T-REX telepítői segédlet

Bemutatás
A T-REX kilépés érzékelő egy hagyományos PIR különleges
kialakítással. Ajánlhatók ajtóvezérlések, illetve beléptető
rendszerek elemeiként. Telepítése egyszerű, bekötése ugyanaz,
mint egy hagyományos PIR-nek. A belső henger, amin a fej is
található, forgatható, így könnyíti meg a beállítást. A fej mellet
terelőlapok segítik a pontos irány meghatározását. Megtehető,
hogy az infra csak például a kilincset lássa, mást nem. A rajzon az
ideális elhelyezés látható.
Tulajdonságok
Érzékelési táv
Egy kéz:3m/teljes
test:6 m
Táp
12-28VDC, 35mA
Piezo zümmer
90dB/28V, 20mA
Relé kontaktus
1A/30VDC
Relé időzítő
Állítható 0,5-60 sec
Tamperkapcsoló
NC, 100mA/30VDC
Méretek
19 x 4.5 x 4.57 (cm)
Jelzőfények
Piros/zöld
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T-REX telepítői segédlet

Jumperek
Összesen 7 jumpert lát. Alaphelyzetben az
összes BE állapotban van.
LED jumper
Itt lehet állítani, hogy a LED villogjon-e a
relé működésére. Alapban a relé
működését követi, azaz, ha a relé kapcsol a
LED világít.
Kapcsoló jumper
Relé működés szabályozható. Alap
állapotban a relé az időzítőt követi, a
beállított ideig kapcsol.
Ha KI állás van, a relé addig aktív amíg
mozgás van a PIR érzékelő előtt. A
maximum aktiválási idő itt is a beállított
időzítési idő.
Érzékenység jumper
Alapállapot a nagy érzékenység (BE). A
LED alapban piros, relé aktiváláskor zöld.
Ezt a módot kilépés érzékeléshez ajánljuk.
Normál állapotban (jumper KI) a LED
zöld, relé aktiválásakor pirosra vált.
Relé időzítő jumperek
A relé bekapcsolási ideje (kapcsolt mód),
vagy a maximum bekapcsolási idő (követő
mód) állítható. 16 féle idő programozható,
0,5-60 másodpercig. Alapban 2 másodperc.
Fontos, hogy az aktiválási idő végén a relé
kikapcsol és úgy is marad ¾ másodpercig.
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Feszültség alá helyezés

Jumper BE

A feszültség ráadást követően 40
másodpercig a LED másodpercenként
kétszer
villan.
Ha
hiba
van,
másodpercenként 4-et villan.

T.REX-XL: Teljes kialakítás
T.REX-LT: ua. mint XL, de nincs piezo
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