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ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

• Vysoká ochrana voči svetelnému 
žiareniu – minimálne do 10000Lux

• Vysoká odolnosť voči RFI a EMI 

• Maximálna vzdialenosť snímania 
– 15m

• Maximálna výška montáže – 10m

• „QUAD” PIR senzor

•  Digitálne spracovanie informácií 
pomocou matematického 
algoritmu

• Mikroprocesorom riadená 
bipolárna čítačka impulzov

• Optoelektronické relé

• Nastavenie citlivosti pomocou 
prepínača pre odstránenie 
prípadných falošných udalostí

• Hermeticky chránený PIR senzor

• Nízka pracovná teplota

• Automatikcká kompenzácia 
teploty 

• Moderný dizajn

FUNKCIA
Snímač PATROL-301 je spoľahlivé 
riešenie pre ochranu okien, dverí , 
zasklených výkladov a iných otvorov v 
stenách alebo v strope.
PATROL-301 sníma infračervenú 
energiu vyžarovanú osobou ktorá sa 
pohybuje v priestore detekčnej zóny.
PATROL-301 je vybavený štvoritým 
PIR senzorom ktorý má presne 
vymedzenú detekčnú zónu pomocou 
ktorej zabezpečí spoľahlivú detekciu 
pohybu v chránenej zóne.

UMIESTNENIE SNÍMAČA
PATROL-301 sa montuje na stenu 
prípadne na strop (vid obrázky A-D).

Maximálna výška montáže je 10m. 
Umiestnite snímač na takom mieste 
kde prípadný páchateľ pri vniknutí do 
chránenej zóny naruší detekčnú 
zónu. Snímač umiestnite tak aby 
plochá detekčná zóna prekrývala 
priestor pred oknami, dverami 
prípadne inými vstupmi do 
chránených priestorov.  (obrázky A, 
B, D).

UPOZORNENIE!
 

Vyhýbajte sa takým priestorom kde 
sú záclony prípadne iné prekážky 
ktoré môžu narúšať detekčnú zónu.

PATROL-301 MOŽNOSTI 
UMIESTNENIA
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Obrázok B.

 
Obrázok С.

Pri stropnej montáži umiestnite 
snímač paralelne na plochu stropu 
tak aby plochá detekčná zóna 
prekrývala otvori v strope cez ktoré 
je možné do zóny vniknúť.(Obrázok 
C.).
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MONTÁŽ SNÍMAČA
1. Na otváranie krytu snímača použite 
plochý skrutkovač.

2. Opatrným zatlačením 
umelohmotných držiakov vyberte 
dosku elektroniky snímača. 

3. Namontujte zadný kryt snímača na 
stenu. Pre uchytenie použite vopred 
pripravené otvory pre skrutky.

4. Vložte späť dosku elektroniky 
snímača do zadného krytu.

5. Zapojte snímač podľa dole 
uvedeného obrázku svorkovnice. 
SABOTÁŽNA slučka sa pripája na 
svorky TAMPER a ZÓNA na svorky 
RELAY.

+ 12V -    TAMPER    RELAY

6. Uzavrite kryt snímača.

DETEKČNÁ ZÓNA

NASTAVENIE PIR
1.  V priestoroch kde sa nenachádzajú 
žiadne  prekážky  v  detekčnej  zóne 
nastavte  impulzný  režim  na  jeden 
impulz (1 PULSE - na JP2).

V  priestoroch  silného  prúdenia 
vzduchu,  silných  otrasov  a  iných 
nežiadúcich  rušivých  podnetov 
nastavte  impulzný  režim  na  dva 
impulzy (2 PULSE - JP2).

2. Citlivosť snímania podnetov alarmu 
je  možné  nastaviť  pomocou 
potenciometra 
„PIR SENSITIVITY” - „CITLIVOSŤ 
PIR-u“.

+ 12V    TAMPER   RELAY
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Pomocou prepínača JP1 je možné 
zapnúť alebo vypnúť svetelnú 
signalizáciu poplachu.

JP1 ON ZAP. – LED signalizácia 
poplachu zapnutá.

JP1 OFF VYP. – LED signalizácia 
poplachu vypnutá.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Detekcia rýchlosti 
pohybu:……......……...0.20-3.0m/sec

Napájanie:…...........……….8.5-16Vdc

Odber prúdu:
Kľudový stav:…..…...............12.2mA

Pri poplachu
LED signalizácia zapnutá:.....13.2mA
LED signalizácia vypnutá:.......8.2mA

Pulzný režim:………………….......1,2

Doba poplachu:..………......……3sec

Nábeh:…......…...................40 ± 1sec

Doba RESETU:…......………5 ± 1sec

Výstup. kontakt:.NC;60V;120mA;17Ω

Dosah:.......................………..…15m 

Výška montáže:.................max. 10m

Ochrana voči svetelnému žiareniu: 
…………..…................min. 10000Lux

Pracovná teplota:......– 30°C + 50°C

Skladovacia teplota:..– 50°C + 80°C

RFI ochrana:……........……...30V/m
frekvenčný rozsah.:10MHz-1000MHz

EMI ochrana:……....…..…...50 000V

Rozmery:……….....…..75x66x49mm

Hmotnosť:…..…………...……106gr.

ZÁRUKA
GSN  Electronic  Company  Ltd. 
poskytuje  záruku  na  materiál  a  na 
správnu  funkciu  zariadenia  pri 
dodržaní  inštalačného  postupu  a 
prostredia  a  v  prípade  výskytu 
akejkoľvek poruchy zaručuje opravu 
alebo  výmenu  mechanicky  a 
elektricky nepoškodeného tovaru do 
piatych rokov od predaja.

www.riminabda.sk
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