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Czujki typu Quad PIR serii DS308EA 
wykorzystują przetwarzanie sygnału 
Q-Map oraz czteroelementowy 
detektor (dwie pary elementów). 
Posiadają one funkcję antymaskingu, 
która pozwala wykryć próby 
blokowania czujki, oraz funkcję 
nadzoru monitora ruchu, która wysyła 
sygnał problemu do centrali alarmowej 
w przypadku niewykrycia ruchu przez 
określony czas.

Charakterystyka

• Antymasking z wykrywaniem zamalowania
• Konstrukcja czteroelementowa
• Autotest systemów nadzoru sterowany 

mikroprocesorowo
• Przetwarzanie sygnału Q-Map
• System zwierciadeł z możliwością konfiguracji 

i wymiany na miejscu
• Kompensacja temperaturowa
• Nadzór monitora ruchu

Funkcje
Pamięć alarmów
W instalacjach wieloczujkowych centrala alarmowa wysyła 
napięcie włączające diodę sygnalizacyjną LED do urządzenia, 
które jako pierwsze wygenerowało stan alarmu.
Antymasking z wykrywaniem zamalowania
Funkcja antymaskingu PIR pozwala na wykrycie obiektów 
umieszczonych w celu zablokowania pola widzenia czujki, 
a także substancji rozpylonych na czujce. Wielkość pola 
widzenia antymaskingu może być ustawiona jako 
standardowa lub powiększona. Czas aktywacji antymaskingu 
może być przedłużony w celu zredukowania ryzyka 
wystąpienia fałszywych alarmów spowodowanych przez 
obiekty przemieszczające się w poprzek czoła czujki, ale nie 
pozostające przed czujką. Takie obiekty mogłyby 
spowodować wywołanie alarmu, a nie sygnału problemu.

Przetwarzanie sygnału Q-Map
Przetwarzanie sygnału Q-Map polega na analizie sygnału 
z każdego kanału w celu wyeliminowania fałszywych 
alarmów. W celu wygenerowania alarmu sygnały pochodzące 
z detektorów umiejscowionych w poziomie naprzeciw siebie 
muszą spełniać określone parametry czasowe i amplitudowe. 
Przetwarzanie Q-Map dostosowuje czułość do niewielkich 
obiektów, które mogą powodować pojawienie się sygnału 
w jednym kanale, a jednocześnie nie powodują pojawienia się 
sygnału w elemencie przeciwległym. Zmniejsza to ryzyko 
wystąpienia fałszywych alarmów wywołanych przez takie 
obiekty, z jednoczesnym zapewnieniem wykrywania 
obecności człowieka.

Funkcje testowe
Problemy są sygnalizowane miganiem diody LED. 
Wewnętrzne dwukanałowe styki testowe czujki pozwalają na 
podłączenie standardowego miernika analogowego w celu 
precyzyjnego zlokalizowania obszaru oraz pomiaru napięcia 
zakłóceń tła.
Dioda testu detekcji może być włączana zdalnie przez 
centralę alarmową.

Kompensacja temperaturowa
Czujka automatycznie monitoruje temperaturę otoczenia 
i dostosowuje swój system przetwarzania sygnału w celu 
zachowania zdolności wykrywania intruzów w przypadku 
ekstremalnych temperatur.
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Nadzór monitora ruchu
Sterowniki czasowe nadzoru monitora ruchu ustawiane za 
pomocą przełącznika na 1 lub 30 dni umożliwiają 
weryfikację, czy pole widzenia nie zostało zablokowane. 

Informacje dotyczące zastosowania serii

Standardowy obszar zasięgu

Szerokość: 15 x 15 m
Widok z góry

Widok z boku

Opcjonalny obszar zasięgu

Bariera: (OMB77) 25 x 5 m
Widok z góry

Widok z boku
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Daleki zasięg: (OMLR77) 36 x 3 m 
Widok z góry

Widok z boku

Sposób montażu
Zalecana wysokość montażu wynosi 2,3 m, jednakże czujka 
może być montowana na wysokości od 2,0 m do 2,6 m. 
Montaż czujki na ścianie wymaga użycia uchwytu 
przegubowego B328 do montażu pojedynczej czujki, 
uchwytu obrotowego B333 lub niskoprofilowego uchwytu 
obrotowego B335. Montaż czujki na suficie wymaga użycia 
uchwytu obrotowego B333 lub uchwytu sufitowego B338.

