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Špeciálne vlastnosti: 
 Vysoká odoľnosť voči RFI a EMI 
 
 Vysoká imunita voči silnému 

bielemu svetlu, nie menej ako 
10000 Lux 

 
 Automatické počítadlo impulzov 
 
 Prepínač citlivosti detektoru 
 
 Optoelektrické výstupné relé 
 
 Hermeticky uzavretý PIR senzor 
 
 Automatická kompenzácia 

teploty 
 
 Nízka pracovná teplota 
 
 Hi-tech design 

Popis: 
PATROL-701 je pasívny 
infračervený detektor s duálnym 
p y r o s e n z o r o m ,  k t o r ý 
zabezpečuje stabilnú prevádzku a 
spoľahlivú bezpečnosť  domov 
alebo priemyselných objektov 
PATROL-701, je ideálnym 
detektorom  pohybu  ľudí, ktorý 
pokryje každý bod sledovanej 
oblasti  
Fresnelova optika chrání 
detektor od falošných poplachov 
ktoré môže zapríčiniť priame 
slnko alebo reflektory áut. 
 

Výber miesta inštalácie:  

Treba vybrať najvhodnejšie miesto 
na zachytenie osoby. Doporučená 
výška inštalácie na dosiahnutie 
maximálnej ochrannej zóny 2,1—
2,3 metrov.  
POZOR! 
 Miesta s rýchlymi zmenami 

teploty 
 Oblasti s ventilačnými otvormi, 

prieduchmi 
 Nestabilné alebo vibrujúce 

povrchy 
 

Inštalácia detektoru:  

1. Na odstránenie prednej časti 
detektoru zatlačte plochým 
skrutkovačom do rýhy blízko 
miesta na skrutku.  

2. Na odstránenie plošného spoja 
detektoru, odskrutkujte skrutku 

3. Detektor je možné inštalovať 
zvisle  alebo pod uhlom 10-15° 
 používajte výlisky pre skrutky 

na spodnej časti krabice na 
zvislú inštaláciu 

  Používajte držiak v prípade 
inštalácie pod uhlom 10-15° 

 

4. Inštalujte spodok detektoru na 
stenu alebo na držiak. 

5. Zapojte vodiče podľa tejto 
schémy: 

 
 
 
 
 Na zavedenie kábla používajte 
špeciálne  výlisky na spodku 
detektoru. 
6. Vložte dosku detektoru späť do 

krytu a zafixujte ju pomocou 
skrutky v požadovanej pozícii. 

 

 Pre zvislú montáž detektoru - 
na stenu - umiestnite plošný 
spoj do pozície „A“ 

 V prípade inštalácie na držiak 
umiestnite plošný spoj do 
pozície „B“ 

7. Zatvorte kryt detektoru 
 

Automatické počítadlo 
impulzov. 
PATROL-701 automaticky vyberá 
a počíta prichádzajúce impulzy 
závislosti od intenzity signálu 
prichádzajúceho do detektoru.  
Používajte 2 impulzy pre ťažké 
prostredie (na zabezpečenie 

maximálnu ochranu voči falošným 
poplachom)  
 

Prepínač citlivosti (S2) 
Vyberte režim „HIGH“ (Vysoká) 
pre  priestor so stabilným 
prostredím. 
Vyberte režim „LOW“ (Nízka) pre  
priestor so zložitým prostredím 
ako: prieduchy, kolísavá teplota, 
vibrácie atď. 

Indikácia detekcie pohybu 
pomocou LED  
 
 
 
 
 
 
Prepojkou (Jumper) JP2 povolíme/
zakážeme LED na indikáciu pohybu, 
alarmu. 
Ak JP2 je ON – LED bude 
signalizovať 
Ak JP2 je OFF – LED nbude 
signalizovať 



 

 

 

 

 

Nastavte plošnýspoj do pozície 
„B“ v prípade inštalácie na držiak 

Nastavte plošnýspoj do pozície 
„A“ v prípade zvislej inštalácie 

Optika so širokým uhlom 

Pohľad z hora 

Pohľad z boku 

Optika s dlhým dosahom 

Pohľad z hora 

Pohľad z boku 

Záclonová optika 

Pohľad z hora 

Pohľad z boku 

Technické parametre: 
Detekčná  
rýchlosť..................0,3—3,0 m/sek 
Napájacie napätie ......8,5 –16VDC 
Napájací prúd: 
Stand by mód....................11.5mA 
 
Alarm mód 
Zapn. LED: ........................... 10mA 
Alarm mód 
Vypn. LED: ............................  7mA 
Počítadlo imp.:................autom./2 
Trvanie alarmu: ....................3 sek. 
Oblasť pokrytia: .....................18 m 
Výstupné relé: ....60V; 120mA;16Ω 

Čas rozbehu  
po zapnutí:...........................40 sek 
Čas resetu: .........................5±1 sek 
Imunita voči bielemu svetlu  ........ 
.............. Nie menej ako 10000 Lux 
Pracovná teplota:.......-30°C—50°C 
Teplota sladovania:....-40°C—80°C 
Imunita RFI: ...................30V/m pri 
Frekv. Rozsahu 10MHz—1000MHz 
Imunita EMI: ....................50 000 V 
Rozmery: .............93 v 66 x 46 mm 
Hmotnosť: ............................. 94gr 

Záručné podmienky:  
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 

Distribúca v Slovenskej republike: 
 
RIMI-Nabda, s.r.o. 
Štiavnická 6 
82104 Bratislava 
E-mail: riminabda@riminabda.sk 
www.riminabda.sk 
tel.: +421 2 43637707 
Fax: + 421 2 43637604 


