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Ασφάλεια που µπορείτε να εµπιστευθείτε.
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DS308EA Series Quad Παθητικοί Υπέρυθροι Ανιχνευτές 

29367J-el

DS308EA Series Quad 

Παθητικοί Υπέρυθροι 

Ανιχνευτές

Οι παθητικοί υπέρυθροι (PIR) 

ανιχνευτές DS308EA Series Quad 

για στερέωση στον τοίχο 

χρησιµοποιούν επεξεργασία 

σήµατος Q-Map και έναν αισθητήρα 

τεσσάρων στοιχείων (Quad), διπλής 

αντίθεσης. Έχουν ένα 

χαρακτηριστικό αντί-κάλυψης που 

εντοπίζει το µπλοκάρισµα του 

ανιχνευτή και ένα χαρακτηριστικό 

επόπτευσης παρακολούθησης 

κίνησης που αποστέλλει ένα σήµα 

προβλήµατος στον πίνακα ελέγχου 

εάν η κίνηση δεν εντοπιστεί κατά τη 

διάρκεια µιας συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου.

Λειτουργίες

• Αντι-κάλυψη µε λειτουργεία εντοπισµού "ψεκασµού"

• Σχεδιασµός τετραπλού στοιχείου 

• Συστήµατα επόπτευσης αυτόµατης δοκιµής που 

ελέγχονται από µικροεπεξεργαστή

• Επεξεργασία σήµατος Q-Map 

• ∆ιάταξη καθρεφτών που επιδέχεται προσαρµογής και 

αντικατάστασης πεδίων

• Συµψηφισµός θερµοκρασίας

• Επόπτευση παρακολούθησης κίνησης

Λειτουργίες

Μνήµη συναγερµού

Σε εφαρµογές πολλαπλών µονάδων, ο πίνακας ελέγχου 

αλλάζει την τάση στη µονάδα που έστειλε πρώτη ένα σήµα 

που ασφαλίζει το LED συναγερµού σε αυτή τη µονάδα.

Αντι-κάλυψη µε λειτουργεία εντοπισµού "ψεκασµού"

Το χαρακτηριστικό αντί-κάλυψης PIR εντοπίζει αντικείµενα 

τα οποία είναι τοποθετηµένα για την παρεµπόδιση του 

πεδίου ορατότητας του ανιχνευτή ή των ψεκασµένων 

υλικών στην περιοχή φακού του ανιχνευτή. Το µέγεθος του 

πεδίου ορατότητας του χαρακατηριστικού αντί-κάλυψης 

µπορεί να επιλεχθεί είτε ως τυπικό είτε ως µεγάλο. Ο χρόνος 

ενεργοποίησης της αντί-κάλυψης µπορεί να καθυστερήσει 

για τη µείωση των ψευδών συναγερµών που έχουν 

προκληθεί από αντικείµενα που κινούνται κατά µήκος του 

µπροστινού µέρους του ανιχνευτή αλλά δεν παραµένουν 

µπροστά στον ανιχνευτή. Τα εν λόγω αντικείµενα έχουν την 

τάση να ενεργοποιούν έναν συναγερµό, αλλά όχι ένα σήµα 

προβλήµατος. 

Επεξεργασία σήµατος Q-Map 

Η επεξεργασία σήµατος Q-Map αναλύει τα σήµατα από 

κάθε κανάλι για να εξαλειφθούν οι ψευδείς συναγερµοί. Τα 

οριζοντίως αντίθετα σήµατα πρέπει να αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένες υπογραφές χρονισµού και εύρους για την 

πρόκληση ενός συναγερµού. Το Q-Map προσαρµόζεται για 

µικρούς στόχους που προκαλούν σήµατα σε ένα κανάλι, 

αλλά όχι στο παρακείµενο, και αντίθετο κανάλι. Αυτό 

µειώνει τους ψευδείς συναγερµούς από µικρούς στόχους, 

ενώ συνεχίζει να αντιδρά σε στόχους που έχουν το µέγεθος 

ανθρώπου.

