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A DS308EA sorozatú Quad passzív 
infravörös (PIR) érzékelők Q-Map 
jelfeldolgozó eljárást és négy részre 
osztott, páronként fordított polaritású 
Quad szenzort használnak. Az 
Antimaszk funkciónak köszönhetően 
észlelik az érzékelő kitakarását, 
a mozgásfigyelő tulajdonsága pedig 
hibajelet küld a központhoz, ha egy 
meghatározott időtartamon belül 
nem érzékel mozgást.

Jellemzők

• Antimaszk funkció,Spray érzékelés
• Quad-elemes kialakítás
• Mikroprocesszorral vezérelt, öntesztelő áramkörök
• Q-Map jelfeldolgozás
• Helyszínen cserélhető, beállítható opcionális tükör-

optikák
• Hőmérséklet-kompenzálás
• Mozgás felügyelet

Működés

Riasztási memória
A kombinált alkalmazások esetén, a PIR vezérlő áramköre 
dönti el, melyik egysége adott előbb riasztási jelzést, és ennek 
megfelelően kiad feszültséget a kontroll LED-re.

Antimaszk funkció,Spray érzékelés
Az érzékelő antimaszk funkciója érzékeli azokat a tárgyakat, 
amelyeket az érzékelő látómezejének blokkolása érdekében 
helyeztek el, és észleli az észlelő optikájára fújt 
permetszemcséket is. Az antimaszk látómezejének mérete 
normál vagy nagy távolságra állítható be. Az antimaszk 
bekapcsolási ideje késleltethető, hogy csökkenteni lehessen 
az olyan tárgyak miatti téves riasztások számát, amelyek 
áthaladnak az érzékelő előtt ideiglenesen. Az ilyen 
objektumok csak kontrolljelzést válthatnak ki.

Q-Map jelfeldolgozás
A Q-Map jelfeldolgozó eljárás elemzi az egyes csatornákról 
beérkező jeleket, hogy kiszűrhesse a téves riasztásokat. 
Az egymással szemben, vízszintesen haladó jelek idejének és 
frekvenciájának bizonyos mértékben meg kell egyeznie 
egymással, hogy riasztást váltsanak ki. A Q-Map az olyan 
kisebb célpontoknak megfelelően módosítja a rendszert, 
amelyek csak az egyik csatornában váltanak ki jelet, 
a szomszédos, szemben lévő csatornában viszont nem. 
Ily módon csökkenthetők a kisebb célpontok miatti téves 
riasztások, az ember méretű célpontokra azonban továbbra 
is reagál a rendszer.

Tesztfunkciók
A LED (fénydióda) villogással jelzi az üzemzavart. Az 
érzékelőn belül található tesztcsatlakozóhoz kapcsolt analóg 
mérőműszer segítségével meghatározható a megfigyelni 
kívánt terület háttérzaja.
A sétateszt LED-je távolról kapcsolható be a vezérlőpanelen 
keresztül.

Hőmérsékletkompenzálás
Az érzékelő automatikusan figyeli a környezeti 
hőmérsékletet, és úgy módosítja a jelfeldolgozását, hogy 
szélsőséges hőmérsékletek esetén is képes legyen a személyi 
behatolások felismerésére.
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Mozgásérzékelős felügyelet
A kapcsolóval kiválasztható 1 vagy 30 napos mozgásfigyelés, 
időablakok teszik lehetővé annak a megállapítását, hogy 
kitakarva van-e az érzékelő látómezeje (antimaszk 
hatáskörén kívül) vagy sem. 

Használati útmutató

Normál lefedettségi terület

Terület: 15 m x 15 m
Felülnézet

Oldalnézet

Opcionális lefedettségi terület

Terület: (OMB77) 25 m x 5 m
Felülnézet

Oldalnézet

Nagy hatótávolság: (OMLR77) 36 m x 3 m 
Felülnézet

Oldalnézet
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Telepítési útmutató
Az érzékelő javasolt szerelési magassága 2,3 m, de 
2,0 m - 2,6 m közötti magasságban is felszerelhető. Az 
érzékelő falra történő felszereléséhez használjon 
B328 gömbcsuklós konzolt, B333 elfordítható konzolt vagy 
B335 elfordítható, alacsony profilú konzolt. Az érzékelő 
mennyezetre történő felszereléséhez használjon 
B333 elfordítható konzolt vagy B338 mennyezeti konzolt.

