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u รุ่นท่ีสามารถเลือกฟังกช์นั Pet‑friendly ได ้– ปรับแต่งการติดตั้งสาํหรับการใชง้าน
ร่วมกบัสตัวเ์ล้ียงในบา้น (45 กก. [100 ปอนด]์) และบา้นท่ีไม่มีสตัวเ์ล้ียง

u การชดเชยอุณหภูมิแบบไดนามิก – ประสิทธิภาพการตรวจจบัท่ีเหนือกวา่ในทุกสภาพแวดลอ้ม

u การประมวลผลแบบปรับรับสญัญาณรบกวนไมโครเวฟ – ลดการเตือนภยัผดิพลาดจากแหล่ง
ท่ีมาซ่ึงเกิดซํ้ าๆ

u ครอบคลุมทุกพื้นท่ี – ประสิทธิภาพการตรวจจบัท่ีเหนือกวา่

u ความสูงในการติดตั้งท่ีเลือกไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งปรับตาํแหน่งใหม่ – เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
จบัและลดเวลาในการติดตั้งรวมถึงการเตือนภยัผดิพลาด

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว Blue Line Gen2 TriTech (ISC-BDL2)
ซ่ึงผสมผสานเทคโนโลยกีารตรวจจบัของเรดาร์ดอปเปลอร์ไมโครเวฟและอินฟราเรดแบบพาสซีฟ
(PIR) พร้อมดว้ยการประมวลผลสญัญาณขั้นสูงท่ีเหนือกวา่ Pet‑friendly (‑WP) จะ
เป็นเทคโนโลยท่ีีอาศยัหลกัการ ส่งสญัญาณเตือนเม่ือมีผูบุ้กรุกท่ีเป็นคน โดยปราศจากการเตือนภยั
ผดิพลาดท่ีเกิดจากสตัวเ์ล้ียง อุปกรณ์ตรวจจบัมีขนาดเลก็ ติดตั้งง่าย และไม่จาํเป็นตอ้งทาํการปรับ
ตาํแหน่งเม่ือมีการติดตั้ง

ฟังกช์นั

การประมวลผลขั้นแรก (FSP)
การประมวลผลขัน้แรก (FSP) ตอบสนองเกือบจะทนัทีต่อเป้าหมายท่ีเป็นคน โดยไม่ทาํใหเ้กิด
การเตือนภยัท่ีผดิพลาดจากแหล่งอ่ืน FSP จะปรับระดบัความไวของอุปกรณ์ตรวจจบัจากแอมพลิ
จูด ลกัษณะขั้ว ค่าความชนั และจงัหวะเวลาของสญัญาณ โดยผูติ้ดตั้งไม่จาํเป็นตอ้งเลือกระดบัความ
ไว จึงทาํใหติ้ดตั้งไดง่้ายและไวว้างใจได้

สมรรถนะการเลือก Pet‑friendly (เฉพาะรุ่น ‑WP)
ผูติ้ดตั้งสามารถเปิดหรือปิดระบบลดความผดิพลาดจากสตัวเ์ล้ียง (Pet Immunity) ตาม
ความตอ้งการในการใชง้าน เม่ือปิดระบบลดความผดิพลาดจากสตัวเ์ล้ียง (Pet Immunity)
อุปกรณ์ตรวจจบัมีประสิทธิภาพการตรวจจบัท่ีดีเยีย่มเช่นเดียวกบัรุ่นท่ีไม่มีระบบแยกแยะอุณหภูมิ
ของคนกบัสตัวเ์ล้ียง เม่ือเปิดระบบลดความผดิพลาดจากสตัวเ์ล้ียง (Pet Immunity)
อุปกรณ์ตรวจจบัสามารถแยกระหวา่งสญัญาณท่ีเกิดจากคน และสญัญาณท่ีเกิดจากสตัวเ์ล้ียงไดอ้ยา่ง
แม่นยาํ ไม่ส่งสญัญาณเตือน ท่ีเกิดจากสตัวเ์ล้ียงหน่ึงหรือสองตวั ท่ีมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 45 กก.
(100 ปอนด)์ หรือสตัวจ์าํพวกหนูหลายๆ ตวั