Χαρακτηριστικά ∆οκιµής

Το LED (δίοδος εκποµπής φωτός) αναβοσβήνει για να 

δηλώσει µια συνθήκη προβλήµατος. Ένα τυπικό αναλογικό 

µέτρο συνδέεται σε δοκιµαστικούς ακροδέκτες διπλού 

καναλιού µέσα στον ανιχνευτή για την παροχή ακριβής 

τοποθεσίας προτύπου και για τον υπολογισµό της τάσης 

θορύβου για αξιολόγηση της διαταραχής παρασκηνίου.

Το LED δοκιµής βάδισης µπορεί να ενεργοποιηθεί εξ 

αποστάσεως µε µια εντολή του πίνακα ελέγχου.

Συµψηφισµός θερµοκρασίας

Ο ανιχνευτής παρακολουθεί αυτοµάτως τη θερµοκρασία 

του περιβάλλοντος και προσαρµόζει την επεξεργασία του 

σήµατος για να διατηρήσει τη δυνατότητα προσδιορισµού 

των εισβολών από άνθρωπο σε κρίσιµες θερµοκρασίες.
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Επόπτευση παρακολούθησης κίνησης

Οι χρονοµέτρες παρακολούθησης κίνησης 1 – 30 ηµερών 

που επιλέγονται µε διακόπτη επιτρέπουν την επιβεβαίωση 

ότι το πεδίο ορατότητας του πεδίου δεν παρεµποδίζεται. 

Πληροφορίες εφαρµογής σειράς

Τυπική κάλυψη

Εύρος: 50 ft x 50 ft (15 m x 15 m)

Ορατότητα επάνω

Ορατότητα από πλάγια

Προαιρετική κάλυψη

Φραγµός: (OMB77) 80 ft x 16 ft (25 m x 5 m)

Ορατότητα επάνω
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Ορατότητα από πλάγια

Μεγάλη κλίµακα: (OMLR77) 120 ft x 10 ft (36 m x 3 m) 

Ορατότητα επάνω

Ορατότητα από πλάγια

Θέµατα στερέωσης

Το συνιστώµενο ύψος στερέωσης είναι 7,5 ft (2.3 m), αλλά 

ο ανιχνευτής µπορεί να συναρµολογηθεί στο εύρος των 

6,5 ft έως 8.5 ft (2,0 m έως 2,6 m). Στερεώστε τον 

ανιχνευτή σε έναν τοίχο χρησιµοποιώντας έναν βραχίονα 

τοποθέτησης µε αναρτήρα B328 µε µονό πλαίσιο, έναν 

βραχίονα τοποθέτησης µε στροφέα B333, ή έναν βραχίονα 

χαµηλού προφίλ B335. Στερεώστε τον ανιχνευτή στο 

ταβάνι χρησιµοποιώντας έναν βραχίονα τοποθέτησης µε 

στροφέα B333, ή έναν βραχίονα τοποθέτησης στο ταβάνι 

B338.

Θέµατα που αφορούν την ισχύ

Όρια της ισχύος

Η ισχύς εισόδου πρέπει να παρέχεται από µια Εγκεκριµένη 

Πηγή Περιορισµένης Ισχύος. Όλες οι έξοδοι πρέπει να 

συνδέονται µόνο µε τα κυκλώµατα SELV (εξαιρετικά 

χαµηλή τάση ασφάλειας).

Εφεδρική ισχύς

Ο ανιχνευτής αυτός δεν διαθέτει εσωτερική εφεδρική 

µπαταρία. Για εγκαταστάσεις προϊόντων UL Listed, πρέπει να 

παρέχεται εφεδρική ισχύς 4 ωρών (100 mAh) από τη µονάδα 

ελέγχου ή από µια παροχή ισχύος UL Listed.

Τεχνικές Προδιαγραφές Σειράς

Εξαρτήµατα υλικού εξοπλισµού σειράς

Der Standardsockel wird aufgesetzt und rationell mit Schnappverbindungen befestigt.

Προδιαγραφές DS308EA 

Σχεδιασµός κιβωτίου προστασίας

Υλικό: Κιβώτιο προστασίας από πλαστικό ABS 

υψηλής αντοχής

∆ιαστάσεις (ΥxΠxΒ): 5.75 in. x 3.75 in. x 2.5 in.

