
Inbraakdetectiesystemen | DS308EA Quad PIR-Detector met Anti-masking

De DS308EA Quad PIR-detector voor wandmontage maakt
gebruik van Q-Map-signaalverwerking en een vierelements
(Quad), dubbele tegengestelde sensor voor een
uitstekende detectieprestatie zonder kans op ongewenste
alarmen. De anti-maskingfunctie is in staat om bij afdekking
van de detector of een opzettelijke of onbedoelde
blokkering een storingssignaal naar de centrale te
versturen. Testfuncties, inclusief de Bewegingsmonitor,
zorgen voor dekkingsintegriteit.

Basisfuncties

Anti-masking met spraydetectie
PIR-Anti-maskingfunctie detecteert voorwerpen die over de
kap van de detector worden gelegd of spray die op de lens
wordt gespoten. De anti-maskinggevoeligheid is
selecteerbaar, en de anti-maskingactivering kan worden
vertraagd om ongewenste alarmen te reduceren.

Q-Map-Signaalbewerking
Analyseert de signalen van elk kanaal om ongewenste
alarmen te elimineren. De horizontaal tegengestelde
signalen moeten overeenstemmen met een specifieke
tijdrelatie, amplitude en bepaalde kenmerken om een alarm
te activeren. Q-map stelt zich in op kleine objecten die
signalen veroorzaken in het ene kanaal, maar niet het
aangrenzende tegengestelde kanaal. Dit verkleint de kans

op ongewenste alarmen van kleine objecten als
knaagdieren, terwijl de detectieprestatie van menselijke
objecten in stand blijft.

Testfuncties
• LED knippert om een alarmstatus aan te geven. Interne

stoorspanningstestpennen voor twee kanalen
gebruiken een standaard analoge meter voor het meten
van een precieze patroonlocatie en evaluatie van de
achtergrondstoring.

• Op afstand bestuurbare looptestcontrole: de looptest-
LED kan op afstand worden geactiveerd door een
opdracht van de inbraakcentrale.

Temperatuurcompensatie
Bewaakt automatisch de omgevingstemperatuur en past de
signaalbewerking aan om de correcte detectieprestatie bij
kritische temperatuurniveaus te handhaven.

Alarmgeheugen
Voorziet in de aanduiding van opgeslagen alarmen. Wordt
geregeld door een geschakelde spanning van de
inbraakcentrale.

DS308EA Quad PIR-Detector met Anti-
masking

▶ Anti-masking met spraydetectie

▶ Quad-elementuitvoering

▶ Door microprocessor geregelde
zelftestsupervisiesystemen

▶ Q-Map-signaalbewerking

▶ Op montageplaats te vervangen spiegeloptiek.

▶ Temperatuurcompensatie

▶ Bewegingsmonitor
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Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE 2004/108/EC, EN55022: 2006,
EN50130-4: 1996 +A1: 1998 +A2: 2003,
EN61000-4-2: 1995 +A1: 1999 +A2:
2001, EN61000-4-3: 2006,
EN61000-4-4: 2004, EN61000-4-5:
2005, EN61000-4-6: 2007,
EN61000-4-11:2004, EN60950-1: 2006

Polen CNBOP DS308EA only: 92/03

VS UL DS308EA only: ANSR: Intrusion detection
Units (UL639)

Italië IMQ DS308EA-ITA: U0616

China CCC DS308EA-CHI: 2004031901000034

Zweden INTYG DS308EA only: 04-754

Frankrijk AFNOR NF, A2P

Europa DS308EA voldoet aan EN50131-1, Grade 3

Installatie/configuratie
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Technische specificaties

Behuizingsontwerp

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

Materiaal: Behuizing van slagvast ABS-kunststof

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstempera-
tuur:

-29°C tot +49°C
Voor UL-Gecertificeerde Installaties, 0°C tot +49°C

Ongevoeligheid
voor hoogfre-
quente storingen
(RFI):

Geen ongewenste alarm bij installatie in het kritische
frequentie bereik van 26 tot 950 MHz bij 50 v/m.

