
Inbrottslarm | DS308EA Quad-PIR-detektor med maskeringsskydd

I den väggmonterade Quad-PIR-detektorn DS308EA
används Q-Map-signalbehandling och en design med fyra
element med motstående sensorer för utmärkta prestanda
utan falsklarm. Maskeringsskyddet kan upptäcka en
övertäckning eller en avsiktlig eller oavsiktlig blockering och
skicka en felsignal till panelen. Olika testfunktioner, som
rörelseövervakning, ger fullständig övervakning.

Funktioner

Maskeringsskydd med sprejdetektering

PIR-maskeringsskyddet upptäcker om ett objekt placeras
över detektorn eller om något sprejas på linsen.
Maskeringsskyddet är valbart och aktiveringen av
maskeringsskyddet kan fördröjas för att minska risken för
falsklarm.

Q-Map-signalbehandling

Används till att analysera signalerna från respektive kanal
för att eliminera falsklarm. De horisontellt motstående
signalerna måste matcha specifika tids-, amplitud- och
signaturegenskaper för att larmet ska utlösas. Q-Map
justerar för mindre föremål som genererar signaler i en
kanal men inte i den intilliggande, motstående kanalen. På
så sätt minskas antalet falsklarm på grund av smådjur,
samtidigt som större föremål registreras.

Testfunktioner

• Lysdioden blinkar automatiskt vid fel. Du kan använda
en vanlig analog multimeter och de två teststiften för
intern brusspänning till att mäta exakt avkänningsplats
och utvärdera bakgrundsaktiviteten.

• Fjärrstyrt gångtest: Lysdioden för gångtest kan
fjärraktiveras med hjälp av en signal från
centralapparaten.

Temperaturkompensation

Automatisk övervakning av omgivningstemperaturen och
justering av signalbearbetningen för att bibehålla förmågan
att identifiera kritiska temperaturområden.

Larmminne

Indikerar lagrade larm. Kontrolleras med en signal från
centralapparaten.

Certifikat och godkännanden

DS308EA

UL-standarder UL639 – inbrottsdetekteringsenheter

Godkännande Afnor (NF, A2P)

Uppfyller: EN50131-1 nivå 3

DS308EA Quad-PIR-detektor med
maskeringsskydd

▶ Maskeringsskydd med sprejdetektering

▶ Design med fyra element (quad)

▶ Mikroprocessorskontrollerat övervakningssystem med
självtest

▶ Q-Map-signalbehandling

▶ Riktningsoptik som kan bytas på plats

▶ Temperaturkompensation

▶ Rörelsemonitor
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Installations-/konfigurationsanteckningar

Uppifrån
Brett täckningsområde (standard): 15 x 15 m

Från sidan
Brett täckningsområde (standard): 15 x 15 m

Uppifrån
Barriärtäckning (tillval): (OMB77) 25 x 5 m

Från sidan
Barriärtäckning (tillval): (OMB77) 25 x 5 m

Uppifrån
Avståndstäckning (tillval) (OMLR77): 40 x 3 m

Från sidan
Avståndstäckning (tillval) (OMLR77): 40 x 3 m
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Tekniska specifikationer

Kapsling

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

Material: Stötsäker kapsling i ABS-plast

Miljöspecifikationer

Drifttemperatur: -29 till +49 °C
För UL-installationer, 0 till 49 °C

Störningsskydd
(radiofrekvent
störning, RFI):

Inget larm eller fel på kritiska frekvenser i intervallet 26
till 950 MHz vid 50 v/m.

DS308EA: Uppfyller miljöklass II (EN50130-5)

Montering

Höjd: 2,3 m rekommenderas

Plats: Plan yta eller i hörn

Intern riktningsjus-
tering:

Övervakning kan justeras ±10° horisontellt, +2° till -18°
vertikalt.

Utgångar

Larm: Växlande kontakter för 3 W, max 125 mA vid 28 V DC för
resistiva belastningar.

Sabotage-
skydd:

Normalt slutet (med locket på). Kontakter för max 125 mA vid
28 V DC.

Felsignaler-
ing:

Normalt slutna kontakter för max 125 mA vid 28 V likström.
Bryter vid fel.

Strömspecifikationer

Strömförbrukning: 25 mA vid 12 V likström

Spänning: 6 till 15 V likström

Beställningsinformation

DS308EA Quad-PIR-inbrottsdetektor
Täckningsområde på 15 x 15 m, maskerings-
skydd med sprejdetektering, fyra sensorer,
mikroprocessorkontrollerat övervakningssys-
tem med självtest och Q-Map-signalbehand-
ling.

DS308EA

DS308EA-FRA Quad-PIR-inbrottsdetektor
För Frankrike. Täckningsområde på 15 x 15 m,
maskeringsskydd med sprejdetektering, fyra
sensorer, mikroprocessorkontrollerat över-
vakningssystem med självtest och Q-Map-sig-
nalbehandling.

DS308EA-FRA

Beställningsinformation

DS308EA-ITA Quad-PIR-inbrottsdetektor
För Italien. Täckningsområde på 15 x 15 m,
maskeringsskydd med sprejdetektering, fyra
sensorer, mikroprocessorkontrollerat över-
vakningssystem med självtest och Q-Map-sig-
nalbehandling.

DS308EA-ITA

DS308EA-CHI Quad-PIR-detektor med masker-
ingsskydd

För Kina. Täckningsområde på 15 x 15 m, ma-
skeringsskydd med sprejdetektering, fyra
sensorer, mikroprocessorkontrollerat över-
vakningssystem med självtest och Q-Map-sig-
nalbehandling.

DS308EA-CHI

Hårdvarutillbehör

B328 – Dosfäste (för USA)
Monteras på dosa med ett uttag och klarar de-
tektorrotation. Trådarna döljs på insidan.

B328

B335-3 – Väggfäste med kulled
Väggfäste med kulled Det vertikala vridinter-
vallet är +10° till -20°. Det horisontella vridin-
tervallet är ±25°. Levereras i förpackningar om
tre.

B335-3

B338 – Takfäste
Takfäste med kulled. Det vertikala vridinter-
vallet är +7° till -16°. Det horisontella vridin-
tervallet är ±45°.

B338

OMB77-3 – Barriärspegel
Ger barriärtäckning med ett täckningsområde
på 25 x 5 m. Levereras i förpackningar om tre.

OMB77-3

OMLR77-3 – Korridorspegel
Ger korridortäckning med ett täckningsområ-
de på 40 x 3 m. Levereras i förpackningar om
tre.

OMLR77-3

TC6000 – Testsladd
Testsladd för anslutning till kompatibel detek-
tors teststift och voltmätare. Den är 4,6 m
lång.

TC6000
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