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• Bezdrátový přenos
• Napájení z baterie
• Umělá inteligence
• Flexibilní výška montáže
• Zpracování pasivního 

infračerveného signálu systémem 
Motion Analyzer II

• Dohlížení mikrovlnného a pasivního 
infračerveného signálu

• Imunita vůči domácím zvířatům
• Odolnost proti hmyzu a průvanu
• 8 detekčních vrstev včetně zón 

zabíraných shora
• Kompenzace teploty

Bezdrátové detektory TriTech RF835 a RF835E používají 
umělou inteligenci, která slouží k detekci pohybu a zajištění 
odolnosti vůči falešným poplachům způsobeným domácími 
či jinými zvířaty (jeden pes do hmotnosti 45 kg, dva psi do 
hmotnosti 27 kg nebo až 10 koček). Integrovaný vysílač 
rádiových frekvencí pravidelně odesílá do ústředny dohlížecí 
signál, hlásí nízký stav baterie a stav ochranného kontaktu 
krytu.

Mikrovlnné a rádiové frekvence se u detektorů této modelové 
řady liší takto:

Funkce

1. Zpracování signálu
Detektor využívá pasivní infračervené a mikrovlnné 
technologie k nastolení poplašného stavu v okamžiku, 
kdy jsou současně aktivována obě pokrytí. Poplašný 
signál musí splňovat požadavky na vyslání signálu pro 
obě technologie současně. Teprve poté se aktivuje 
poplach. Mikrovlnný dosah je nastaven z výroby, 
v případě potřeby jej však lze nastavit i na místě určení.

2. Zpracování pasivního infračerveného signálu
Systém zpracování signálu Motion Analyzer II používá 
k analýze časování, amplitudy, trvání a polarity signálů 
více prahových hodnot a časových oken, na jejichž 
základě rozhoduje o spuštění poplachu. Poplach se 
nespustí při extrémních hladinách tepelného či 
světelného podnětu, které mohou být důsledkem 
provozu topných těles nebo klimatizace, horkého či 
studeného průvanu, přímého slunečního záření nebo 
pohybujících se světlometů. Jsou zde tři možnosti 
nastavení citlivosti.

3. Zpracování mikrovlnného signálu
Adaptivní zpracování zohledňuje narušení způsobené 
pozadím. Toto řešení pomáhá snížit výskyt falešných 
poplachů, přitom však zachovává vynikající schopnost 
detekce.

Detektor
Frekvence

Mikrovlnné 
frekvence

Vysílání na rádiových 
frekvencích

RF835 10,525 GHz 304,00 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588 GHz 433,42 MHz
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4. Testovací funkce
Trojbarevný indikátor LED viditelný z vnějšku nezávisle 
signalizuje každou z použitých technologií.

5. Dohlížení mikrovlnného signálu
Patentované plně dohlížené mikrovlnné obvody 
zajišťují pokrytí jedinou technologií v případě selhání 
mikrovlnného subsystému.

6. Imunita vůči domácím zvířatům
Detektor dokáže rozlišit signál způsobený člověkem od 
signálu způsobeného domácími zvířaty (jeden pes 
o hmotnosti do 45 kg, dva psi do hmotnosti 27 kg nebo 
až 10 koček). Toto řešení zajišťuje odolnost vůči 
falešnému poplachu, přitom však uchovává 
odpovídající schopnost detekce lidských cílů.

7. Odolnost proti hmyzu a průvanu
Utěsněná optická komora je odolná proti průvanu 
a hmyzu.

8. Kompenzace teploty
Senzor nastavuje svoji citlivost tak, aby i za kritických 
teplot průběžně zachovával odpovídající schopnost 
detekce.

Návrhy

Montáž
• Montážní výška detektoru je od 2 do 2,4 m.
• Při instalaci do rohu nebo při použití volitelného 

držáku nelze použít ochranný kontakt na zeď.
• Integrovaný vysílač rádiových frekvencí má v otevřeném 

terénu dosah 150 m. Přesto se za normálního provozu 
doporučuje, aby byly moduly RF835 a RF835E 
umístěny do vzdálenosti 30 m od přijímače. 

Poznámka: Skutečný dosah přijímatelného signálu je třeba 
při každé instalaci zkontrolovat.

Pokrytí
11 x 11 m.
Pohled shora

Pohled ze strany

Montážní výška
Výška montáže je od 2 do 2,4 m.
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Atesty a protokoly o schválení

Technické údaje

Zařízení DS835E je určeno pro použití v následujících 
členských a nečlenských zemích EU:

Technické údaje

Zařízení DS835E je určeno pro použití v následujících 
členských a nečlenských zemích EU:

Technické údaje

Příslušenství

Bezdrátový detektor TriTech RF835

Standard organizace UL UL639, Intrusion Detection Units 

(Zařízení pro detekci narušení)

Schválení Vyhovuje požadavkům FCC

Industry Canada

Schváleno australským úřadem EMC

Bezdrátový detektor TriTech RF835

Frekvence

Mikrovlnné: 10,525 GHz

Vysílání na rádiových frekvencích: 304,00 MHz

Bezdrátový detektor TriTech RF835E

Rakousko Belgie Dánsko

Finsko Řecko Lucembursko

Nizozemsko Norsko Španělsko

Švédsko

Bezdrátový detektor TriTech RF835E

Frekvence

Mikrovlnné: 10,525 GHz

Vysílání na rádiových frekvencích: 433,42 MHz

Bezdrátový detektor TriTech 
RF835E-C

Francie Irsko Velká Británie

Bezdrátový detektor TriTech RF835E-C

Frekvence

Mikrovlnné: 10,588 GHz

Vysílání na rádiových frekvencích: 433,42 MHz

Nízkoprofilový držák B335-3

Zajišťuje flexibilní montáž, může však 
zkrátit dosah a zvětšit mrtvé zóny. 
Nedoporučuje se pro aplikace, kde je třeba 
zajistit imunitu vůči domácím zvířatům.
Dodává se v balení po 3 ks.
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Bosch Security Systems                   

Další informace jsou k dispozici na webové stránce

www.boschsecuritysystems.cz

Technické údaje

Bezdrátové detektory TriTech RF835 a RF835E

Konstrukce krytu

Rozměry (V x Š x H): 12,7 x 7,2 x 6,2 cm

Provozní prostředí

Provozní teplota: 0 až + 49 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 0 až 95 % nekondenzující

Vnitřní směrovatelnost 

pokrytí

- 4 až - 10° vertikálně, ± 10° horizontálně

Požadavky na napájení

Baterie: čtyři alkalické baterie 1,5 V velikosti AA

Životnost baterie: 2 až 3 roky, za normálních provozních 

podmínek s doporučenými typy baterií

Typy baterií 

(doporučené):

Duracell® MN1500 nebo PC1500, 

Energizer® E91 nebo 

Panasonic® AM-3

Spotřeba proudu: 0,1 mA s deaktivovaným indikátorem LED

Možnosti volby citlivosti Po montáži lze zvolit standardní či střední 

citlivost.

Informace o objednávání

Č. modelu Název produktu

RF835 Bezdrátový detektor TriTech

RF835E Bezdrátový detektor TriTech

RF835E-C Bezdrátový detektor TriTech


