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1  Wiadomości ogólne 

Czujka EDS-2000AM jest unikalnym detektorem podczerwieni (1 PIR typu quad) wraz z torem mikrofalowym 
oraz funkcją wykrycia zamaskowania opartej na podczerwieni. Czujnik jest do stosowania na zewnątrz oraz 
wewnątrz pomieszczeń przy surowych warunkach otoczenia. 
Czujka EDS-2000AM zaprojektowana do pracy w większości surowych i ekstremalnych warunków 
klimatycznych. Posiada odporność na zwierzęta. 
Wysoka niezawodność osiągnięto przez kombinacje sprzętową obu technologii z wysoce zaawansowanym 
technicznie oprogramowaniem, praktycznie eliminując fałszywe alarmy. 
Jest to kompromis optyki i zaawansowanej techniki mikrofalowej wewnątrz stylizowanej, sztywnej 
plastikowej obudowy. 
Specjalnie dobrana optyka w połączeniu z dopplerowskim czujnikiem mikrofalowym zapewnia eliminację 
„fałszywych alarmów” przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości standardu zabezpieczeń dla detekcji 
przed intruzem w chronionym obszarze. 
Czułość detekcji i zasięg czujki jest sterowany potencjometrem i przełącznikami pozwalającymi na dokładne 
strojenie, aby dopasować efektywne pole detekcji do każdych warunków środowiskowych i chronionego 
obszaru. 
Czujnik EDS-2000AM jest zaprojektowany, aby chronić duże obszary i łatwo może być instalowany na 
ścianie zapewniając solidną ochronę w miejscach gdzie występują małe zwierzęta dzięki zastosowaniu filtra 
odporności na zwierzęta. 
 

2 Właściwości 

• Detekcja mikrofalowa bazująca na efekcie Dopplera. 

• Możliwość instalacji 1.2m (Grade 3) lub 2.1m (Grade 2)  

• Możliwość wyboru odporności na zwierzęta do 36 kg 

• Ustawianie czułości PIR. 

• Wybór czułości mikrofali. 

• Kompensacja temperatury. 

• Mikrokontroler przetwarzania sygnału. 

• Funkcja antymaskingu oparta na torze PIR 

• Zabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem lub otworzeniem czujnika. 

• Wyjątkowa wodoodporna i szczelna plastikowa obudowa. 

• Zasięg detekcji Grade 2 - do 12m; Grade 3 - do 8m.  

• Detekcja intruza biegnącego i chodzącego. 

• Nie wymaga konserwacji. 

• Wysoka odporność na promieniowanie radiowe i elektromagnetyczne. 

• Zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem do 30m/s, deszczem, małymi 

zwierzętami 
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3 Opis instalacji. 

EDS-2000AM to wydajny lecz mały czujnik, który zawiera duże wskaźniki diod LED, które są widoczne 
nawet z dalekiej odległości. Posiadając metalowy zaczep można czujkę łatwo przymocować do ściany 
używając dostarczonych śrub. 
W celu dokładnego ustawienia czujnika oraz zasięgu działania podczerwieni zalecamy użycie dodatkowego 
uchwytu i odchylenie detektora o kilka stopni od pionu. 
 

 

 

 
Dodatkowy uchwyt nie jest dostarczony razem z 
czujnikiem, (skontaktuj się z 
sprzedawcą w celu uzyskania szczegółów) 

 

 

 

 

Czujka EDS-2000AM to kombinacja dwóch czujników: 

• Detektora PIR 

• Detektora mikrofalowego 
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Poniższy rysunek pokazuje rozmieszczenie poszczególnych elementów: 

  

                 SW1 
Czułość mikrofali MW 

PIR 

Antena 
Mikrofalowa 

Ustawienie czułości PIR 

Moduł antymasking 

Blok podłączeniowy 

SW2 
Ustawienia czujnika 
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4 Zakres pola detekcji 

Poniżej jest pokazany wykres pola detekcji czujnika EDS-2000AM. Kąt pola detekcji wynosi do 90°, a zasięg 
do 12m. (gdy jest zainstalowany na wysokości 2,1 m nad powierzchnią). 

