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Az ISM-BLQ1 Quad PIR érzékelő két egyedi érzékelőt
használ, amelyek úgy működnek, mintha két PIR lenne egy
burkolaton belül. Mindegyik szenzor a másiktól függetlenül
dolgozza fel a beérkező jeleket. Mindkettőnek aktiválódnia
kell a riasztás kiváltásához. Ez fokozza a megbízhatóságot,
mert nem veszi figyelembe az olyan források által kiváltott
téves riasztásokat, mint a zajcsúcsok és kisállatok.

A Quad érzékelők a felülmúlhatatlan érzékelési
hatékonyság mellett a legjobb tévesriasztás-kiszűrést
produkálják. Éppen ezért kifejezetten jók a kihívást jelentő
alkalmazásokhoz; például ahol a behatolók keresztirányú
felfogása nem garantált, vagy ahol a behatolók gyorsan át
tudnak haladni az érzékelési mintán.

Főbb funkciók

Első Belépés Érzékelés
Az 'Első Belépés Érzékelés' funkció (First Step Processing,
FSP) téves riasztások kiváltása nélkül, szinte azonnal
reagál a behatoló személyekre. Az FSP azáltal, hogy az
érzékelő érzékenységét a jel amplitúdója, polaritása,
csökkenése és időbeli alakulása alapján módosítja,
feleslegessé teszi, hogy a felhasználó adja meg az adott
alkalmazás érzékenységi szintjét. Ily módon nincs szükség

arra, hogy a szerelő válassza ki az érzékenységi fokozatot.
Mindkét PIR-szenzor a másiktól függetlenül dolgozza fel a
jeleket, és mindkét szenzornak riasztási eseményt kell
jeleznie a riasztási relé működtetéséhez.

Tesztfunkciók
A burkolaton látható riasztási LED a felszerelés után
letiltható.

Szabotázs
A kapcsoló kinyílik a fedél eltávolítása után.

A rovarok és légáramlatok nem zavarják a készülék
működését
A lezárt optikai kamra megakadályozza, hogy rovarok és
szennyeződések befolyásolják az érzékelő működését.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa CE 2004/108/EC EMC Directive (standards:
EN55022:2006; EN50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003;
EN60950-1:2006)

EN50131 EN50131-1, TS 50131-2-2 August
2004, EN 50130-4, EN 50130-5

Blue Line ISM-BLQ1 Quad passzív
infravörös érzékelő

▶ 11 m x 11 m széles lefedettség

▶ Kétszenzoros, Quad-elemes kivitel (két különálló
piroelektromos elem)

▶ Rugalmas szerelési magasság 2,3 m - 2,7 m

▶ Nincs szükség a hatótávolság vagy a magasság
állítására

▶ Könnyen szerelhető, két darabos kivitel

▶ Könnyen hozzáférhető huzalozás fésűs-csatlakozós
érintkezőkkel

▶ Nyolc érzékelési tartomány, egy opcionális lefelé néző
zónával

▶ Rovar és szennyeződés elleni védelem

▶ Szabotázsvédelmi fedél

▶ Opcionális kamera, éjszakai fény és hangjelző
modulok

www.boschsecurity.hu
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Régió Tanúsítvány

Belgium INCERT B-509-0009/b

Oroszország GOST IEC 60839-1-3-2001, IEC
60839-2-2-2001, IEC 60839-2-6-2001,
GOST 26342-84, GOST 27990-88

GOST 12997-84, GOST R 50009-2000,
GOST R 51317.3.2-99, GOST R
51317.3.3-99, GOST R MEK
60065-2002

Egyesült
Államok

UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639),
ANSR7: Intrusion Detection Units
Certified for Canada (cULus)

Olaszország IMQ

Franciaország AFNOR NF, A2P (262264-00)

Svédország INTYG Nr05-133; SBSC larmklass 3, miljöklass
2

Ország Tanúsítvány/jóváhagyás száma

Európa X

Megfelel az EN50131-1 2. fokozatának

Belgium INCERT

Kanada UL ANSR7: kanadai hitelesítéssel ellátott behatolás-
jelző érzékelőegységek (ULCS306)

Cseh Köztársaság NBU

Olaszország IMQ

Lengyelország POL

Oroszország GOST 12997-84, GOST R 50009-2000,
GOST R 51317.3.2-99, GOST R 51317.3.3-99,
GOST R MEK 60065-2002

Svédország SBSC

Ukrajna IEC 60839-1-3-2001, 60839-2-2-2001,
60839-2-6-2001

GOST 26342-84, 27990-88

US UL ANSR: Behatolásjelző-érzékelő egységek
(UL639)

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Lefedettségi terület
Lefedettségi terület jelmagyarázata

Felülnézet szélessége: 11 m x 11 m

Oldalnézet szélessége: 11 m x 11 m

Szerelés
Az ajánlott szerelési magasság 2,3 m - 2,7 m

Rögzítési lehetőségek:

• Sima falra (felszínre vagy félig rejtve) az opcionális
B335 elfordítható konzollal, vagy az opcionális B328
gömbcsuklós konzollal

• Sarokra (két merőleges fal találkozásánál)-

• Mennyezetre az opcionális B338 mennyezeti konzollal.

