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u Maksymalna wysokość montażu 7,6 m

u Pełna regulacja układu optycznego zapewnia
integralność obszaru zasięgu, a także możliwość
dostosowania systemu do wymagań użytkownika

u Obudowa na zawiasach oraz podstawa montażowa
ułatwiające instalację

u System światłowodów i kontrolka o wysokiej
jasności ułatwiające przeprowadzenie obchodu
testowego

u Przetwarzanie FSP (First Step Processing)

Wszystkie modele czujek sufitowych PIR /
mikrofalowych TriTech® serii DS9370 zostały
wyposażone w różne opatentowane techniki
przetwarzania sygnału, umożliwiające uzyskanie
znakomitej skuteczności wykrywania przy
równoczesnym wyeliminowaniu fałszywych alarmów.
Każdy z modeli można zamontować na suficie o
wysokości do 7,6 m. Dzięki trzem oddzielnym sekcjom
PIR, które można w pełni regulować, seria DS9370
zapewnia integralność obszaru chronionego na
wszystkich wysokościach montażu, jak również
możliwość jego dostosowania do specyficznych
wymagań.

Podstawowe funkcje

Przetwarzanie sygnału
Do generowania alarmu w przypadku jednoczesnego
uaktywnienia obu torów detekcji czujka wykorzystuje
technologie pasywnej podczerwieni i promieniowania
mikrofalowego. Aby alarm został uaktywniony, sygnały
alarmowe muszą spełniać wymagania sygnalizowania
obu technologii.

Przetwarzanie FSP (First Step Processing)
Przetwarzanie FSP umożliwia natychmiastową reakcję
na obecność człowieka z zachowaniem odporności na
fałszywe alarmy z innych źródeł. Automatyczna

regulacja czułości na podstawie amplitudy, polaryzacji,
zbocza i taktowania sygnału przez przetwarzanie FSP
sprawia, że instalator nie musi wybierać poziomu
czułości w zależności od zastosowania. Sygnały
pochodzące z obu czujników są przetwarzane osobno;
uaktywnienie przekaźnika alarmowego wymaga
sygnalizowania alarmu przez oba czujniki.

Przetwarzanie sygnału mikrofalowego
Przetwarzanie adaptacyjne dopasowuje czułość do
zakłóceń tła. Pozwala to ograniczyć liczbę fałszywych
alarmów przy zachowaniu skuteczności wykrywania.

Nadzór podsystemu mikrofalowego
Opatentowany układ nadzoru podsystemu
mikrofalowego zapewnia ochronę za pomocą jednej
technologii w przypadku awarii podsystemu
mikrofalowego.

Funkcje testowe
• Dzięki systemowi światłowodów i kontrolce o

wysokiej jasności, wskazania obchodu testowego są
łatwo widoczne, niezależnie od kąta i wysokości
montażu.

• Funkcja pamięci alarmów umożliwia blokadę kontrolki
alarmowej przez detektor, co wspomaga reakcję
alarmową.



• Zdalne sterowanie kontrolką obchodu testowego
umożliwia włączenie lub wyłączenie kontrolki za
pomocą wejścia przełączanego, bez konieczności
manipulowania przy detektorze.

Certyfikaty i świadectwa

Australia  DS9370: AUS C-tick

Chiny CCC 2004031901000038

Europa Zgodność z normą EN50131‑1, stopień 2

Region Certyfikacja

Australia RCM

Europa CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC);
2014/35/EU Low-Voltage Directive
(LVD); 1999/5/EC Radio equipment and
Telecommunications Terminal Equip-
ment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction
of the use of certain hazardous substan-
ces in electrical and electronic equip-
ment(RoHS) [DS9370][DS9371]
[DS9370-C]

Belgia INCERT B-509-0013 (DS9370 only)

INCERT B-509-0013/b (DS9370-BEL only)

Stany Zjedno-
czone

UL DS9370: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639), ANSR7: Intrusion Detec-
tion Units Certified for Canada (cULus)

FCC ESV9370

Kanada IC 1249A-12073

Chiny CCC DS9370-CHI: 2009031901000550

Brazylia ANATEL Certificado Anatel 0871-03-1855
[DS9370 & DS9371]

Singapur iDA LPREQ-S0154-2004

Dane techniczne

Obudowa

Konstrukcja: modułowa obudowa i podstawa
montażowa na zawiasach zapewniają
łatwy dostęp do kabli i przełączników.

Wymiary: 8,9 x 17,8 cm
 

Materiał: udaroodporny plastik ABS

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy: -40 ÷ +49°C
w instalacjach zgodnych z wymaganiami
UL 0 ÷ +49°C

Odporność na zakłócenia
radiowe (RFI):

brak alarmu na częstotliwościach
krytycznych w przedziale od 26 do
950 MHz przy natężeniu pola 50 V/m.

DS9370-C: Zgodność z klasą środowiskową II
(EN 50130-5)

Częstotliwość promieniowania mikrofalowego

DS9370 i DS9370-BEL 10,525 GHz

DS9370-C 10,588 GHz

Montaż

Zakres
wysokości:

zalecany 3 - 7,6 m

Lokalizacja: montaż bezpośrednio na suficie lub na
standardowej ośmiokątnej skrzynce elektrycznej o
średnicy 10,2 cm

Wyjścia

Alarm przekaźnik kontaktronowy C o obciążalności 3,0 W,
obciążenie rezystancyjne 125 mA przy napięciu 28 VDC

Sabotaż tamper na pokrywie i na suficie. Tamper normalnie zwarty
(przy założonej pokrywie). Styki o obciążalności maks. 125
mA przy napięciu 28 VDC.

Zasilanie

Pobór
prądu:

29 mA w trybie gotowości, 39 mA w trybie alarmu.

Napięcie: 9 - 15 VDC

Znaki towarowe

TriTech® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bosch Security
Systems w Stanach Zjednoczonych.

Zamówienia - informacje

DS9370 Czujka sufitowa (10,525 GHz)
Czujki PIR i mikrofalowe, zasięg o średnicy
360° x 21 m. Wysokość montażu wynosi 2,4 ÷ 7,6 m.
Numer zamówienia DS9370

DS9370‑C Czujka sufitowa (10,588 GHz)
Działa na częstotliwości 10,588 GHz. Zapewnia
przetwarzanie FSP (First Step Processing), zasięg o
średnicy 360°x 21 m i wysokość montażu do 7,6 m.
Numer zamówienia DS9370-C

DS9370‑BEL Czujka sufitowa (10,525 GHz)
Czujki PIR i mikrofalowe, zasięg o średnicy
360° x 21 m. Wysokość montażu wynosi 2,4 ÷ 7,6 m.
Na rynek belgijski.
Numer zamówienia DS9370-BEL

DS9370‑CHI Czujka sufitowa
Na rynek chiński. Zapewnia przetwarzanie FSP (First
Step Processing), zasięg o średnicy 360°x 21 m i
wysokość montażu do 7,6 m.
Numer zamówienia DS9370-CHI
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