
LC - 102 - PIGBSS
PIR detektor s Pet Immunity kombinovaný s detekcí rozbití skla

Instalační návod

Nová generace profesionálních detektorů založených na bázi analýzy frekvence spektra pohybu s PIR detekcí a detekcí
rozbitého skla. Detektor provádí analýzy podmínek prostředí pomocí  měření frekvence celého spektra pohybu.
Naslouchá zvukům rozbíjení skla, které produkuje dva po sobě jdoucí odlišné signály „NÁRAZ“ a „SKLO“. Jedinečná fázová
detekční elektronika umožňuje tomuto detektoru odhalení jak signálu nárazu tak silného signálu rozbíjení skla a vytváří z tohoto
detektoru detektor bez planých poplachů.  Detektor poskytuje plnou ochranu bez nutnosti připojení k oknu a umožňuje ochranu
několika oken při použití jen jednoho detektoru.

Tento instalační návod by měl být použit ve spojení s instalačním manuálem pro ústřednu EZS.

TYPICKÁ INSTALACE
Výběr místa pro upevnění
Vyberte místo naproti chráněným oknům, v přímém směru signálu do 4,5m. V případě více než jednoho okna umístěte detektor do středu prostoru naproti
oknům. Ujistěte se, že vybrané umístění má největší pravděpodobnost zachycení narušitele, který může křížit PIR (infračervené) paprsky. Viz. obr. č. 5,
obr. č. 6. V případě, že sklo zakrývají těžké závěsy nebo záclony, umístěte detektor nad ně nebo na rám okna.  V opačném případě mohou závěsy
zablokovat signál poplachu.
Vyvarujte se následujících umístění:  * Naproti přímému slunečnímu záření. * Naproti oblastem podléhajícím změnám teplot. * Prostory se vzduchovými
vývody nebo značným prouděním vzduchu. * Naproti kovovým dveřím. * Poblíž domovního zvonku (ne blíže než 5 cm).

Detektor je možné instalovat a používat pouze v prostředí, které splňuje stupeň znečištění maximálně 2 a kategorii přepětí II, v BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ
a pouze v uzavřených místnostech. Instalaci detektoru smí provádět pouze servisní osoby.

MONTÁŽ ZÁKLADNY DETEKTORU
1. Pro odstranění čelního krytu odšroubujte upevňovací šrouby a lehce nadzdvihněte čelní kryt. (obr. 4-11).
2. Pro odstranění PCB desky opatrně odšroubujte upevňovací šrouby umístěné na PCB desce. (obr. 4-9).
3. Prolomte otvory nezbytné pro vyhovující instalaci obr. 2 B nebo C.
4. Kruhové a obdélníkové prolisy na spodní části základny jsou vylamovací otvory pro protažení kabelů.
5. Přimontujte základnu detektoru na zeď, na roh nebo na strop. (Pro variantu s držákem instalujte držák obr. 1, obr. 3). Pro instalaci na zeď je nutné použít
nejméně dva šrouby o rozměru 3x30mm.
6. Nainstalujte zpět PCB desku – zcela dotáhněte připevňovací šrouby.
7. Zapojte kabel do svorkovnice. (obr. 7).
8. Nainstalujte zpět krytku,  vložte ji přesně do uzavíracích kolíků a zašroubujte upevňovací šrouby.

