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Dualna Czujka podczerwieni i mikrofali 

(Cyfrowy PIR + MW )  
Wewnętrzna 



 
Specyfikacja   

 10-16V 
Napięcia zasilania  nominał:12.6V 

   

   Pobór pr ądu w Stand-by   15mA 
   

   Pobór pr ądu max   20mA 
  

Typ detekcji    Cyfrowy dual PIR, moduł MW 
  

Metoda detekcji  Podczerwień + efekt Dopplera 
  

Typ anteny MW  Antena z oscylatorem FET-Ga 
  

Impulsy alarmu  1 do 2 
   

Wyjście alarmu  N.C.,16V ,100mAmax 
   

Wyjście Tamper  N.C.,16V ,100mAmax 
  

Czas wyj. alarmu  1-3 sek. 
   

Zasięg detekcji (max)   15m 
   

Kąt detekcji   90° 
   

Stopie ń ochrony   Grade 2 
   

Klasa środowiskowa   II 
  

Sposób instalacji  Ściana 
   

Wysoko ść instalacji   2.2m 
  

Wymiary (Dł x Szer x Gł)  120x60x48mm 
   

Waga  100g 
   

Mikrofala    
  

IXPRO-A:10.520 - 10.530GHz Częstotliwo ść 
IXPRO-D:10.582 - 10.592GHz 

Siła RF (max)  25mWe.i.r.p. 
   

Warunki pracy   
  

Temperatura  -10 do +40°C  
  

Wilgotno ść ≤93% bez kondensacji 
   

 

 
 (EN IEC 62368-1)   

+/- 12V  ES1PS1 Typ złącz  

ALARM   ES1PS1  

 TAMPER  ES1PS1  

 
Instalacja    

1. Wybierz odpowiednią lokalizację do instalacji. 
2. Odkręć śrubę blokującą przednią pokrywę i ją otwórz. 
3. Odkręć i zdemontuj płytkę elektroniczną. 
4. Wykonaj odpowiednie przepusty pod wkręty i kabel w tylnej ściance 

obudowy. Przełóż kabel przez przepust, zamontuj tylną ściankę czujki i 
przykręć śrubami. 

5. Wykonaj podłączenia do zacisków płytki i zamontuj ją do podstawy. 
6. Jeżeli używasz zwory  EOL załóż odpowiednio na piny 
7. Włącz zasilanie czujki. Dioda LED zacznie migać (jeśli jej nie 

wyłączono). 
8. Zamontuj przednią pokrywę, upewnij się czy dobrze przylega do 

podstawy i przykręć śrubę. 
9. Kiedy czujka przejdzie w stan pracy (dioda LED przestanie migać), 
10. Przeprowadź test działania czujki. Sprawdź, czy poruszanie się w 

nadzorowanym obszarze spowoduje zaświecenie diody. 
11. W razie potrzeby zmień ustawienia za pomocą przycisków P1 i P2.  

 
 
 
 
 

+12V 1 Zasilanie + 
-12V 2 Zasilanie - 

ALARM  3 - 4 Sygnał Alarmu (N.C. w stand-by) 
TAMPER 5 - 6 Sygnał Tamper  (N.C. w stand-by)  

 

Parametryzacja Zwory EOL  Podł ączenie do centrali  
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Programowanie   

 
1. Zdejmij pokrywę. 
2. Włącz zasilanie czujnika. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P1 przez 5 sekund, aż wszystkie diody zaczną migać. Po zwolnieniu 
przycisku w menu będzie aktywna pierwsza opcja. 
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk P1, aby poruszać się po menu programowania. Kombinacja diod 
(diody, które migają) identyfikuje daną opcję. 
5. Naciśnięcie przycisku P2 umożliwia podgląd aktualnego ustawienia parametru, a kolejne 
naciśnięcia powodują zmianę parametru, aż do uzyskania żądanego ustawienia. 
6. Możliwa jest zmiana opcji menu poprzez ponowne wciśnięcie przycisku P1 aż do osiągnięcia 
żądanego parametru. 
7. Aby wyjść z programowania bez zapisywania zmian, odczekaj 30 sekund bez naciskania żadnego 
przycisku lub odłącz zasilanie. 
Aby wyjść z programowania i potwierdzić zmiany należy nacisnąć i przytrzymać przycisk P1 przez 5 
sekund, aż diody LED szybko zaczną migać. 
8. Zamknij obudowę i zakończ procedurę instalacji.   
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Zielona LED    
             

   LED Wł.    Y  Żółta LED    
             

   Miga LED    R  Czerwona LED    
           

 Szare Fabrycznie ust.   B  Niebieska LED    
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Gwarancja    
Vidicon Sp. z o.o. gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez okres 24 miesięcy. 

