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Az ISC-PDL1-W18x professzionális szériájú TriTech
érzékelők kifejezetten kereskedelmi célú beltéri
alkalmazások céljaira készültek. Az érzékelő-adatfúziós
technológia által az érzékelők pontos információkat
juttatnak el a riasztási körülményekről. A háromfókuszú
optika megszünteti a lefedettség hézagait és hatékonyan
érzékeli a behatolókat. A professzionális széria egyedi
funkcióinak összetétele kiemelkedő érzékelési
hatékonyságot biztosít, és gyakorlatilag kiszűri a téves
riasztások lehetőségét.

Az automatikusan záródó kétrészes burkolat, a beépített
vízmérték, a rugalmas szerelési magasság és a három
opcionális konzol megkönnyíti a felszerelést, és csökkenti a
karbantartásra fordított időt.

Főbb funkciók

Érzékelő-adatfúziós technológia
Az érzékelő-adatfúziós technológia olyan egyedi funkció,
mely fejlett szoftveralgoritmus segítségével gyűjti be az öt
érzékelőről (két piroelektromos érzékelő, tartományhoz
alkalmazkodó radar, szobahőmérséklet-érzékelő és
fényszintérzékelő) érkező jeleket. A mikrokontroller elemzi
és összehasonlítja az érzékelők adatait, a
biztonságtechnikai iparágban jelenleg elérhető
legintelligensebb riasztási döntések meghozatala
érdekében.

Háromfókuszú optikai technológia
A háromfókuszú optikatechnológia három
fókusztávolsággal működik: nagy, közepes és rövid
hatótávolságú lefedettséggel. Az érzékelő a 86
érzékelőzónára alkalmazza a három fókusztávolságot, így
összesen 11 érzékelőfelületet hoz létre. A háromfókuszú
optikai technológiához két piroelektromos érzékelő is
tartozik, melyek a szabványos optikai teljesítmény
kétszeresét nyújtják. Az érzékelők által kezelt többszörös
jelzések alapján pontos, és téves riasztásoktól mentes
működés válik lehetővé.

Tartományhoz alkalmazkodó radar
A mikrohullámú vevőegység automatikusan hozzáigazítja az
érzékelési küszöbértékeket a PIR-érzékelőkről kapott
értékekhez. A célközönség távolságadatainak integrálása a
PIR-ről jelentősen csökkenti a mikrohullámú Doppler radar
téves riasztásainak számát.

Mikrohullámú lefedettség elleni védelem
Az érzékelő felügyeleti hibajelet küld ki, ha mikrohullámot
visszaverő anyagot helyeznek el az érzékelő 30,5 cm-es
területén belül.

Ellenőrzött mikrohullám és PIR
Az érzékelő a mikrohullámos alrendszer leállása esetén
egyeljárásos lefedést biztosít.

ISC-PDL1-W18x professzionális szériájú
TriTech érzékelők

▶ 18 m x 25 m-es lefedettség, maximum 8 m x 10 m-es
választható mezővel

▶ Megfelel az EN50131-2-4 szabvány 2. fokozatának

▶ Érzékelő-adatfúziós technológia

▶ Háromfókuszú optikai technológia

▶ Tartományhoz alkalmazkodó radar

▶ Mikrohullámú lefedettség elleni védelem

▶ Aktív fehérfénykiszűrés

▶ Dinamikus hőmérséklet-kompenzálás

▶ Távoli sétateszt

▶ Riasztásmemória

www.boschsecurity.hu



2 | ISC-PDL1-W18x professzionális szériájú TriTech érzékelők

Aktív fehérfénykiszűrés
A belső fényérzékelő az érzékelő felületére irányított
fényszintet méri. Az érzékelő-adatfúziós technológia a
kapott információk alapján kiszűri az erős fényforrások által
okozott téves riasztásokat.

Választható lefedettségi mező (18 m x 25 m vagy 8 m x
10 m)
A rendszertelepítők DIP-kapcsolóval választhatnak a 18 m x
25 m-es vagy 8 m x 10 m-es lefedettség között.

Dinamikus hőmérséklet-ellensúlyozás
Az érzékelő automatikusan igazítja a PIR-érzékenységet a
kritikus hőmérsékleten történő emberi behatolás
azonosítása érdekében. A dinamikus hőmérséklet-
ellensúlyozás pontosan érzékeli az emberi test
hőmérsékletét, kizárja a téves riasztást és egyenletes
érzékelési hatékonyságot nyújt minden üzemi
hőmérsékleten.