การประมวผลแบบไมโครเวฟสามารถปรับได้
การประมวลผลแบบปรับได้สาํหรับไมโครเวฟ จะปรับตามสญัญาณรบกวนเบ้ืองหลงัโดยไม่ลด
ระดบัความสามารถในการตอบสนองต่อผูบุ้กรุก

การชดเชยอุณหภูมิแบบไดนามิก
อุปกรณ์ตรวจจบัจะปรับระดบัความไวของเคร่ืองเองอยา่งชาญฉลาด เพื่อใหส้ามารถระบุผูบุ้กรุกท่ี
เป็นคนได ้ณ อุณหภูมิวกิฤติ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
โซนท่ีมองมุมตํ่าและระยะการครอบคลุมถูกปรับปรุงอยูท่ี่ 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x
40 ฟุต) ซ่ึงสามารถครอบคลุมไดทุ้กพื้นท่ี

กล่องหุม้ชนิดลอ็คอตัโนมติั
กล่องหุม้ชนิดเล่ือนลอ็คอตัโนมติัมีตวัวดัระดบันํ้า และ Gap‑free แบบกาํหนดเอง, จุดต่อ
สายแบบ Lift‑gate เพื่อใหติ้ดตั้งไดง่้ายข้ึน

ช่องแสงและช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ไดรั้บการซีล
ช่องแสงและช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ถูกประกอบเขา้กบักล่องหุม้ดา้นหนา้ และซีลดว้ยฝาปิดป้องกนั
เพื่อป้องกนัความเสียหายระหวา่งการติดตั้ง ช่องแสงเขา้ออกไดรั้บการซีล เพื่อป้องกนักระแสลมและ
แมลงไม่ใหส่้งผลกระทบต่ออุปกรณ์ตรวจจบั

คุณลกัษณะการทดสอบ
หลอดไฟ LED แสดงสถานะสญัญาณเตือนภยัซ่ึงเห็นไดจ้ากภายนอก สามารถปิดใชง้านไดห้ลงั
จากติดตั้งเสร็จ

การป้องกนัแรงกระแทกและ RFI
รุ่น E มาพร้อมระบบป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดจากแหล่งสญัญาณภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ทั้งจากการรบกวนจากสญัญาณคล่ืนวทิย ุ“เสียงรบกวนแบบ Burst” รวมถึงการกระแทก
ดว้ยการใชเ้ซ็นเซอร์ไพโร (อินฟราเรด) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงพร้อมดว้ยระบบกรองสญัญาณภายใน
ส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์คุณภาพสูงสุด รวมถึงการออกแบบท่ีทาํใหไ้ดอ้ตัราส่วนสญัญาณต่อ
เสียงรบกวนท่ีสูงสุดในรุ่น และดว้ยการประมวลสญัญาณอนัชาญฉลาดทาํใหอุ้ปกรณ์ตรวจจบัเหล่าน้ี
สามารถป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดไดดี้ยิง่กวา่



เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัการทาํลายอุปกรณ์
ตอนน้ีอุปกรณ์ตรวจจบัรุ่น E ผา่นการทดสอบและไดรั้บการยอมรับตามมาตรฐาน
EN50131-5-3 เร่ืองการป้องกนัการรบกวนสญัญาณจากแหล่งสญัญาณคล่ืนวทิยภุายนอก
ประสิทธิภาพในการตรวจจบัและระบบป้องกนัการเตือนภยัผดิพลาดของอุปกรณ์จะช่วยป้องกนัส่ิง
ต่างๆ ท่ีจะลดทอนประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจจบัอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ผา่นมาตรฐานดงักล่าว

การรับรองและการอนุมติั

อุปกรณ์ตรวจจบัเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานต่อไปน้ี

ยโุรป สอดคลอ้งตาม Directive 2002/95/EC - ระเบียบวา่ดว้ยการจาํกดัการใช้
สารท่ีเป็นอนัตรายบางประเภท (Restriction of the use of certain
Hazardous Substances - RoHS)

