794i je pasivní infračervený (PIR) detektor, který 
díky výměnným zrcadlovým modulům poskytuje širokou škálu 
možností pokrytí. Připojuje se k multiplexní sběrnici ústředny 
a volitelně k vedlejšímu zdroji napájení 12 V stejnosm. 
Zařízení je kompatibilní s ovládacími a komunikačními 
zařízeními modelových řad DS7400, DS7400X a DS7400Xi 
vybavenými multiplexními rozšiřovacími moduly DS7430 
nebo DS7436 a s ovládacími a komunikačními zařízeními 
modelových řad 9000 společnosti Bosch Security Systems 
vybavenými modulem D8125MUX.
Poznámka: Moduly DS7400 a DS7400X vyžadují paměť 

ROM verze 1.07 a vyšší.

Funkce
1. Výměnná směrovatelná zrcadla

Detektor se dodává se standardním zrcadlem určeným 
k pokrytí široké plochy. K dispozici jsou dvě volitelná 
zrcadla - zrcadlo pro dlouhý dosah a bariérové zrcadlo. 
Výměna zrcadla se provádí velmi jednoduše, pouhým 
vytažením z drážek. Zrcadla lze posunutím vpřed či 
vzad nastavit v rozsahu od + 1° do - 18° vertikálně 
a pootočením do strany v rozsahu ± 10° horizontálně.

2. Montáž
Detektor lze osadit na povrch či do rohu, důrazně však 
doporučujeme použít montážní držák B334 (dodává se 
s výrobkem). Vzhledem k tomu, že u většiny stěn, na 
které se provádí montáž, není povrch dokonale rovný, 
nejsou většinou jednotky osazeny dokonale pravoúhle 
ani v horizontálním, ani ve vertikálním směru. Tento 
stav může způsobit odchylku plochy pokrytí od 

ideálního směru. K zajištění optimální schopnosti 
detekce je vhodné osadit detektor na držák, který 
umožňuje nastavit směr pokrytí.

Poznámka: Nesprávné seřízení detektoru při použití 
volitelného montážního držáku může snížit 
dosah a zvýšit výskyt mrtvých zón.

3. Volitelná citlivost
Po montáži lze zvolit standardní, střední nebo vysokou 
citlivost.
– Standardní: Při tomto nastavení se tolerují extrémní 

hodnoty okolí. Nedoporučuje se pro pokrytí 
zrcadlem OA200.

– Střední: Doporučená hodnota nastavení pro pokrytí 
zrcadlem OA200 nebo pro místa, kde lze 
předpokládat, že narušitel projde pouze malou částí 
chráněné oblasti. Při tomto nastavení se tolerují 
normální hodnoty okolí.

– Vysoká: Nastavení umožňuje rychlou reakci na 
signál způsobený narušitelem. Vyhovuje pro použití 
v klidném prostředí, kde nelze očekávat prudké 
změny teploty či osvětlení.

4. Zabudovaný ochranný kontakt
Zabudovaný ochranný kontakt odesílá při odstranění 
krytu detektoru signál na multiplexní sběrnici ústředny, 
který se pak zobrazuje na klávesnicích.

Atesty a protokoly o schválení

Standardy organizace UL UL639, Intrusion-Detection Units 

(Zařízení pro detekci narušení)

Schválení 
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Bosch Security Systems                   

Další informace jsou k dispozici na webové stránce

www.boschsecuritysystems.cz

Návrh

Kabeláž
Poznámka: Stíněný kabel nelze použít.
K připojení detektoru k ústředně použijte kabel o průměru 

nejméně 22 AWG (0,8 mm).
Pokrytí
Doporučená montážní výška je:
•  3,1 m se zrcadlem A200,
•  2,3 m se zrcadly A80 a A120.

Modul zrcadla A80 (přiložený): 24 x 15 m
Pohled shora

Pohled z boku

Modul zrcadla A120 (volitelný): 37 x 8 m
Pohled shora

Pohled z boku

Modul zrcadla A200 (přiložený): 61 x 3 m
Pohled shora

Pohled z boku

Technické údaje

PIR detektor s dlouhým dosahem MX794i
Provozní prostředí
Teplota (provozní): - 29 °C až + 49 °C Pro požadavky registrované 

u organizace UL je teplotní rozsah 0 až + 49 °C.
Požadavky na napájení
Spotřeba proudu (2 vodiče):
Indikátor LED vypnut: odběr z multiplexní sběrnice < 350 µA.
Při poplachu, 
indikátor LED zapnut:

odběr z multiplexní sběrnice 2 mA.

Spotřeba proudu (4 vodiče):
Indikátor LED vypnut: odběr z multiplexní sběrnice < 350 µA, odběr 

z vedlejšího zdroje napájení 0 mA. 
Při poplachu, 
indikátor LED zapnut:

odběr z multiplexní sběrnice < 350 µA, odběr 
z vedlejšího zdroje napájení 3 mA. 

Záložní napájení: Zařízení není vybaveno záložní baterií. V případě 
selhání hlavního napájecího zdroje připojte 
zařízení na zdroj stejnosměrného napětí, který 
bude moci zajistit záložní napájení. Pro každou 
hodinu záložního napájení je třeba 350 µAh. 
Pro požadavky registrované u organizace UL je 
třeba zajistit nejméně 4 hodiny (1400 µAh) 
záložního napájení.

Napětí (vstupní): 12 V stejnosm. z multiplexní sběrnice ústředny 
a volitelně z vedlejšího zdroje napájení.

Informace pro objednávání
Č. modelu Název produktu
MX794i PIR detektor s dlouhým dosahem
Příslušenství
Zrcadlo OA120 Modul optické soustavy s dosahem 37 m 

Dodává se v balení po 2 ks.


