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PARAMETRY 
Napięcie zasilania 9.5V= ÷ 14.5V= 
Dopuszczalne wahania zasilania      3Vpp @ 12V=  
Pobór prądu w stanie czuwania 
Pobór prądu w stanie alarmu 

15mA 
18mA 

Przekaźnik 100mA @ 24V= 
Rezystancja szeregowa 
 w obwodzie alarmu 

1 0 Ω  / 0,25W 

Temperatura pracy 0°C do 50°C 

Temperatura przechowywania - 40°C do 60°C 

Wilgotność (bez kondensacji) 5% do 95% 

Wilgotność przechowywania 

  (bez kondensacji) do 99% 
Odporność na zakłócenia
   radiowe
   statyczne

   
   przepięciowe   

10V/mz 80%AM 

od  80MHz do 1GHz 

8kV (kontakt),  
15kV (powietrze) 

2,4kV @ 1,2 J 

Wykrywana prędkość ruchu

  

0, 15m/s do 3,0m/s
Kąt widzenia  75° min. / 90° maks. 

Wysokość montażu (zalecana) 

 

2,3m 

CECHY 
♦ odporność na zwierzęta o wadze sumarycznej nie 
     przekraczającej 27,3 kg
♦ niskoszumny podwójny czujnik PIR
♦ uchwyt obrotowy w wyposażeniu
♦ specjalnie zaprojektowana soczewka
♦ wbudowany mikrosterownik
♦ wielostopniowa obróbka sygnału według 
     opatentowanego algorytmu MLSP
♦ wysoka odporność na zakłócenia statyczne i radiowe
♦ odporność na oślepianie
♦ kompensacja temperaturowa
♦ przełą cznik trybu detekcji
♦ optyczna sygnalizacja alarmu
♦ montaż na wysokości  2,3m
♦ technologia SMD
♦ montaż ścienny, narożny, na uchwycie obrotowym   

 
 
 

 
    
      

 

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI 
           Zasięg:

   

EC-301DP  

Cyfrowy PIR odporny na zwierzęta 

tryb szybki (NORMAL) - 12,2m x 12,2m
tryb wolny (HOSTILE) - 10,7m x 10,7m

Pasywna czujka podczerwieni Digital Encore Pi została zaprojek-
towana aby zapewnić skuteczną detekcję intruza oraz osiągnąć 
wysoką odporność na fałszywe alarmy podczas pracy w pomieszcze-
niach gdzie mogą przebywa ć zwierz  ęta o wadze sumarycznej do 
27,3kg. Wbudowany mikrosterownik analizuje dane cyfrowe 
wykorzystując wielostopniowy algorytm przetwarzania MLSP* by 
sposób najbardziej efektywny wykrywać ruch człowieka.  Nowa 
soczewka ma specjalną budowę która poprawia zdolność rozróżniania 
ludzi i zwierząt.
Digital Encore Pi adaptuje się do zmieniaj ących si ę parametrów 
środowiska dzięki czemu jest niezawodna w szerokim zakresie tempera-

Rys. 1  Widok po otwarciu obudowy 

Rys. 2  Zaciski montażowe 

tur. Zapewnia doskonałą odporność na zakłócenia statyczne, radiowe i 
przepięciowe. Wyjątkowa staranność podczas projektowania i produkcji, dokładne 
testowanie każ dej czujki w fabryce zapewniają bezawaryjną pracę Digital Encore Pi 
przez lata. 
W Polsce Digital Encore Pi oferowana jest w wersji  EC-301DP ze stykiem 
sabotażu.
LOKALIZACJA
Czujka Digital Encore Pi przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniach 
wewnętrznych.  Umieść detektor w taki sposób aby jego zasięg działania objął 
chronione pomieszczenie. Zalecana wysokość montażu - 2,3m.  Minimalna 
wysokość montażu - 1,95m, maksymalna - 3m.  Aby uniknąć fałszywych alarmów 
przestrzegaj poniższych zasad:
Nie wolno kierować detektora na schody po których mogą poruszać si ę 
zwierzęta.  Meble o wysoko powyżej 0,9m, na które mogą  wskakiwać zwierzęta 
nie  mogą  znajdować się bliżej czujki niż 1,8m.
Zaleca  się montaż bezpośrednio na ścianie lub w narożniku. Jeśli do montażu 
stosowany jest uchwt nie należy pochylać obudowy czujki ku dołowi.
Nie ustawiaj detektora w pobliżu powierzchni odbijających. Nie należy umieszczać  
detektora w pobliżu przedmiotów, obszarów, które gwałtownie mogą zmieniać swą 
temperaturę, jak np. piece, otwarte okna. Nie należy podawać detektora 
bezpośredniemu działaniu par oleju pary wodnej itp. Należy unikać miejsc, w których 
detektor mógłby zostać czasowo oślepiony np. światłem słonecznym.       

MONTAŻ UCHWYTU OBROTOWEGO 
Aby otworzyć detektor naciśnij śrubokrętem zaczep blo-kujący, a następnie 
pociągnij do góry część obudowy. Poluzuj śrubę mocującą płytkę. Przesuń płytkę 
ku dołowi, naciśnij zaczep blokujący z prawej strony i wyjmij ją z obudowy. Połóż 
tylną część obudowy na płaskiej po-wierzchni. Przyłóż koniec śrubokręta w 
środkowej części rowka oddzielającego obudowę od przepustu uchwytu 
obrotowego a następnie naciśnij aby go przebić. Po prze-biciu rowka na całej 
długości, naciśnij na śrubokręt aby wypchnąć przepust do góry. Po wypadnięciu 
przepustu należy wygładzić ostre krawędzie otworu. Przewód przyłączeniowy 
przeciągnij od tyłu poprzez uchwyt obrotowy. Solidnie umocuj wkrętami uchwyt w 
miejscu instalacji. Załóż tylną obudowę czujki wgłębieniem na kulę uchwytu. Załóż 
plastikową podkładkę na przepust z wystającym przewodem połączeniowym w ten 
sposób aby  czop na podkładce trafił do gniazda w obudowie.  Załóż nakrętkę i 
dokręć ją lekko. Umocuj płytkę detektora w obudowie i podłącz kabel 
przyłączeniowy do odpowiednich zacisków. Ustaw położenie obudowy czujki na 
uchwycie. Nie należy pochylać obudowy czujki ku dołowi. Następnie ustaw 
położenie płytki drukowanej w pozycji „0” i przykręć śrubę która ją unieruchamia. 
Dokręć mocno plastikową nakrętkę co unieruchomi  czujkę w uchwycie.
MONTAŻ NA ŚCIANIE 
Przy montażu na ścianie uchwyt obrotowy nie jest uży-wany. Wyjmij płytkę 
drukowaną. Do przebicia przepu-stów w tylnej ściance obudowy użyj śrubokręta. 
Przykręć wkrętami obudowę do ściany. Włóż płytkę drukowaną i podłącz przewód 
przyłączeniowy do zacisków. Ustaw po-łożenie płytki w pionie na pozycję „0”, a 
następnie za-mknij obudowę. 