ประเทศจีน เป็นไปตามมาตรฐาน CCC GB10408.1 และ GB10408.9

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

ยโุรป CE 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU
(RoHS) (EU 2015/863 amending Annex
II to Directive 2011/65/EU [Notified
body 0700]) | [ISC-BDL2-W12GE, ISC-
BDL2-WP12GE, ISC-BDL2-W12HE, ISC-
BDL2-WP12HE]

EN5013
1

EN50131-2-4 Grade 2 Environmental
Class II (G models) I (H models)

สหรัฐอเมริกา UL [-W12G, -WP12G, -WP6G]

UL 20190115; UL639 – Standard for
Intrusion-Detection Units

FCC [-W12G, -WP12G, -WP6G]

แคนาดา ULC CAN/ULC S306-03 - Canadian Standard
for Intrusion Detection Units

IC [-W12G, -WP12G, -WP6G]

ฝร่ังเศส AFNOR EN50131-2-4 Grade 2, NF324-H58 +
RTC 50131-2-4 ISC-BDL2-W12HE -
Certificate # 2820200003A1 ISC-
BDL2-WP12HE - Certificate #
2820200003B1

จีน CCC 2010031901000323 [-CHI]

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

รูปแบบระยะครอบคลุม

94°

2 | Blue Line Gen2 อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว TriTech



การติดตั้ง
ความสูงในการติดตั้งท่ีแนะนาํคือ 2.2 ม. ถึง 2.75 ม. (7.5 ฟุต ถึง 9 ฟุต) โดยไม่
จาํเป็นตอ้งปรับตาํแหน่งเพิ่มเติม
ติดตั้งระดบัของอุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ตวัเลือกในการติดตั้ง:

• ติดตั้งบนผนงัผวิเรียบ (บนเพดานแบบ Semi-flush) พร้อมตวัเลือกเสริมเป็นท่ีติดชนิดตํ่า
แบบปรับหมุนได ้B335-3 หรือตวัยดึสาํหรับติดตั้งแบบกิมบอล B328

• บริเวณมุมหอ้ง (ระหวา่งมุมฉากของผนงัสองส่วน)
• แขวนบนเพดานพร้อมตวัเลือกเสริมเป็นตวัยดึอเนกประสงคส์าํหรับติดตั้งบนเพดาน B338

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

คุณสมบติัทางไฟฟ้า

กระแสไฟ (เม่ือเกิดสญัญาณเตือน/
เตรียมพร้อมใชง้าน)

10 mA ท่ี 12 VDC

แรงดนัไฟฟ้า (ขณะทาํงาน) 9 VDC ถึง 15 VDC

สภาพแวดลอ้ม

คุณสมบติัลดความผดิพลาดจากสตัว์
เล้ียง1

สตัวเ์ล้ียงจาํนวนหน่ึงหรือสองตวัท่ีนํ้าหนกัไม่เกิน 45
กก. (100 ปอนด)์ หรือสตัวจ์าํพวกหนูหลายตวั

ความช้ืนสมัพทัธ์ 0 ถึง 95% โดยไม่มีการควบแน่น
สาํหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ท่ีม ีUL Listed
0 ถึง 85% โดยไม่มกีารควบแน่น

อุณหภูมิ (ขณะทาํงาน) รุ่น G, GE: -20° C ถึง +55° C (-4° F ถึง
+130° F)
รุ่น HE: +5° C ถึง +40° C (+41° F ถึง +104°
F)

สาํหรับการติดตั้งผลิตภณัฑท่ี์มี UL Listed ตั้งแต่ 0° C
ถึง +49° C (+32° F ถึง +120° F)

1 ใชก้บัรุ่น Pet Friendly เท่านั้น และเฉพาะเม่ือเปิดคุณสมบติัลดความผดิพลาดจากสตัว์
เล้ียง

คุณสมบติัทางกล

สี ขาว

ขนาด 105 มม. x 61 มม. x 44 มม. (4.2 น้ิว x 2.4 น้ิว x 1.7
น้ิว)

วสัดุ พลาสติก ABS ทนแรงกระแทกสูง

ความถ่ีวทิยุ
สญัญาณรบกวน (RFI)
การป้องกนั

ไม่ส่งสญัญาณเตือนหรือทาํงานในค่าความถ่ีวกิฤตตั้งแต่ช่วง 150
kHz ถึง 2 GHz เม่ือความเขม้สนามนอ้ยกวา่ 30 V/m

