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u เทคโนโลยีวิเคราะห์เสียง (SAT) ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์

u วงจรทดสอบสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ

u ตรวจสอบเสียง

อุปกรณ์ตรวจจับ DS1100i Series ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เสียง (SAT) ด้วยไมโคร
โพรเซสเซอร์ ในการจับเสียงที่มีความถี่สัมพันธ์กับเสียงกระจกแตก DS1101i,
DS1101i‑BEL, DS1101i‑CHI, และ DS1101i‑FRA สามารถใช้ตรวจ
จับเสียงแตกของกระจกแผ่น กระจกแบบเทมเปอร์ กระจกแบบอัดซ้อน และกระจกเสริมลวด
คุณลักษณะการทดสอบสภาพแวดล้อมในตัวของเครื่อง จะแจ้งเตือนผู้ติดตั้งให้ทราบถึงความเสี่ยง
ของการเตือนภัยผิดพลาดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ อุปกรณ์ตรวจจับแบบกลมติดตั้งบนผนัง หรือ
เพดาน

ฟังก์ชัน

การประมวลผลสัญญาณ
สัญญาณเสียงจะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี SAT ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ โดยต้องเป็นเสียงที่
สร้างความถี่เฉพาะ ลักษณะบ่งชี้ และจังหวะเวลาที่สัมพันธ์กัน จึงจะทำให้เกิดสัญญาณแจ้งเตือน
ประสิทธิภาพล้ำหน้าของกระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจะตรวจจับได้ถูกต้อง และไม่ทำให้
เกิดการเตือนภัยผิดพลาด

คุณลักษณะการทดสอบ
โหมดทดสอบ‑ซึ่งทำงานด้วยแม่เหล็ก สามารถยืนยันตำแหน่ง และทดสอบการทำงาน เมื่อใช้ร่วม
กับอุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบเสียงกระจกแตก DS1110i โหมดทดสอบยังสามารถทดสอบ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะแจ้งเตือนให้ผู้ติดตั้งทราบถึงแหล่งที่อาจทำให้เกิดการเตือนภัยผิดพลาด
เนื่องจากเสียงรบกวนโดยรอบ คุณลักษณะการตรวจสอบเสียงอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจ
สอบว่าเครื่องมีไฟเลี้ยงอยู่ และทำงานได้โดยการปรบมือ หลอดไฟเตือน LED ที่เห็นได้จาก
ภายนอก‑จะระบุว่ากำลังอยู่ในภาวะแจ้งเตือนหรือทดสอบ และสามารถโปรแกรมให้ค้างไว้ ถ้า
ต้องการ

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 2011/65/EU Restriction of the
use of certain hazardous substances in
electrical and electronic
equipment(RoHS)

สหรัฐอเมริกา UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639), ANSR7: Intrusion Detection
Units Certified for Canada (ULC-S306)

แคนาดา ULC ANSR7.BP1448 Intrusion-detection
Units Certified for Canada

จีน CCC DS1101i-CHI: 2009031901000553

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

หมายเหตุ
เครื่องตรวจกระจกแตกได้รับการออกแบบให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยโดย
รอบเท่านั้น และควรใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่เสมอ

การติดตั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ DS1101i Series บนเพดาน หรือบนผนังด้านตรงข้าม หรือติด
หน้าต่าง ระยะครอบคลุมขึ้นกับสภาพของห้องที่มีผลต่อเสียง และขนาดหน้าต่าง



ระยะครอบคลุมมาตรฐาน
7.6 ม. (25 ฟุต) สำหรับกระจกที่มีขนาดเกิน 30.5 ซม. x 30.5 ซม.
(12 นิ้ว x 12 นิ้ว)

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 อุปกรณ์ตรวจจับ

1 ชุดฮาร์ดแวร์

1 เอกสาร – คู่มือการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า: 23 mA ที่ 12 VDC

แรงดันไฟฟ้า: 6 VDC ถึง 15 VDC

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน: -29°C ถึง +49°C (-20°F ถึง +120°F)
สำหรับการติดต้ังท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL, 0°C ถึง
+49°C (+32°F ถึง +120°F)

ระบบป้องกันสัญญาณ
รบกวนความถี่วิทยุ (RFI):

ไม่มีสัญญาณเตือน หรือการติดตั้งสำหรับความถี่วิกฤต ในช่วงตั้งแต่
26 MHz ถึง 950 MHz ที่ 50 V/m

คุณสมบัติทางกล

ขนาด (สูงxเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง):

2.1 ซม. x 8.6 ซม.
(0.83 นิ้ว x 3.4 นิ้ว)

วัสดุ: กล่องหุ้มพลาสติก ABS ทนแรงกระแทก‑สูง

เอาต์พุต

สัญญาณเตือน: รีดรีเลย์หน้าสัมผัส กำหนดพิกัดที่ 3.5 W, 125 mA ที่
28 VDC สำหรับโหลดความต้านทาน

การงัดแงะ: มีขั้วต่อแยกต่างหากสำหรับสวิตช์ตรวจจับการงัดแงะ ‑ซึ่งปกติจะอยู่
ในสถานะปกติปิด (NC) หน้าสัมผัส กำหนดพิกัดที่ 28 VDC,
125 mA สูงสุด

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DS1101i อุปกรณ์ตรวจจับ กระจกแตก
เลขที่ใบสั่งซื้อ DS1101i

DS1101i‑CHI อุปกรณ์ตรวจจับ กระจกแตกสำหรับจีน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DS1101i‑CHI
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