
      PIR detektor pohybu s odolností proti pohybu zvířat do hmotnosti 25kg

Pokyny k instalaci       

 VLASTNOSTI PRODUKTU
Detektor SWAN QUAD používá speciálně navrženou 
Fressnelovu čočku, unikátní 4násobný (Quad) PIR  
senzor a novou elektroniku, optimalizovanou  
pro maximální eliminaci falešných poplachů, způsobe-
ných malými zvířaty a oslněním.

Detektor SWAN QUAD nabízí kromě výjimečné a stabilní 
schopnosti detekce v každé situaci další výhody:

• Technologii Quad Linear Imaging pro přesnou 
analýzu tělesných rozměrů a jejich odlišení  
od přírodního pozadí a zvířat

• Elektronické vyhodnocení ASIC (Application  
Specific Integrated Circuit)

• Odolnost proti pohybu zvířat do 25kg
• Dosah 15m
• Teplotní kompenzaci
• Nastavitelnou citlivost
• Instalační výšku 1,8m - 2,4m bez nutnosti  

kalibrace
• LED kontrolku pro testování a nastavení

 VÝBĚR MÍSTA INSTALACE
Vyberte místo, kudy případný vetřelec musí projít, do-
poručujeme instalaci do rohu místosti. Při instalaci berte  
v úvahu diagram pokrytí na Obr. 3. 

Detektor má nejvyšší citlivost na pohyb kolmý na osu zor-
ného pole detektoru. Pokud se objekt pohybuje po ose, 
je citlivost detekce o něco nižší. SWAN QUAD funguje 
nejlépe, pokud je instalován ve stabilním prostředí.

DETEKTOR NEINSTALUJTE:

• Proti přímému slunci (např. proti oknu na jih apod.)
• Proti předmětům či oblastem, které mohou rychle 

měnit teplotu
• Na místa, kde je vyšší proudění vzduchu (výdechy 

vzduchotechniky, klimatizace apod.)
• Za předměty, které zakrývají zorné pole (typicky 

nábytek, závěsy apod.)
• 

Alespoň 1x ročně otestujte správnou funkci detektoru!

 POŽADAVKY NA KABELÁŽ
Pro připojení detektoru do systému použijte vodiče o prů-
měru žil min. 0,5mm nebo větším. Níže uvedená tabul-
ka uvádí doporučené průřezy vodičů vzhledem k délce 
vedení:

Délka vedení
Průměr
Délka vedení
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Obr. 3

 INSTALACE DETEKTORU
Detektor lze namontovat na plocho zeď nebo do rohu. 
Pokud je vyžadována montáž na strop nebo nestandard-
ní stěnu, lze použít speciální držáky - nejsou součástí 
dodávky (viz obr. 6).
1. Chcete-li sejmout přední kryt, vyšroubujte fixační 

šroub a jemně zvedněte přední kryt.

Obr. 1
Fixační šroub

2. Opatrně odšroubujte šroubek připevňující desku 
elektroniky k zadnímu krytu a elektroniku vyjměte.

3. Podle zamýšlené instalace vylomte požadované 
předlisované otvory.

Otvory pro kabel
Otvory pro připevnění 
na plochou zeď
Otvory pro připevnění 
- do rohu (všechny 4 
šrouby)
- ostře doprava nebo  
doleva (pouze dva  
šrouby na bok)

Otvor pro použití  
speciálního držáku. 

Obr. 2
4. Kruhové a obdélníkové odsazení na spodní základ-

ně je určeno pro kabeláž. Pro kabeláž lze také vyu-
žít nepoužité montážní otvory. Při použití držáku je 
třeba kabel držákem protáhnout.

5. Namontujte spodní kryt detektoru na zeď nebo do 
rohu.

6. Namontujte zpět desku elektroniky detektoru a za-
jistěte ji šroubkem. Připojte vodiče ke svorkovnici.

7. Nasaďte přední kryt na příslušné uzavírací čepy 
a zafixujte přední kryt zašroubováním fixačního 
šroub.

 POPIS SVORKOVNICE

Svorka 1 (označení „-12V“) 
Slouží pro připojení záporného potenciálu napájecího 
napětí nebo společné svorce (GND) alarmu.

