
Inbraakdetectiesystemen | MX794i Multiplex PIR-Detector met Groot Bereik

De MX794i is een PIR-Inbraakdetector die een breed scala
aan detectiebereiken biedt door het gebruik van
verwisselbare spiegelmodules. De detector kan op de
multiplexbus van een inbraakcentrale worden aangesloten
en optioneel op een extra voedingsbron van 12 VDC. De
detector is compatibel met de inbraakcentrales van de
DS7400-, DS7400X- of DS7400Xi-Serie met een Multiplex
Uitbreidingsmodule DS7430 of DS7436 of met
inbraakcentrales van de GV2- en G-Serie met een
geïnstalleerde D8125MUX-Module.

Aanwijzing De DS7400 en DS7400X vereisen ROM-versie
1.07 of hoger.

Basisfuncties

Verwisselbare, Richtbare Spiegels
De detector wordt geleverd met een standaard spiegel met
breed patroon en er zijn twee optionele spiegels
beschikbaar: een spiegel voor langeafstandspatronen en
een spiegel voor barrièrepatronen. Trek de spiegel uit zijn
groeven om hem te wijzigen. De spiegels zijn instelbaar van
+1° tot -18° verticaal door de spiegel naar voren of achteren
en ±10° horizontaal door de spiegel van links naar rechts te
kantelen.

Selecteerbare gevoeligheid
Keuzemogelijkheid voor standaard, middelhoog of hoog:

• Standaard: Verdraagt omgevingsextremen bij deze
instelling. Niet aanbevolen voor OA200-dekking.

• Gemiddeld: De aanbevolen instelling voor OA200-
dekking of voor locaties waar een indringer naar
verwachting slechts een deel van het beschermde
gebied betreedt. Bij deze instelling is de detector
ongevoelig voor normale omgevingsinvloeden.

• Hoog: De instelling voor snelle respons op
indringersignalen. Voor toepassing in rustige
omgevingen waar geen warmte- en lichtfluctuaties te
verwachten zijn.

Interne Sabotageschakelaar
De interne sabotageschakelaar stuurt een signaal naar de
Multiplexbus van de inbraakcentrale voor weergave op de
toetsenblokken als de kap van de detector wordt
verwijderd.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa 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

VS UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

MX794i Multiplex PIR-Detector met Groot
Bereik

▶ Verwisselbare spiegelmodules

▶ Meegeleverde montagebeugel

▶ Selecteerbare gevoeligheid

▶ Ingebouwde sabotageschakelaar

www.boschsecurity.nl



2 | MX794i Multiplex PIR-Detector met Groot Bereik

Europa X

Installatie/configuratie
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Optionele A120-Spiegelmodule: 37 m x 8 m
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Detectiebereik
De aanbevolen bevestigingshoogte is:

• 3,1 m voor de A200-spiegel
• 2,3 m voor de A80- en A120-spiegels

Montageadviezen:
De detector is voor opbouwmontage of voor hoekmontage,
maar het gebruik van de B334-montagebeugel
(meegeleverd) wordt sterk aanbevolen. Omdat er
verschillen zijn in de oppervlakken van de meeste
montagewanden, zijn de meeste units niet onder de juiste
hoeken op de vloer of aan de wanden bevestigd. Hierdoor
is het mogelijk dat het dekkingspatroon afwijkt van de
"ideale" richting. Voor een goede detectieprestatie biedt de
bevestiging van de detector op een beugel de flexibiliteit die
nodig is om de dekkingsrichting af te stellen.

Foutieve uitrichting van de detector bij het gebruik van een
optionele bevestigingsbeugel kan het bereik verkleinen en
leiden tot meer dode zones.

Bedrading
Gebruik geen afgeschermde kabel. Gebruik aders die niet
dunner zijn dan 0,8 mm (#22 AWG) om de detector op de
inbraakcentrale aan te sluiten.

Technische specificaties

Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: -29°C tot +49°C Voor UL-gecertificeerde vereisten
ligt de temperatuur tussen 0°C en +49°C.

Vereiste Voeding

Stroomverbruik (2-draads):

LED uit: < 350  µA opname van mux-bus

In Alarm; LED Aan: 2 mA opname van mux-bus

Stroomverbruik (4-draads):

LED Uit: < 350 µA opname van mux-bus, 0 mA opname van
hulp- vermogen

In Alarm; LED Aan: < 350  µA opname van mux-bus, 3 mA opname van
hulp-. vermogen

Stand-by-stroom: Er is geen interne reserveaccu. Aansluiten op een
DC-troombron die stand-by-stroom kan leveren als
de primaire voeding uitvalt. Voor elk uur benodigde
stand-by-tijd is 350 µAh vereist. Voor UL-Geregi-
streerde Vereisten is een minimum van 1400 µAh (4
uur) nodig.

Spanning (Ingang): 12 VDC van de mux-bus van de centrale en optioneel
van een hulpvoeding.
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Bestelinformatie

MX794i Multiplex PIR-Detector met Groot
Bereik
Biedt een breed scala aan detectiebereiken
door het gebruik van verwisselbare spiegelmo-
dules.

MX794i

Hardware-accessoires

OA120‑2 spiegel
A 36,5 m optische arraymodule. Worden ge-
leverd in pakketten van twee stuks.

OA120-2
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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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