
NEO QUAD-AM                              I N S T R U K C J A  I N S T A L A C J I  
CZUJNIK RUCHU PIR Z ANTYMASKINGIEM i ODPORNOŚCIĄ NA ZWIERZĘTA do 25 kg 
Zawiera rezystory parametryzacji EOL 

 
 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Czujnik NEO QUAD-AM posiada specjalnie 
zaprojektowaną soczewkę wraz z unikalnym 
czujnikiem PIR Quad (Cztero elementowym). Nowy typ 
układów elektronicznych ASIC został zaprojektowany 
do wyeliminowania fałszywych alarmów, w przypadku 
obecności małych zwierząt.  
Czujka oferuje niespotykany poziom odporności na 
światło widzialne i wyjątkowy poziom zdolności detekcji 
oraz stabilność w kaŜdej instalacji alarmowej. 
NEO QUAD-AM jest dostarczany z szerokokątną 
soczewką oraz funkcją anty-zamaskowania.  
• Technologia “Quad”  
• Twarda sferyczna soczewka poprawia detekcje oraz 

eliminuje fałszywe alarmy 
• Funkcja ochrony zamaskowania czujnika z 

specjalnym wyjściem przekaźnikowym. 
• Wbudowane rezystory EOL (patrz w instrukcji) 
• Elektronika oparta o technologię ASIC VLSI z analizą 

widma sygnału. 
• Test czujnika PIR przez wysłanie krótkiego impulsu 
• Przyjazna uŜytkownikowi instalacja. MoŜna 

zastosować obrotowy uchwyt. 
• 2 metody regulacji czułości 
• Podwójna kompensacja temperatury. 
• Odporność na zwierzęta do 25kg i wysokości max 1m. 
• Odporność na jasne światło - filtr ksenonowy (opcja) 
• Wysokość instalowania  (1.8m -2.4m).  

WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI 
Wybierz miejsce najczęściej uczęszczane przez intruza. 
(zalecamy instalacje w rogu). Sprawdź charakterystykę 
detektora rys.5.  
 Największa czułość poczwórnego elementu PIR 
występuje dla ruchu przecinającego wiązkę; czułość jest 
nieznacznie mniejsza przy ruchu w kierunku detektora. 
Detektor wykazuje najlepsze właściwości wykrywania w 
stabilnym środowisku. 
 
UNIKAJ MONTA śU: 

• W Miejscach, w których poruszą się duŜe obiekty w 
odległości mniejszej niŜ 1m od czujnika. 

• W miejscach o duŜych ruchach powietrza. 
• Prostopadle do promieni słonecznych. 
• W miejscach o duŜych wahaniach temperatury. 
• Nie instaluj na zewnątrz. 
• Nie instaluj przewodów czujki w pobliŜu kabli 

elektrycznych. 
• Poza chronioną strefą. 
Uwaga: Efektywność czujki jest lepsza, gdy pracuje ona 
w stabilnym, niezakłóconym środowisku 
 
WYMAGANIA PRZEWODÓW 
UŜywaj przewodów #22 AWG (0.5mm) lub innych o 
większej średnicy. ZaleŜności pomiędzy długością a 
wymaganą średnicą przewodu.  

Długość  m    200  300    400    800 
Średnica mm  .5    .75     1.0     1.5  

 
INSTALOWANIE DETEKTORA 
Detektor moŜe być instalowany na ścianie lub w rogu 
ścian. Jeśli wymagany jest montaŜ sufitowy lub inny, 
uŜyj dodatkowy uchwyt. 
 

1. Odkręć śrubę i unieś delikatnie przednią pokrywę. 

 
Rys.1 

OstroŜnie odkręć śrubę trzymającą płytkę 
detektora. 

2. Wyłam odpowiednie zaślepki otworów montaŜowych 

Rys.2 
 
 
4. Okrągłe i prostokątne wcięcia znajdujące się na tyle 
obudowy to otwory montaŜowe do prowadzenia 
przewodów. MoŜesz równieŜ wykorzystać inne 
nieuŜywane otwory montaŜowe. (W przypadku montaŜu 
z uchwytem przeprowadź przewody przez uchwyt). 
5. Zainstaluj podstawę detektora na ścianie, w rogu lub 
pod sufitem (w przypadku montaŜu z uchwytem). 
6. Zamontuj z powrotem płytkę, dokręć śrubę trzymającą 
płytkę detektora. Podłącz przewody do zacisków. 
7. ZałóŜ przednią pokrywę i przykręć śrubę trzymającą 
pokrywę. 

 

Zastosowanie opcjonalnego uchwytu 
MoŜna uŜyć opcjonalny uchwyt na ścianę/sufit dla 
wygody i estetyki zainstalowania. 

