
LC-100PI
PIR датчик на движение с нечувствителност за животни с тегло до 25 кг.

Инструкции за инсталиране

Датчикът LC-100PI използва специално проектирана оптична леща с уникален Quad (четири-елементов) PIR датчик и 
нова, ASIC-базирана електроника, оптимизирана да елиминира фалшивите аларми, предизвикани от движението на 
малки животни и домашни любимци. LC-100PI осигурява безпрецендентни нива на нечувствителност спрямо видимата 
светлина. Датчикът предлага изключително ниво на възможности за детектиране и стабилност за всяка охранителна 
инсталация. LC-100PI се доставя с широкоъгълна леща.
LC-100PI осигурява нечувствителност към домашни животни с тегло до 25 кг. За по-добра нечувствителност избягвайте 
инсталирането на места, където домашните животни могат да се покатерят.

ТИПИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
Изберете място за монтиране
Изберете място, където е най-вероятно да се пресрещне крадеца. Вижте диаграмата на насоченост (Фиг. 5). Четворният висококачествен датчик 
детектира движение, пресичащо лъчите; той е по-малко чувствителен при детектирането на движение в посока към датчика. LC-100PI работи най-добре, 
когато е поставен в постоянна и стабилна околна среда.
Избягвайте следните места за монтиране:
* Насочване към директна слънчева светлина   * Насочване към области, подложени на бързи промени в температурата   * Области с вентилационни 
тръби, или значителни въздушни течения.

МОНТИРАНЕ НА ДАТЧИКА
1. За да отстраните предния капак (Фиг. 4), развийте закрепващия винт (Фиг. 4-11) и внимателно повдигнете предния капак.
2. За да отстраните печатната платка, внимателно развийте закрепващия винт (Фиг. 4-9), разположен на платката (Фиг. 4-10).
3. Отчупете необходимите отвори (Фиг. 2-В, или С) за съответната инсталация (на плоскост, или на ъгъл).
4. Кръглите и правоъгълни вдлъбнатини на долната основа са отчупващи се отвори (Фиг. 2-D) за влизане на кабелите. Можете също така да 

използвате монтажните отвори, които не се използват, за да вкарате проводниците в датчика (за опция с конзола (Фигури 1 и 3, Фиг. 4-7) прекарайте 
проводниците през конзолата).

5. Монтирайте основата на датчика на стената, ъгъла, или тавана. (За опции с конзола, инсталирайте конзолата).
6. Инсталирайте отново печатната платка чрез пълно затягане на закрепващия винт. Свържете проводниците към клемореда.
7. Поставете отново капака, като го вкарате в съответните затварящи щифтове и завийте закрепващия винт.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДАТЧИКА
Връзки към клемореда (Фиг. 6)
Клеми 1 и 2 - Маркирани с Т1 и Т2 (TAMPER) Ако се изисква функцията Тампер, свържете тези клеми към 24-часова нормално затворена защитна зона 
в контролния панел. Ако предният капак на датчика бъде отворен, на контролния панел незабавно ще бъде изпратен алармен сигнал.
Клеми 3 и 4 - Маркирани с NC и С (RELAY) Това са контакти на изходното реле на датчика. Свържете ги към нормално затворена зона на контролния панел.
Клема 5 - Маркирана с EOL Опция за край на линията.
Клема 6 - Маркирана с - (GND) Свържете я към отрицателния изход на захранването, или към масата на контролния панел.
Клема 7 - Маркирана с + (+12V) Свържете я към положителния изход на захранването от 8.2 V= до 16 V= (обикновено от алармения контролен панел).

Фиг. 1 - Инсталиране в конзола

Фиг. 2 - Отчупващи се отвори

Фиг. 4 - Инсталиране на датчика

Фиг. 3 - Опции за конзола

� Конзола за 
монтаж на стена

� Конзола за 
монтаж на таван

Фиг. 5 - Диаграма на насоченост

Фиг. 6 - Клеморед



ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТЧИКА

ПОСТАВЯНЕ НА ДЖЪМПЕРА ЗА БРОЕНЕ НА ИМПУЛСИТЕ

ПОСТАВЯНЕ НА ДЖЪМПЕРА ЗА   ПОСТАВЯНЕ НА ДЖЪМПЕРА ЗА НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ЖИВОТНИ
РАЗРЕШАВАНЕ НА СВЕТОДИОДА (LED)

Регулиране на чувствителността на PIR-датчика
ПОТЕНЦИОМЕТЪР “SENS” - Регулиране съответно на защитаваната площ. Използвайте 
потенциометъра, за да регулирате обхвата на детектиране между 68% и 100% (фабрично 
е регулирано на 84%). Въртете потенциометъра по часовата стрелка, за да увеличите 
обхвата, или обратно на часовата стрелка - за да го намалите.