INSTALACE DETEKTORU
Připojení do svorkovnice (viz. obr. 7).
Svorky 1 a 2 – označené „T1,T2 (TAMPER). Pokud je požadována funkce TAMPER, připojte tyto svorky k 24 hod zóně ústředny Při otevření předního
krytu detektoru je okamžitě vyslán poplachový signál do ústředny.
Svorky 3 a 4 – označené „PIR: NC, C“.  Jedná se o výstupní svorky relé detekce pohybu PIR.
Svorka 5 – označená „EOL“ – možnost umístění na konec vedení. Tuto svorku použijte pro připojení odporu dle konfigurace EOL.
Svorka umožňuje rychlou instalaci EOL odporu, odpor není zapojen interně v detektoru, ale namísto toho zajišťuje vhodný rozbočovací bod pro připojení
smyčky z ústředny do EOL odporu.
Svorky 6 a 7 – označené „MIC: NC, C“.  Jedná se o výstupní svorky relé detekce ROZBITÉHO SKLA.
Svorka 8 – označená „-“ (GND). Připojte k zápornému napětí zdroje.
Svorka 9 – označená „+“ (+12V). Připojte ke zdroji kladnému napětí 8,2 až 16V DC (obvykle z ústředny).



NASTAVENÍ DETEKTORU
NASTAVENÍ CITLIVOSTI PIR:
Přepínač 3 z DIP-4. Použijte pro nastavení „PULS“ – umožňuje nastavení citlivosti PIR v závislosti na podmínkách prostředí.
Pozice vlevo - „On“ (puls=1). Vysoká citlivost. Pro stabilní prostředí. Pozice vpravo – „OFF“ (puls=auto) Nízká citlivost. (pro nestálé prostředí).
„PIR CAL“ NASTAVENÍ DOSAHU: v závislosti na rozsahu chráněné oblasti. Použijte regulátor označený „PIR CAL“ pro nastavení detekční citlivosti
mezi 15% a 100% - v závislosti na testu chůzí uvnitř chráněné oblasti. (Tovární nastavení 57%). Pro zvýšení dosahu otáčejte regulátorem ve směru
hodinových ručiček a pro snížení otáčejte proti směru hodinových ručiček. Pokud je to nutné, proveďte test chůzí a přenastavte.

LED AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ
Přepínač 1 z DIP-4. Použijte pro nastavení „LED“ – zajišťuje kontrolu indikace LED signálu poplachu.
Pozice vlevo - „ON“  – kontrolka LED aktivní .  Pozice vpravo „OFF“ – kontrolka LED neaktivní.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI ZACHYCENÍ ZVUKU: přepínač 2 z DIP-4. Použijte pro nastavení „AUDIO“ – umožňuje nastavení citlivosti zachycení zvuku.
Pozice vlevo – „On“ – snižuje citlivost zachycení zvuku o 50%. (Použijte v malých místnostech). Pozice vpravo „OFF“ – citlivost zachycení zvuku 100%.

NASTAVENÍ ODOLNOSTI PROTI ZVÍŘETI: přepínač 4 z DIP4. Použijte pro nastavení „PET“ 15kg – 25kg. Pozice vlevo „ON“ - odolnost proti zvířeti
do 15 kg. Pozice vpravo „OFF“ – odolnost proti zvířeti do 25 kg.

TESTOVÁNÍ PIR CHŮZÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro ověření správné funkce by mělo být zařízení v průběhu instalace důkladně otestováno. Konečný uživatel by měl být
poučen, jakým způsobem provádět týdenní testovací chůze.

Ujistěte se, že na detektoru je nastaveno: puls=1, LED=ON  a v zabezpečené oblasti nejsou žádní lidé. V oblasti pokrytí zajistěte pohyb. Jestliže  není
pokrytí kompletní, přenastavte rozsah detektoru nebo detektor přemístěte.
Jakmile docílíte požadovaného pokrytí, kontrolka poplachu může být deaktivována (OFF).

Při problémech s umístěním použijte jeden z volitelný držáků LC_L1ST  na zeď .

NASTAVENÍ
Nastavení náraz / sklo. Použijte pouze v průběhu testování a nastavování.
 NORMÁLNÍ

TEST  TEST
SKLO  NÁRAZ

NÁRAZ – pro nastavení
nízké frekvenční citlivosti
regulátorem „NÁRAZ“.

NORMÁLNÍ

TEST  TEST
SKLO  NÁRAZ

SKLO – pro nastavení vysoké
frekvenční citlivosti regulátorem
„SKLO“.