(14.6 cm x 9.5 cm x 6.35 cm)

Περιβαλλοντικά θέµατα

Θερµοκρασία 

(Λειτουργίας):

-20°F έως +120°F (-29°C έως +49°C)

Για εφαρµογές UL Listed, +32°F έως 

+120°F (0°C έως +49°C)

Εύρος οπτικής προσαρµογής 

Οριζόντια: ±10°

Κάθετα: +2° έως -18° 

Έξοδοι

Συναγερµός: Επαφές Form C στα 3,0 W, 125 mA at 

28 VDC για φορτία αντίστασης.

Παραβίαση: Επαφές µε κανονικό κλείσιµο (µε το 

κάλυµµα) στα 28 VDC, 125 mA µέγιστο.

Πρόβληµα: Επαφές µε κανονικό κλείσιµο στα 

28 VDC, 125 mA µέγιστο. Άνοιγµα κατά 

τη διάρκεια προβλήµατος.

Απαιτήσεις ισχύος

Υπερένταση ρεύµατος: 25 mA µέγιστο στα 12 VDC

Τάση (Είσοδος): 6 VDC έως 15 VDC

Ραδιοφωνική 

συχνότητα 

Παρεµβολή (RFI)

Αδρανοποίηση:

Κανένας συναγερµός ή ρύθµιση στις 

κρίσιµες συχνότητες στο εύρος από 

26 MHz έως 950 MHz στα 50 v/m.

B328 Βραχίονας τοποθέτησης µε αναρτήρα

Συναρµολογείται σε µονό πλαίσιο. Τα καλώδια 

κρύβονται στο εσωτερικό. 

B333 Βραχίονας τοποθέτησης µε Στροφέα

Βραχίονας τοποθέτησης υψηλής 

ανθεκτικότητας, στον τοίχο ή το ταβάνι.

B335-3 Βραχίονας στροφέα χαµηλού προφίλ

Βραχίονας τοποθέτησης στον τοίχο, χαµηλού 

προφίλ. Αποστέλλεται σε συσκευασίες των 

τριών.
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Bosch Security Systems                   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 

www.boschsecuritysystems.com

 

Καταχωρίσεις, Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Καταχωρίσεις, Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

 

Καταχωρίσεις, Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Βραχίονας τοποθέτησης στο ταβάνι B338-3 

Βραχίονας για συναρµολόγηση στο ταβάνι.  

Αποστέλλεται σε συσκευασίες των τριών.

OMB77-3 Καθρέφτης φραγµού

Παρέχει πρότυπο κάλυψης 80 ft (25 m) από 

16 ft (5 m). Αποστέλλεται σε συσκευασίες των 

τριών. 

OMLR77-3 Καθρέφτης Μεγάλης Κλίµακας

Παρέχει πρότυπο κάλυψης 120 ft (36 m) από 

10 ft (3 m). Αποστέλλεται σε συσκευασίες των 

τριών.

TC6000 Καλώδιο δοκιµών

Καλώδιο δοκιµών για σύνδεση των 

δοκιµαστικών ακροδεκτών µε ένα βολτόµετρο. 

Έχει µήκος 15 ft (4,6 m).

DS308EA Ανιχνευτής Quad PIR για 

στερέωση στον τοίχο 

Αριθµός εντολής DS308EA

Χώρα Αριθµός Πιστοποίησης/Καταχώρισης

Βέλγιο BEL (09-95-0337)

Ευρώπη 

Η.Π.Α. ANSR: Μονάδες Εντοπισµού Εισβολής 

(UL639)

DS308EA-FRA Quad PIR Ανιχνευτής 

για τη Γαλλία

Αριθµός εντολής DS308EA-FRA

Χώρα Αριθµός Πιστοποίησης/Καταχώρισης

Γαλλία Afnor (NF, A2P)

DS308EA-ITA Quad PIR Ανιχνευτής για 

την Ιταλία

Αριθµός εντολής DS308EA-ITA

Χώρα Αριθµός Πιστοποίησης/Καταχώρισης

Ευρώπη 


