
Montážní návod pro PIR detektory řady EV100

Montáž detektoru
•  Sejměte krytku  jak je ukázáno na fig.1a a fig.1b
•  Otevřete detektor dle kroků  a  (fig.2)

POZOR: Nedotýkejte se PYRO čipu na DPS
•  Vytvořte jeden nebo oba otvory pro kabely - krok 4  (fig.3)
•  Detektor by měl být ve výšce od 1,8 do 3,0 (fig.11 a 12)

Vyberte montážní otvory pro montáž do rohu  nebo na stěnu  (fig.3)
•  Pomocí krytu označte otvory na stěnu
•  Připevněte zadní kryt na stěnu
•  Odizolujte kabel, protáhněte ho otvorem  a upevňovacím reliéfem  (fig.3)
•  Zapojte detektor dle obrázku fig.7
•  Případně použijte otvor  (fig.3) pro montáž SB01
•  Nasuňte přední díl  na kryt  (fig. 8) zajistěte šroubem  (fig.3) a vraťte krytku 

(fig.1b)

Umístění detektoru (fig. 4 – 6, 11,12)
Umístěte detektor tak, aby předpokládaný pohyb narušitele byl napříč snímacími
„záclonami“. Tak bude zajištěna nejlepší detekce pohybu.

Pokud možno se vyhněte následujícím zdrojům falešných poplachů:
•  Přímý sluneční svit na detektor
•  Zdroje tepla v zorném poli detektoru (zářiče, radiátory)
•  Silný pohyb vzduchu kolem detektoru )ventilátory, klimatizace)
•  Pohyb velkých zvířat v zorném poli detektoru

ARITECH doporučuje pravidelné krokové testy detektorů v instalaci s kontrolou
funkčnosti až do ústředny EZS

Jen pro EV100(PI) (PI = PET Immunity = „nevidí“ malá zvířata) fig.13 a 14
Detektor EV100 PI je imunní na pohyb zvířat do hmotnosti 20kg, Tato normálně
nezpůsobí žádné potíže ve standardní aplikaci. Při nutnosti pohybu větších zvířat je
možno EV100PI aplikovat vzhůru nohama ve výšce cca 90 cm nad zemí.
Pozor: Nejmenší montážní výška pro PET aplikace je 2,4m.

Funkce LED a dálkové ovládání LED (fig.7)
Při krokovém testu detektoru se ujistěte, že je zapojena drátová propojka ze svorky 1 na
7 nebo že svorka 7 je dálkově připojena na svorku 0V (zem)

Programování citlivosti (Process mode) a dosahu detektoru (fig.7)
3D+. Standardní citlivost: Vhodná pro nejrozšířenější aplikace jak v úhlu 86° tak i
jednozáclonové.
Bi-C. Bi-Curtain-dvojitá záclona: Při tomto nastavení je aplikováno přídavné
vyhodnocování zajišťující zvýšenou stabilitu a odolnost proti falešným poplachům
v malých prostorech. Tento režim není vhodný pro jednozáclonové aplikace nebo
dosahy do 1.5m.

Poznámka: Bi-Curtain je používá pro snížení pravděpodobnosti falešného poplachu.
Vyžaduje, aby správný signál od narušitele vyhodnocený systémem 3D+ byl opakován ze
dvou „záclon“.
Tento režim nesmí být použit pro aplikace s jednou záclonou nebo pro snímání pohybu pod
detektorem.

Programování dosahu propojkou J2
Propojkou je možno nastavit rozsah do 6 m (EV100(PI)) resp 7 m (EV105) nebo 10m
(EV100(PI)) resp 12m (EV105).

EV100(PI)
Citlivost (Process mode) Dosah PIR
Nastavení propojkou J1 Nastavení propojkou J2
3D+ (Standard) 10m = dosah 10m
Bi-C (dvojitá záclona)   6m = dosah 6m

EV105
Citlivost (Process mode) Dosah PIR
Nastavení propojkou J1 Nastavení propojkou J2
3D+ (Standard) 12m = dosah 10m
Bi-C (dvojitá záclona)   7m = dosah 6m

Vždy nastavte dosah nejlépe vyhovující velikosti chráněného prostoru.
Potom ověřte dosah krokovým testem.

Maskování části dosahu (fig.9)
Maskovací krytka je z továrny vložena v dolní částí okénka a blokuje detekci pohybu
bezprostředně pod detektorem a šikmo dolů do 1,5m od detektoru. To pomáhá snížit riziko
falešných poplachů od teplotních změn na nejbližších předmětech (polička, skříň atd.)
Pro detekci přímo pod detektorem odstraňte maskovací krytku

Technická data                                 EV100(PI)                           EV105

Počet záclon / dosah 5 / 10m 7 / 12m
Necitlivost na zvířátka jen EV100PI Ne
Úhel pokrytí 86st
Napájecí napětí 9 ÷ 15Vss, max. zvlnění 2Všš
Proudová spotřeba 5,0 mA

Při poplachu 7,0mA
Montážní výška min.1,8m ÷ max. 3,0m
Rychlost cíle min. 0,2m/s ÷ max. 4,0m/s
Výstupní kontakty 100mA při 28Vss
Trvání poplachu min. 2,5s
Pracovní teplota -10°C ÷ +55°C
Relativní vlhkost 30% ÷ 95%
Rozměry 98 x 51 x 47,5mm
Hmotnost 150g
Stupeň krytí IP30 IK02




