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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο GSC-P829 παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής συνδυάζει ψηφιακή, διπλού-πυρήνα 

ελέγχου, ασαφής λογικής, τεχνολογία επεξεργασίας και έξυπνους αλγόριθμους ανάλυσης 

και μπορεί να διακρίνει τα σήματα παρεμβολής από τα σήματα κινήσεως σώματος, ώστε να 

αποφεύγονται ψευδή συναγερμοί. Η ενσωματωμένη, σπιράλ, υψηλής συχνότητας, 

ελαστική κεραία του προσδίδει μεγάλη απόσταση μεταφοράς. Ταυτόχρονα είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον, εξοικονομεί ενέργεια, ασφαλές, αξιόπιστο και εύκολο στην 

εγκατάσταση. 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  

Ο ανιχνευτής σημαίνει συναγερμό. 

LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ  ΚΑΘΕ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ  

Ένδειξη χαμηλής τάσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα οι  μπαταρίες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  

Όταν η τάση του GSC-P829 ανιχνευτή είναι χαμηλότερη από 2.4V, το φως ένδειξης 

αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα, ενώ ταυτόχρονα στέλνει ειδοποίηση χαμηλής τάσης 

στην κεντρική μονάδα συναγερμού. Η κεντρική μονάδα μας ειδοποιεί με τη φωνητική 

οδηγία «Η XX Ζώνη έχει  χαμηλή μπαταρία» και καλεί τον αριθμό τηλεφώνου συναγερμού 

για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αλλάξει την μπαταρία μετά από τη λήψη του σήματος. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  

Υπάρχει ένα κουμπί παραβίασης στο πίσω μέρος του GSC-P829 ανιχνευτή. Όταν ο 

ανιχνευτής μετακινείται από την θέση του, το κουμπί θα ενεργοποιηθεί και το φως ένδειξης 

θα αναβοσβήσει μία φορά άμεσα και θα στείλει σήμα συναγερμού στην κεντρική μονάδα. 

Αφού λάβει το σήμα, η κεντρική μονάδα θα σημάνει συναγερμό. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ανάμεσα στις μπαταρίες του ανιχνευτή υπάρχουν δύο διακόπτες.  

Ο διακόπτης 1, ανάλογα με το αν είναι σε θέση ON ή σε θέση OFF, ρυθμίζει το κάθε πότε θα 

κάνει έλεγχο ο ανιχνευτής στον χώρο, ανά 5 λεπτά ή 5 δευτερόλεπτα.  

Ο διακόπτης 2, ανάλογα με το αν είναι σε θέση ON ή θέση OFF, σε κάθε έλεγχο του 

ανιχνευτή θα ανάβει ή όχι το κόκκινο λαμπάκι (προτείνεται ο διακόπτης 2 να είναι πάντα σε 

θέση ON για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την λειτουργία του). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αν ρυθμίσουμε το διακόπτη 1 σε θέση OFF, τότε το λαμπάκι θα ανάβει όταν βλέπει κίνηση 

κάθε 5 λεπτά. Αυτό εξοικονομεί μπαταρία, αν σκεφτούμε ότι για τις ώρες που εμείς δεν 

έχουμε οπλίσει τον συναγερμό ή τον έχουμε οπλίσει για να μείνουμε μέσα στον χώρο, ο 

ανιχνευτής δουλεύει κανονικά και κάθε φορά που αντιλαμβάνεται κίνηση το λαμπάκι του  

ανάβει χωρίς βέβαια να ενεργοποιείται η σειρήνα. Διαφορετική κατανάλωση λοιπόν θα 

έχει ο ανιχνευτής αν κάνει έλεγχο στον χώρο ανά 5 λεπτά και διαφορετική αν κάνει ανά 5 

δευτερόλεπτα. Αν όμως οπλίσουμε ολικά τον συναγερμό και φύγουμε από τον χώρο (που 

σημαίνει ότι και οι ανιχνευτές μπαίνουν σε λειτουργία), τότε με την παραμικρή 

ενεργοποίηση κίνησης στον χώρο το λαμπάκι θα ανάψει και  θα σημάνει συναγερμό. 

