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MANUAL DE INSTALARE 
SI UTILIZARE 

 

 

Senzor de miscare PNI A003 
pentru sistem de alarma wireless 
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Informatii produs: 
 
 Produsul reprezinta un detector pasiv de miscare in infrarosu fara fir cu stabilitate 
ridicata ce functioneaza dupa o tehnologie avansata in procesarea semnalelor oferind o 
abilitate mare de detectie a miscarii. Detectorul va observa automat miscarea atunci cand 
intrusi trec prin zona pazita si va trimite un semnal de alarma unitatii de comanda, daca 
exista miscare. Produsul este potrivit pentru securizarea interioara a cladirilor rezidentiale, 
fabricilor, magazinelor, depozitelor, cladirilor de birouri, etc. 
  
Profil produs: 
     
 

1. Antena 
2. Filtru SAW 
3. LED de alarma 
4. LED baterie scazuta 
5. Jumper setare LED 
6. PCB (placa de baza) 
7. Jumper pentru setarea codului 
8. Intrerupator ON/OFF 
9. Senzor infrarosu 
10. Jumper setare intarziere (Delay) 
11. Baterie 9V 

 
 

Principalele caracteristici: 
• Compensare automata de temperatura 
• Semnal de alarma trimis prin radio frecventa (RF) 
• Instalare usoara fara fir 
• LED indicare baterie scazuta 
• Design SMT 

 
Specificatii tehnice: 

• Tensiune de alimentare: 9V (furnizata de baterie) 
• Consum curent:  ≤15µA 
• Consum curent in alarma: ≤25µA 
• Distanta de detectie: 12m 
• Unghi de detectie: 110° 
• Cod format: 2262 sau 1527 
• Frecventa radio de transmisie: 433MHz 
• Distanta de transmisie semnale: 200m (zona deschisa) 
• LED galben de indicare baterie scazuta 
• LED rosu pentru indicare alarma 
• Senzor infrarosu dual 
• Temperatura de functionare: -10°C la +50°C 
• Umiditate mediu de functionare: ≤95% 
• Inaltime de instalare: 1,7 la 2,5m (inaltime recomandata 2,2m) 
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• Dimensiune: L x l x h : 59x45x107mm 
Instructiuni de instalare: 

1. Trebuie evitata instalarea detectorului la exterior, in locurile unde exista animale 
de companie, in apropierea aparatelor de aer conditionat, in lumina directa a 
soarelui, in apropierea surselor de caldura si sub obiecte ce se rotesc. 

2. Suprafata pe care urmeaza a fi instalat detectorul trebuie sa fie fixa, fara vibratii. 
3. Instalarea detectorului trebuie facuta in locuri prin care intrusul poate trece cu 

usurinta. 
4. Montati suportul de prindere al detectorului pe perete cu ajutorul suruburilor. 
5. Agatati detectorul in suportul de prindere. Acesta va functiona  normal dupa 

mutarea intrerupatorului ON/OFF pe pozitia ON. 
 

Instruciuni de operare: 
 

1. Jumperul pentru setarea intarzierii:  
Pozitia 1 (mod de test): jumper pus pe pinii 1 si 2: detectorul va transmite 

semnalul de alarma cu o intarziere de 5 secunde. 
Pozitia 2 (mod de test): jumper pus pe pinii 2 si 3: detectorul va transmite 

semnalul de alarma cu o intarziere de 50 secunde. 
Pozitia 3 (mod de lucru): jumper scos: detectorul va transmite semnalul de 

alarma cu o intarziere de 5 minute. 
2. Jumperul pentru setarea codului: este utilizat pentru setarea adresei si a zonei 

de alarma din unitatea de comanda. A0-A7 reprezinta adresa detectorului si 
trebuie sa corespunda cu adresa din unitatea de comanda. D0-D3 reprezinta 
codul aferent zonei de protectie. 

3. Jumperul petru LED: este utilizat pentru setarea LED-ului ON sau OFF 
Pozitia 1: jumper pus pe pinii 1 si 2: LED aprins 
Pozitia 2: jumper scos: LED stins 
LED-ul poate fi stins pentru ca detectorul sa fie mai greu de observat 
 

Testarea produsului: 
 La trecerea intrerupatorului pe pozitia ON, LED-ul indicator va clipi pentru 1 secunda, 
detectorul va intra intr-o stare de auto verificare ce dureaza aproximativ 30 sec, dupa care 
intra in starea de functionare normala. Daca LED-ul este aprins inseamna ca detectorul este 
in starea de alarma. 
 
Raza de acoperire: 
 

 
Vedere laterala 
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Vedere plana 
 

 
ATENTIE! 
 
 Va rugam sa instalati si sa utilizati detectorul conform acestui manual. 

Nu atingeti suprafata senzorului pentru a evita modificarea senzitivitatii detectorului. 
Treceti intrerupatorul pe pozitia OFF inainte de a curata senzorul cu ajutorul unei 

carpe moi inmuiata in alcool, daca este necesara curatarea acestuia. 
Pentru a asigura o functionare corespunzatoare, asigurati-va ca detectorul este 

alimentat tot timpul si efectuati teste de functionare periodice, de preferat o data pe 
saptamana. 

 
 

 