เอาตพ์ตุ

รีเลย์ หนา้สมัผสัแบบปิดปกติ (NC) Form A แบบโซลิดสเตท ผา่นการตรวจ
สอบ ซ่ึงกาํหนดพิกดัสาํหรับ ≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W, <20 Ω
แบบปิด

การงดัแงะ หนา้สมัผสัแบบปิดปกติ (NC) (พร้อมฝาปิด) กาํหนดพิกดัสาํหรับ ≤100
mA, 25 VDC, 2.5 W
ต่อวงจรตรวจจบัการงดัแงะเขา้กบัวงจรป้องกนั 24 ชัว่โมง
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ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ

Blue Line Gen2 อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว TriTech (ระยะครอบคลุม
12 ม., 10.525 GHz)
มีเซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40
ฟุต) ความถ่ี: 10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-W12G

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว TriTech
(ระยะครอบคลุม 6 ม., 10.525 GHz)
มีรุ่น Pet-friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 6 ม. x 6 ม.
(20 ฟุต x 20 ฟุต) ความถ่ี: 10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP6G

Blue Line Gen2 Pet‑Friendly อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว TriTech
(ระยะครอบคลุม 12 ม., 10.525 GHz)
มีรุ่น Pet-friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12
ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) ความถ่ี: 10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP12G

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-WP6G-CHI แบบ Pet Friendly
แบบ 6 เมตร (20 ฟุต)
มีรุ่น Pet Friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 6 ม. x 6 ม.
(20 ฟุต x 20 ฟุต) สาํหรับใชใ้นประเทศจีน ความถ่ี: 10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP6G-CHI

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-WP12G-CHI แบบ Pet Friendly
แบบ 12 เมตร (40 ฟุต)
มีรุ่น Pet Friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x
12 ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) สาํหรับใชใ้นประเทศจีน ความถ่ี: 10.525 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP12G-CHI

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-W12GE แบบ 12 เมตร (40 ฟุต)
มีเซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40
ฟุต) ความถ่ี: 10.510 ถึง 10.580 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-W12GE

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-W12HE แบบ 12 เมตร สาํหรับ FR
มีเซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12 ม. (40 ฟุต x 40
ฟุต) สาํหรับใชใ้นประเทศฝร่ังเศส ความถ่ี: 10.570 ถึง 10.610 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-W12HE

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-WP12GE แบบ Pet Friendly แบบ
12 เมตร (40 ฟุต)
มีรุ่น Pet-friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12
ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) ความถ่ี: 10.510 ถึง 10.580 GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP12GE

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหว ISC-BDL2-WP12HE แบบ Pet Friendly แบบ
12 เมตร สาํหรับ FR
มีรุ่น Pet-friendly, เซ็นเซอร์ PIR และไมโครเวฟ ท่ีระยะครอบคลุม 12 ม. x 12
ม. (40 ฟุต x 40 ฟุต) สาํหรับใชใ้นประเทศฝร่ังเศส ความถ่ี: 10.570 ถึง 10.610
GHz
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ ISC-BDL2-WP12HE

อุปกรณ์เสริม
ตวัยดึสาํหรับติดตั้งแบบกิมบอล B328
ติดตั้งบนกล่องไฟฟ้า และสามารถปรับองศาของอุปกรณ์ตรวจจบั สายไฟซ่อนอยูภ่ายใน
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B328

B335-3 ตวัยดึชนิดตํ่าแบบปรับหมุนได้
ตวัยดึอเนกประสงคช์นิดตํ่าแบบปรับหมุนไดส้าํหรับติดตั้งบนผนงั ช่วงของการหมุนตามแนวด่ิงคือ
+10° ถึง -20°, ช่วงของการหมุนตามแนวนอนคือ ±25°
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B335-3

B338 ตวัยดึสาํหรับติดตั้งบนเพดานอเนกประสงค์
Swiveling universal bracket for ceiling mounting. The
vertical swivel range is +7° to -16°, while the horizontal
swivel range is ±45°.
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ B338
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