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Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 
για συμβατικούς πίνακες συναγερμούBS-405
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ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
8,2 - 16V DC

     Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-
     ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄.

Ο υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης BS-405 διαθέτει ειδικό φακό Wide Angle, τετραπλό αισθητήρα υπερύθρων και νέα 
ηλεκτρονικά κυκλώματα που ελαχιστοποιούν τους ψευδείς συναγερμούς και επιτρέπουν την αποφυγή των συναγερμών 
από μικρά κατοικίδια ζώα.
Ο ανιχνευτής διαθέτει επίσης κύκλωμα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας για σταθερή ανίχνευση όλες τις περιόδους του 
χρόνου.
Στα σχέδια που ακολουθούν φαίνονται τα κυριότερα εξαρτήματα του ανιχνευτή.

Βίδα για την
αφαίρεση

του καλύματος

Ενδεικτικό
LED

Φακός

Είσοδοι καλωδίων
Θέση για τη

βίδα της
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στήριξης σε

γωνία

Θέσεις
στήριξης σε

επίπεδη
επιφάνεια

Σχήμα 1

8mA DC

10mA DC

7-15m, Ρυθμιζόμενη

IP 40

ΕΝ60335-1, ΕΝ50082-1, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3

2 χρόνια

90º

o-20 έως 50 C

έως 95% 

ABS

91x61x37χιλ.

70 γρ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 2sec

ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΡΕΛΕ N.C 28V DC 0,1A με 10Ω αντίσταση σε σειρά

Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics

Ακολουθήστε μας...

Olympia Electronics
Πιστεύουμε στην

Παράγουμε στην

http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
https://twitter.com/olympiaelectro
https://www.linkedin.com/company/olympia-electronics
http://www.youtube.com/user/OlympiaElectronics
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr


Σελίδα 2 από 3 921405000_08_007

Περιγραφή των ρυθμιστικών του ανιχνευτή

Κλέμμες σύνδεσης

Ενδεικτικό LED

Διακόπτης
TAMPER

Αισθητήριο

Ρυθμιστικό
ευαισθησίας

LED

PULSE

PULSE

OFF ON  

LED
OFF ON  

Το LED είναι ενεργοποιημένο

Το LED είναι απενεργοποιημένο

Με αυτή την επιλογή ο ανιχνευτής
στέλνει σήμα συναγερμού στον
πίνακα με την πρώτη ανίχνευση.
Επιλογή κατάλληλη για χώρους
με σταθερές συνθήκες.

Με αυτές τις επιλογές ο ανιχνευτής
στέλνει σήμα συναγερμού στον
πίνακα μετά από 2 έως 3 παλμούς
ανίχνευσης. Επιλογή κατάλληλη
για χώρους με αντίξοες συνθήκες.

PET Δεν ανιχνεύονται μικρά ζώα με
βάρος μέχρι 15 Kg

PET Δεν ανιχνεύονται μικρά ζώα με
βάρος μέχρι 25 Kg

Προσοχή. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ανιχνευτή, πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 2,4
μέτρων, να μη χρησιμοποιηθεί βάση και να δωθεί προσοχή ώστε τα ζώα να μην έχουν πρόσβαση σε ράφια ή 
ψηλά έπιπλα κοντά στον ανιχνευτή.

Τοποθέτηση
Η επιλογή της θέσης που θα τοποθετηθεί ο ανιχνευτής 
πρέπει να γίνει σε σημείο που να καλύπτει το χώρο με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο αποφεύγοντας όμως σημεία που 
πιθανόν θα δώσουν ψεύτικους συναγερμούς. Τέτοια 
πιθανά σημεία είναι:
- Μέρη που το φώς του ήλιου πέφτει απ’ ευθείας πάνω 
στον ανιχνευτή.
- Μέρη που έχουμε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας 
(π.χ. πάνω από σώματα καλοριφέρ ή από σημεία όπου 
περνούν ρεύματα αέρα)
Αποφύγετε την κάλυψη του οπτικού πεδίου του ανιχνευτή 
με οποιοδήποτε τρόπο.
Αποφύγετε την εκτός κλειστού χώρου τοποθέτησή 
του.
Η τοποθέτηση του ανιχνευτή μπορεί να γίνει είτε στον 
τοίχο είτε σε γωνία. Για είδική στήριξη ή στήριξη οροφής 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον εξαρτήματα, που 
φαίνονται στο σχ. 4 και παραγγέλνονται επιπλέον. Το 
πακέτο με τα επιπλέον πλαστικά εξαρτήματα στήριξης 
ονομάζεται BASE-401.
Ξεβιδώστε την εξωτερική βίδα για να αφαιρέσετε την 
πρόσοψη. Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί την 
ηλεκτρονική πλακέτα. Τρυπήστε στα σημεία με τους 
κύκλους για να βιδώσετε τον ανιχνευτή στον τοίχο. 
Παρατηρήστε ότι υπάρχουν και κύκλοι στα πλάγια με 
ελαφριά κλίση, οι οποίοι προορίζονται για στήριξη σε 

