
Innbruddsalarmsystemer | MX794i PIR-multipleksdetektor for lang dekning

MX794i er en PIR-alarmdetektor som gir flere
dekningsmønster ved bruk av speilmoduler som kan byttes
ut. Den er laget for å kobles til multipleksbussen på en
sentral og eventuelt til en hjelpekilde på 12 VDC. Den er
kompatibel med sentralene i DS7400-, DS7400X- eller
DS7400Xi-serien, med en DS7430- eller DS7436-modul for
multipleksutvidelse, eller med sentralene i GV2- eller G-
serien med en installert D8125MUX-modul.

Merknad DS7400 og DS7400X krever ROM-versjon 1.07
eller høyere.

Funksjoner

Utbyttbare og justerbare speil
Detektoren leveres med et standard bredmønsterspeil, og
to valgfrie speil er for tilgjengelige: et speil med mønster
lang rekkevidde og et speil med sperremønster. Når du vil
bytte speilet, trekker du det ut av hvilesporene. Speilene er
justerbare fra +1° til -18° vertikalt ved å skyve speilet
fremover eller bakover, og ±10° horisontalt ved å vippe
speilet fra side til side.

Valgbar følsomhet
Kan velge standard, middels eller høy:

• Standard: Denne innstillingen tolererer ekstreme
værforhold. Anbefales ikke for OA200-dekning.

• Middels: Den anbefalte innstillingen for OA200-dekning
eller når det forventes at inntrengeren bare vil bevege
seg på en liten del av det beskyttede området. Denne
innstillingen tolererer normale miljøer.

• Høy: Innstillingen for rask reaksjon på signaler om
inntrengere. Brukes under rolige forhold der det ikke
forventes forstyrrelser i temperatur- og lysnivå.

Intern sabotasjebryter
Den interne sabotasjebryteren sender et signal til
sentralens multipleksbuss for å vises på tastaturer når
dekselet for detektoren fjernes.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region Sertifisering

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

USA UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

UL-standarder UL639, Intrusion Detection Units

Godkjenninger X

MX794i PIR-multipleksdetektor for lang
dekning

▶ Speilmoduler som kan byttes ut

▶ Monteringsbrakett følger med

▶ Valgbar følsomhet

▶ Innebygd sabotasjebryter
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Installasjon/Konfigurasjons Notater

24 m0 m

0 m

8 m

8 m
80 ft0 ft

0 ft

25 ft

25 ft

Sett fra toppen
A80 speilmodul: 24 x 15 m (80 x 50 fot)
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A80 speilmodul: 24 x 15 m (80 x 50 fot)
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Sett fra toppen
A200 speilmodul: 61 x 3 m (200 x 10 fot)
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A200 speilmodul: 61 x 3 m (200 x 10 fot)
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Sett fra toppen
Valgfri A120 speilmodul: 37 x 8 m (120 x 25 fot)
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Sett fra siden
Valgfri A120 speilmodul: 37 x 8 m (120 x 25 fot)

Dekningsinformasjon
Anbefalt monteringshøyde er:

• 3,1 m (10 fot) for A200-speilet
• 2,3 m (7,5 fot) for A80- og A120-speilet

Monteringsfaktorer
Detektoren kan være montert på en overflate eller i et
hjørne, men vi anbefaler sterkt å bruke B334-brakett
(inkludert). På grunn av at variasjoner finnes i overflatene
på de fleste monteringsvegger, er ikke de fleste enhetene
montert med perfekte vinkler mot gulv eller vegger. Dette
kan føre til at mønsteret peker bort fra den "ideelle"
retningen. Hvis du monterer detektoren på en brakett,
sikres fullstendig treffsikkerhet, og det tillater
fleksibiliteten som trengs for å justere retningen på
dekningsmønsteret.

Feiljustering av detektoren når du bruker en valgfri
monteringsbrakett, kan redusere området og øke dødsoner.

Ledninger
Ikke bruk skjermet kabel. Bruk ledninger som er større enn
0,8 mm (nr. 22 AWG) for å koble detektoren til sentralen.

Tekniske spesifikasjoner

Miljøfaktorer

Temperatur (drift): -29 °C til +49 °C (-20 °F til +120 °F). Når det gjelder
UL-registrerte krav, er temperaturområdet 0 °C til
+49 °C (+32 °F til +120 °F).

Strømkrav

Strømforbruk (totråds):

Lampe av: < 350 µA forbruk på multipleksbussen

I alarm: lampe på: 2 mA forbruk på multipleksbussen

Strømforbruk (firetråds):

Lampe av: < 350 µA forbruk på multipleksbussen, 0 mA forbruk
på hjelpestrøm

I alarm: lampe på: < 350 µA forbruk på multipleksbussen, 3 mA forbruk
på hjelpestrøm

Reservestrøm: Det finnes ikke internt reservebatteri. Koble til DC-
strømkildene som kan levere reservestrøm hvis det
oppstår feil på hovedstrømkilden. For hver time i
reservemodus kreves 350 µAh. For UL-registrerte
krav kreves det minst 1400 µAh (4 timer).

Spenning (inn): 12 VDC fra sentralens multipleksbuss og eventuelt
fra hjelpestrømforsyning.
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Bestillingsinformasjon

MX794i PIR-multipleksdetektor for lang
dekning

MX794i

Maskinvaretilbehør

OA120-2-speil
En 36,5 m (120 fot) lang optisk matrisemodul.
Leveres i pakker på to.

OA120-2
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Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no
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