 

Soczewka Standardowa  - GRADE 2 
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Soczewka Standardowa  - GRADE 3 

 

Przy użyciu soczewki kurtynowej (opcjonalna, sprzedawana oddzielnie)  EDS-2000AM ma 

wiązkę o szerokości ok. 1m oraz detekcję na odległość do 16m (gdy jest zainstalowany na 

wysokości 2,1 m). 

Soczewka Kurtynowa 

 

Uwaga: Ten typ instalacji nie jest zgodny z normą EN50131-2-4 

W przypadku detekcji zarówno strumienia PIR jak i mikrofali będzie zdefiniowane włamanie powodując 
zadziałanie alarmu.  
W przypadku, gdy mikrofala lub PIR nie zadziała w tym samym czasie to nie będzie wygenerowany alarm. 

 



 8 

5 Wybór lokalizacji montażu  

Instalacja EDS-2000AM wymaga prostego i solidnego podłoża oraz ustawienia panelu przedniego naprzeciw 
zabezpieczanej powierzchni. 
Zabezpieczany obszar musi być wolny od przeszkód takich jak ściany, drzewa, siatki, rowy oraz innych 
detektorów mikrofalowych jak również innych systemów ochrony antywłamaniowej. 
Uchwyt mocujący zapewnia montaż na ścianie. Ściana powinna być równa. Wybierz lokalizacje 
tak, aby jak najłatwiej było wykryć intruza w polu detekcji czujnika przedstawionym na wcześniejszych 

rysunkach.  

 

Unikaj następujących lokalizacji instalowania: 

• Bezpośrednie padanie promieni słonecznych. 

•  Ukierunkowania na obiekty, które szybko 

zmieniają temperaturę. 

Kąta pochylenia  większego niż 10°. 

• Naprzeciw metalowych drzwi. 

• Nie instaluj blisko bezpośrednich źródeł ciepła 

lub duktów powietrznych. 

• Usuń wszystkie przeszkody z chronionych powierzchni (np. pranie czy kwiaty) 

• Usuń wszystkie obiekty odbijające światło z 

chronionej powierzchni. 

• Unikaj instalacji w następujących typach powierzchni:  

    uprawach, nie przystrzyżonej trawie, wodzie, piasku czy metalu. 

 

 

 

 

UWAGA: 
Rekomendowana wysokość instalacji dla Grade 2: 2.1m,  Grade 3: 1.2m  
Czujnik PIR sprawnie wykrywa ruch podczas prostopadłego przechodzenia przez  strumień detekcji. Jest 
mniej czuły w przypadku zbliżania się do czujnika lub oddalania od niego. 
Czujnik EDS-2000AM zapewnia doskonałe działanie gdy ma zapewnione stabilne i stałe warunki środowiska. 
Aby być pewnym poprawnego działania czujki miejsce instalacji powinno być jak: asfalt, beton,  
cement, ziemia, glina, żwir lub przystrzyżona trawa . 
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6 Instalacja czujnika 

WAŻNE: Odnośnie instalacji przeczytaj dokładnie oba rozdziały „Zakres pola detekcji” i „Wybór lokalizacji 
montażu”.  

1. Zainstaluj czujkę w taki sposób, aby intruz 
przechodząc z jednej strony na drugą 
przeciął strumień detekcji. 

 

2. Czujnik musi być zainstalowany na 
wysokości  1,2 lub  2,1 metra. 

 

 

3. Upewnij się, że metalowy uchwyt jest 
wypoziomowany w pionie i poziomie i 
pozostaje 10 cm z góry i z obu stron dla 
łatwej instalacji. 

 

4. Umieść czujnik na prostopadłej ścianie do 
ochrony otwartego okna. 

 

 

 

5. Otwórz czujkę odkręcając dolna śrubę 

 

6. Poluzuj tylni uchwyt odkręcając dolna śrubę 
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7. Zwolnij obudowę czujnika z metalowego 
uchwytu wysuwając ja i podnosząc w górę. 

