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29367J-fiDS308EA-sarjan passiiviset 
kaksoisinfrapunatunnistimet

Seinälle asennettavat DS308EA-
sarjan passiivisissa 
kaksoisinfrapunatunnistimissa on 
Q-Map-signaalinkäsittelytoiminnot ja 
neliosainen (kaksi vierekkäistä 
anturia) anturirakenne. 
Tunnistimessa on ominaisuus, jonka 
avulla tunnistin havaitsee yritykset 
peittää tunnistin. 
Liikevalvontatoiminto puolestaan 
lähettää rikosilmoitinkeskukseen 
hälytyssignaalin, jos tiettynä 
ajanjaksona ei ole havaittu lainkaan 
liikettä.

Ominaisuudet

• Peittämisen tunnistustoiminnot ja suihkeen havainnointi
• Neliosainen rakenne
• Mikroprosessorilla ohjattu itsetestauksen 

valvontajärjestelmä
• Q-Map-signaalinkäsittely
• Paikalla vaihdettavat ja säädettävät peilivaihtoehdot
• Lämpötilakompensointi
• Liikevalvonnan hallinta

Toiminnot

Hälytysmuisti
Jos sovelluksessa on useita tunnistimia, rikosilmoitinkeskus 
muuttaa hälytyssignaalin ensimmäisenä lähettäneen 
tunnistimen jännitettä niin, että sen hälytysmerkkivalo 
kytkeytyy päälle.

Peittämisen tunnistustoiminnot ja suihkeen havainnointi
PIR-tunnistimen peittämisen tunnistustoiminto havaitsee 
tunnistimen tunnistusalueelle asetetut näköesteet ja 
tunnistimeen linssiin suunnatut suihkeet. Peittämisen 
tunnistustoiminnon havainnointialueen koon voi muuttaa 
vakiokokoa suuremmaksi. Peittämisen tunnistustoiminnon 
aktivointia voi viivyttää, jolloin tunnistimen ohi kulkevat 
kohteet eivät aiheuta vääriä vikasignaaleja. Tällaiset esineet 
saattavat laukaista hälytyksen, mutta eivät vikasignaalia.

Q-Map-signaalinkäsittely
Q-Map-signaalinkäsittelytekniikassa analysoidaan kaikkien 
kanavien signaalit väärien hälytysten välttämiseksi. 
Vastakkaisten vaakasignaalien ajoitus- ja 
amplitudiominaisuuksien on täytettävät tietyt ehdot, jotta 
hälytys aktivoituisi. Q-Map-tekniikka tunnistaa pienet 
kohteet, jotka aiheuttavat hälytyssignaalin jossakin kanavassa, 
mutta eivät kyseisen kanavan vastakkaiskanavassa. Näin 
voidaan välttää pienistä kohteista aiheutuvat väärät hälytykset 
vaarantamatta ihmisen kokoisten kohteiden 
tunnistustarkkuutta.

Testausominaisuudet
Merkkivalo vilkkuu vikatilanteissa. Tunnistimen 
kaksoiskanavien testiliittimiin voidaan liittää analoginen 
vakiomittalaite, jolla voidaan mitata peittokuvion tarkka 
sijainti ja taustahäiriöiden häiriöjännitetaso.
Kävelytestin merkkivalon voi aktivoida kauko-ohjauksella 
rikosilmoitinkeskuksesta.

Lämpötilakompensointi
Tunnistin valvoo ympäristön lämpötilaa ja säätää 
signaalinkäsittelyä automaattisesti, minkä ansiosta tunnistin 
pystyy tunnistamaan tunkeilijat luotettavasti myös 
äärilämpötiloissa.
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Liikevalvonnan hallinta
Liikevalvonnan hallintatoiminnon avulla voidaan tarkistaa, 
ettei tunnistimen tunnistinaluetta ole peitetty. Toiminnon 
seuranta-ajaksi voi säätää kytkimellä 1 - 30 päivää. 

Sarjan sovellustiedot

Vakiopeittoalue

Laaja peitto: 15 x 15 m
Näkymä ylhäältä

Näkymä sivulta

Valinnainen peittoalue

Kerrospeitto: (OMB77) 25 x 5 m
Näkymä ylhäältä
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Näkymä sivulta

Pitkän matkan peitto: (OMLR77) 36 x 3 m 
Näkymä ylhäältä

Näkymä sivulta

Asennuksessa huomioitavat asiat
Asennuksen suosituskorkeus on 2,3 metriä, mutta tunnistin 
voidaan asentaa 2 - 2,6 metrin korkeudelle. Seinäasennuksessa 
on käytettävä nivelliitoksista B328-pidikettä (yksi 
kytkentärasia), B333-nivelpidikettä tai matalaprofiilista B335-
nivelpidikettä. Kattoasennuksessa on käytettävä B333-
nivelpidikettä tai B338-kattopidikettä.