DS308EA: Voldoet aan milieuklasse II (EN50130-5)

Montage

Hoogtebereik: 2,3 m (7,5 ft) aanbevolen

Locatie: Wand of hoek

Interne richtbaar-
heid

Dekking is instelbaar: ±10° horizontaal, +2° tot -18°
verticaal.
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Uitgangen

Alarm: NO-C-NC-contacten hebben een nominaal vermogen van
3,0 W, 125 mA bij 28 VDC voor ohmse belasting.

Sabotage: Normaal gesloten (met kap op zijn plaats). Contacten, nomi-
nale spanning bij 28 VDC, 125 mA maximum.

Probleem: Normaal gesloten spanningsloze contacten met een nominale
spanning bij 28 VDC, 125 mA maximum. Open bij een pro-
bleem

Vereiste Voeding

Stroomverbruik: 25 mA bij 12 VDC

Spanning: 6 VDC bij 15 VDC

Bestelinformatie

DS308EA Quad PIR-Inbraakdetector
Zorgt voor een dekking van 15 m x 15 m, anti-
masking met spraydetectie, quad-elementuit-
voering, microprocessorgeregelde zelftest-su-
pervisiesystemen en Q-mapsignaalbewerking.

DS308EA

DS308EA-FRA Quad PIR-Inbraakdetector
Geschikt voor gebruik in Frankrijk. Zorgt voor
een dekking van 15 m x 15 m, anti-masking met
spraydetectie, quad-elementuitvoering, mi-
croprocessorgeregelde zelftest-supervisie-
systemen en Q-mapsignaalbewerking.

DS308EA-FRA

DS308EA-ITA Quad PIR-Inbraakdetector
Geschikt voor gebruik in Italië. Zorgt voor een
dekking van 15 m x 15 m, anti-masking met
spraydetectie, quad-elementuitvoering, mi-
croprocessorgeregelde zelftest-supervisie-
systemen en Q-mapsignaalbewerking.

DS308EA-ITA

DS308EA-CHI Quad PIR-Inbraakdetector
met anti-masking
Geschikt voor gebruik in China. Zorgt voor een
dekking van 15 m x 15 m, anti-masking met
spraydetectie, quad-elementuitvoering, mi-
croprocessorgeregelde zelftest-supervisie-
systemen en Q-mapsignaalbewerking.

DS308EA-CHI

Hardware-accessoires

B328 Cardanische Montagebeugel
Wordt gemonteerd op een enkelvoudige con-
tactdoos en maakt draaien van een detector
mogelijk. Kabels worden intern opgeborgen.

B328

B335-3 Draaibare Montagebeugel met laag
profiel
Draaibare montagebeugel van kunststof met
laag profiel, voor wandmontage. Het verticale
draaibereik is +10° tot -20° en het horizontale
draaibereik is ± 25°. Leverbaar in verpakkin-
gen van drie stuks.

B335-3

B338 Universele Plafondmontagebeugel
Draaibare montagebeugel van kunststof, voor
plafondmontage. Het verticale draaibereik is
+7° tot-16° en het horizontale draaibereik is +/-
45°.

B338

Bestelinformatie

OMB77‑3 Barrièrespiegel
Zorgt voor barrièredekking met een detectie-
bereik van 25 m x 5 m diameter. Wordt gele-
verd in pakketten van drie stuks.

OMB77-3

OMLR77‑3 Langeafstandsspiegel
Zorgt voor een groot detectiebereik van 40 m
x 3 m diameter. Wordt geleverd in pakketten
van drie stuks.

OMLR77-3

TC6000 Testsnoer
Testkabel om de testpennen van een compati-
bele detector op een voltmeter aan te sluiten.
Deze kabel is 4,6 m lang.

TC6000

www.boschsecurity.nl
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The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be
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