 

8. Umieść metalowy uchwyt na ścianie 
używając śrub montażowych lub 
metalowych obejm. 

 

9. Przeciągnij kabel z tyłu od wewnątrz 

 

10. Umieść gąbkę uszczelniającą obok kabla po 
jego podłączeniu, aby zakończyć montaż w 
uchwycie montażowym. 

 

11. Umieść czujnik na metalowym uchwycie 
wsuwając w dół i dociskając dolna śrubę 

 

 

12. Wybierz odpowiedni poziom odporności na 
Zwierzęta. 15kg – bez filtra, 36kg - zamontuj filtr PET   

(Po instalacji filtra należy wyłączać przełącznikiem ANTYMASKING) 
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7 Terminal podłączeniowy 

 

Styk 1 – oznaczony „-” (masa) – podłącz do masy zasilania z centrali alarmowej 
Styk 2 – Oznaczony „+”(+12V) – podłącz do bieguna dodatniego źródła zasilania DC od 9,6 do 16 V 
(zazwyczaj bezpośrednio z centrali alarmowej). 
Styk 3– oznaczony TEST – Podłącz 9,6-16V do tego styku aby uruchomić funkcje WALK TEST i 
sygnalizacje działania czujnika na diodach LED. Funkcja działa tylko przy wyłączonym przełączniku 
SW2 pozycja 1 off. 
Styki 4 i 5– Oznaczone Alarm –wyjście alarmowe przekaźnika czujnika. Możesz podłączyć dowolnie 
do obwodu typu NC (normalnie zwarty). Kiedy zostanie wykryty intruz przekaźnik otwiera się na czas 
ok. 1,8 sek. 
Styki 6 i 7– Oznaczone AM/FAIL – wyjście funkcji zamaskowania lub awarii czujnika typu NC 
(normalnie zwarty). 
Wyjście aktywuje Się w przypadku: 
- zbyt niskiego napięcia zasilania poniżej 8.5V 
- zasłonięcia czujnika (powróci do stanu normalnego w przypadku odsłonięcia) 
- niepoprawnego automatycznego testu toru PIR lub MW wykonywanego co ok. 10 godzin 
Styk 8 – oznaczony EOL – (koniec linii) – opcjonalny styk do ewentualnego podłączenia rezystora linii. 
Styk 9 i 10 – oznaczony „TAMPER” – Jeśli wymagana jest funkcja anty sabotażu to należy podłączyć 
te styki do obwodu 24-godz. wejścia NC w centrali alarmowej. Jeśli czujnik zostanie otwarty lub jeśli 
zostanie zerwany  to zostanie wygenerowany natychmiastowy sygnał alarmowy. 
 

7.1 Rezystory parametryzujące 

Warto ść Rezystora  Zwora Nr  Groupa zworek  
845R  1  Tamper  
1K  2  
2K61  3  
3K48  4  
845R  1  Alarm  
1K  2  
2K61  3  
3K48  4  
845R  1  Trouble (AM/FAIL)  
1K  2  
2K61  3  
3K48  4  
  

 

7.2 Wymagania przekroju kabla 

Używaj kabla o przekroju 0,3 mm kw. lub większej. Aby określić wymagany przekrój kabla w zależności od 
długości użyj poniższej tabelki. 

Długość Kabla [m]    205 310 510 870 

Przekrój Kabla [mm kw.]    0,3 0,5 0,8 1,3 

AWG [#]      22 20 18 16 
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8 Ustawienia i strojenie 

8.1 Kierunek strumienia detekcji 

Kierunek strumienia detekcji jest stały. Zaleca się skierowanie czujki bezpośrednio na pole, w którym może 
pojawić się intruz.  

