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42289hu-01DS940Q 
Quad mozgásérzékelő

• Egyszerű szerelési lehetőségek
• Két szenzoros, Quad-elemes 

kivitel
• 12 m-es lefedettség
• Önmaga alá néző zóna
• Két különálló infravörös (PIR) elem

A falra szerelhető DS940Q Quad PIR-érzékelő két, egyedi 
szenzort használ, amelyek úgy működnek, mint két különálló 
PIR egy burkolatban. Mindkettőt aktiválni kell a riasztás 
kiváltásához.

Működés

1. Első Belépés Érzékelés (First Step Processing, FSP)
A DS940Q érzékelő két PIR-érzékelőt kombinál, 
melyek mindegyike az Első Belépés Érzékelés (First 
Step Processing, FSP) eljárást használja. Ez az eljárás 
szinte azonnal reagál emberi lényekre anélkül, hogy 
más infratartalommal rendelkező források miatt téves 
riasztásokat váltana ki. Az FSP azáltal, hogy az érzékelő 
érzékenységét a jel amplitúdója, polaritása, csökkenése 
és időbeli alakulása alapján módosítja, feleslegessé 
teszi, hogy a felhasználó adja meg az adott alkalmazás 
érzékenységi szintjét. Mindkét PIR-szenzor a másiktól 
függetlenül dolgozza fel a jeleket, és mindkét 
szenzornak riasztási eseményt kell jeleznie a riasztási 
relé bekapcsolásához.

2. Tesztfunkciók
A burkolaton található riasztási/teszt LED a felszerelés 
után letiltható.

3. Szabotázsvédelem:
A kapcsoló kinyílik a fedél eltávolítása esetén.

Tanúsítványok és engedélyek

UL-szabvány UL639, behatolásjelző egységek

Jóváhagyás 
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Tervezés

12 m x 12 m terület
Felülnézet

Oldalnézet

Tartozékok

B335-3 alacsony profilú konzol

Műszaki adatok

DS303E, DS306E, DS308EA, DS774i, 
DS774Ti, DS775, DS776Z, DS777Z, 
DS778, DS820, DS820i, DS825,DS835, 
DS840, DS860, DS940, DS950 és 
DS970 érzékelőkhöz.
Hármas csomagolásban szállítható.

DS940Q Quad érzékelő

Riasztási kimenet Normál esetben zárt reed-jelfogó, 

érintkezők névleges árama 125 mA 

max. 28 V DC feszültségen, 18 V AC, 

maximális ohmikus terhelésnél. A relé 

riasztás esetén nyit.

Burkolat kivitele

Anyag: Fokozottan ütésálló ABS műanyag ház

Méretek (mag. x szél. x 

mélys.):

12,7 cm x 7,1 cm x 5,6 cm

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: -29°C ... +49°C

UL által jóváhagyott alkalmazásokhoz 

0°C ... +49°C 

Rögzítés

Ajánlott szerelési 

magasság:

2,25-2,7 m

Hely: Felszín vagy sarok

Tápellátás 9...15 V DC, 12 mA 12 V DC mellett

Rádiófrekvenciás 

interferencia-ellenállás 

(RFI):

A készülék nem riaszt, vagy érzékel 

a 26 MHz ... 1000 MHz kritikus 

frekvenciatartományban 30 V/m mellett.

Szabotázskimenet Fedéllel működtetett, normál esetben zárt 

szabotázs-kapcsoló, érintkezők névleges 

árama 125 mA max. 28 V DC mellett. 

Megrendelési tudnivalók

Modell száma: Termék neve:

DS940Q Quad-érzékelő


