
Sistemas de Intrusão | MX794i Detector PIR multiplexado de longo alcance

O MX794i é um detector de intrusão PIR que proporciona
diversos padrões de cobertura através da utilização de
módulos de espelhos substituíveis. Está concebido para
ligar ao bus multiplexado de um painel de controlo e, como
opção, a uma fonte de alimentação auxiliar de 12 Vdc. É
compatível com painéis de controlo das séries DS7400,
DS7400X ou DS7400Xi, com um módulo de expansão
multiplexado DS7430 ou DS7436 ou com painéis de
controlo da série G e GV2 que tenham instalado um módulo
D8125MUX.

Nota Os DS7400 e DS7400X requerem a versão de
ROM 1.07 ou mais recente.

Funções

Espelhos substituíveis e direccionáveis
O detector é fornecido com um espelho standard de padrão
amplo, estando disponíveis dois espelhos opcionais: um
espelho de padrão de longo alcance e um espelho de
padrão de barreira. Para substituir o espelho basta puxá-lo
dos encaixes. Os espelhos são ajustáveis de +1° a -18° na
vertical, fazendo-o deslizar para a frente ou para trás, e ±10°
na horizontal, fazendo-o oscilar de um lado para o outro.

Sensibilidade seleccionável
Seleccionável para normal, intermédia ou alta:

• Normal: Nesta definição o detector tolera condições
ambientais extremas. Não recomendado para a
cobertura OA200.

• Intermédia: Configuração recomendada para a
cobertura OA200 ou para locais onde seja previsível que
um intruso ocupe apenas uma pequena parte da área
protegida. Nesta definição o detector tolera condições
ambientais normais.

• Alta: A configuração ideal para uma rápida resposta à
presença de intrusos. Para ambientes calmos onde não
sejam esperadas alterações transitórias ao nível da
temperatura ou de iluminação.

Interruptor contra sabotagem (tamper) interno
O interruptor contra sabotagem (tamper) interno envia um
sinal ao bus multiplexado do painel para indicação nos
teclados se a tampa do detector for retirada.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

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

E.U.A. UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

MX794i Detector PIR multiplexado de
longo alcance

▶ Módulos de espelhos substituíveis

▶ Fornecida com suporte de montagem

▶ Sensibilidade seleccionável

▶ Interruptor contra sabotagem (tamper) incorporado
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Europa X

Planeamento
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Vista superior
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Vista superior
Módulo de espelhos A120 opcional: 37 m x 8 m (120 pés x
25 pés)
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Módulo de espelhos A120 opcional: 37 m x 8 m (120 pés x
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Informação de cobertura
A altura de montagem recomendada é de:

• 3,1 m (10 pés) para o espelho A200
• 2,3 m (7,5 pés) para os espelhos A80 e A120

Aspectos de montagem
O detector pode ser montado à face ou em canto, sendo,
contudo, bastante recomendado o uso do suporte de
montagem B334 (incluído). Por existirem variações nas
superfícies da maioria das paredes de montagem, grande
parte das unidades não são instaladas nos ângulos ideais
em relação ao chão ou paredes. Isso pode fazer com que o
padrão se afaste da direcção "ideal". Para assegurar um
desempenho de detecção ideal, a montagem do detector
num suporte proporciona a flexibilidade necessária para
ajustar a direcção do padrão de cobertura.

O desalinhamento do detector, quando se utiliza um
suporte de montagem opcional, pode reduzir o alcance e
aumentar os ângulos mortos.

Cablagem
Não use cabo blindado. Use um cabo com um diâmetro de,
pelo menos, 0,8 mm (#22 AWG) para ligar o detector ao
painel de controlo.

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

Temperatura (em
operação):

-29°C a +49°C (-20°F a +120°F) Para cumprir o es-
tabelecido pela Listagem UL, a gama de temperatu-
ras é de 0°C a +49°C (+32°F a +120°F ).

Requisitos de alimentação

Consumo de corrente (a 2 fios):

LED desligado: consumo < 350 µA no bus mux

Em alarme; LED liga-
do:

consumo de 2 mA no bus mux

Consumo de corrente (a quatro fios):

LED desligado: consumo < 350 µA no bus mux, consumo de 0 mA
na fonte de alimentação Aux.

Em alarme; LED liga-
do:

consumo < 350 µA no bus mux, consumo de 3 mA
na fonte de alimentação Aux.
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Consumo de corrente (a 2 fios):

Corrente em standby: Não existe bateria de standby interna. Ligue a fontes
de alimentação DC capazes de fornecer corrente em
standby se a fonte de alimentação principal falhar.
Para cada hora necessária em standby, são precisos
350 µAh. Para cumprir o estabelecido pela Listagem
UL, é necessário um mínimo de 1400 µAh (4 h).

Tensão (entrada): 12 Vdc do bus mux do painel e, opcionalmente, de
uma fonte de alimentação auxiliar.

Como encomendar

MX794i Detector PIR multiplexado de
longo alcance
Proporciona uma variedade de padrões de co-
bertura através da utilização de módulos de
espelhos intercambiáveis

MX794i

Acessórios de hardware

OA120‑2 Espelho
Um módulo de conjunto óptico de 36,5 m (120
pés) . Comercializado em embalagens de duas
unidades.

OA120-2
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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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