NORMÁLNÍ

TEST  TEST
SKLO  NÁRAZ

NORMÁLNÍ – pro běžné
používání.

NASTAVENÍ DETEKCE ROZBITÍ SKLA
Pro nastavení citlivosti detekce rozbitého skla umístěte přepínač dle popisu pro TEST SKLA.
Zelená kontrolka (NÁRAZ) neustále svítí. Nyní je možné nastavit citlivost otáčením regulátoru „SKLO CAL“.
Poblíž chráněného okna použijte simulátor rozbitého skla*. Pro zvýšení citlivosti otáčejte regulátorem
„SKLO CAL“ ve směru hodinových ručiček a pro snížení citlivosti otáčejte proti směru hodinových ručiček,
dokud žlutá a červená kontrolka nesvítí při každém zvuku rozbitého skla.

Poznámka: Pokud je přepínač v pozici nastavení „SKLO“, je zachycena pouze vysoká frekvence
rozbitého skla.
* Doporučujeme použít simulátor ROZBITÉHO SKLA DSC AFT-100.

NASTAVENÍ DETEKCE NÁRAZU
Pro nastavení detekce nárazu (zvýšení/snížení citlivosti) přepněte přepínač dle popisu pro TEST NÁRAZU.
Žlutá kontrolka (SKLO) neustále svítí. Nyní můžete nastavit citlivost otáčením regulátoru NÁRAZ CAL.
Lehce udeřte na chráněné sklo. Pro zvýšení citlivosti otáčejte regulátorem ve směru hodinových ručiček a
pro snížení citlivosti otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud zelená a červená kontrolka nesvítí při
každém úderu.

Poznámka: Pokud je přepínač v pozici nastavení „NÁRAZ“, je zachycena pouze nízká frekvence nárazu
předcházejícího rozbití skla.

POSTUP KONEČNÉHO TESTOVÁNÍ
* Ujistěte se, že je přepínač „SKLO/NÁRAZ“ v pozici „NORMÁLNÍ“. *  Pro kontrolu maximálního zabezpečení proti falešným poplachům, aktivujte v okolí
jakékoliv zařízení, které může samo spustit, jako např. oběhová čerpadla, generátory, topení/klimatizace, apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Způsob detekce: čtyřnásobný (čtyři prvky) PIR a mikrofon
Rychlost detekce: 0,15 – 3,6 m / sec
Příkon: od 8,2 do 16 V DC
Odběr proudu: aktivní PIR: 16,5 mA; aktivní „náraz a 

sklo“: 22 mA, aktivní vše: 18 mA
v klidovém stavu: 16,5mA

Teplotní kompenzace: ANO
Počet pulzů: 1, AUTO
Interval poplachu: 2 sekundy
Výkony poplachů: N.C. 28V DC 0,1 A, 10 Ohm

ochranný odpor
Ochranný kontakt: N.C. 28V DC 0,1 A, 10 Ohm
Doba zahřátí: 60 sekund

Ochrana před viditelným
světlem: odolává halogenovému světlu2,4m nebo 

odraženému světlu
Detekční rozsah: sklo do 10m; PIR do 15m
Kontrolky LED:

žlutá (SKLO) – signál rozbití skla pro testování a nastavení
zelená (NÁRAZ) – signál nárazu pro testování a nastavení
červená (POPLACH) – signál poplachu:

blikání : detekce rozbití skla nebo detekce rozbití skla a nárazu a PIR
svítí trvale: detekce PIR

Radiofrekvenční odolnost: 10V/m a 80% AM od 80 MHz do 1 GHz
Statická odolnost: 8kV kontakt, 15kV vzduch
Dočasné přetížení: 2,4kV 1,2 joulů
Provozní teplota: od - 10°C do + 50°C
Rozměry: 118mm x 62,5mm x 41mm
Váha: 83 gramů