Изисквания към диаметъра на проводниците
Използвайте проводници с диаметър 0.5 мм., или по-голям. Използвайте следващата 
таблица, за да определите необходимия диаметър и дължина на проводниците между 
датчика и контролния панел.
Дължина на проводника м. 200 300 400 800
Диаметър на проводника мм. 0.5 0.75 1.0 1.5

ТЕСТВАНЕ
Тестови процедури
Изчакайте една минута - време за подгряване - след подаване на захранването 12 V=. 
Проведете тестването, когато в защитаваната област няма никакви хора.

Тест с ходене
1. Отстранете предния капак. Джъмперът за броене на импулсите трябва да е в позиция 1. Светодиодът трябва да е разрешен. 2.  Поставете отново 
предния капак.  3.  Започнете да ходите бавно в областта на детекция.  4.  Наблюдавайте дали светодиодът на датчика свети, когато е детектирано 
движение. 5.  Оставете 5 секунди между всеки тест, за да се стабилизира датчикът. 6.  След като тестът с ходене е завършен, светодиодът може да 
бъде забранен. 
Бележка:  Тестовете с ходене трябва да бъдат провеждани най-малко един път в годината, за да се потвърдят правилната работа и покритието на датчика.

Технически характеристики
Модел LC-100PI
Метод на детекция Quad (4-елементен) PIR
Захранване 8.2 до 16 V=
Токова консумация Готовност: 8 mA (-5%)  Активен: 10 mA (-5%)
Темп. компенсация ДА
Алармен период 2 сек. (-0.5 сек.)
Алармен изход Н.З. 28 V=  0.1 A с 27  Ω 
 сериен защитен резистор.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÀ ÃÀÐÀÍÖÈß: Digital Security Controls Ltd. ãàðàíòèðà, ÷å çà ïåðèîä îò 12 ìåñåöà îò äàòàòà íà çàêóïóâàíå, ïðîäóêòúò íÿìà äà ïîêàæå äåôåêòè ïðè ðàáîòà â íîðìàëíè óñëîâèÿ è ïðè 
èçïúëíåíèå íà âñè÷êè èçèñêâàíèÿ íà òàçè ãàðàíöèÿ Digital Security Controls Ltd. ïî ñâîå óñìîòðåíèå ùå  ïîïðàâè, èëè çàìåíè äåôåêòèðàëàòà ÷àñò ïðè âðúùàíåòî é â ðåìîíòíàòà áàçà. Òàçè ãàðàíöèÿ ñå 
îòíàñÿ ñàìî êúì äåôåêòè â êîìïîíåíòèòå è èçïúëíåíèåòî, íî íå è êúì òàêèâà, ïðè÷èíåíè ïðè òðàíñïîðò,èëè ïðåíàñÿíå, èëè ïðè÷èíåíè íå ïî âèíà íà ôèðìàòà - òàêèâà êàòî ãðúìîòåâèöè, ïðåâèøåíî 
çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå, ìåõàíè÷åñêè óäàðè, ïîâðåäè îò âîäà, èëè ïðîèçòè÷àùè îò çëîóïîòðåáè, ïðîìåíè, èëè íåïðàâèëíî ïðèëîæåíèå íà óñòðîéñòâîòî. 
Ãîðíàòà ãàðàíöèÿ ùå ñå ïðèëàãà ñàìî êúì ïúðâîíà÷àëíèÿ êóïóâà÷ è ùå çàìåñòâà âñÿêà è âñè÷êè äðóãè ãàðàíöèè, íåçàâèñèìî îò ïðè÷èíàòà è âñè÷êè äðóãè îòãîâîðíîñòè è çàäúëæåíèÿ îò ñòðàíà íà 
Digital Security Controls Ltd. Digital Security Controls Ltd. íå ïîåìà îòãîâîðíîñò, íèòî óïúëíîìîùàâà äðóãî ëèöå äà ïðåòåíäèðà â ñâîÿ ïîëçà äà ìîäèôèöèðà, èëè ïðîìåíÿ òàçè ãàðàíöèÿ, íèòî äà ïðèåìà 
äðóãà ãàðàíöèÿ, èëè îòãîâîðíîñò çà ó÷àñòèå â òîçè ïðîäóêò.
Â íèêàêúâ ñëó÷àé Digital Security Controls Ltd. íå ìîæå äà íîñè îòãîâîðíîñò çà íÿêàêâè äèðåêòíè, èíäèðåêòíè, èëè ïðîèçòè÷àùè ïîâðåäè, çàãóáè, èëè î÷àêâàíè ïîëçè, çàãóáè íà âðåìå, èëè äðóãè çàãóáè, 