Ponieważ  Vidicon nie instaluje tego produktu bezpośrednio i ze względu na możliwość używania go z innym sprzętem nie zatwierdzonym przez nas nie udzielamy gwarancji na utratę jakości, 

pogorszenie wydajności tego produktu lub rzeczywiste uszkodzenia wynikające z użytkowania produktów, części lub innych elementów wymiennych (takich jak materiały eksploatacyjne), które 

nie są produkowane ani zalecane przez Vidicon. Zobowiązania i odpowiedzialność Sprzedającego wynikające z niniejszej gwarancji są wyraźnie ograniczone do naprawy lub wymiany, według 

uznania Sprzedającego, dowolnego produktu niespełniającego specyfikacji. W żadnym wypadku firma Vidicon nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy ani żadnej innej osoby za 

jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe, w tym, bez ograniczeń, wszelkie szkody z tytułu utraconych zysków, skradzione towary lub roszczenia 

jakiejkolwiek innej strony spowodowane przez wadliwe produkty lub w inny sposób wynikające z nieprawidłowej lub w inny sposób niewłaściwej instalacji lub użytkowania tego produktu. 

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad części i wykonania związanych z normalnym użytkowaniem. Nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania, szkód 

spowodowanych przez pożar, powódź, wiatr lub piorun, wandalizm, normalne zużycie. 

Vidicon Sp. z o.o. wedle własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwe produkty. Niewłaściwe użytkowanie, to znaczy użytkowanie do celów innych niż wymienione w niniejszej instrukcji, 

spowoduje utratę gwarancji. Skontaktuj się z naszym autoryzowanym sprzedawcą lub odwiedź naszą stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tej gwarancji. 

 
Ograniczenia gwarancji   

 
Vidicon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego ani żadnej innej osoby za szkody wynikające z niewłaściwego przechowywania, obsługi lub użytkowania 

tego produktu. 

Instalacja tego Produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby wyznaczone. Instalacja tego produktu musi być przeprowadzona zgodnie z naszymi 

instrukcjami zawartymi w instrukcji produktu. 

 
Uproszczona deklaracja zgodno ści UE   

Niniejszym Vidicon Sp. z o.o.. oświadcza, że typ urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: www.vidicon.pl. 
 

Dokumenty u żytkownika   
 
Instrukcje i Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Zgodności i Certyfikaty dotyczące Vidicon Sp. z o.o. można pobrać pod adresem www.vidicon.pl lub zgłosić na adres e-mail 

vidicon@vidicon.pl. 

 
Utylizacja produktu    

Informacja dotycz ąca utylizacji sprz ętu elektrycznego i elektronicznego    
(ma zastosowanie w krajach o zró żnicowanych systemach zbiórki odpadów)  
Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt musi być prawidłowo zutylizowany po zakończeniu okresu użytkowania i nie można go 
wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik musi zatem zanieść sprzęt, którego okres użytkowania dobiegł końca, do odpowiedniego punktu wyznaczonego do 
zróżnicowanej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako alternatywę dla samodzielnego gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, przy zakupie 
nowego sprzętu tego samego typu możesz przekazać sprzedawcom sprzęt, który chcesz wyrzucić. Masz również prawo do nieodpłatnego i bez obowiązku kupna wniesienia do 
utylizacji drobnych elektro-śmieci o wymiarach poniżej 25 cm na teren placówek handlu elektronicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400m2. Odpowiednie zróżnicowanie 
zbiórki odpadów w celu późniejszego recyklingu zużytego sprzętu, jego przetwarzanie i jego utylizacja w sposób przyjazny dla środowiska pomaga uniknąć ewentualnych 
negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz sprzyja ponownemu wykorzystaniu i/lub recyklingowi materiałów z których jest wytwarzany.
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