 

 

 

8.2 Ustawienie czułości i zasięgu 

 
Możliwości ustawienia czułości czujnika: 
- potencjometr regulujący 
- przełącznik impulsów SW2 suwak 3 
   Do góry liczba impulsów 2, do dołu liczba impulsów 3. 
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Opis ustawień przełącznika SW2  

 

Opis Numer 

przełącznika 

ON (góra) OFF (dół) 

Diody LED 1 Wskazanie włączone Wskazanie wyłączone 

ANTYMASK 2 Włączone Wyłączone 

LICZBA IMPULSÓW 3 2 Impulsy 3 Impulsy 

ODPORNOŚĆ NA ZWIERZĘTA 4 Włączone Wyłączone 

 

 

 

Potencjometr PIR 

Ustawienie czułości jest wykonywane poprzez ustawienie potencjometru PIR i zworki mikrofali SW1 jak 
pokazano poniżej. (zasada zegara,  obrót w prawo „+”  oznacza zwiększenie czułości). 
 

Typ środowiska Pozycja potencjometru Ustawienie zworki MW 

(mikrofali)  

Niskie ryzyko (najwyższa 

czułość zalecana do wewnątrz) 

 Wskazówka na godz. 4 H 

Ryzyko  Wskazówka na godz. 12-3   H 

Wysokie ryzyko  Wskazówka na godz. 3-4 L 

Bardzo wysokie ryzyko  Wskazówka na godz. 12-3 L 

Obszar z zakłóceniami  Wskazówka na godz. 9-12 L 

Ekstremalne zakłócenia  Wskazówka na godz. 8 L 

Uwaga: Dopasuj ustawienie czułości w zależności od środowiska w którym zainstalowano czujnik. 

 

 

Czułość toru mikrofali jest regulowana przełącznikiem SW1 

Pozycja 1 Pozycja 2 Opis 

Góra Góra Wysoka czułość – stabilne środowisko w wewnątrz pomieszczeń 

Góra Dół Wysoka czułość – stabilne środowisko na zewnątrz 

Dół Góra Średnia czułość –  środowisko na zewnątrz 

Dół Dół Niska czułość –  środowisko na zewnątrz 
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Tą stroną do góry! 

 

8.3 Ustawienie odporności na zwierzęta 

 
Czujnik EDS-2000AM posiada zdejmowany filtr odporności na zwierzęta. Tak więc poziom odporności na 
zwierzęta może być wybrany pomiędzy: 
 

1. odporność na zwierzęta do 36 kg z założonym filtrem 

2. odporność na zwierzęta do 15 kg bez założonego filtra. 

 

 

 

Filtr musi być założony w następującej orientacji: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UWAGA! 

Po złożeniu filtra odporności na zwierzęta spowoduje wywołanie alarmu ZAMASKOWANIA . 

Należy wyłączyć funkcje zamaskowania przełącznikiem SW2 suwak 2 w przypadku instalacji tego 

filtra. 
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8.4 Ustawienie wskazań na diodach 

 

Czujnik posiada 3 diody LED wskazujące: 
 

1. Zielona dioda LED wskazuje detekcje podczerwieni PIR 
2. Żółta dioda LED wskazuje detekcje mikrofalowa 
3. Czerwona dioda LED wskazuje alarm (logiczna funkcja „AND” naruszenia toru PIR i mikrofali) 
4. Miga dioda żółta - wskazanie zamaskowania lub awarii czujnika 
 
Istnieje możliwość wyłączenia wskazania diod LED używając zworki SW2 pozycja 2. 

Po wyłączeniu przełącznika wskazania LED  można wznowić indykację podając napięcie 9.6-16V to 

terminala podłączeniowego TEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Umieść pokrywę na korpusie i zamknij ja używając dolnej śruby. 

