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Το MX794i είναι ένας ανιχνευτής PIR διάρρηξης που παρέχει
μια ποικιλία μοτίβων κάλυψης μέσα από τη χρήση
εναλλάξιμων δομοστοιχείων καθρεπτών. Είναι σχεδιασμένος
να συνδέεται με το δίαυλο πολυπλεξίας ενός πίνακα ελέγχου
και προαιρετικά με μια βοηθητική πηγή ρεύματος 12 V DC.
Είναι συμβατός με τους Πίνακες ελέγχου σειράς DS7400,
DS7400X ή DS7400Xi, με τοποθετημένο Δομοστοιχείο
επέκτασης πολυπλεξίας DS7430 ή DS7436, ή με τους
Πίνακες ελέγχου σειράς GV2 και G με τοποθετημένο
δομοστοιχείο D8125MUX.

Σημείωση Τα DS7400 και DS7400X απαιτούν ROM
έκδοσης 1.07 ή μεταγενέστερο.

Περιγραφή λειτουργ.

Εναλλάξιμοι, προσανατολίσιμοι καθρέπτες
Ο ανιχνευτής συνοδεύεται από έναν τυπικό καθρέπτη ευρέως
μοτίβου, ενώ διατίθενται δύο προαιρετικοί καθρέπτες: ένας
καθρέπτης επιμήκους μοτίβου και ένας καθρέπτης μοτίβου
φραγμού. Για να αλλάξετε τον καθρέπτη, απλά τραβήξτε τον
για να βγεί από τις αυλακώσεις του. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τους καθρέπτες από +1° έως -18° κατακόρυφα, σύροντας τον
καθρέπτη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, και ±10° οριζόντια
ταλαντεύοντάς τον από την μια πλευρά στην άλλη.

Επιλέξιμη ευαισθησία
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ Τυπικής (Standard),
Ενδιάμεσης (Intermediate) ή Υψηλής (High) ευαισθησίας:

• Τυπική: Ο ανιχνευτής ανέχεται ακραίες συνθήκες
περιβάλλοντος στη ρύθμιση αυτή. Δεν συνιστάται για
κάλυψη OA200.

• Ενδιάμεση: Η ενδιάμεση ρύθμιση για την κάλυψη OA200
ή για θέσεις όπου ένας εισβολέας αναμένεται να καλύψει
μόνον ένα μικρό μέρος της προστατευόμενης περιοχής.
Ο ανιχνευτής ανέχεται κανονικές συνθήκες
περιβάλλοντος στη ρύθμιση αυτή.

• Υψηλή: Η ρύθμιση για γρήγορη απόκριση στα σήματα
εισβολής. Για χρήση σε αθόρυβα περιβάλλοντα όπου δεν
αναμένονται μεταβατικά φαινόμενα στη θερμότητα και το
φως.

Ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας από παραβίαση
Ο ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας από παραβίαση
στέλνει ένα σήμα στο Δίαυλο πολυπλεξίας του πίνακα
ελέγχου για εμφάνιση στα πληκτρολόγια, όταν αφαιρεθεί το
κάλυμμα του ανιχνευτή.

MX794i Ανιχνευτής PIR πολυπλεξίας
επιμήκους εμβέλειας

▶ Δομοστοιχεία εναλλάξιμων καθρεπτών

▶ Παρέχεται βραχίονας τοποθέτησης

▶ Επιλέξιμη ευαισθησία

▶ Ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας από παραβίαση
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Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE 89/336/EEC, EN55022: 1998,
EN50130-4: 1995, EN60950: 2000,
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-11

Η.Π.Α. UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

Ευρώπη X
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Κάτοψη
Προαιρετικό Δομοστοιχείο καθρέπτη A120: 37 x 8 m
(120 x 25 ft)
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Πλάγια όψη
Προαιρετικό Δομοστοιχείο καθρέπτη A120: 37 x 8 m
(120 x 25 ft)

Πληροφορίες που αφορούν την κάλυψη
Το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης είναι:

• 3,1 m (10 ft) για τον καθρέπτη A200
• 2,3 m (7,5 ft) για τους καθρέπτες A80 και A120

Ζητήματα που αφορούν την τοποθέτηση
Ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνεια ή γωνία,
αλλά συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του Βραχίονα
τοποθέτησης B334 (περιλαμβάνεται). Επειδή υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στις επιφάνειες των περισσότερων τοίχων
τοποθέτησης, οι περισσότερες μονάδες δεν τοποθετούνται
σε τέλειες γωνίες στο δάπεδο ή στον τοίχο. Αυτό μπορεί να
κάνει το μοτίβο να δείχνει σε κατεύθυνση άλλη από αυτή που
ορίζεται ως "ιδανική". Για να διασφαλίσετε την καλή απόδοση
σύλληψης, η τοποθέτηση του ανιχνευτή σε βραχίονα παρέχει
την ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή της
κατεύθυνσης του μοτίβου κάλυψης.

Τυχόν κακή ευθυγράμμιση του ανιχνευτή όταν
χρησιμοποιείται κάποιος από τους προαιρετικούς βραχίονες
τοποθέτησης είναι δυνατό να μειώσει την εμβέλεια και να
αυξήσει τις νεκρές ζώνες.

Καλωδίωση
Μην χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο. Χρησιμοποιείτε
καλώδιο όχι μικρότερο από 0,8 mm (22 AWG) για να
συνδέσετε τον ανιχνευτή με τον πίνακα ελέγχου.

Τεχνικά στοιχεία

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λει-
τουργίας:

-29 έως +49 °C (-20 έως +120 °F) Για απαιτήσεις περί
πιστοποίησης κατά UL, το εύρος θερμοκρασιών είναι
από 0 έως +49 °C (+32 έως +120 °F)
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Απαιτήσεις ισχύος

Κατανάλωση ρεύματος (2 αγωγοί):

LED απενεργοποιημέ-
νο:

< 350 µA στο Δίαυλο πολυπλεξίας

Σε κατάσταση συν-
αγερμού, LED ενεργο-
ποιημένο:

2 mA στο Δίαυλο πολυπλεξίας

Κατανάλωση ρεύματος (4 αγωγοί):

LED απενεργοποιημέ-
νο:

< 350 µA κατανάλωση στο Δίαυλο πολυπλεξίας, 0 mA
κατανάλωση στο βοηθητικό παροχή ρεύματος

Σε κατάσταση συν-
αγερμού, LED ενεργο-
ποιημένο:

< 350 µA κατανάλωση στο Δίαυλο πολυπλεξίας, 3 mA
κατανάλωση στο βοηθητικό παροχή ρεύματος

Εφεδρική ισχύς: Δεν υπάρχει εσωτερική εφεδρική μπαταρία. Συνδέστε
με πηγές συνεχούς ρεύματος που μπορούν να παρέ-
χουν εφεδρική ισχύ, εάν διακοπεί η κύρια παροχή
ρεύματος. Για κάθε ώρα εφεδρικής ισχύος που χρειά-
ζεται, απαιτούνται 350 µAh. Για απαιτήσεις πιστο-
ποίησης κατά UL, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 1400 µAh
(4 ώρες).

Τάση (είσοδος): 12 V DC από το Δίαυλο πολυπλεξίας (MUX) του πίνακα
ελέγχου και προαιρετικά από ένα βοηθητικό τροφο-
δοτικό.

Πληροφορίες παραγγελίας

MX794i Ανιχνευτής PIR πολυπλεξίας
επιμήκους εμβέλειας
Παρέχει μια ποικιλία μοτίβων κάλυψης μέσα από
τη χρήση εναλλάξιμων δομοστοιχείων καθρε-
πτών

MX794i

Αξεσουάρ υλικού

OA120‑2 Καθρέπτης
Πρόκειται για ένα δομοστοιχείο οπτικής συστοι-
χίας 36,5 m (120 ft). Αποστέλλεται σε συσκευα-
σίες των δύο τεμαχίων.

OA120-2

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
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Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
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