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Blue Line Gen2 อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว
TriTech
▶ มีรุนที่สามารถเลือกใชเทคโนโลยี Pet‑friendly ได – เหมาะกับ
การใชงานกับบริเวณที่มีสัตวเลี้ยง (45 กก. [100 ปอนด]) และไมมี
สัตวเลี้ยง
▶ การชดเชยอุณหภูมิแบบไดนามิก – ประสิทธิภาพการตรวจจับที่
เหนือกวาในทุกสภาพแวดลอม
▶ การประมวลผลแบบปรับไดสำหรับไมโครเวฟ – ลดการเตือนภัยที่ผิด
พลาดจากแหลงที่มาซึ่งเกิดซ้ำๆ
▶ ครอบคลุมทุกพื้นที่ – ประสิทธิภาพการตรวจจับที่เหนือกวา
▶ ความสูงในการติดตั้งที่ยืดหยุนได, ไมจำเปนตองปรับ – ลดเวลาใน
การติดตั้งและการเตือนภัยที่ผิดพลาด, เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
จับ
▶ กลองหุมชนิดล็อคอัตโนมัติพรอมตัววัดระดับน้ำ – ลดเวลาในการติด
ตั้ง

อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว TriTech Blue Line Gen2 (ISCBDL2) ใชเทคโนโลยีการตรวจจับแบบพาสซีฟอินฟราเรด (PIR) และ
ไมโครเวฟรวมทำงานกัน และเหนือกวาดวยการประมวลผลสัญญาณ
ขั้นสูง Pet‑friendly (‑WP) จะเปนเทคโนโลยีที่อาศัยหลักการ สง
สัญญาณเตือนเมื่อมีผูบุกรุกที่เปนคน โดยปราศจากการเตือนภัยที่ผิด
พลาดที่เกิดจากสัตวเลี้ยง อุปกรณตรวจจับมีขนาดเล็ก ติดตั้งงาย และไม
จำเปนตองทำการปรับตั้งเมื่อมีการติดตั้ง

การประมวผลแบบไมโครเวฟสามารถปรับได

การประมวลผลแบบปรับไดสำหรับไมโครเวฟ จะปรับตามสัญญาณ
รบกวนเบื้องหลังโดยไมลดระดับความสามารถในการตอบสนองตอผู
บุกรุก
การชดเชยอุณหภูมิแบบไดนามิก
อุปกรณตรวจจับจะปรับระดับความไวของเครื่องเองอยางชาญฉลาด
เพื่อใหสามารถระบุผูบุกรุกที่เปนคนได ณ อุณหภูมิวิกฤติ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

ฟงกชัน

โซนที่มองมุมต่ำและระยะการครอบคลุมถูกปรับปรุงอยูที่ 12 ม. x 12 ม.
(40 ฟุต x 40 ฟุต) ซึ่งสามารถครอบคลุมไดทุกพื้นที่

การประมวลผลขั้นแรก (FSP)

กลองหุมชนิดล็อคอัตโนมัติ

การประมวลผลขัน
้ แรก (FSP) ตอบสนองเกือบจะทันทีตอเปาหมายที่
เปนคน โดยไมทำใหเกิดการเตือนภัยที่ผิดพลาดจากแหลงอื่น FSP จะ
ปรับระดับความไวของอุปกรณตรวจจับจากแอมพลิจูด ลักษณะขั้ว คา
ความชัน และจังหวะเวลาของสัญญาณ โดยผูติดตั้งไมจำเปนตองเลือก
ระดับความไว จึงทำใหติดตั้งไดงายและไววางใจได
สมรรถนะการเลือก Pet‑friendly (เฉพาะรุน ‑WP)
ผูติดตั้งสามารถเปดหรือปดระบบลดความผิดพลาดจากสัตวเลี้ยง (Pet
Immunity) ตามความตองการในการใชงาน เมื่อปดระบบลดความผิด
พลาดจากสัตวเลี้ยง (Pet Immunity) อุปกรณตรวจจับมีประสิทธิภาพ
การตรวจจับที่ดีเยี่ยมเชนเดียวกับรุนที่ไมมีระบบแยกแยะอุณหภูมิของ
คนกับสัตวเลี้ยง เมื่อเปดระบบลดความผิดพลาดจากสัตวเลี้ยง (Pet
Immunity) อุปกรณตรวจจับสามารถแยกระหวางสัญญาณที่เกิดจาก
คน และสัญญาณที่เกิดจากสัตวเลี้ยงไดอยางแมนยำ ไมสงสัญญาณ
เตือน ที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหนึ่งหรือสองตัว ที่มีน้ำหนักไมเกิน 45 กก.
(100 ปอนด) หรือสัตวจำพวกหนูหลายๆ ตัว