Svorka 2 (označení „+12V“)
Slouží pro připojení kladného potenciálu napájecího 
napětí 8,2V - 16VDC (obvykle z ústředny alarmu).

Svorky 3 a 6 (označení „EOL“)
Volné (nezapojené) svorky, určené pro snadnou  
montáž vyvažovacího rezistoru bez nutnosti pájení.

Svorky 4 a 5 (označení „TAMPER“)
Pokud je přední kryt detektoru správně usazen, jsou tyto 
svorky přes mikrospínač propojeny (NC). Po odklopení 
předního krytu dojde k přerušení tohoto spojení.

Svorky 7 a 8 (označení „RELAY“)
Poplachový výstup detektoru. V klidovém stavu jsou 
tyto svorky přes kontakty relé propojeny (NC). Pokud 
detektor zaznamená pohyb (vyhlásí alarm), dojde na 
cca 2 sekundy k přerušení tohoto spojení.

 TESTOVÁNÍ DETEKTORU
Po připojení napájecího napětí vyčkejte přibližně jednu 
minutu, než se detektor stabilizuje a zkalibruje. Testování 
pokrytí střeženého prostoru provádějte bez přítomnosti 
dalších osob, jinak by testování mohlo vést ke zkresle-
ným výsledkům.

Test pokrytí prostoru:

1. Odstraňte přední kryt detektoru
2. Nastavte přepínač pro LED do polohy ON
3. Vraťte přední kryt na místo
4. Pečlivě projděte střežený prostor
5. Ujistěte se, že detektor reaguje rozsvícením LED 

kontrolky na Váš pohyb v zorném poli detektoru
6. Po každém poplachu (rozsvícení LED kontrolky) 

vyčkejte cca 5 sekund, aby se detektor stabilizoval
7. Po ukončení testu vypněte signalizaci LED kontrol-

kou (přepínač pro LED přesuňte do polohy OFF)

Obr. 4
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 NASTAVENÍ DETEKTORU

 ODOLNOST PROTI ZVÍŘATŮM
Odolnost proti pohybu zvířat se nastavuje pomocí jumpe-
ru označeného PET ve dvou stupních: Odolnost do 15kg 
nebo do 25kg váhy zvířete.

Nastavení pro odolnost proti pohybu
zvířat do 15kg

Nastavení pro odolnost proti pohybu
zvířat do 25kg

 ODOLNOST PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ
Odolnost vůči vlivům okolního prostředí se nastavuje 
pomocí jumperu označeného PULSE ve třech krocích. 
Určuje, kolik pulsů z PIR senzoru je třeba pro vznik  
poplachu.

Pozice 1  
- velmi stabilní prostředí 
- bez přítomnosti zvířat

Pozice 2  
- mírně nestabilní prostředí
- zvířata max. do 15kg

Pozice 2  
- relativně vysoké riziko planých      
  poplachů
- zvířata max. do 25kg

 POVOLENÍ SIGNALIZACE LED
Signalizace poplachového stavu detektoru LED kontrol-
kou se povoluje jumperem označeným LED.

Poloha ON 
LED povolena, rozsvítí se vždy, 
když detektor vyhlásí alarm.

Poloha OFF
LED nesvítí.

Poznámka: Jumper LED nemá vliv na provoz popla-
chového relé. Při vyhlášení poplachu se poplachové 
relé vždy aktivuje na cca 2 sekundy a rozpojí příslušné 
svorky (RELAY).  

 ÚPRAVA CITLIVOSTI PIR
Pomocí trimru označeného „SENS“ lze upravit citlivost 
detekce PIR v rozsahu 15 % až 100 %, podle velikosti 
střeženého prostoru (továrně nastaveno na 57%). 
Otáčením ve směru hodinových ručiček citlivost zvýšíte, 
proti směru snížíte. Zbytečně vysoká citlivost v ma-
lém prostoru může být zdrojem planých poplachů!