Fedél- és faliszabotázs-kapcsoló
Ha a behatoló eltávolítja a fedelet vagy megpróbálja
leválasztani az érzékelőt a falról, a normál esetben zárt
érintkező kinyílik, és figyelmezteti a vezérlőközpontot.

Önbeállítású LED
A LED fényereje automatikusan alkalmazkodik a környező
fényviszonyokhoz. A kékfénykibocsátó dióda (LED) jelzi a
kettős riasztást és aktiválódik a sétateszt során. A sárga LED
jelzi a mikrohullámos riasztást, a vörös LED pedig a PIR-
riasztást.

Távoli sétateszt LED-je
A felhasználó billentyűzet, vezérlőközpont vagy
programozószoftver segítségével adhatja meg a parancsot
a távoli sétateszt LED aktiválására illetve inaktiválására.
Helyben DIP-kapcsolóval engedélyezhető illetve tiltható le a
sétateszt LED működése.

Riasztásmemória
Ha a riasztásmemóriában tárolt esemény van, a riasztás LED
villogással jelzi olyan alkalmazásoknál, ahol egy zónához
több érzékelőt rendeltek. A vezérlőközpontról kapcsolható
feszültség vezérli a riasztási memóriát.

Zárt állapotú relék
A zárt állapotú relék csendes riasztáskimeneti jeleket
küldenek, ezzel magasabb biztonsági szintet és
megbízhatóságot adnak. A relé külső mágnessel nem
aktiválható. A zárt állapotú relének a mechanikus relénél
kisebb a feszültségigénye, ez tápvesztés esetén hosszabb
készenléti kapacitást jelent.

Rovarok és kisállatok elleni immunitás
A lezárt optikai kamra megakadályozza, hogy a rovarok
befolyásolják az érzékelő működését; ezzel kiszűri a téves
riasztásokat. A kisállatok elleni immunitás csökkenti a 4,5
kg-nál kisebb állatok, például rágcsálók által okozott téves
riasztásokat.

Távoli önteszt
A távoli önteszt jelzi, amikor a sétateszt bemenete valós
állapotába kapcsol. A riasztásrelé és a riasztási LED a
sikeres tesztet követően négy másodperc alatt aktiválódik.
Sikertelen tesztet követően aktiválódik a hibarelé és a
riasztási LED villog.

Tápellátás-felügyelet
Ha a tápfeszültség kisebb, mint 8 V, az alacsony bemeneti
tápellátás aktiválja a hibarelét és a LED villogni kezd. A
zavaró körülmény automatikusan törlődik, amikor a
tápfeszültség eléri vagy meghaladja a 8 V-ot.

Hibamemória
Amikor a sétateszt bemenete kevesebb, mint két
másodpercre valós állapotába kapcsol, a LED villogni kezd,
hogy jelezze a legutolsó zavaró körülményt. Ha nincs hiba a
memóriában, a LED nem villog. Tizenkét óra után, vagy
miután az érzékelő egy második két másodperces vagy
annál rövidebb sétateszt-impulzust kap, a LED abbahagyja
a villogást, és a hibamemória tartalma törlődik.

Tanúsítványok és engedélyek

Az érzékelők a következő szabványoknak és
tanúsítványoknak megfelelően készültek.

Régió Tanúsítvány

Euróoa CE 89/336/EEC European Council Directive;
EN 55022: 1998 +A2: 2003 (CISPR 22:
1997); EN 50130-4: 1995 +A2: 2003; EN
61000-4-2: 1995 +A2: 2001; EN
61000-4-3: 1996 +A1: 2002; EN
61000-4-4: 1995 +A2: 2001; EN
61000-4-5: 1995 +A1: 2001; EN
61000-4-6: 2003; EN 61000-4-11: 1994
+A1: 2001; EN 60950-1: 2001 1st
editiion (IEC 60950-1: 2001); EN 300
440-1, V1.2.2: 1999; EN 301 489-1
V1.4.1: 2002 and -3 V1.2.1: 2000; TS
50131-2-4: 2004 (v0)

EN50131 ISC-PDL1-WA18H tested to EN 50131-1
Grade 2, TS 50131-2-2 August 2004, TS
50131-2-4 August 2004, EN 50130-4, EN
50130-5

Belgium INCERT W18G model: (B-509-0052)

WA18x models: B-509-0052/a

Egyesült
Államok

UL W18G model: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639), ANSR7: Intrusion
Detection Units Certified for Canada
(cULus)

FCC (T3XISC-PDL1-W18G)

Olaszország IMQ (CA12.00833)

Kanada IC (1249A-W18G)
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Régió Tanúsítvány