กลองหุมชนิดเลื่อนล็อคอัตโนมัติมีตัววัดระดับน้ำ และ Gap‑free แบบ
กำหนดเอง, จุดตอสายแบบ Lift‑gate เพื่อใหติดตั้งไดงายขึ้น
ชองแสงและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดรับการซีล
ชองแสงและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสถูกประกอบเขากับกลองหุมดานหนา
และซีลดวยฝาปดปองกันเพื่อปองกันความเสียหายระหวางการติดตั้ง
ชองแสงเขาออกไดรับการซีล เพื่อปองกันกระแสลมและแมลงไมใหสง
ผลกระทบตออุปกรณตรวจจับ
คุณลักษณะการทดสอบ
หลอดไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณเตือนภัยซึ่งเห็นไดจากภายนอก
สามารถปดใชงานไดหลังจากติดตั้งเสร็จ
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หนังสือรับรองและใบอนุญาต

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งคา
รูปแบบระยะครอบคลุม

พื้นที่

การรับรอง

ยุโรป

CE

2004/108/EC: EMC Directive, 2006/95/
EC: Low-Voltage Directive, and 1999/5/
EC Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment
(R&TTE) (-WP6G, WP12G, and W12G)

เบลเยียม

INCERT

B-509-0052/b [ISC-BDL2-W12G, WP12G, -WP6G]

สหรัฐอเมริกา

UL

cULus - ANSR: Intrusion-detection Units
(UL 639), ANSR7: Intrusion-detection
Units Certified for Canada (ULC-S306) [W12G, -WP12G, -WP6G]

FCC

T3X-BLG2 [-W12G, -WP12G, -WP6G]

แคนาดา

IC

1249A-BLG2 [-W12G, -WP12G, WP6G]

จีน

CCC

2010031901000323 [-CHI]

บราซิล

ANATEL

2140-10-1855 [-W12G, -WP12G, WP6G]

อุปกรณตรวจจับเหลานี้ไดรับการออกแบบใหสอดคลองตามมาตรฐาน‐
ตอไปนี้
ยุโรป

สอดคลองตาม EN50131-2-4 Grade 2
สอดคลองตาม EN50130-5 Class II
สอดคลองตาม EN60529, EN50102 (IP30, IK04)
สอดคลองตาม Directive 2002/95/EC - ระเบียบวาดวย‐
การจำกัดการใชสารที่เปนอันตรายบางประเภท
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances RoHS)

จีน

สอดคลองตาม CCC GB10408.1 และ GB10408.9

ระยะครอบคลุม 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต)
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ขอมูลจำเพาะดานเทคนิค
คุณสมบัติทางไฟฟา
กระแสไฟ (เมื่อเกิด‐
สัญญาณเตือน/เตรียม‐
พรอมใชงาน):

10 mA ที่ 12 VDC

แรงดันไฟฟา (ขณะ‐
ทำงาน):

9 VDC ถึง 15 VDC

สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอม

สอดคลองตาม EN50130-5 Class II

ความชื้นสัมพัทธ:

0 ถึง 95%, ไมมีการควบแนน
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ UL Listed

0 ถึง 85% ไมมก
ี ารควบแนน
อุณหภูมิ (ขณะทำงาน):

-30°C ถึง +55°C (-20°F ถึง +130°F)
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ UL Listed,
0°C ถึง +49°C (+32°F ถึง +120°F)

คุณสมบัติทางกล
สี:

ขาว

ขนาด:

105 มม. x 61 มม. x
44 มม. (4.2 นิ้ว x 2.4 นิ้ว x 1.7 นิ้ว)

วัสดุ:

พลาสติก ABS ทนแรงกระแทกสูง

ความถี่วิทยุ
สัญญาณรบกวน
(RFI)
การปองกัน:

ไมมีสัญญาณเตือน หรือการตั้งคาสำหรับ‐
ความถี่วิกฤต ในชวงตั้งแต 150 GHz ถึง 2 MHz
เมื่อความเขมสนามนอยกวา 30 V/m

ระยะครอบคลุม 6 ม. x 6 ม. (20 ฟุต x 20 ฟุต)

เอาตพุต

การติดตั้ง

รีเลย:

หนาสัมผัสปกติปด (NC) Form A โซลิดสเตทที่มีการ‐
ตรวจสอบ กำหนดพิกัดสำหรับ ≤100 mA, 25 VDC,
2.5 W, <20 Ω

การงัดแงะ:

หนาสัมผัสปกติปด (NC) (มีฝาปด) กำหนดพิกัดสำหรับ
≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W
ตอวงจรตรวจจับการงัดแงะเขากับวงจรปองกัน 24
ชั่วโมง

ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำคือ 2.2 ม. ถึง 2.75 ม. (7.2 ฟุต ถึง 9 ฟุต)
โดยไมจำเปนตองปรับ
อุปกรณตรวจจับสามารถติดตั้ง:

•
•
•

บนผนังเรียบ (พื้นผิวกึ่งฝง) ที่มีตัวยึดสำหรับติดตั้งแบบปรับหมุนได
B335 เปนอุปกรณเสริม หรือที่มีตัวยึดสำหรับติดตั้งแบบกิมบอล
B328 เปนอุปกรณเสริม
ในมุม (บริเวณที่ผนังสองดานพบและตั้งฉากกัน)
บนเพดานโดยใชตัวยึดสำหรับติดตั้งบนเพดาน B338 เปนอุปกรณ
เสริม

ชิ้นสวนที่มีให
จำนวน

สวนประกอบ

1

อุปกรณตรวจจับ

1

ชุดฮารดแวร
• 2 ตัวยึดค้ำ (#6, #8 x 7/8)
• 2 สกรู (#6 x 1.25)
• 1 ที่รัดสายไฟ (2.5 มม.)

1

เอกสาร - คูมือการติดตั้ง
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ขอมูลการสั่งซื้อ
Blue Line Gen2 อุปกรณตรวจจับการ
เคลื่อนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม 12 ม.,
10.525 GHz)
สำหรับใชในเอเชีย, ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด, ยุโรป, ละตินอเมริกา,
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ISC-BDL2-W12G

Blue Line Gen2 อุปกรณตรวจจับการ
เคลื่อนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม 12 ม.,
10.588 GHz)
สำหรับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร

ISC-BDL2-W12H

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณตรวจ
จับการเคลื่อนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม
6 ม., 10.525 GHz)
สำหรับใชในเอเชีย, ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด, ยุโรป, ละตินอเมริกา,
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ISC-BDL2-WP6G

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณตรวจ
จับการเคลื่อนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม
12 ม., 10.525 GHz)
สำหรับใชในเอเชีย, ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด, ยุโรป, ละตินอเมริกา,
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ISC-BDL2-WP12G

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณตรวจ
จับการเคลื่อนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม
12 ม., 10.588 GHz)
สำหรับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร

ISC-BDL2-WP12H

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณตรวจ
จับการเคลื่อนไหว TriTech สำหรับจีน
(ระยะครอบคลุม 6 ม., 10.525 GHz)
สำหรับจีน

ISC-BDL2-WP6GCHI

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณตรวจ
จับการเคลื่อนไหว TriTech สำหรับจีน
(ระยะครอบคลุม 12 ม., 10.525 GHz)
สำหรับจีน

ISC-BDL2-WP12GCHI

ประเทศไทย:
บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: +66 2639 3111
แฟกซ: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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