 
Uchwyt na sufit          Uchwyt na ścian ę 

                         

 
 

Rys. 5 –  Detekcja soczewki szerokok ątnej 

 

 
POŁĄCZENIA DETEKTORA 
NEO Quad-AM moŜe być zainstalowany z lub bez opcji 
EOL. Terminal podłączeniowy posiada złącza: 
 

 
 
Zacisk 1 i 2- Oznaczony “ + 12V - ”  
Podłącz zasilanie +12V i masę – 

 
 

Uwaga: Zasilanie musi by ć w ograniczonej mocy 
źródła zasilania (LPS) zgodnie z norm ą EN 60950-1 

lub w najnowszej wersji. 
 

Zacisk 3 - Oznaczony “Walktest” 
Ten pin słuŜy do włączania diody WalkTest, gdy 
zworka LED jest w trybie ON. Podłącz na ten pin 
12VDC w celu aktywacji LED podczas Walktest. 
Zacisk 4 i 5 – Oznaczone AIN i AOUT  
Normalnie zamknięte wyjście przekaźnikowe dla alarmu 
PIR detektora. Podłącz do wejść alarmowych centrali 
alarmowej. 
Zacisk 6 i 7 - Oznaczony “  FIN/FOUT”  
Normalnie zamknięte złącze (NC) dla sygnalizacji 
uszkodzenia czujnika lub zasłonięcia pola widzenia 
czujnika (antymasking) 
Zacisk 7- Oznaczony “ TEOL” 
Zacisk uŜywany przy podłączeniu więcej niŜ jednej 
czujki do jednej linii centrali i przy zastosowaniu 
wbudowanych rezystorów EOL. 
Zacisk 8 i 9 - Oznaczony “  TIN i TOUT”  
Podłącz do 24godz. linii (NC) w centrali alarmowej. 
Otwarcie przedniej pokrywy detektora spowoduje 
natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego do 
centrali alarmowej. 

 

Rys. 3 – Ustawienie Rezystancji EOL 
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** Ustawienie fabryczne 
TESTOWANIE DETEKTORA 
Podłącz zasilanie (12VDC) do detektora, poczekaj jedną 
minutę (rozgrzanie się detektora).  
JeŜeli diody po tym czasie nie przestana migać to został 
wykryty błąd lub czujka jest zamaskowana. JeŜeli 
zamaskowanie zostanie usunięte, a diody wciąŜ świecą 
czujka jest uszkodzona. 
 
Zamaskowanie 
JeŜeli zostanie wykryty blisko czujnika obiekt maskujący 
(np.: nalepka albo duŜy obiekt), zostanie uruchomiony 
alarm FAIL po około60s po zamaskowaniu. 
Zaświeci się śółta dioda i przekaźnik FAIL/AM zostanie 
otwarty. 
 
Reset po Awarii albo Zamaskowaniu 
W przypadku awarii FAIL postępuj następująco: 
Znajdź i usuń przyczyną zamaskowania czujnika. 
 
Zresetuj czujnik poprzez Walk Test: poruszaj się w polu 
widzenia czujki Ŝeby kilkakrotnie wywołać alarm. Powrót 
do stanu normalnego nastąpi, gdy dioda przestanie 
migać, a przekaźniki Alarmu i Fail zostaną zresetowane. 
 
Uwaga: JeŜeli Walk Test nie zresetuje alarmu FAIL to 
upewnij się czy została usunięta przyczyna 
zamaskowana. JeŜeli tak to czujnik jest uszkodzony. 
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Śruba osłony  

 

C B C 

A. Otwory  pod 
przewody  

B. Otwory do 
montaŜu na 
płasko 

C. MontaŜ w rogu  
D. Do mocowania z 

uchwytem 
E. Tamper dla 

montaŜu na 
płasko 

F. Tamper montaŜy 
w rogu 

H – Śruba 
mocująca płytkę 

 

 

 



 

PŁYTA ELEKTRONICZNA 
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USTAWIENIE CZUŁOŚCI PIR 

“Czułość toru PIR” - ustaw w zaleŜności od zakresu 
detekcji. 
Za pomocą potencjometru opisanego “PIR” dopasuj 
czułość detekcji pomiędzy 30% i 100% 
Obróć potencjometr zgodnie z obrotem wskazówek 
zegara aby zwiększyć czułość, przeciwnie do ruchu 
wskazówek – zmniejsz czułość. 

 
Uwaga: Czułość moŜe się zmieniać w zaleŜności od 
miejsca i wielkości instalacji. 

