
Instrukcja ogólna

EvoPIR bezprzewodowa czujka

ruchu

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy 
dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji!
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1 ELEMENTY CZUJKI EVOPIR

1 – dioda LED,
2 – złącze serwisowe RS-TTL PIN3 do połączenia z PC
(aktualizowanie  oprogramowania)  i  uruchamiania
wskaźnika siły sygnału,
3 – styki baterii CR123A,
4 – antena radiowa,
5 – styk sabotażowy,
6 – pyrosensor.



2 MONTAŻ  I  URUCHAMIANIE  CZUJKI
EVOPIR

2.1 OTWIERANIE OBUDOWY CZUJKI

W celu otwarcia obudowy czujki należy:
• Korzystając  z wkrętaka 2.5mm lub podobnego na-

rzędzia, wcisnąć przycisk zwalniający zaczep obudo-
wy umieszczony w dolnej części obudowy,

• Odchylić  przednią  część  obudowy o kąt  około 35-
40˚. UWAGA! Nie odchylać przedniej części obudowy
o kąt większy niż 45˚ z użyciem siły,  gdyż może to
spowodować wyłamanie zaczepu w obudowie,

• Przesunąć przednią część obudowy do góry w sto-
sunku do tylnej  części  obudowy,  zwalniając  w ten
sposób zaczep górny.

2.2 MONTAŻ CZUJKI EVOPIR

• Unikać montażu czujki w pobliżu przeszkód ograni-
czających pole widzenia czujki,

• Unikać kierowania czujki w stronę przedmiotów mo-
gących się poruszać w trakcie czuwania (np. kotary
poruszane strumieniem powietrza),

• Unikać montażu czujki  w pobliżu źródeł  ciepła ak-
tywnych w trakcie czuwania systemu,

• Unikać montażu czujki w miejscu narażonym na bez-
pośrednie nasłonecznienie, lub bezpośrednią ekspo-
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zycję na silne źródła światła,
• Zalecana wysokość montażu czujki 2.0-3.0m ponad

poziomem podłogi,
• Czujka nie powinna być montowana na silnie tłumią-

cych podłożach – w szczególności metalowych po-
wierzchniach,

Czujka może być zamontowana bezpośrednio na ścia-
nie, w narożniku pomiędzy dwiema ścianami lub na in-
nej powierzchni. W celu lepszego dopasowania pozycji
czujki w stosunku do chronionego obszaru, można ją
zainstalować  z  użyciem  akcesoryjnego  uchwytu  (do-
stępny oddzielnie). 
Przed  montażem  czujki  należy  zdemontować  płytkę
elektroniki, aby nie została uszkodzona w trakcie prac.
Po zamontowaniu obudowy czujki można  zainstalować
ją ponownie, zwracając uwagę na delikatne elementy
urządzenia. W szczególności, należy unikać zabrudzenia
powierzchni pyrosensora (element 6 na rysunku).

2.3 URUCHAMIANIE CZUJKI EVOPIR

Uruchamianie czujki należy rozpocząć od sparowania z
systemem alarmowym. W tym celu należy uruchomić
funkcję Parowania urządzeń w centrali PRiMA, po czym
gdy pojawi się monit o naruszeniu sabotażu można za-
instalować baterię przy otwartym styku sabotażowym.
Wkładając baterię należy zwrócić szczególną uwagę na
zachowanie właściwej polaryzacji (biegunowości) bate-
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rii, zgodnie z symbolem zaznaczonym na płytce czujki.
Po włożeniu baterii, przy otwartym styku sabotażowym
czujka zasygnalizuje uruchomienie włączając diodę LED
na około 1-2sek.
Jeżeli  bateria  była  wcześniej  zainstalowana,  należy
przytrzymać  styk  sabotażowy  w  pozycji  zamkniętej
przez kilka sekund, po czym otworzyć go ponownie.
Prawidłowo zakończona procedura parowania wyświe-
tli informację o numerze seryjnym urządzenia. Należy
zweryfikować, czy numer seryjny zgadza się z numerem
zamieszczonym  na  samoprzylepnej  etykiecie  umiesz-
czonej na płytce czujki.
Po sparowaniu i uruchomieniu czujki, można zamknąć
obudowę, upewniając się przy tym że sprężynka stano-
wiąca element zabezpieczenia przed sabotażem prawi-
dłowo ułoży się w obudowie czujki.

2.4 REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJKI EVOPIR

Czujka EvoPIR oferuje czterostopniową regulację czuło-
ści. Regulacja czułości czujki dostępna jest z poziomu
konfigurowania centrali. Szczegółowe informacje znaj-
dują się w instrukcji instalacji centrali alarmowej.

2.5 WERYFIKACJA PRACY CZUJKI EVOPIR

Po uruchomieniu trybu serwisowego w centrali, auto-
matycznie  aktywowany  jest  w  sparowanych  czujkach
tryb testowy. W tym trybie dioda LED zainstalowana w
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czujce  sygnalizuje  krótkim  błyskiem  wykrycie  ruchu.
Pozwala  to  na łatwą ocenę prawidłowego montażu i
ustawienia  czujki.  Po wyjściu  z trybu serwisowego w
centrali,  sygnalizacja  wykrycia  ruchu  automatycznie
wyłącza się z opóźnieniem około 2 minut.
Poziom sygnału radiowego odbieranego z czujki,  oraz
stan baterii w czujce może być sprawdzony korzystając
z funkcji „Testy systemu” dostępnej w Menu użytkowni-
ka centrali PRiMA.

2.6 URUCHAMIANIE WSKAŹNIKA SIŁY SYGNA-
ŁU

Czujka  EvoPIR  wyposażona  jest  w  unikalną  funkcję
wskaźnika siły sygnału, znacząco ułatwiająca optymalny
z punktu widzenia komunikacji dobór miejsca montażu.
W celu uruchomienia wskaźnika, należy:

• Sparować czujkę z systemem PRiMA,
• Wyjąć baterię, odczekać około 1 minuty,
• Założyć zworkę na kołki X i Y złącza oznaczo-

nego numerem 3 na rysunku,
• Włożyć baterię, zwracając uwagę na zachowa-

nie biegunowości zgodnie z rysunkiem.
Czujka za pomocą diody wskazywać będzie siłę sygnału
z czujki odbieraną przez kontroler EvoHUB. Siła sygnału
będzie proporcjonalna do ilości błysków:  1 błysk: sy-
gnał najsłabszy, 5 błysków: sygnał najsilniejszy.
Po zakończeniu testu należy wyjąć baterię, zdjąć zwor-
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kę, odczekać 1min po czym włożyć baterię ponownie.

3 CHARAKTERYSTYKA CZUJKI
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4 DANE TECHNICZNE

Zasilanie...........................................1x bateria CR123A
Pobór prądu w stanie gotowości.........................20 uA
Maksymalny pobór prądu (12V).........................25 mA
Zakres częstotliwości pracy.............869.7 - 870.0 MHz
Moc promieniowana............................< +12 dBm ERP
Cykl pracy nadajnika..............................................< 1%
Zakres temperatur pracy.............................+5…+40 °C
Żywotność baterii.........................................min. 2 lata
Wymiary [WxSxG]................................110x60x47 mm
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