Tápellátás

Árammal kapcsolatos korlátozások
A bemenő áramot jóváhagyott, korlátozott áramú 
tápegységnek kell szolgáltatnia. Az összes kimenet kizárólag 
csak SELV (biztonságos, kisfeszültségű) áramkörökhöz 
kapcsolódhat.

Készenléti tápellátás
Az érzékelő nem tartalmaz belső készenléti akkumulátort. 
A UL-szabvány szerinti telepítésnél 4 órás (100 mAh) készenléti 
tápellátást kell biztosítania vagy a vezérlő egységnek, vagy egy 
UL-szabvány szerinti, szabotázs védelemmel biztosított 
tápegységnek.

Műszaki adatok

Az érzékelő tartozékai
Normál aljzatot kell felhelyezni, és csavaros kötésekkel kell rögzíteni.

A DS308EA műszaki adatai

A burkolat kivitele

Anyag: Fokozottan ütésálló ABS műanyag ház

Méretek 

(mag. x szél. x mélys.):

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

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: -29°C ... +49°C

UL szabvány szerinti alkalmazásokhoz 

0°C ... +49°C

Optika beállítási tartománya

Vízszintes: ±10°

Függőleges: +2° ... -18°

Kimenetek

Riasztási kimenet: 'C' formátumú relékimenet, 3,0 W 

névleges teljesítmény, 125 mA, 28 V DC 

egyenáramú ellenállási terhelésen.

Szabotázsvédelem: Normál esetben zárt érintkezők (zárt 

fedéllel), max. 28 V DC, 125 mA névleges 

teljesítménynél.

Hiba: Normál esetben zárt, potenciálmentes 

érintkezők, max. 28 V DC, 125 mA névleges 

teljesítménynél. Hiba esetén nyitott.

Tápellátás

Áramfelvétel: max. 25 mA 12 V DC mellett

Bemenő feszültség: 6 VDC ... 15 VDC

Rádiófrekvenciás 

interferencia (RFI)

-ellenállás:

A készülék nem riaszt, vagy érzékel 

a 26 MHz ... 950 MHz kritikus 

frekvenciatartományban 50 V/m mellett.

B328 gömbcsuklós konzol

Rögzítés szerelőaljzatba. A vezetékek belül, rejtve 

vannak.

B333 elfordítható konzol

Nagy teherbírású fali vagy mennyezeti konzol.

B335-3 alacsony profilú, elfordítható konzol

Alacsony profilú, fali konzol. Hármas 

csomagolásban szállítható.

B338-3 mennyezeti konzol

Mennyezetre történő szereléshez. Hármas 

csomagolásban szállítható.

OMB77-3 sorompótükör

25 m x 5 m lefedettséget nyújt. Hármas 

csomagolásban szállítható. 

OMLR77-3 nagy hatótávolságú tükör

36 m x 3 m lefedettséget nyújt. Hármas 

csomagolásban szállítható.

TC6000 tesztvezeték

Az érzékelő tesztcsatlakozójának és a voltmérő 

összekötésére szolgál. A hosszúsága 4,6 m.
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Bosch Security Systems                   

További tudnivalókért látogasson el a következő honlapra:

www.boschsecurity.hu

 

Tanúsítványok és jóváhagyások

Tanúsítványok és jóváhagyások
 

Tanúsítványok és jóváhagyások

DS308EA falra szerelhető 
Quad PIR-érzékelő
Megrendelési szám DS308EA

Ország Tanúsítvány/jóváhagyás száma

Belgium BEL (09-95-0337)

Európa 

USA ANSR: Behatolás-érzékelő egységek (UL639)

DS308EA-FRA Quad PIR-érzékelő 
Franciaországban
Megrendelési szám DS308EA-FRA

Ország Tanúsítvány/jóváhagyás száma

Franciaország Afnor (NF, A2P)

DS308EA-ITA Quad PIR-érzékelő 
Olaszországban
Megrendelési szám DS308EA-ITA

Ország Tanúsítvány/jóváhagyás száma

Európa 


