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infrarød QUAD-detektorserie

De vægmonterede passive infrarøde 
sensorer i DS308EA - QUAD-
detektorserien anvender Q-Map-
signalbehandling og en dobbelt-
modsatrettet sensor med fire 
elementer (QUAD). De har en anti-
maskefunktion, der registrerer 
blokering af detektoren, samt en 
bevægelsesovervågningsfunktion 
(motion monitor), der sender et 
fejlsignal til indbrudscentralen, hvis der 
ikke registreres bevægelse i et angivet 
tidsrum.

Funktioner

• Anti-maske med spraydetektering
• Quad-elementdesign
• Mikroprocessorstyrede overvågningssystemer med selvtest
• Q-Map-signalbehandling
• Justerbar spejlgruppering, der kan udskiftes på stedet
• Temperaturkompensation
• Bevægelsesovervågning (motion monitor)

Funktioner

Alarmhukommelse
I konfigurationer med flere enheder, skifter indbrudscentralen 
spænding til den enhed, der først sendte en alarm, hvilket låser 
alarm-LED'en på enheden.

Anti-maske med spraydetektering
PIR antimaskfunktionen detekterer objekter, der er anbragt 
for at blokere detektorens synsfelt, eller materialer, der er 
sprøjtet på detektorens linse. Der kan vælges enten standard 
eller stort synsfelt for antimaskfunktionen. Antimask 
aktiveringstiden kan forsinkes for at reducere falske alarmer 
forårsaget af objekter, der passerer foran detektorens, men ikke 
forbliver foran denne. Sådanne objekter kunne udløse en 
alarm, men ikke et fejlsignal.

Q-Map-signalbehandling
Q-Map-signalbehandling analyserer signalerne fra hver kanal 
for at eliminere falske alarmer. De vandret-modsatrettede 
signaler skal matche specifikke timing- og amplitudesignaler 
for at udløse en alarm. Q-Map justerer for små objekter, der 
forårsager signaler i den ene kanel, men ikke i den tilstødende, 
modsatrettede kanal. Dette reducerer falske alarmer forårsaget 
af små objekter, mens objekter på størrelse med personer 
stadig forårsager en reaktion.

Testfunktioner
LED'en (light-emitting diode) blinker for at angive en 
fejltilstand. En analog standardmåler forbinder 
dobbeltkanalens testkontaktben inde i detektoren for at give 
en nøjagtig mønsterlokalisering og måle støjspændingen med 
henblik på vurdering af baggrundsforstyrrelser.
Gangtest-LED'en kan fjernaktiveres med en kommando fra 
styrepanelet.

Temperaturkompensation
Detektoren overvåger automatisk den omgivende temperatur 
og justerer signalbehandlingen for at opretholde evnen til at 
identificere indtrængende personer ved kritiske temperaturer.

Bevægelsesovervågning (Motion monitor)
Kontaktvalgbare bevægelsesovervågningstimere (1 eller 
30 dage) giver mulighed for at kontrollere, at detektorens 
synsfelt ikke er blokeret. 
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Oplysninger om seriens anvendelsesmuligheder

Standarddækning

Bred: 15 m x 15 m
Set fra oven

Set fra siden

Ekstra dækning

Barriere: (OMB77) 25 m x 5 m
Set fra oven
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Set fra siden

Lang afstand: (OMLR77) 36 m x 3 m 
Set fra oven

Set fra siden

Monteringsforhold
Den anbefalede monteringshøjde er 2,3 m, men detektoren 
kan monteres inden for et område på 2,0 m til 2,6 m. Montér 
detektoren på en væg vha. et svirvelmonteringsbeslag (B328) 
med en enkelt rækkeboks, en drejelig monteringskonsol 
(B333) eller en lavprofildrejekonsol (B335). Montér 
detektoren i loftet vha. en drejelig monteringskonsol (B333) 
eller et loftmonteringsbeslag (B338).

Effektforhold

Effektgrænser
Indgangsstrømmen skal leveres af en godkendt strømbegrænset 
kilde. Udgange må kun være sluttet til SELV-kredsløb (safety 
extra-low voltage).

Standby-strøm
Denne detektor har ikke internt standby-batteri. UL-godkendte 
produktinstallationer skal tilføres 4 timers standby-strøm 
(100 mAh) fra styreenheden eller fra en UL-godkendt 
tyverialarmsstrømforsyning.

Tekniske specifikationer for serien

Tilbehør til serien
Standardsoklen monteres og fastgøres med praktiske lynkoblinger.

Specifikationer for DS308EA

Kabinetdesign
Materiale: Kabinet af slagfast ABS-plastic

Dimensioner (HxBxD) 5,75" x 3,75" x 2,5"

(14,6 cm x 9,5 cm x 6,35 cm)

Miljøforhold

Temperatur (drift): -29 °C til +49 °C

UL-godkendte produktinstallationer, 

0 °C til +49 °C

Optisk justeringsområde
Vandret: ±10°

Lodret: +2° til -18°

Udgange

Alarm: Form C-kontakter klassificeret til 3,0 W, 

125 mA ved 28 VDC til ohmske 

belastninger.

Sabotage: Normalt lukkede (med monteret 

afdækning) kontakter klassificeret til 

28 VDC, 125 mA maks.

Fejl: Normalt lukkede kontakter klassificeret til 

28 VDC, maks. 125 mA. Åben ved fejl.

Effektkrav
Strømaftræk: Maks. 25 mA ved 12 VDC

Spænding (indgang): 6 VDC til 15 VDC

Radiofrekvens 

Interferens (RFI)

Immunitet:

Ingen alarm eller opsætning ved kritiske 

frekvenser i området fra 26 MHz til 

950 MHz ved 50 v/m.

B328 Svirvelmonteringsbeslag

Monteringsbeslag til en enkelt rækkeboks. 

Kablerne er skjult indvendigt.

B333 Drejelig monteringskonsol

Kraftigt væg- eller loftmonteringsbeslag.
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Bosch Security Systems                   

For yderligere oplysninger, se 

www.boschsecuritysystems.com

 

Registreringer, certificeringer og godkendelser

Registreringer, certificeringer og godkendelser
 

Registreringer, certificeringer og godkendelser

B335-3 Lavprofildrejekonsol

Et lavprofilbeslag til vægmontering. Leveres i 

pakker med tre.

B338-3 Loftmonteringsbeslag

Beslag til loftmontering. Leveres i pakker med tre.

OMB77-3 Barrierespejl

Giver et dækningsmønster på 25 m gange 5 m. 

Leveres i pakker med tre. 

OMLR77-3 Langtrækkende spejl

Giver et dækningsmønster på 36 m gange 3 m. 

Leveres i pakker med tre.

TC6000 Testkabel

Testkabel til tilslutning af detektorens 

testkontaktben til et voltmeter. Længde 4,6 m.

DS308EA Quad PIR-detektor til 
vægmontering
Bestillingsnummer DS308EA

Land Certificat-/registreringsnummer

Belgien BEL (09-95-0337)

Europa 

USA ANSR: Indtrængningsdetekteringsenheder 

(UL639)

DS308EA-FRA Quad PIR-detektor til 
Frankrig
Bestillingsnummer DS308EA-FRA

Land Certificat-/registreringsnummer

Frankrig Afnor (NF, A2P)

DS308EA-ITA Quad PIR-detektor til 
Italien
Bestillingsnummer DS308EA-ITA

Land Certificat-/registreringsnummer

Europa 


