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1. Elhelyezés
Elhelyezésnél kerülje a következő helyeket,
mert ezek az eszköz működésképtelenségét,
sérülését, tönkremenetelét okozhatják:
Mágnesek, vagy mágnesekhez közeli hely
 Erős elektromos, elektromágneses sugárzású

helyek
Korróziót okozó gázforrás, nagy porkibocsátású

hely közelébe
Hirtelen hőváltozású helyre (> 1 °C/perc)
Ahol ki van téve közvetlen, vagy tükrözött

napfénynek, autók világításának, vagy egyéb
erős fényforrásnak

Ahol ki van téve erős rázkódásnak, rezgésnek
 Fagyasztóházak, ahol pára lecsapódhat az eszközre

A felszerelésnél vegye figyelembe a
következő ajánlásokat:
A szerelési magasságnak 0.8 m és 1.2 m, ill. 2 és

2.5 m között kell lennie üzemmódtól függően
Az érzékelési területen lévő fal, üveg, vagy egyéb

tárgy kitakarja a mögötte lévő területet; több
érzékelőt kell szerelni az ilyen 'halott területek'
csökkentése végett

Úgy helyezze el az eszközt, hogy az esetleges
behatoló az érzékelési területen keresztbe menjen
át

Az érzékelés a környezet és a mozgó ember
hőmérséklet különbségének érzékelésén alapul;
ügyeljen rá, hogy, ha ez a hőmérséklet különbség
nagy, akkor az érzékelési távolság megnőhet

Ne helyezze olyan helyre az eszközt, ahol
növények, berendezések, szárítók, vagy egyéb
tárgyak mozognak az érzékelési területen

Az érzékelési területen ne legyen hőpapíros fax,
tűzhely, fűtőberendezés, légkondicionáló, vagy
egyéb hőváltozást okozó berendezés.

Telepítésnél, karbantartásnál, szerelésnél
figyeljen a következőkre, mert sérülést,
tűzet, elektromos rázást, meghibásodást
okozhatnak:
Ne végezzen vezetékezési munkát viharban.
A telepítést, vezetékezés feszültségmentes

állapotban végezze
Ne szedje szét és módosítsa az eszközt
 Ellenőrizze a tápfeszültséget, hogy 9-28 V  D C

között legyen
 Telepítés után hajtson végre sétatesztet, ellenőrizze

az érzékelési területet, és a kitakart területek is.

Megjegyzések a működéshez:
Az érzékelő nem érzékeli a mozgást, ha egy

érzékelési zónában mozog az ember.
Az érzékelő a mozgó emberi test érzékelésére

szolgál. Ez azt jelenti, hogy az eszköz nem érzékeli
az embert, amíg áll.

Az eszköz a testek által kisugárzott hőteljesítményt
érzékeli, melynek a mozgás miatt változik. Ha
ilyen változás lép fel az érzékelési területen, akkor
az jelzést okozhat. Hasonlóan, ha háttér és mozgó
személy hőmérséklet különbsége nagyon kicsi,
akkor nem biztosított az érzékelés.

2. A doboz tartalma:
A termék doboza a következőket tartalmazza:
 1 db érzékelő
 2 db csavar a rögzítéshez
 2 db maszkoló fólia a lencse1-hez
 1 db telepítési utasítás (angol)
 1 db tömítő szivacs
 1 db lezárócsavar
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3. Felépítés
Eszköz szemből Eszköz hátulról hátlappal

Eszköz alulról

Eszköz hátulról hátlap nélkül Szerelőlap

1 Lencse1

2 Lencse2

3 Lencse1'

4 Riasztási LED1

5 Riasztási LED2

6 Burkolat

7 Alsó burkolat

8 Takaró hátlap

9 Burkolat rögzítő csavar

10 Vezeték kikönnyítés

11 Érzékenység állítás

12 DIP kapcsoló

13 Karakterisztika választás

W: széles látószög

P: kisállat védett mód

14 Panel rögzítő csavar

15 Jelző kábel

16 Csatlakozók

17 Jelző kábel csatlakozó

18 Szabotázs kapcsoló

19 Szerelőlap
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4. Csatlakozók
E+, E- : Tápfeszültség bemenet 9-28 V  D C