Προτείνεται λοιπόν για την πρώτη εγκατάσταση ο διακόπτης 1 να είναι σε θέση ON 

(έλεγχος ανά 5 δευτερόλεπτα) και αν δούμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη ζωή στις μπαταρίες, 

τότε κατά την πρώτη αλλαγή  μπαταριών γυρίζουμε το διακόπτη σε θέση OFF. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

1. Μετακινήστε τον διακόπτη στην θέση 5S/ON. Ο ανιχνευτής θα εισέλθει στην 

κανονική κατάσταση λειτουργίας με περίοδο παύσης 5 δευτερόλεπτα. Το LED θα 

φωτίζει, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

 

2. Μετακινήστε τον διακόπτη στην θέση 5Min/OFF. Ο ανιχνευτής θα εισέλθει στην 

κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας με περίοδο παύσης 5 λεπτά. Το LED δεν θα 

φωτίζει, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η θέση της εγκατάστασης θα πρέπει να μην είναι κοντά σε παράθυρο, κλιματιστικό, 

φωτιστικά φθορίου, καλοριφέρ, ψυγείο, κουζίνα, στο φως του ήλιου και άλλους χώρους 

όπου η θερμοκρασία θα μεταβάλλεται γρήγορα και η ταχύτητα ροής του αέρα θα είναι 
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πολύ υψηλή. Αν υπάρχουν δύο ανιχνευτές στο ίδιο εύρος ανίχνευσης, ρυθμίστε τη θέση 

τους ώστε να αποφεύγετε τις παρεμβολές που έχουν ως αποτέλεσμα ψευδείς 

συναγερμούς. 

 

Στερεώστε τον ανιχνευτή στον βραχίονα και αλλάξτε την γωνία ανίχνευσης και την 

απόσταση ρυθμίζοντας το ύψος της εγκατάστασης και τον βραχίονα. Το ύψος 

εγκατάστασης προτείνεται να είναι 2 μέτρα πάνω από το έδαφος. 

Ο υπέρυθρος ανιχνευτής είναι ευαίσθητος σε κατακόρυφη κίνηση του ανθρώπου και 

λιγότερο ευαίσθητος σε οριζόντια κίνηση, οπότε είναι καλύτερο να βρίσκεται σε γωνία 90 

μοιρών με την κατεύθυνση που περπατούν οι άνθρωποι. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Μετά την εγκατάσταση, ανοίξτε τον διακόπτη στο ON και κινηθείτε εντός του 

εύρους ανίχνευσης παρατηρώντας το LED φως, ώστε να σιγουρευτείτε ότι ο 

ανιχνευτής λειτουργεί σωστά. 

2. Μετά την ανίχνευση ανθρώπινης κίνησης, το LED αναβοσβήνει μία φορά. 

3. Ρυθμίστε την γωνία του ανιχνευτή για να έχετε το καλύτερο εύρος ανίχνευσης. 
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ΕΥΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία: Ο ανιχνευτής έχει δύο τρόπους τροφοδοσίας, εξωτερικό τροφοδοτικό ή 

εσωτερική μπαταρία. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μαζί και το εξωτερικό 

τροφοδοτικό δεν θα φορτίσει την μπαταρία. 

Εξωτερικό τροφοδοτικό: DC 5V 

Εσωτερική μπαταρία: 2 ‘AA’ Μπαταρίες 

Ρεύμα αναμονής: < 50uA 

Ρεύμα λειτουργίας: < 25MA 

Εύρος ανίχνευσης: 4-8 m/90 μοίρες 

Ασύρματη απόσταση: 100 m (ανοιχτός χώρος) 

Ασύρματη συχνότητα: 433 MHz 

Υλικό περιβλήματος: ABS 

Υγρασία λειτουργίας: < 80 % 

Διαστάσεις ανιχνευτή: 58*58*59mm 


