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O detector PIR Quad DS308EA, de montagem mural, utiliza
processamento de sinais Q-map, bem como um design de
quatro elementos (Quad) com dois sensores opostos para
obter um excelente desempenho de detecção, livre de
falsos alarmes. A capacidade de anti-mascaramento pode
detectar uma cobertura ou um bloqueio intencional ou
acidental, enviando um sinal de perturbação para o painel.
As funcionalidades de teste, incluindo o detector de
movimentos, garantem a integridade da área coberta.

Funções

Anti-máscara com detecção por spray
A funcionalidade de anti-mascaramento PIR detecta
objectos colocados sobre a tampa do detector ou
vaporizados na zona da objectiva. A sensibilidade do anti-
-mascaramento pode ser seleccionada e é possível retardar
a activação do anti-mascaramento para reduzir a frequência
de falsos alarmes.

Processamento de sinais Q-map
Analisa os sinais de cada canal para eliminar os falsos
alarmes. Para que façam disparar um alarme, os sinais
opostos horizontalmente têm de ter as mesmas duração,
amplitude e assinaturas específicas. O Q-map adapta-se a
alvos pequenos, causadores de sinais num canal, mas não
no canal adjacente e oposto. Isto reduz os falsos alarmes

provocados por alvos pequenos, tais como roedores,
enquanto mantém o desempenho de detecção de alvos do
tamanho de uma pessoa.

Funcionalidades de teste
• O LED pisca para indicar uma situação perturbadora. Os

pontos de teste da tensão de ruído interno de dois
canais usam um voltímetro convencional para
proporcionar uma localização padrão precisa e avaliar
os distúrbios ambientais.

• Controlo remoto de teste de campo: O LED de teste de
campo pode ser remotamente activado através de um
comando de painel de controlo.

Compensação térmica
Monitoriza automaticamente a temperatura ambiente e
ajusta o processamento de sinais para assegurar um
desempenho de detecção adequado com amplitudes
térmicas críticas.

Memória de alarmes
Fornece indicação para alarmes armazenados. É controlada
por uma tensão comutada do painel de controlo.

DS308EA Detector PIR Quad com anti-
-mascaramento

▶ Anti-máscara com detecção por spray

▶ Design de elementos quad

▶ Sistemas de supervisão de auto-teste controlado por
microprocessador

▶ Processamento de sinais Q-map

▶ Lentes espelhadas direccionáveis substituíveis no local

▶ Compensação térmica

▶ Detector de movimentos
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Certificados e Aprovações

Região Certificação

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

Polónia CNBOP DS308EA only: 92/03

E.U.A. UL DS308EA only: ANSR: Intrusion detection
Units (UL639)

Itália IMQ DS308EA-ITA: U0616

China CCC DS308EA-CHI: 2004031901000034

Suécia INTYG DS308EA only: 04-754

França AFNOR NF, A2P

Europa O DS308EA está em conformidade com a norma
EN50131-1 grau 3

Planeamento
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Especificações Técnicas

Características da caixa

Dimensões: 14,6 cm x 9,5 cm x 6,35 cm
(5,75 pol. X 3,75 pol. X 2,5 pol.)

Material: Caixa em plástico ABS de alta resistência ao impacto

Aspectos ambientais

Temperatura de
serviço:

-29 °C a +49 °C (-20 °F a +120 °F)
Para as utilizações enunciadas pela UL, 0°C a +49°C
(+32°F a +120°F)

Imunidade a in-
terferências de
radiofrequência
(RFI):

Sem alarme ou mudança de estado sob frequências crí-
ticas na faixa entre 26 MHz e 950 MHz a 50 V/m.

DS308EA: Em conformidade com a classe ambiental II
(EN50130-5)
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Montagem

da altura de monta-
gem:

2,3 m (7,5 pés) recomendado

Localização: à face ou em canto

Possibilidade de
ajuste interno de
posicionamento:

A cobertura é ajustável ±10° na horizontal, +2° a -18°
na vertical.

Saídas

Alarme: Contactos tipo C a 3,0 W, 125 mA a 28 Vdc para cargas
resistivas.

Sabotagem
(tamper):

Normalmente fechado (com a tampa no lugar). Contactos a
28 Vdc, 125 mA, no máximo.

Falha: Contactos secos normalmente fechados a 28 Vdc, 125 mA,
no máximo. Abrem durante uma perturbação.

Requisitos de alimentação

Consumo de corrente: 25 mA a 12 Vdc

Tensão: 6 Vdc a 15 Vdc

Como encomendar

DS308EA Detector de intrusão PIR Quad
Proporciona uma cobertura de 15 m x 15 m
(50 pés x 50 pés), anti-mascaramento com
detecção por spray, design de elementos
quad, sistemas de supervisão de auto-teste
controlado por microprocessador e processa-
mento de sinais Q-map.

DS308EA

DS308EA‑FRA Detector de intrusão PIR Qu
ad
Para utilização em França. Proporciona uma
cobertura de 15 m x 15 m (50 pés x 50 pés),
anti-mascaramento com detecção por spray,
design de elementos quad, sistemas de super-
visão de auto-teste controlado por micropro-
cessador e processamento de sinais Q-map.

DS308EA-FRA

DS308EA‑ITA Detector de intrusão PIR Qua
d
Para utilização em Itália. Proporciona uma co-
bertura de 15 m x 15 m (50 pés x 50 pés), anti-
-mascaramento com detecção por spray, de-
sign de elementos quad, sistemas de supervi-
são de auto-teste controlado por microproces-
sador e processamento de sinais Q-map.

DS308EA-ITA

DS308EA‑CHI Detector PIR Quad com anti‑
máscara
Para utilização na China. Proporciona uma co-
bertura de 15 m x 15 m (50 pés x 50 pés), anti-
-mascaramento com detecção por spray, de-
sign de elementos quad, sistemas de supervi-
são de auto-teste controlado por microproces-
sador e processamento de sinais Q-map.

DS308EA-CHI

Como encomendar

Acessórios de hardware

B328 Suporte de montagem saliente
Montagem numa caixa do tipo "single gang" e
permite a rotação de um detector. A cablagem
está oculta.

B328

B335-3 Suporte de montagem giratório de
baixo perfil
Suporte de montagem giratório de plástico e
de baixo perfil para montagem em parede O
alcance giratório vertical é de +10° a -20°; o
alcance giratório horizontal é de ±25°. Dispo-
nível em pacotes triplos.

B335-3

B338 Suporte universal para tecto
Suporte de montagem de plástico giratório pa-
ra montagem no tecto. O alcance giratório ver-
tical é de +7° a -16°; o alcance giratório hori-
zontal é de ±45°.

B338

OMB77‑3 Espelho de barreira
Proporciona cobertura de barreira com um pa-
drão de 25 m x 5 m (80 pés x 16 pés). Comer-
cializado em embalagens de três unidades.

OMB77-3

OMLR77‑3 Espelho de longo alcance
Proporciona cobertura de longo alcance com
um padrão de 40 m x 3 m (120 pés x 10 pés).
Comercializado em embalagens de três unida-
des.

OMLR77-3

TC6000 Cabo de teste
Cabo de teste para ligação dos pontos de teste
de um detector compatível a um voltímetro.
Tem um comprimento de 4,6 m (15 pés).

TC6000

www.boschsecurity.com/pt
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Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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