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Bezdrátový detektor pohybu PIR-100 
 
Umístění detektoru: Nastavení adresy a zóny: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nastavení adresy: 
Adresa se nastavuje spojkami A0 až A7 a začíná vždy kontaktem A0. Každý kontakt má 
3 polohy nastavení (0,1,2).  
Spojení středního kontaktu s L = 0 
Spojení středního kontaktu s H = 1 
Bez spojky = 2 
Příklad na obrázku: Je nastavena adresa 02102020 
 
Nastavení zóny: 
Adresa se nastavuje spojkami D0 až D3 a začíná vždy kontaktem D0. Každý kontakt má 
3 polohy nastavení (0,1,2).  
Spojení středního kontaktu s L = 0 
Spojení středního kontaktu s H = 1 
Bez spojky = 2 
Příklad na obrázku: Je nastavena zóna 1110 
 
Nastavení přepínače 1,5M/3,3M/4,7M: 
Podle typu ústředny.  
 
Interval snímání:  
Zde lze upravit časový interval skenování prostoru na 8 nebo 240 sekund. Toto se 
používá tam, kde je velmi intenzivní pohyb před čidlem v době, kdy je vypnuto 
střežení. Každá aktivace detektoru vysílá signál a časté vysílání má za následek 
brzké vybití baterie. Tento interval doporučujeme nastavit na 8S a pokud budete 
nuceni měnit baterii častěji, než je obvyklé (6-12měsíců), pak změňte nastavení na 
240S. 
 
Indikace vybité baterie:  
Některé typy PIR detektorů detekují vybitou baterii tak, že se rozsvítí zelená LED 
dioda. Tato dioda je však viditelná jen za šera – svítí slabě. 

Pravidla pro instalaci PIR čidel – přečtěte si pár rad, abyste eliminovali vliv prostředí na účinnost 
ochrany PIR detektorem a maximálně vyloučili falešné poplachy 

 vyzkoušejte funkčnost detektoru ve všech částech střeženého prostoru 
 detektor se instaluje zpravidla na zeď ve výšce 1,5 – 4 m od podlahy (podle typu čidla) 
 minimální vzdálenost od svítidel je 1,5 m 
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 instalujte v místech, kde je vyloučeno jakékoli zakrytí vzhledem k provozu v místnosti (zakrytí 
otevřenými dveřmi od pokoje, zahrnutí závěsem, stažení žaluzií, zastavění nábytkem atd.) 

 pozor na slepé úhly, respektujte snímací charakteristiky detektorů, pokud chcete v jedné 
místnosti mít více PIR detektorů, tak by se tyto úhly měly překrývat 

 při teplotě okolí nad 32 °C se snižuje citlivost PIR čidla 
 PIR detektor by neměl být instalován přímo proti oknu, aby nedošlo k jeho osvětlování 

sluncem, popřípadě jinými světelnými zdroji zvenku 
 pozor na vzduchotechnická vyústění, náhlé změny teplot mohou ovlivnit činnost detektoru 
 podlahové vytápění je velkým zdrojem falešných poplachů, pokud je máte nebo plánujete, 

raději volte PIR detektory určené pro provoz s domácími zvířaty, protože jejich svislý detekční 
úhel je „posazen“ do větší výšky nad zemí 

 