COM, NC, NO: Riasztási kimenet
(max 30 V  D C , 0,1 A )

TP1, TP2: Szabotázs kimenet
(max 30 V  D C , 0,1 A )

5. Bekötés
Kövesse a központ bekötési utasítását, Javasolt DEOL lezárás és a zónánként egy érzékelő
felszerelése.

6. Telepítés
1 Távolítsa el az alsó burkolatot, és fordítsa
el az érzékelő részt 90 fokkal.

2 Csavarja ki a 2 csavart. (Vigyázzon, hogy
ne sérüljön a lencse.)

3 Vegye le az érzékelő részt a szerelőlapról.

4 Rögzítse a szerelőlapot a falra. Előtte tegye
alá a szivacsot, és vezesse át a kábelt. Majd
kösse be a vezetékeket.

5 Csatlakoztassa a jelző kábelt a szerelőlapra.

6 Tegye össze az eszközt.
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7 Csavarja vissza a csavarokat.

8 Hogyan használhatja a lezáró csavart.
Az eszköz elfordulásának megakadályozásra
a lezáró csavarral rögzítse az érzékelő részt.

9 Állítsa be az irányt, és szerelje vissza az
alsó burkolatot.

7. Kisállat elleni védelem
1 Lazítsa meg az alsó burkolatot, és fordítsa
el az érzékelő részt 180 fokkal.

2 Csavarja ki a 2 csavart és vegye le a
takaró hátlapot.

3 Lazítsa ki a panel rögzítő csavart, és a
fogantyúnál fogva csúsztassa el a panelt,
úgy, hogy a karakterisztika választás a "P"
jelzésnél legyen. Majd szorítsa meg a
csavart.

4 Csavarja ki a 6 db burkolat rögzítő
csavart.
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5 Fordítsa vissza az érzékelő részt 180
fokkal, az elejével felfelé.

6 Távolítsa el felső burkolatot.

Lens1=Lencse1
Lens2=Lencse2
Lens1'=Lencse1'

7 Vegye ki a Lencse1-et, Lencse1'-et és
maszkolja ki a belső felét a "H"-"P"
részeken.

Lencse1 Lencse2

Lencse1'

A Lencse1, Lencse1' és Lencse2 formája
különböző. A helyükre tegye vissza a
lencséket, mert másképp eltörhet, és nem
működik az érzékelő.

8 Tegye vissza a lencséket és a burkolatot.

9 Fordítsa vissza az érzékelő részt 180
fokkal, az elejével lefelé, és csavarja vissza
a 6 db burkolat rögzítő csavart.

10 Tegye vissza a takaró hátlapot és
csavarja vissza a 2 csavart.

11 Állítsa be az irányt, és szerelje vissza az
alsó burkolatot.
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8. Kapcsolók beállítása
A beállításhoz szükséges DIP kapcsolókat és a potmétert a takaró hátlap alatt találja.

1 DIP kapcsolók:

DIP4: LED figyelmeztetés
Alap: OFF

DIP3: LED visszajelzés
Alap: ON

DIP1..2: Impulzus számláló
Alap: OFF, ON

2 Potméter:

Vol.1: Érzékenység állítás
Alapértéken: 100%
Állítható: 50%-100%-150%
tartományban

3 LED visszajelzés
A DIP3 kapcsoló ON állása mellett a LED-
ek érzékeléskor világítanak. OFF állás
mellett pedig érzékeléskor sem jeleznek.

4 LED figyelmeztetés
A DIP4 kapcsoló ON állása mellett a LED1
és LED2 felváltva villog, ha nincs érzékelés.
OFF állásban csak a riasztáskor jeleznek a
LED-ek.