ïîíåñåíè îò êóïóâà÷à âúâ âðúçêà ñúñ çàêóïóâàíåòî, èíñòàëèðàíåòî, ðàáîòàòà, èëè ïîâðåäàòà íà òîçè ïðîäóêò.
Äàò÷èöèòå çà äâèæåíèå ìîãàò äà äåòåêòèðàò äâèæåíèå ñàìî â íàçíà÷åíèòå îáëàñòè, êàêòî å ïîêàçàíî â òåõíèòå èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå. Òå íå ìîãàò äà ïðàâÿò ðàçëèêà ìåæäó íàðóøèòåë è 
ñîáñòâåíèê. Äàò÷èöèòå çà äâèæåíèå íå îáåçïå÷àâàò îáåìíà çàùèòà íà îáëàñòòà. Òå èìàò îòäåëíè ëú÷è çà äåòåêöèÿ è äâèæåíèåòî ìîæå äà áúäå äåòåêòèðàíî â îáëàñòèòå, êîèòî ñà ïîêðèòè áåç 
ïðåïÿòñòâèÿ îò òåçè ëú÷è. Òå íå ìîãàò äà äåòåêòèðàò äâèæåíèå çàä ñòåíè, òàâàíè, ïîäîâå, çàòâîðåíè âðàòè, ñòúêëåíè îòäåëåíèÿ, ñòúêëåíè âðàòè, èëè ïðîçîðöè. Âñåêè òèï îïèò äà èì ñå ïîïðå÷è, 
íåçàâèñèìî äàëè å ïðåäíàìåðåí, èëè íåïðåäíàìåðåí, êàòî ìàñêèðàíå, çàöàïâàíå, èëè íàïðúñêâàíå ñúñ ñïðåé íà ëåùèòå, îãëåäàëàòà, ïðîçîðöèòå, èëè íÿêîÿ äðóãà ÷àñò îò ñèñòåìàòà íà äàò÷èêà, ùå 
ïîïðå÷è íà ïðàâèëíîòî ìó äåéñòâèå.
Ïàñèâíèòå èíôðà÷åðâåíè äàò÷èöè çà äâèæåíèå ðàáîòÿò ÷ðåç óñåùàíå íà ïðîìåíèòå â òåìïåðàòóðàòà. Âñå ïàê òÿõíàòà åôåêòèâíîñò ìîæå äà áúäå íàìàëåíà àêî îêîëíàòà òåìïåðàòóðà ñå ïîâèøè äî, 
èëè íàä òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà, èëè àêî â áëèçîñò äî îáëàñòòà íà äåòåêöèÿ èìà ïðåäíàìåðåíî, èëè íåïðåäíàìåðåíî ïîñòàâåíè èçòî÷íèöè íà òîïëèíà. Íÿêîè îò òåçè èçòî÷íèöè íà òîïëèíà ìîãàò äà 
áúäàò îòîïëèòåëíè òåëà, ðàäèàòîðè, ãîòâàðñêè ïå÷êè, ñêàðè, êàìèíè, ñëúí÷åâà ñâåòëèíà, îòäóøíèöè çà ïàðà, îñâåòèòåëíè òåëà è äð.
Ïðåäóïðåæäåíèå: Digital Security Controls Ltd. ïðåïîðú÷âà öÿëàòà ñèñòåìà äà áúäå òåñòâàíà ðåäîâíî. Âñå ïàê, âúïðåêè ÷åñòîòî òåñòâàíå è äúëæåéêè ñå íà, íî íå îãðàíè÷àâàéêè ñå ñ 
êðèìèíàëíà íàìåñà, èëè åëåêòðè÷åñêè ïðîáèâè å âúçìîæíî òîçè ïðîäóêò äà  íå ìîæå äà ðàáîòè êàêòî å î÷àêâàíî.
Âàæíà èíôîðìàöèÿ: Ïðîìåíè, èëè ìîäèôèêàöèè, êîèòî íå ñà èçðè÷íî îäîáðåíè îò Digital Security Controls Ltd. ìîãàò äà íàðóøàò ïðàâàòà íà ïîòðåáèòåëÿ äà èçïîëçâà òîâà óñòðîéñòâî.

PULSE PULSE PULSE

Околна среда с умерени смущения
Позиция 2
Животни с тегло до 15 кг.

Относително голям шанс за фалшиви аларми
Позиция 3
Животни с тегло до 25 кг.

СВЕТИ    НЕ СВЕТИ 
Нечувствителност към 
животни с тегло до 15 кг.

Нечувствителност към 
животни с тегло до 25 кг.

LED
Джъмпер

Тампер

Джъмпер 
за броене 
на 
импулси Пиро-датчик

Клеморед

Регулиране 
на 
чувствител-
ността

Тегло на 
животните

Много стабилна околна среда
Позиция 1
Без домашни животни

ПЕЧАТНА ПЛАТКА

Тампер ключ Н.З. 28 V= с 10 Ω сериен защитен резис-
тор - отворен контакт, когато капакът е 
отстранен.

Период за подгряване 60 сек. (-5 сек.).
Светодиоден индикатор Светодиодът свети по време на аларма.
Защита от радиосмущения 30 V/m    10 - 1000 MHz.
Защита от ел.магнитни смущения 50000 V електрическо смущение от 

гръмотевица, или през захранването.
Размери 92 х 62.5 х 40 мм.
Тегло 58 грама