Κάτοψη και πλάγια όψη κάλυψης

Σχήμα 2

Σχήμα 3

LED

PULSE PET

25Kg 15Kg

OFF ON  

-12V+ TAMP EOLRELAYEOL

25Kg 15Kg 25Kg 15Kg

PULSE

Σημείωση: Για μεγάλο εύρος ανίχνευσης
                  θέστε την δεύτερη επιλογή.



γωνία. Το σημείο με το τετράγωνο και το ορθογώνιο χρειάζονται για να περάσετε τα καλώδια.
Αφού έχετε στηρίξει το πίσω πλαστικό συναρμολογήστε ξανά τον ανιχνευτή.
Συνδέσεις
Συνδέστε στις κλέμμες 1 και 2 την τροφοδοσία του ανιχνευτή.
Συνδέστε στις κλέμμες 4 και 5 τα καλώδια από τη ζώνη 24Η (Ζώνη 24 ωρών).
Οι κλέμμες 7 και 8 είναι η έξοδος συναγερμού του ανιχνευτή. Συνδέστε σε αυτές τις κλέμμες τα 
καλώδια της ζώνης ελέγχου του πίνακα.
Ρύθμιση Ευαισθησίας

Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας
Συνδέστε στην τροφοδοσία τον ανιχνευτή και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα.
Αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμα.
Σιγουρευτείτε ότι ο βραχυκυκλωτήρας PULSE βρίσκεται στη θέση 1, ενώ ο JUMPER βρίσκεται στη 
θέση ΟΝ.
Τοποθετήστε ξανά το εμπρόσθιο καπάκι.
Ξεκινήστε να περπατάτε μέσα στο οπτικό πεδίο του ανιχνευτή. Παρατηρήστε ότι το ενδεικτικό 
λαμπάκι του ανιχνευτή ανάβει σε κάθε κίνησή σας (δηλ. σε κάθε ενεργοποίηση του ανιχνευτή σε 
συναγερμό).
Κάθε φορά που ο ανιχνευτής ενεργοποιείται σταματήστε για 5 δευτερόλεπτα και έπειτα συνεχίστε να 
περπατάτε ελέγχοντας ξανά.
Τέλος, αφού ελέγξετε τη λειτουργία του ανιχνευτή θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των 
βραχυκυκλωτήρων.

Ο υπέρυθρος ανιχνευτής BS-405 είναι κατασκευασμένος να καλύπτει αποστάσεις 7-15m .
Από την κατασκευή του είναι ρυθμισμένος να καλύπτει απόσταση 7-9m. 
Στην περίπτωση που ζητηθεί να αυξηθεί η απόσταση κάλυψης αυτό μπορεί να γίνει από τον 
χρήστη γυρνώντας δεξιά το εσωτερικό ρυθμιστικό της συσκευής . 
Η όσο μεγαλύτερη απόσταση κάλυψης σε συνδυασμό με αλλαγές στην θερμοκρασία χώρου 
αυξάνουν την υπερευαισθησία ανίχνευσης.
 Η Olympia Electronics συνιστά η ανίχνευση να γίνεται εντός των 7-9 μέτρων κάλυψης. 
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Σχήμα 4

Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα

Επιτοίχια στήριξηΣτήριξη σε οροφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα
για την ένωση του ανιχνευτή με κάποιο 

από τα παραπάνω εξαρτήματα
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