Franciaország AFNOR W18H model: NF et A2P (NF 324 - H 58)
Type 3

Kína CCC W18G model: :2007031901000294

Svédország INTYG W18G model: 07-169

Brazília ANATEL 1282-06-1855

Hollandia REQ W18G model: 07223002/AA/00

Ausztrália C-Tick

Franciaország AFNOR (NF, A2P)

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

0 m 6 m 10 m2 m 4 m 8 m 12 m 14 m 16 m 18 m

0 m

3 m

0 ft

10 ft

0 ft 13 ft 33 ft 46 ft 60 ft7 ft 20 ft 25 ft 39 ft 53 ft

0 m 6 m 10 m2 m 4 m 8 m 12 m 14 m 16 m 18 m

0 m

2 m

0 ft

7 ft

0 ft 13 ft 33 ft 46 ft 60 ft7 ft 20 ft 25 ft 39 ft 53 ft

87°87°0 m

6 m

10 m

2 m

4 m

8 m

12 m

14 m

6 m

10 m

2 m

4 m

8 m

12 m

14 m

0 ft 13 ft 33 ft 46 ft 60 ft7 ft 20 ft 25 ft 39 ft 53 ft

0 m 6 m 10 m2 m 4 m 8 m 12 m 14 m 16 m 18 m

0 ft

13 ft

33 ft

7 ft

20 ft

25 ft

39 ft

13 ft

33 ft

7 ft

20 ft

25 ft

39 ft

46 ft

46 ft

Nagy távolságú lefedettség 18 m x 25 m

Választható rövid távú lefedettség: 8 m x 10 m

Szerelési útmutató
Az ajánlott szerelési magasság 2 m–3 m.

Használjon opcionális B328 gömbcsuklós konzolt vagy
B335-3 alacsony profilú, elfordítható konzolt az érzékelő
lapos falfelületre vagy sarokba szereléséhez.

Az érzékelő mennyezeti szereléséhez használjon B338
univerzális mennyezeti konzolt.

Bekötés

Az ajánlott vezetékméret 0,2 mm2–1 mm2.

Tartozékok

Mennyi-
ség

Alkatrész

1 Érzékelő

2 Laposfejű csavarok

2 Rögzítő elem

1 Kábelkötegelő

1 Fúró sablon

1 Telepítési útmutató

www.boschsecurity.hu
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Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás

Üzemi feszültség: 9 V DC–15 V DC

Max. áramfelvétel: < 25 mA

Áram (készenléti): 13 mA

Kimenetek

Relé: Zárt állapotú relé, normális esetben zárt
(NC) érintkezők tápellátása ellenőrzött.
3 W, 125 mA, 25 V DC, ellenállás < 10 Ω.

Szabotázs: Normál esetben zárt (NC) érintkezők (zárt
fedéllel), max. 25 V DC, maximum 125 mA.
Csatlakoztassa az érzékelő szabotázs elleni
áramkörét a behatolásjelző központ 24
órás betörési zónájához.

Zavar: Zárt állapotú relé, normális esetben zárt
(NC) érintkezők.

Mechanikai jellemzők

A ház kivitele

Szín: Fehér

Méretek: 136 mm x 69 mm x 58 mm

Anyag: Fokozottan ütésálló ABS-műanyag

Kijelzők

Riasztásjelző: • Kék LED TriTech riasztások esetére
• Sárga LED mikrohullámú riasztások

esetére
• Vörös LED PIR-riasztások esetére

Zónák

Zónák: 86

Frekvencia-adatok

Rádiófrekvenciás interferen-
cia-ellenállás (RFI):

A készülék nem riaszt, vagy érzékel a
26 MHz–1 MHz kritikus frekvenciatarto-
mányban 50 V/m mellett.

Környezeti

Relatív páratartalom: 0-95%, nem kondenzált

Hőmérséklet (üzemi és tá-
rolási):

-29 °C és +55 °C között
UL-listázott alkalmazásokhoz, 0°C ...+49°C

II. környezetvédelmi osztály az EN50130-5 szabvány alapján

IP-besorolás: IP 41, IK04 (EN60529, EN50102)

Rendelési információ

ISC-PDL1-W18G Professzionális sorozatú
TriTech érzékelő
10,525 GHz-es frekvencia.

ISC-PDL1-W18G

ISC-PDL1-W18H Professzionális sorozatú
TriTech érzékelő
10,588 GHz-es frekvencia. Franciaországban
és Nagy-Britanniában történő használatra.

ISC-PDL1-W18H

Hardvertartozékok

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

B328

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

B335-3

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

B338

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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