 
 
 
 

 

USTAWIENIA 
 

Ustawienie przełącznika DIP: 
Przełącznik 1 – Oznaczony L – Wł ączenie LED  
UŜyta do włączenia/wyłączenia diod LED 
** ON  (Góra)  – włączenie wszystkich LED. 
OFF Position (Down)  – wyłączenie wszystkich LED. 
Uwaga: Stan tego przełącznika nie ma wpływy na 
prace wyjść Alarm i TROUBLE  
Przełącznik 2 – Oznaczony S – IMPULSY PIR  

Przełącznik ten słuŜy do ustawienia liczby pulsów 
potrzebnych do ustawienia czułości elementu PIR w 
zaleŜności od panujących warunków pracy 
** ON  (Góra)  -. Wysoka czułość dla stabilnych 
warunków pracy – jeden impuls. 
OFF Position (Down)  – Niska czułość dla nie 
stabilnych warunków pracy – dwa impulsy. 
Przełącznik 3 – Oznaczony P - ODPORNO ŚĆ  PET 
Zworka słuŜy do ustawienia odporności na zwierzęta - 
do 15Kg lub do 25Kg. 
**  Pozycja górna - ON – Odporność na zwierzęta do 
12kg. 

Pozycja dolna -OFF– odporność na zwierzęta do 25kg. 
 
Uwaga:  Czujnik musi zosta ć zresetowany po ka Ŝdej 
zmianie poprzez odł ączenie zasilania 12V. 
 

ZNACZENIE DIOD LED 
W czujniku są 3 diody LED, które słuŜą do sygnalizacji 
działania czujnika. 
Opis zdarzenia CZERWO

NA 
ZIELONA śÓŁTA 

Wygrzewanie 
(60Sek.)    
Czuwanie-brak 
naruszenia    
PIR naruszenie 
podczas walk-
test  

 
2Sek.

 

MASK/FAIL   
 

ALARM 
2Sek.   

    
TESTOWANIE CZUJNIKA 
Po zainstalowaniu czujkę naleŜy przetestować, aby 
sprawdzić czy poprawnie działa. UŜytkownik powinien 
być zapoznany z metodą przeprowadzania testu 
(zalecany cotygodniowo) 

Walk test (podczas testu zworka LED = ON)  
1. Zdejmij przednią pokrywę. 
2. Upewnij się, Ŝe zworka LED jest w pozycji ON. 
3. ZałóŜ przednią pokrywę. 
4. Wykonuj wolne ruchy w poprzek pola detekcji. 
5. Zwróć uwagę czy dioda LED zapala się zawsze, gdy 

wykonujesz ruch. 
6. Odczekaj 5 sek. pomiędzy kolejnymi przejściami. 
7. Po zakończeniu “walk test” , ustaw zworkę LED na 

pozycję OFF. 
 
 
UWAGA:  
“Walk test” powinien być przeprowadzany, co 
najmniej dwa razy w roku w celu sprawdzenia poprawności 
funkcjonowania detektora. Dla obiektów certyfikowanych 
przez UL musi być testowany regularnie. 

 

Opcja B  – Podł ączenie jednej czujki dwoma Ŝyłami z rezystorami EOL  

 

Podł ączenie z rezystorami EOL 
Podłączenie czujki z zastosowaniem wbudowanych 
rezystorów EOL jest przedstawione na poniŜszym 
rysunku. 
Ustaw zworki J4 “REOL” i J2 “RAL” zgodnie z 
wymaganiami wartościami (patrz rys. 3). 
Opcja A  –Przewód 4-ro Ŝyłowy z EOL 

 
 

 

Opcja C  - Podł ączenie kilku czujek dwoma Ŝyłami z rezystorami EOL 

 
   SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Metoda Detekcji Quad (4 elementy) PIR 

Zakres Detekcji  2 ~ 12m @ H=1.8 ~ 2.4m 

Napięcie zasilające 9.6 do 16Vdc 

Pobór prądu           
Alarm:     35mA (± 5%) 

Czuwanie:  22mA (± 5%) 

Kompensacja 
Temperatury 

Tak 

Czas trwania alarmu 2 ± 1 sek. 

Wyjście alarmowe  
NC,   28Vdc 0.1 A z 10 Ohm 
rezystorem zabezpieczającym. 

Wyjscie FAIL/AM 
NC,   28Vdc 0.1 A z 10 Ohm 
rezystorem zabezpieczającym. 

Tamper 
N.C 28Vdc 0.1 A z 10 Ohm 
rezystorem zabezpieczającym. 
Otwarcie złącza, jeŜeli naruszenie. 

Czas wygrzania 60 sek. 

Temperatura pracy         -10ºC ~ +50 ºC (14 ºF~122 ºF) 

Wymiary 123 mm x 61,5mm x 40mm 

Waga 102gr 

CERTYFIKATY 
Dyrektywa europejska 2004/108/EC  
EN50130-4+A1+A2 
EN61000-6-3 
EN50130-5 
EN60950 
 
LVD 2006/95/EC 
EN60950-1    (93/68/EEC) 
EN50131-1, EN50131-2-2 
 
STOPIEŃ OCHRONY 3, Klasa ochrony  II 
 
Więcej szczegółów moŜna znaleźć w instrukcjach, które 
moŜna pobrać ze strony internetowej 
www.thecrowgroup.com 
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