
Jablotroni liikumisandur JS-20

Antud seade on loodud kasutamiseks siseruumides. Teda saab paigaldada 
seinale või nurka. Seadet ei tohiks paigaldada kütte/jahutusventilaatorite 
lähedusse või objektide lähedusse, mis muudavad tihti temperatuuri. Anduril peab 
olema takistusteta vaade valvatavale alale ja akendele.

1. ava anduri kaas (vajuta kruvikeerajaga korpuse allosas paiknevale 
plastnupule)
2. eemalda peamine trükkplaat vajutades painduvale plastfiksaatorile
3. tekita kaablite ja kruvide jaoks augud neile ettevalmistatud kohtadesse
4. kinnita anduri korpus seina külge (2,5 meetri kõrgusele põrandast)
5. paigalda trükkplaat tagasi korpusesse ning ühenda juhtmed klemmidega
6. sulge anduri korpus

Märkus: väldi liikumisanduri puutumist ja kriipimist!

Klemmid
+12V, GND toide
PIR, PIR liikumisanduri häire väljund (tavaolekus suletud)
TMP, TMP tamperväljund (tavaolekus suletud)
GBS, GBS lisaklemmid – võivad omada erinevat otstarvet (vaata näiteid)

Jumperid
LED punase liikumisanduri indikaatori saab välja lülitada avades selle jumperi
DETECTION eemaldades selle jumperi suureneb liikumisanduri signaali analüüsimistase ning liikumisanduri immuunsus 
suureneb. See seade sobib problemaatilistesse asukohtadesse, kus on suured temperatuuri kõikumised ja 
elektromagnetilised häired. Valides selle seade muutub anduri reageerimisaeg pisut aeglasemaks.

PIR anduri testimine
� peale toite sisselülitamist oota 1 minut. Selle aja jooksul andur initsialiseeritakse ning tema parameetrid 

stabiliseeritakse (punane LED indikaator põleb, kui ta pole välja lülitatud)
� andur teavitab avastatud liikumisest punase LED indikaatori vahendusel (kui ta pole välja lülitatud)
� kontrolli kas anduri tööulatus katab sinu poolt soovitava ala.

Liikumisanduri läätsed
Liikumisanduriga kaasas olevad standardsed läätsed katavad 120° / 12 m ala. Vajadusel saab kasutada 
spetsiaalläätsesid. Spetsiaalsed läätsed on saadaval pikkade koridoride ning ruumide jaoks, kus liiguvad ringi väikesed 
koduloomad.
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Läätsed koduloomadega ruumide jaoks kannavad märgistust JS-7906. Need läätsed ignoreerivad kuni 40cm kõrguste 
koduloomade liikumist. Nende läätsede töökaugus on vähendatud 7 meetrini. Testi antud läätsi hoolikalt koduloomadega 
ruumis vältimaks hilisemaid valehäireid.

Koridori läätsed kannavad märgistust JS-7904. Nende läätsede tööala on 25 m pikkune ja 3 m laiune. Läätsede 
paigaldamisel pööra tähelepanu anduri tundlikkuse taseme seadistamisele. 

Näited JS-20 anduri paigaldamisest kasutades lõpptakisteid ja topelt lõpptakisteid (GBS lisaklemmid on kasutuses 
hõlbustamaks juhtmete paigaldamist)

Näide mitme JS-20 anduri paigaldamisest topeltlõpuga ahelasse (GBS lisaklemmid on kasutuses hõlbustamaks juhtmete 
paigaldamist)
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