Käyttövirta

Virtarajoitukset
Virtalähteen on oltava hyväksytty. Lähdöt saa kytkeä vain 
SELV-piireihin.

Varavirta
Tässä tunnistimessa ei ole sisäistä varavirta-akkua. 
UL-hyväksytyissä asennuksissa ohjausyksikön tai 
UL-hyväksytyn varavirtalähteen on pystyttävä tuottamaan 
tarvittava varavirta (100 mAh) neljän tunnin ajan.

Sarjan tekniset tiedot

Sarjan lisätarvikkeet
Vakiotelineen kiinnitys ja liitännät voidaan tehdä nopeasti pikaliitoksilla.

DS308EA-sarjan tekniset tiedot

Kotelo
Materiaali: Iskunkestävä ABS-muovikotelo

Mitat (K x L x S): 14,6 x 9,5 x 6,35 cm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: -29 - +49 °C

UL-hyväksytyt sovellukset: 0 - +49 °C

Optiikan säätö
Vaakasuunta: ±10°

Pystysuunta: +2 - -18°

Lähdöt

Hälytys: Tyypin C -koskettimet, joiden luokitus on 

3 W ja 125 mA (28 V DC) 

resistiivisessä kuormituksessa.

Kansisuojaus: Avautuvat (NC) kansisuojakytkimet, 

joiden luokitus on 28 V DC ja 125 mA 

(enintään).

Viat: Avautuvat (NC) kuivaliitoskoskettimet, 

joiden luokitus on 28 V DC ja 125 mA 

(enintään). Koskettimet avautuvat 

vikatilanteissa.

Tehovaatimukset
Virrankulutus: enintään 25 mA (12 V DC)

Käyttöjännite: 6 - 15 V DC

Radiotaajuus- 

häiriöiden (RFI)

sieto:

Hälytys- tai asennussignaalien taajuudet 

eivät ole kriittisellä taajuusalueella 

26 - 950 MHz (50 v/m).

Nivelliitoksinen B328-pidike

Asennetaan yksipaikkaiseen kytkentärasiaan. 

Johdot ovat piilossa rasian sisällä.
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Kirjaukset, sertifikaatit ja hyväksynnät

Kirjaukset, sertifikaatit ja hyväksynnät
 

Kirjaukset, sertifikaatit ja hyväksynnät

B333-nivelpidike

Rasitusta kestävä pidike seinä- tai kattokiinnitystä 

varten.

Matalaprofiilinen B335-3-nivelpidike

Matalaprofiilinen pidike seinäkiinnitystä varten. 

Toimitetaan kolmen pakkauksissa.

B338-3-kattopidike

Pidike kattokiinnitystä varten. Toimitetaan kolmen 

pakkauksissa.

OMB77-3-kerrospeittopeili

Tuottaa 25 x 5 metrin peittoalueen. Toimitetaan 

kolmen pakkauksissa. 

Pitkän matkan peiton OMLR77-3-peili

Tuottaa 36 x 3 metrin peittoalueen. Toimitetaan 

kolmen pakkauksissa.

TC6000-testijohto

Testijohto, jolla tunnistimen testiliittimet voidaan 

liittää jännitemittariin. Pituus 4,6 m.

Seinälle asennettava DS308EA 
passiivinen kaksoisinfrapunatunnistin
Tilausnumero DS308EA

Alue Sertifiointi-/kirjausnumero

Belgia BEL (09-95-0337)

Eurooppa 

Yhdysvallat ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

Seinälle asennettava DS308EA-FRA 
passiivinen kaksoisinfrapunatunnistin 
(ranskalainen malli)
Tilausnumero DS308EA-FRA

Alue Sertifiointi-/kirjausnumero

Ranska Afnor (NF, A2P)

Seinälle asennettava DS308EA-ITA 
passiivinen kaksoisinfrapunatunnistin 
(italialainen malli)
Tilausnumero DS308EA-ITA

Alue Sertifiointi-/kirjausnumero

Eurooppa 