5 Impulzus számláló beállítása
Beállítható az érzékelések száma a két DIP
kapcsoló segítségével a következők szerint:

DIP1 DIP2 Érzékelések Megj.
ON ON 1
OFF ON 2 alap
ON OFF 3
OFF OFF 4

Működés: Az érzékeléstől 10 másodpercig
figyeli a további jelzéseket az eszköz. Ha 10
másodperc eltelik az utolsó érzékelés után,
akkor törlődik a számláló.
Általában, ha egy személy átmegy az
érzékelési területen, akkor egy vagy két
jelzést okoz, abban az esetben, ha a
hőmérséklet különbség a személy és a háttér
között nagyon kicsi, akkor lehet, hogy csak
egy jelzés jön létre. Ezt vegye figyelembe,
mikor ezt a beállítja az eszközt.

9. Egyéb funkciók
1 Szerelési magasság
Széles látószögű mód (W): Az érzékelőt 2-3
méter magasság közé kell szerelni.
Kisállat védett mód (P): Az érzékelőt 0,8-1,2
méter magasság közé kell szerelni.

2 Felmelegedés
A tápráadást követően az első 50 másodperc
alatt beáll az érzékelő. Ezalatt a LED1 és a
LED2 másodpercenként villog.

3 Önteszt
Ha az eszköz az önteszt során hibát érzékel,
akkor a LED-ek és riasztási kimenet is jelez
másodpercenként, és csak a tápelvételre
hagyja abba. Ilyenkor cserélni kell az
eszközt.

4 Szabotázs védelem
Az alsó burkolat leszedését érzékeli a
kapcsoló. Az alsó burkolat leszedése nélkül
nem szedhető szét az érzékelő.

5 Maszkolás
Abban az esetben, ha az érzékelési területen
téves riasztást okozó tárgyak vannak
(például: fa, bokor, légkondicionáló kültéri
egysége), akkor ezeket a mellékelt maszkoló
fóliával ki kell takarni a téves riasztások
elkerülése végett. A kiosztás a 12. Érzékelési
zónák részben található.
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10. Működés ellenőrzése ~ Sétateszt
(1) A tápráadást követő első 50 másodperc a
"Felmelegedés", ezalatt az érzékelés nem
működik. (A riasztási LED-ek villognak
ezen idő alatt.)
(2) A sétateszt alatt letesztelhető az
érzékelési terület, hogy a lehetséges behatoló
hogyan sérti meg az érzékelési zónákat.

Sétáljon végéig a védendő területen és
figyelje az érzékelőt, hogy mikor jelez.
Jelzés után várjon néhány másodpercet,
majd tesztelje tovább a védett területet. Ha
nem történik érzékelés, akkor állítson az
érzékelő irányán, érzékenységen
lépésszámlálón, és tesztelje újra az eszközt.

11. Hibakeresés
Ha az érzékelő nem működik megfelelően, akkor ellenőrizze le a tápfeszültséget. Ha
tápfeszültség rendben van, és az érzékelő még mindig nem működik megfelelően, akkor
nézze meg a következő táblázatot.

Jelenség Ok Megoldás
Üveg, vagy egyéb tárgy kitakarja az
érzékelési területet.

Vigye el a tárgyat, vagy rendezze el
érzékelési területet.

A Jelző kábel nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a Jelző kábelt.
Az érzékelő nem működik, jelez.
(A LED-ek nem jeleznek.)
Néha nem működik az érzékelő.

Nem ment át az érzékelési területen. Változtassa meg az érzékelő helyét,
az érzékelési területet.

Az érzékelő közel van valamilyen
elektromos zajforráshoz, vagy a
vezeték  erősáramú kábellel
párhuzamosan megy.

Változtassa meg az érzékelő
elhelyezését.
Változtassa meg a kábelezési
nyomvonalat.

Hirtelen hőmérséklet változás van. Távolítsa el a hőforrást.
Rendezze el az érzékelési területet.

Napfény, autó reflektor, vagy más
erős fényforrás van az érzékelő
előtt, vagy az érzékelési területen.

Rendezze el az érzékelési területet.

Az érzékelő tévesen jelez.
(A riasztási LED-ek jeleznek).