Figyelem Az opcionális konzol használata csökkentheti
az érzékelő hatótávolságát, és növelheti a
lefedetlen területeket.

Tápellátás
Árammal kapcsolatos korlátozások

A bemenő áramot egy jóváhagyott, korlátozott áramú
tápegységnek kell szolgáltatnia. Az összes kimenet
kizárólag SELV (biztonsági, kisfeszültségű) áramkörökhöz
kapcsolódhat.

Készenléti tápellátás

Az érzékelőnek nincs belső készenléti akkumulátora. Az
UL-szabvány szerint listázott termékek szereléséhez 4 órás
(40 mAh) készenléti tápellátást kell biztosítania vagy a
vezérlő egységnek, vagy egy UL-szabvány szerinti,
szabotázsvédelemmel ellátott tápegységnek.

Tartozékok

Mennyi-
ség

Alkatrész

1 Érzékelő

1 Hardver eszközcsomag

1 Dokumentáció

Műszaki specifikációk

Környezeti feltételek

Megfelel az EN50131 II környezetvédelmi osztály 2. biztonsági fokozatá-
nak

Relatív légnedvesség: 0-85%, nem kondenzált

Üzemi hőmérséklet: -29°C...+49°C
UL-listázott alkalmazásokhoz 0°C - +49°C

Külső jellemzők

Szín: fehér

Méretek: 13,2 cm x 6,1 cm x 4,8  cm  

Anyag: Fokozottan ütésálló ABS műanyag

Rádiófrekvenciás
interferencia-
Ellenállás

A 26 MHz - 2 GHz tartományban, 30 V/m értéknél
kisebb térerőnél nincs riasztás vagy kritikus frek-
vencián beállítás.
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Kimenetek

Digitális kime-
net:

5 V normál esetben, föld potenciált ad 4 másodpercig
riasztás alatt

Relé: Zárt állapotú, felügyelt, 'A' formátumú, normál esetben
zárt (NC) érintkezők 125 mA, 28 V DC, 3 W névleges ér-
tékek mellett.

Szabotázsvéde-
lem:

Normál esetben zárt (NC) érintkezők (zárt fedéllel), max.
28 V DC, 125 mA névleges teljesítménynél.
Csatlakoztassa az érzékelő szabotázs elleni áramkörét a
vezérlőpanel 24 órás betörési zónájához.

Tápellátási követelmények

Áram (riasztási): 18 mA

Áram (készenléti): max. 10 mA 12 V DC mellett

Feszültség (üzemi): 10 V DC - 14 V DC

Rendelési információ

Blue Line ISM-BLQ1 Quad passzív
infravörös érzékelő

ISM-BLQ1

Hardvertartozékok

ISM‑BLA1‑CC Blue Line színes
kameramodul (NTSC formátum)
NTSC formátum

ISM-BLA1-CC-N

ISM‑BLA1‑CC Blue Line színes
kameramodul (PAL formátum)
(PAL-formátum)

ISM-BLA1-CC-P

ISM‑BLA1‑LM Blue Line éjszakai modul
Valamennyi Blue Line érzékelőhöz megfelelő

ISM-BLA1-LM

ISM‑BLA1‑SM Blue Line jeladó modul
Valamennyi Blue Line érzékelőhöz megfelelő

ISM-BLA1-SM

B328 gömbcsuklós konzol
Egyszerűen rögzíthető és lehetővé teszi az ér-
zékelő forgatását. Rejtett kábelvezetéssel.

B328

B335-3 alacsony profilú, elfordítható
falikonzol
Elfordítható, alacsony profilú konzol, falra
szereléshez. A függőleges elfordítási tarto-
mány +10° és -20° közötti, míg a vízszintes
tartomány ±25°. Hármas kiszerelésben kap-
ható.

B335-3

B338 univerzális mennyezeti konzol
Elfordítható, műanyag konzol mennyezetre
szereléshez. A függőleges elfordítási tarto-
mány +7° és -16° közötti, míg a vízszintes tar-
tomány ±45°.

B338

www.boschsecurity.hu
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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