
 

 

Инструкции за инсталация и работа 

Инфрачервен детектор за движение 

PIR 110 и PIR 180 

Благодарим Ви, че решихте да закупите нашия детектор за движение. 

Моля, прочетете инструкциите за работа, преди да започнете инсталация и ги запазете за бъдещо 

ползване. 

Важно: Моля не правете технически модификации на този продукт. Този продукт не е подходящ за 

употреба с реостатни ключове. Този сензор за движение трябва да се инсталира от квалифициран 

техник съгласно с разпоредбите на I.E.C. за окабеляване (подсилен проводник 0.75 - 1.50 кв. мм). 

Преди работа по електрически уреди се уверете, че захранването е изключено (прекъсвач / главен 

ключ). 

Power supply – захранване 1 - плоча за монтаж 

Lights – светлини  2 - винт за стена 

Brown – кафяво  3 - корпус на сензора 

Blue – синьо   4 - лента за свързване 

Black – черно 5- винт на плочата за                       

монтаж 

 

 

 

 

 

 

 

Място за монтиране на уреда 

Вземете под внимание следното при избора на място за монтаж: 

1. Сензорът достига оптимална ефективност, когато е инсталиран на височина от 2.5 метра. 

2. Избягвайте инсталация в близост до цветя или храсти, тъй като това може да доведе до 

фалшиви аларми при мокро и ветровито време. 

3. Обкваrьт и чувствителността зависят от околната температура. Поради тази причина избягвайте 

да инсталирате сензора близо до източници на топлина като изходни тръбопроводи, тъй като това ще 

доведе до фалшиви аларми. 

4. Избягвайте насочването на уреда в посоката на силна светлина, тъй като той няма да 

функционира, ако бутонът за избор на LUX e поставен в режим за нощно време. 

5. Избягвайте инсталирането в близост до силни източници на електромагнитни смущения, rьй 

като те могат да причинят фалшиви аларми. 

6. Сензорът реагира най-силно на движения, които пресичат полето на наблюдение. Движения 

директно срещу сензора се регистрират по-слабо. Монтирайте уреда по такъв начин, че той да е 

насочен към мястото, където се очаква засичането на движението. 

 

Монтаж на уреда (вижте чертежа) 

Уверете се, че по захранващия кабел не тече електричество. Изключете захранването или махнете 

съответния предпазител, преди да започнете каквато и да е електрическа работа. 

1. Разхлабете винта (5) върху плочата за монтаж (1), махнете корпуса на сензора (3) и махнете лентата 

за свързване (4) от корпуса. 

2. Фиксирайте монтажната плоча (1) с помощта на винтовете за стена (2) на мястото за монтаж. 

3. Свържете захранващия кабел и кабела за лампата както е показано на чертежа в лентата за свързване 

(4), така че кабелът да преминава през включеното гумено уплътнение и да излиза от корпуса. 

Фиксирайте захранващия кабел на място с помощта на скобата за освобождаване на напрежението. 

Поставете лентата за свързване обратно на място. Монтирайте корпуса на сензора (3) към монтажната 

плоча (1) с помощта на винтовете на монтажната плоча (5). След завършване на монтажа, Вие може да 

настроите областта за наблюдение и функционалния статус на сензора за движение. 

 



 

 

Тест за движение: 

Когато сензорът за движение се захрани, той първо ще премине във фаза на "загряване", която ще 

продължи около 1 минута, и след това автоматично ще премине в "авто режим". Когато влезе в"авто 

режим" Вие може да направите теств за движение като натиснете бутона за LUX настройка в позиция 

"Ден" (~) и бутона за настройка на времето на минимум (-). Вие може да тествате наблюдаваното поле 

чрез движение към детектора за движение. В момента, в който сензорът за движение получи сигнал за 

тревога (например движение на човек) в рамките на своето поле за наблюдение, прикачената лампа ще 

бъде активирана за зададения период от време. Наблюдаваният обхват може да се настройва 

индивидуално чрез хоризонтално или вертикално настройване на главата на сензора. 

След като завършите теста за движение, поставете бутона за избора на LUX настройка в позиция 

"Нощ" (~), за да се уверите, че сензорът за движение работи само нощем и настройте бутона за 

задаване на време за желаната продължителност на осветяването. 

 

Настройка на чувствителността  
Детекторът за движение има вграден сензор, който може да прави разлика между дневна светлина и 

тъмнина. 

Позицията (+~) показва, че прикрепената лампа ще бъде активирана от детектора за светлина през 

деня или през нощта. Позицията (~) показва, че прикрепената лампа ще бъде активирана от детектора 

за движение само през нощта. Вие може да изберете интензитета на светлината, с който светлината ще 

се активира с помощта на копчето за настройка LUX. 

  

Настройка на продължителността на светлината: 

Продължителността на светлината е количеството време, през което светлината остава включена след 

активиране. Продължителността на светлината може да се настройва между 10 секунди и 4 минути. 

Чрез завъртане на копчето за настройка на времето от (+) към (-) се намалява продължителността на 

светлината. 

Забележка: Всеки път при засичане на движение този период от време започва отначало. 

 

Технически данни 

Захранване: 220-240 V, 50 Hz 

Капацитет на прекъсване: макс. 1,000 W c лампи с нажежаеми жички или макс. 300 W c 

флуоресцентни лампи 

Ъгъл на наблюдение: около 110° хоризонтално (PIR 110) или 180° хоризонтално (PIR 180) и 60° 

(вертикално) 

Обхват: макс. 12 метра 

Продължителност на светлината: може да се настрои между 10 (Е5) секунди и 4(=1=1) минути 

Чувствителност на отговора: може да се настройва от дневна светлина до нощ Клас на защита. IP 44 

СЕ 

 

Изхвърляне  

Изхвърлянето на електронни уреди да се извършва по незамърсяващ околната среда начин! 

Електронните уреди нямат място в домакинските отпадъци. 

Съгласно Европейската директива 2002/96/EG за електрически и електронни уреди, използваните 

електронни уреди трябва да се събират отделно и да се рециклират по екологично безопасен начин. 

Опции за изхвърлянето на използваните уреди могат да се получат от Вашето кметство, градска 

управа или регионална управа. 


