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Detector Quad

• Fácil de instalar com opções 
flexíveis em termos de montagem

• Concebido com componentes 
duplo sensor/quad

• Ampla cobertura de 40 ft (12 m)
• Cobertura tipo zona zero 

("Look Down")
• Dois elementos piroeléctricos 

separados

O DS940Q é um detector PIR tipo Quad, que emprega dois 

sensores independentes, que operam como se fossem dois 

PIR's numa única unidade. Cada sensor é processado 

separadamente e ambos têm de ser activados para desencadear 

um alarme.

Funções

1. Processamento "First Step" (FSP)
O DS940Q é uma combinação bem sucedida de dois 
detectores de infravermelhos, que utilizam 
processamento de sinais "First Step" (FSP). O 
processamento "First Step" permite uma resposta 
virtualmente instantânea a alvos humanos, sem 
sacrificar sua imunidade a falsos alarmes de outras 
fontes. Com o ajuste da sua sensibilidade baseada na 
amplitude, polaridade, inclinação e tempo do sinal, o 
FSP elimina a necessidade de o instalador seleccionar o 
nível de sensibilidade para a aplicação. Cada sensor é 
processado individualmente e ambos têm de ser 
coincidentes quanto ao facto de se tratar de um alarme, 
antes de o relé de alarme ser activado.

2. Características de teste
O LED de alarme, visível do exterior, pode ser 
desactivado após a instalação.

3. Sabotagem
O interruptor abre-se quando se retira a tampa.

Certificações e homologações

Norma UL UL639, Unidades de detecção de intrusão

Certificação 
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Planeamento

Alcance: 40 ft x 40 ft (12 m x 12 m)
Vista superior

Vista lateral

Acessórios de hardware

B335-3 Suporte de montagem de baixo perfil

Dados técnicos

Para DS303E, DS306E, DS308EA, DS774i, 
DS774Ti, DS775, DS776Z, DS777Z, 
DS778, DS820, DS820i, DS825, DS835, 
DS840, DS860, DS940, DS950 e DS970.
Fornecido em pacotes de 3 unidades.

DS940Q Detector Quad

Saída de alarme Relé reed de contactos NF, 125 mA @ 

28 Vdc, máximo; 18 Vac, só carga 

máxima resistiva. Os contactos do relé 

abrem-se numa situação de alarme.

Características da caixa
Material: Caixa em plástico ABS de alta 

resistência ao impacto

Dimensões (AxLxP): 5 in x 2,8 in x 2,2 in 

(12,7 cm x 7,18 cm x 5,6 cm)

Aspectos ambientais
Temperatura de 

funcionamento:

-20°F a +120°F (-29°C a +49°C)

Para instalações certificadas pela UL, 

+32°F a +120°F (0°C a +49°C)

Montagem
Altura de montagem: recomendados 7,5 a 9 ft (2,25 a 2,7 m)

Localização: à face ou em canto

Requisitos de 
alimentação

9 a 15 Vdc, 12 mA @ 12 Vdc

Imunidade a 
interferências de 
radiofrequência (RFI)

Sem alarme ou mudança de estado sob 

frequências críticas na faixa de 26 a 

1000 MHz a 30 v/m.

Saída contra 
sabotagem (tamper)

Interruptor contra sabotagem (TAMPER) 

de contactos NF activado pela tampa a 

125 mA @ 28 Vdc, no máx. 
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