 

 

 

Diody LED 
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9 Moduł ANTYMASKUJ ĄCY 

 
 
Moduł ten jest montowany na płycie głównej czujnika. 
Aby aktywować funkcje antymaskowania należy ustawić przełącznik SW2 pozycja 2 do góry i wymontować 
filtr odporności na zwierzęta. 
EDS2000AM posiada czujnik światła. 
EDS2000AM wykonuje automatyczną kalibrację funkcji antymaskowania po 30 minutach po włączeniu 
zasilania. 
Po zainstalowaniu upewnij się czy obudowa przednia czujnika jest dobrze zamknięta przed upływem 30 minut 
od włączenia zasilania. 
Jeśli czujnik uruchomiono bezpośrednio w kierunku światła słonecznego czujnik wykona kalibrację 
samodzielne 30 minut po tym jak światło słoneczne przestanie na niego padać. 
 
 
 
 
10 Praca czujki 

 
UWAGA: Podłącz czujnik do źródła zasilania 9,6-16 V DC 
Używaj zalecanych źródeł o odpowiedniej mocy 

Czujnik  powinien mieć  zapewnione awaryjne zasilanie na co najmniej 4 godziny. 

 

�  Czujnik rozpoczyna prace automatycznie po podaniu zasilania 
 
�  Dioda LED miga przez ok. 30 sekund podczas wygrzewania czujnika i po tym okresie gaśnie 
 

�  Od tej chwili czujnik jest gotowy do pracy. 
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11 Procedura testowa (Walk Test) 

 

Test typu spacer (Walk Test) 
Upewnij się, czy zworka wskazań diod LED jest ustawiona w pozycji ON (diody włączone) 
Pozwól, aby czujnik mógł się wygrzać przez okres ok. 30 sekund od podłączenia zasilania 
Upewnij się, czy w chronionym obszarze nie przebywają ludzie lub zwierzęta 
Rozpocznij spacer po chronionej strefie 
Patrz na diody - kiedy zostanie wykryty ruch – wszystkie diody zaświecą się. 
Zgodnie z procedurą instalacyjną czujnik musi być dokładnie sprawdzony i przetestowany, aby zweryfikować 
poprawność jego działania 
Poczekaj ok. 5 sekund pomiędzy kolejnym testem, aby czujnik się ustabilizował. 
Przejdź się po całym chronionym obszarze. Jeśli pokrycie pola detekcji nie jest całkowite ponownie 
ustaw czułość lub zmień położenie czujnika. 
Jeżeli osiągniesz całkowite pokrycie pola chronionego obszaru możesz wyłączyć wskazania diod. 

 

UWAGA; Procedura spaceru testowego powinna być dokonywana co najmniej raz na rok, aby upewnić się czy 
czujnik pracuje poprawnie i pokrywa zasięgiem cały chroniony obszar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

12 Specyfikacja 

 

 

 

 

 

 

 

   
ELECTRONIC ENGINEERING LTD. 
 
 

 

Aktualizacja Styczeń 2019 

Metoda detekcji Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) 

Częstotliwość mikrofali  10,525 GHz 

Napięcie zasilania 9,6 do 16 V DC 

Pobór prądu 
Stan alarmu: 35mA (±5%) 
Stan czuwania: 28mA (±5%) 

Kompensacja temperatury Tak, dwudrożna kompensacja temperaturowa 

Czas alarmu 2 sek. (±0,5sek) 

Wyj ścia alarmowe NC 28V DC 0,1A z 10 Ohm 

Przełącznik TAMPER  NC 28V DC 0,1A z 10 Ohm rezystorem zabezpieczającym 
2 przełączniki otwarte w przypadku otworzenia obudowy 

Czas wygrzewania czujnika 30 sek. (±5sek) 

Wskaźnik LED  Wszystkie diody LED zapalone w stanie alarmu 

Temperatury pracy -25°C ~ - 55°C 

Wymiary  160 mm x 70 mm x 45 mm 

Waga 210 g 

Dyrektywy Europejskie 
EN300440-2, EN301489-3, EN301489-1, EN50130-4, 
EN61000-6-3, EN60950-1, EN60950-22, EN 50581, IEC/TR 62476, 
EN50131-1 (Grade 3), EN50131-2-4, EN50130-5 (Class-IV)  

Stopień ochrony IEC 60529: IP65 

• Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania 


