
Zabezpečovací systémy (EZS) | Řada odchodových detektorů (REX) DS150i

Řada detektorů DS150i se skládá z detektoru DS150i
(světle šedý) a detektoru DS151i (černý). Tyto detektory
jsou vytvořeny zvláště pro aplikace detekce odchodů
(REX, Request-to-exit). Detektory DS150i a DS151i
sledují pohyb v oblasti pokrytí a dávají signál systému
řízení přístupu nebo zařízení ovládání dveří.

Funkce

Testovací funkce

Externě viditelný aktivační indikátor LED.

Certifikáty a osvědčení

Standard organizace
UL

UL294, Access Control System Units (Jednotky systé-
mu řízení přístupu)

Schválení X

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Pohled zepředu a pohled shora
Pohled zepředu na oblast pokrytí detektoru DS150i a DS151i a

Řada odchodových detektorů (REX) DS150i
▶ Použití u jednoduchých nebo dvojitých dveří

▶ Možnost upevnění na zeď nebo strop

▶ Vnitřní vertikální směrovatelnost

▶ Kruhová oblast pokrytí

▶ Možnost výběru režimu aktivace relé

▶ Možnost výběru režimu pro bezpečnost při výpadku a
zabezpečení proti výpadku
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pohledy shora na oblast pokrytí na podlaze. Rozměry typické
oblasti pokrytí jsou 2,4 × 3 m.

Pohled z boku
Pohled z boku na oblast pokrytí detektorem DS150i nebo DS151i.

Technické specifikace

Fyzikální vlastnosti

Výstup poplachu: Dva reléové kontakty typu C

Indikátory: Jeden aktivační indikátor LED

Čas sepnutí relé: Nastavitelný do 60 sekund

Konstrukce krytu

Rozměry: 3,8 × 15,9 x 3,8 cm   

Materiál: Kryt z nárazuvzdorného plastu ABS

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 29 až + 49 °C

Odolnost proti ru-
šení rádiovým sig-
nálem (RFI):

Žádný poplach nebo nastavení na kritických frekvencích od
26 MHz do 1 000 MHz při 50 V/m.

Režimy

Výchozí nastave-
ní při výpadku na-
pájení:

Programovatelné režimy bezpečnosti při výpadku a zabezpe-
čení proti výpadku.

Časovač: Programovatelný režim automatického obnovení nastavení
(kumulativní režim) nebo ručního nastavení (počítací režim).

Montáž

Umístění: Povrchová montáž na zeď nebo strop

Požadavky na napájení

Spotřeba proudu: 26 mA při 12 V stejnosm.

Napětí: 12 V stříd. nebo stejnosm., 24 V stříd. nebo stej-
nosm.

Informace o objednání

Odchodový detektor PIR (REX) DS150i
Bílá skříň. Pro použití v odchodových (REX) apli-
kacích. Zajišťuje oblast 2,4 m × 3 m.

DS150i

Odchodový detektor PIR (REX) DS151i
Černá skříň. Pro použití v odchodových (REX)
aplikacích. Zajišťuje oblast 2,4 m × 3 m.

DS151i

Hardwarové příslušenství

Krycí deska TP160
Světlešedá krycí deska se používá při montáži
detektoru do standardní jednoduché krabice.

TP160

Krycí deska TP161
Černá krycí deska se používá při montáži senzoru
do standardní jednoduché krabice.

TP161
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