Uwagi dotyczące zasilania

Ograniczenia dotyczące zasilania
Urządzenie musi być zasilane przez atestowane ograniczone 
źródło zasilania. Wszystkie wyjścia muszą być podłączone 
wyłącznie do obwodów SELV (Safety Extra-Low Voltage – 
bardzo niskie napięcie bezpieczne).

Zasilanie rezerwowe
Czujka nie jest wyposażona w żadną baterię podtrzymującą 
zasilanie. W przypadku instalacji z certyfikatem UL czujka 
musi mieć zapewnione 4-godzinne zasilanie rezerwowe 
(100 mAh) dostarczane przez urządzenie sterujące lub zasilacz 
systemu antywłamaniowego z certyfikatem UL.

Dane techniczne serii

Akcesoria sprzętowe serii
Der Standardsockel wird aufgesetzt und rationell mit Schnappverbindungen befestigt.

Dane techniczne czujki DS308EA

Obudowa

Materiał: Udaroodporny plastik ABS

Wymiary 

(wys. x szer. x głęb.):

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

Parametry środowiskowe

Temperatura (podczas 

pracy):

-29°C do +49°C

W przypadku instalacji z certyfikatem 

UL od 0°C do +49°C

Zakres regulacji optycznej

W poziomie: ±10°

W pionie: +2° do -18°

Wyjścia

Alarm: Styki C o obciążalności 3,0 W, 

obciążenie rezystancyjne 125 mA przy 

napięciu stałym 28 V.

Przełącznik 

antysabotażowy:

Normalnie zwarty (z założoną pokrywą) 

o obciążalności maksymalnej 125 mA 

przy napięciu stałym 28 V.

Problem: Normalnie zwarte styki bezprądowe 

o obciążalności maksymalnej 125 mA 

przy napięciu stałym 28 V. Rozwarte 

w przypadku wystąpienia problemu.

Zasilanie

Pobór prądu: Maksymalnie 25 mA przy napięciu 

stałym 12 V

Napięcie (wejściowe): 6 V do 15 V DC

Odporność na 

zakłócenia

radiowe (RFI):

Brak alarmu lub uzbrojenia na 

częstotliwościach krytycznych 

w przedziale od 26 MHz do 950 MHz 

przy natężeniu pola 50 v/m.

Uchwyt przegubowy B328

Do zamocowania pojedynczej czujki. Przewody są 

ukryte wewnątrz.

Uchwyt obrotowy B333

Uchwyt do dużych obciążeń, do montażu 

ściennego lub sufitowego.
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www.boschsecuritysystems.com

 

Atesty, certyfikaty i normy

Atesty, certyfikaty i normy
 

Atesty, certyfikaty i normy

Niskoprofilowy uchwyt obrotowy B335-3

Niskoprofilowy uchwyt ścienny. Dostarczany 

w opakowaniach po trzy sztuki.

Uchwyt sufitowy B338-3

Uchwyt do montażu sufitowego. Dostarczany 

w opakowaniach po trzy sztuki.

Zwierciadło bariery OMB77-3

Zapewnia obszar zasięgu o powierzchni 25 x 5 m. 

Dostarczany w opakowaniach po trzy sztuki. 

Zwierciadło dalekosiężne OMLR77-3 

Zapewnia obszar zasięgu o powierzchni 36 x 3 m. 

Dostarczany w opakowaniach po trzy sztuki.

Przewód testowy TC6000

Przewód testowy służy do podłączenia styków 

testowych czujki do woltomierza. Długość 

przewodu wynosi 4,6 m.

Czujka typu Quad PIR DS308EA do 
montażu na ścianie
Numer artykułu DS308EA

Kraj Certyfikat/numer atestu

Belgia BEL (09-95-0337)

Europa 

Stany Zjednoczone ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

Czujka typu Quad PIR DS308EA-FRA 
przeznaczona na rynek francuski
Numer artykułu DS308EA-FRA

Kraj Certyfikat/numer atestu

Francja Afnor (NF, A2P)

Czujka typu Quad PIR DS308EA-ITA 
przeznaczona na rynek włoski
Numer artykułu DS308EA-ITA

Kraj Certyfikat/numer atestu

Europa 


