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DS940Q 

Ανιχνευτής Quad 

• Εύκολο στην εγκατάσταση µε 

ευέλικτες επιλογές στερέωσης 

• Σχεδιασµός διπλού αισθητήρα / 

τετραπλού στοιχείου 

• Ευρεία κάλυψη 40 ft. (12 m) 

• Κάλυψη ορατότητας προς τα 

κάτω

• ∆ύο ξεχωριστά πυροηλεκτρικά 

στοιχεία

Ο Ανιχνευτής DS940Q Quad PIR χρησιµοποιεί δύο 

µεµονωµένους αισθητήρες που λειτουργούν σαν δύο PIR σε 

ένα. Η επεξεργασία κάθε αισθητήρα γίνεται ξεχωριστά και 

αµφότεροι πρέπει να προκαλούν έναν συναγερµό.

Λειτουργίες

1. Επεξεργασία Πρώτου Βήµατος (FSP)

Το DS940Q συνδυάζει δύο PIR που κάθε ένα 

χρησιµοποιεί την Επεξεργασία Πρώτου Βήµατος (FSP). 

Η Επεξεργασία Πρώτου Βήµατος επιτρέπει πραγµατικά 

την άµεση αντίδραση σε ανθρώπινους στόχους χωρίς να 

θυσιάζεται η αδρανοποίηση στους ψευδείς συναγερµούς 

που προκαλούνται από άλλες πηγές. Προσαρµόζοντας 

την ευαισθησία του βάσει του εύρους σήµατος, της 

πολικότητας, της κλίσης, και του χρονισµού, το FSP 

εξαλείφει την ανάγκη επιλογής του επιπέδου 

ευαισθησίας για την εφαρµογή. Η επεξεργασία σήµατος 

σε κάθε αισθητήρα γίνεται ξεχωριστά και αµφότεροι 

συµφωνούν οτι υπάρχει ένας συναγερµός προτού 

ενεργοποιηθεί η έξοδος.

2. Χαρακτηριστικά ∆οκιµής

Ο εξωτερικά ορατός συναγερµός LED µπορεί να 

απενεργοποιηθεί µετά την εγκατάσταση.

3. Παραβίαση:

Ο διακόπτης ανοίγει όταν αφαιρείται το κάλυµµα.

Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Πρότυπο UL Μονάδες Εντοπισµού Εισβολής UL639

Έγκριση 
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Bosch Security Systems                   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 

www.boschsecuritysystems.com

Σχεδιασµός

Εύρος: 40 ft. x 40 ft. (12 m x 12 m

Ορατότητα επάνω

Ορατότητα από πλάγια

Εξαρτήµατα υλικού εξοπλισµού

B335-3 Άγκιστρο συναρµολόγησης χαµηλού 

προφίλ

Τεχνικές προδιαγραφές

Για DS303E, DS306E, DS308EA, 

DS774i, DS774Ti, DS775, DS776Z, 

DS777Z, DS778, DS820, DS820i, 

DS825, DS835, DS840, DS860, DS940, 

DS950, και DS970.

Αποστέλλεται σε συσκευασίες των τριών.

Ανιχνευτής DS940Q Quad 

Έξοδος συναγερµού Έξοδος µε κανονικό κλείσιµο µε 

επαφές στα 125 mA @ 28 VDC, 

µέγιστο. 18 VAC, µέγιστο φορτίο 

αντίστασης. Η έξοδος ανοίγει σε 

κατάσταση συναγερµού. 

Σχεδιασµός κιβωτίου προστασίας

Υλικό: Κιβώτιο προστασίας από πλαστικό 

ABS υψηλής αντοχής

∆ιαστάσεις (ΥxΠxΒ): 5 in. x 2,8 in. x 2,2 in. 

(12,7 cm x 7,18 cm x 5,6 cm)

Περιβαλλοντικά θέµατα

Θερµοκρασία 

λειτουργίας

-20°F έως +120°F (-29°C έως +49°C)

Για εγκαταστάσεις προϊόντος µε 

πιστοποίηση UL, +32°F έως +120°F 

(0°C έως +49°C)

Συναρµολόγηση

Εύρος ύψους: συνιστάται 7,5 έως 9 ft. (2,25 έως 

2,7 m) 

Τοποθεσία: Συναρµολόγηση σε επιφάνεια ή γωνία

Απαιτήσεις ισχύος 9 έως 15 VDC, 12 mA @ 12 VDC

Ανοσία Παρεµβολής 

Ραδιοσυχνότητας 

(RFI)

Κανένας συναγερµός ή ρύθµιση στις 

κρίσιµες συχνότητες στο εύρος από 

26 MHz έως 1000 στα 30 v/m.

Έξοδος παρέµβασης ∆ιακόπτης παραβίασης µε κανονικό 

κλείσιµο που ενεργοποιείται µε το 

κάλυµµα µε επαφές στα 

125 mA @ 28 VDC, µέγιστο. 

Πληροφορίες παραγγελίας

Αρ. µοντέλου. Όνοµα προϊόντος

DS940Q Ανιχνευτής Quad 


