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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Два режима на работа - AND/BLIND
- Изключване на светодиодите
- WALK TEST за настройка
- Френелова леща с 18 сегмента и 4 нива
- Обхват от 90о до 12м 
- Вградени резистори в датчика за балансиране на 

линията
- Монтира се под ъгъл или в изправено положение на 

стената – включена стойка в комплекта
- Възможност за завъртане до 90о по хоризонтала и 30о 

по вертикала.

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ:

        Инфрачервена                                 Микровълнова 
           Изглед отгоре                                    
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   Страничен изглед

2        4         6            8         10        12

Датчикът може да работи в специален режим BLIND, при който се
предотвратява  възможността  от  елиминиране  на  IR  сензора
посредством напръскване със спрей.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:

Най-подходящото място за монтаж на датчика е във вътрешната
част на помещението - далече от врати, прозорци, подвижни уреди
и  източници  на  топлина.  При  необходимост  от  два  или  повече
сензора  в  едно  помещение  се  препоръчва  свързване  на
допълнителния  модул  Commander.  По  този  начин  се  избягват
смущения  между  MW  източниците.  Максималното  покритие  на
сензора  се  постига  при  инсталирането  му  на  височина  от  2,1м.
Трябва  да  се  провери  дали  няма  прегради  към  наблюдавания
обем. При подаване на захранване към датчика той влиза в режим
на  самодиагностика  за  60  сек.  В  тази  фаза  светлините  му
премигват.  В  края  на  самодиагностиката  се  прави  тест  за
наблюдавания  обем.  Датчикът  се  закрепва  към  стена  през

отворите  в  задната  част  на  основата  му.  Може  да  се  използва
стойката от комплекта, както за закрепване към стена, така и към
таван.
При  първоначално  подаване  на  захранване,  датчикът  влиза  в
режим  на  обучение  и  започва  да  премигва.  Обучението  му  се
изразява в това да се извършват движения в обхвата на датчика в
продължение на 40 сек.
Посредством тримера се извършва корекция до минимум на  MW
поле. 

НАСТРОЙКА НА  DIP Switch: 

С  ключа  LED  ON/OFF се  изключва  светлинният  индикатор  на
датчика. Така той ще свети само през първите 40 сек., (SELF TEST)
когато му се подаде захранване.
С ключа  AND/BLIND се избира режимът на работа – при режим
AND аларма  се  подава,  когато  IR  и  MW сензорите  отчетат
движение. При  BLIND - условието е както при режим AND,  така и
след 6 задействания на MW сензор.

ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА:

    +    12V
ALARM TAMPER EOL

                      

+/-  12 – Захранване на датчика;
ALARM - Изходен контакт за аларма. При аларма се отваря
TAMPER - Нормално затворен контакт. При сваляне на капака на 
датчика се отваря

БАЛАНС НА ЛИНИИТЕ:

+    12V ALARM TAMPER EOL

 J1
J2

                      

1. Джъмперът  EOL е  махнат  –  датчикът  е  без  балансни
резистори. 

2. Джъмперът  EOL  е  поставен  –  датчикът  е  с  двоен
балансен резистор от 4,7кΩ .

J1 – Алармена верига.               J2 – Tампер верига.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%

Максимална консумация 40 mA

Консумация в режим на 
готовност

20 mA

Честота 10.525 GHz

Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 
V/m

Релеен изход  24V/100mA

Tампер ключ  30V/100mA 

Задържане на 
алармения сигнал

3 сек

Работна температура от +5оС до + 55оС

Клас на защита IP 5x

Влажност на работната 
среда

95%

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II.  

De Tech S.R.L.  декларира,  че датчикът за движение  DT820 е в
съответствие  със  съществуващите  изисквания  и  приложими
разпоредби на Европейска Директива R &TTE 1999/5/СЕ.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на произвдителя е 5 години и важи за производствени 

дефекти и неизправности.
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