SVORKOVNICE

NASTAVENÍ
CITLIVOSTI

NASTAVENÍ POČTU  
PULSŮ (VLIV PROSTŘEDÍ)

PIR
SENZOR

NASTAVENÍ ODOLNOSTI 
PROTI POHYBU ZVÍŘAT

Obr. 5

 ÚPRAVA CITLIVOSTI PIR

Držák na strop a na zeď:

 ÚPRAVA CITLIVOSTI PIR

Model: SWAN QUAD

Detekční metoda: 4násobný PIR senzor

Napájení: 8,2 až 16 VDC, 30 mA

Proudový odběr: Standby: 8mA (± 5%)
Alarm: 10mA (± 5%)

Teplotní kompenzace: ANO

Počet pulsů PIR pro 
vyhlášení poplachu: Nastavitelné

Trvání alarmu: 2 sec (± 0,5sec)

Alarmový výstup: Rozpínací (NC), max. 
28VDC 0,1A, ochranný 
rezistor 27 Ohmů v sérii

Tamper výstup: Rozpínací (NC), max. 
28VDC 0.1A, ochranný 
rezistor 10 Ohmů v sérii

Doba zotavení  
po připojení k napájení: 60sec (± 5sec)

Signalizace LED: LED aktivní při poplachu

Povolená okolní 
provozní teplota: -10°C až +55°C

Rozměry: 92mm x 59mm x 37mm

Hmotnost: 53g

 DETEKTOR VYHOVUJE NORMÁM:

Varování: 

Připojujte pouze k certifikované ústředně  
zabezpečovacího systému se jmenovitým  

výstupním napětím 8,2-16VDC 
a jmenovitý výstupním proudem 0,9A

Další podrobnější pokyny najdete v originálních  
manuálech, které si můžete stáhnout  

z internetu na adrese:  
www.thecrowgroup.com

Záruka a omezení odpovědnosti

Toto prohlášení o záruce na zboží je uděleno ve prospěch kupujícího, který nakupuje výrobky přímo od společnosti Crow nebo od jeho autorizovaného distribu-
tora. Společnost Crow zaručuje, že tyto produkty budou při běžném používání a servisu bez závad na materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od posledního 
dne v týdnu a roku, což je vyznačeno na desce s plošnými spoji uvnitř těchto produktů (dále jen „záruční doba“). Vyjma případů stanovených v tomto záručním 
listu  se výrobce během záruční doby zavazuje, podle svého výhradního uvážení a postupů produkt, u nějž se během běžného používání a servisu projeví vada  
materiálu nebo provedení bezplatně opravit nebo výměnit. Na opravené výrobky se vztahuje záruka po zbývající část původní záruční doby. 

Veškeré náklady na dopravu a riziko ztráty nebo poškození během přepravy související přímo nebo nepřímo s reklamovanými produkty nese výhradně kupující.  
Záruka společnosti Crow podle tohoto záručního certifikátu se nevztahuje na výrobky, které jsou vadné (nebo se stanou vadnými) v důsledku: (a) změny  
produktů (nebo jakékoli jejich části) kýmkoli jiným než výrobcem; (b) nehodou, zneužitím, nedbalostí nebo nesprávnou údržbou; (c) selháním produktu, který 
výrobce neposkytl; d) selháním způsobeným vlivem software nebo hardware, který výrobce Crow neposkytl; (e) použitím nebo skladováním jiným způsobem, 
než v souladu s provozními a skladovacími pokyny uvedenými výrobcem.  

Kupující souhlasí s tím, že výrobek pomůže omezit riziko krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech  
podobách. Výrobce ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím  
z užívání tohoto systému. 

Uplatnění záruky u výrobce nebo distributora nemá v souladu s místní legislativou vliv na úpravu ceny zaplacené za zařízení. 
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Tyto pokyny nahrazují všechny předchozí,  
vydané před 03/2012.

aktualizace: 10/2021