Fák, szárítók, vagy egyéb mozgó
tárgyak vannak az érzékelési
területen.

Távolítsa el mozgó tárgyat.
Rendezze el az érzékelési területet.
Változtassa meg az érzékelő helyét.

A riasztási LED-ek világítanak, de a
feldolgozó egység (riasztó) nem
jelez.

A feldolgozó egység (riasztó) nincs
élesített állapotban.

Élesítse a feldolgozó egységet
(riasztót).

A riasztási LED-ek
másodpercenként folyamatosan
villognak.

Az önteszt funkció során az eszköz
hibát érzékelt. Cserélje ki az eszközt.
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12. Érzékelési terület
Lencse1, Lencse1' érzékelési területei

Széles látószög (W)

Lencse2 érzékelési területei

Kisállat védett mód (P)

Ha a panel fel van tolva "W" állásba (szemben a kisállat védett móddal "P")

A maximális érzékelési távolság 9 m.

A szerelési magasság 2 és 3 m normál, azaz "W",
ill. 0.8 és 1.2 m kisállat védett "P" mód esetén.

Az érzékelési terület vízszintesen +/- 45°-kal elfordítható, míg függőlegesen a panel
elcsúsztatásával állítható.

Az érzékelési zónák (felül nézetnél) két szektort tartalmaznak.
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13. Méretek

14. Műszaki paraméterek
Termék megnevezés Intelligens kültéri érzékelő
Típus SIR10S
Tápfeszültség 9-28 VDC
Áramfelvétel 25 mA (maximum)
Működési hőmérséklet és
páratartalom -25 ~ 50 °C       RP 95 % vagy kevesebb

Tárolási hőmérséklet és
páratartalom -30 ~ 60 °C       RP 95 % vagy kevesebb

Üzemmód Széles látószögű Kisállat védett
Szerelési magasság 2 és 3 m között 0.8 és 1.2 m között
Érzékelési távolság 12 m, 84 °
Érzékelési zóna (szektor) 47 pár (94 szektor) 29 pár (54 szektor)
Érzékelés elve Passzív infra

Visszajelzések

Riasztási LED1 (piros), Riasztási LED2(piros)
Önteszt hibajelzés : LED1, LED2 másodpercenként villog
Felmelegedés : LED1, LED2 másodpercenként villog
Riasztás jelzés : LED1, LED2 folyamatosan világít
LED figyelmeztetés : LED1, LED2 felváltva villog

Magas
Prioritás
Alacsony

Riasztási kimenet Feszültség független kontaktus; beállítható 3 és 300 másodperc közé;
30 VDC 0,1 A; Ellenállás: 3 Ohm vagy kevesebb

Szabotázs kimenet Feszültség független kontaktus; Nyitott, ha a burkolat nincs rajta;
30 VDC 0,1 A; Ellenállás: 3 Ohm vagy kevesebb

Érzékelési sebesség 0.3 ~ 2.0 m/sec

Érzékelési érzékenység

1.5 °C különbség a környezettől
Séta sebesség: : 1 m/sec
Környezeti hőmérséklet : + 35°C
Alapérzékenység : 100% (állítható 50%~150%)

Beállítási lehetőség Vízszintesen +/- 45°
Telepítési hely Beltér / Kültér (IP55)
Súly 800g
Szín DIC G-21 fehér
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15. Opcionális kiegészítő
PMK1 jelzésű oszlop tartó rendelhető az eszközhöz.

16. Karbantartás
Napi karbantartás
Ha az eszköz piszkos, akkor puha nedves, enyhén szappanos vizes ronggyal törölje az

eszközt. Ne használjon hígítót, vagy alkoholt.
Hetente ellenőrizze az eszköz működését. Ha megváltoztatja a környezetet ellenőrizze a

megfelelő érzékelést.

Rendszeres
Évente egyszer ellenőrizze a rendszer működését. Ellenőrizze a következőket:

o Tápfeszültség megfelelő megléte
o Riasztási kimenet működése (megfelelő ellenállás érték)
o Szabotázs kimenet működése (megfelelő ellenállás érték)


