
Behatolásjelző rendszerek | MX794i nagy hatótávolságú multiplex PIR-érzékelő

Az MX794i olyan passzív infravörös (PIR)
behatolásérzékelő, amelynél a cserélhető tükörmoduloknak
köszönhetően többféleképpen választható meg a lefedési
terület. Az érzékelő a központ panel multiplex buszához és
opcionálisan egy 12 V DC feszültségű segédtápegységhez
csatlakoztatható. Az eszköz kompatibilis a DS7400,
DS7400X vagy DS7400Xi sorozatú központokkal, DS7430
vagy DS7436 multiplex bővítő modullal, illetve a
D8125MUX-modult tartalmazó GV2, vagy G-sorozatú
központokkal.

Figyelem A DS7400 és a DS7400X eszköznek 1.07
verziójú vagy ennél újabb verziójú ROM-ra van
szüksége.

Főbb funkciók

Cserélhető, célra állítható tükrök
Az érzékelő alapkivitelben egy szabványos méretű lefedési
területet biztosító tükörrel van felszerelve, de
rendelkezésre áll két opcionális tükör is: egy nagy
hatótávolságú tükör és egy korláttükör. A tükörcseréhez
csak ki kell húzni a tükröt megtámasztó hornyaiból. A tükrök
függőleges irányban +1° és -18° között állíthatók be,
egyszerű előre vagy hátrafelé csúsztatással, vízszintes
irányban pedig ±10°-ban, oldalirányú elfordítással.

Kiválasztható érzékenység
Normál, közepes és nagyfokú érzékenység választható:

• Normál: Ezen beállítás esetén az érzékelő szélsőséges
körülmények között is működőképes. Nem ajánlott
OA200 lefedéshez.

• Közepes: Ez az érzékenység ajánlott az OA200
lefedéshez, és minden olyan helyen, ahol a behatoló
feltehetően a védett területnek csak egy kis részét
érintheti. Ebben a beállításban az érzékelő normál
körülményeket visel el.

• Nagyfokú: Ebben a beállításban az érzékelő gyorsan
reagál a behatolóra. Olyan, nyugodt környezeti
viszonyok között célszerű használni, amelyek nem
okoznak hő- és fényhatásokat.

Belső szabotázs kapcsoló
Amennyiben eltávolítják az érzékelő fedelét, a belső
szabotázs kapcsoló jelet küld a központ multiplex buszán
keresztül a kezelőegységeken történő kijelzés miatt.

MX794i nagy hatótávolságú multiplex PIR-
érzékelő

▶ Cserélhető tükörmodulok

▶ Fali konzol mellékelve

▶ Kiválasztható érzékenység

▶ Beépített szabotázs kapcsoló
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Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa 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

Egyesült
Államok

UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

UL-szabványok UL639

Jóváhagyások X

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
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Lefedettségi információk
Ajánlott telepítési magasság:

• 3,1 m az A200 tükörhöz
• 2,3 m az A80 és A120 tükörhöz

Szerelési útmutató
Az érzékelő felszínre vagy sarokra szerelhető, de inkább
ajánlott a (mellékelt) B334 fali konzol használata. Mivel
szerelési felületek többnyire nem egyenletesek, a
készülékeket többnyire nem lehet tökéletes szögben
elhelyezni a padlón vagy a falakon. Emiatt a lefedési terület
becélzási iránya eltérhet az „ideális” iránytól. A megfelelő
érzékelési hatékonyság biztosítását szolgálja az érzékelő fali
konzolra történő szerelése, mert így rugalmasan beállítható
a lefedési terület iránya.

Az opcionális fali konzol használatakor az érzékelő hibás
beállítása miatt csökkenhet a hatótávolság, és nőhet a holt
zónájú területek száma.

Vezetékezés
Ne használjon árnyékolt kábelt. Az érzékelő központ
panelhez történő csatlakoztatásához ne használjon 0,8 mm
(#22 AWG) átmérőnél kisebb átmérőjű vezetéket.

Műszaki specifikációk

Környezeti feltételek

Hőmérséklet (üzemi): -29°C - +49°C. UL-listázott alkalmazásokhoz 0°C -
+49°C
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Tápellátási követelmények

Áramfelvétel (kétvezetékes):

LED ki: <350 µA a multiplex buszon

Riasztásnál; LED be: 2 mA a multiplex buszon

Áramfelvétel (négyvezetékes):

LED ki: <350 µA a multiplex buszon, 0 mA a teljesítmény

Riasztásnál; LED be: <350 µA a multiplex buszon, 3 mA a teljesítmény

Készenléti tápellátás: A készülék nem tartalmaz belső készenléti akkumu-
látort. Készenléti áramot szolgáltató DC tápellátás-
hoz kapcsolódik az elsődleges tápellátás kimaradása
esetén. A készenléti ellátás mindegyik órájához
350 µAh energia szükséges. UL-listázott alkalmazá-
sokhoz, legalább 1400 µAh (4 óra) energia szüksé-
ges.

Bemenő feszültség: 12 V DC a panel multiplex buszáról és opcionálisan
egy segédtápegységről.

Rendelési információ

MX794i nagy hatótávolságú multiplex PIR-
érzékelő

MX794i

Hardvertartozékok

OA120-2 tükör
36,5 m-es optikai modulcsoport. Kettős cso-
magolásban szállítható.

OA120-2

www.boschsecurity.hu



4 | MX794i nagy hatótávolságú multiplex PIR-érzékelő

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by

© Bosch Security Systems Llc 2009 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
T1167111947 | Cur: hu-HU, V2, 22 Sep 2009 | Src: en-US, V0, 24 Mar 2007


	Főbb funkciók
	Tanúsítványok és engedélyek
	Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
	Műszaki specifikációk
	Rendelési információ

