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MOD-1 
Pasywny czujnik ruchu 

 

 
 

Specyfikacja 
 
Czujnik MOD-1 jest pasywnym detektorem ruchu wykorzystuj�cym promieniowanie podczerwone 
emitowane przez poruszaj�ce si� obiekty. Detekcja odbywa si� z wykorzystaniem dwóch elementów 
termoczułych (dwie strefy detekcji). 
 
Działanie czujnika 
 

• Natychmiast po wł�czeniu zasilania wykonywany jest test działania czujnika, sygnalizowany 
miganiem czerwonej diody LED przez 5 s. Po wykonaniu testu dioda LED ga�nie. 

• W stanie czuwania dioda LED nie �wieci si�, a styk przeka�nika jest zwarty do masy. 
• Po wykryciu ruchu w zasi�gu czujnika czerwona dioda LED zapala si�, natomiast styk 

przeka�nika jest odł�czany od masy. 
• W przypadku wykrycia ruchu o zbyt małej energii do zainicjowania alarmu czerwona dioda LED 

miga. 
 
Sposób monta �u 
 

1. Wybra� miejsce, w którym czujnik ma by� zainstalowany (�ciana chronionego pomieszczenia).  
2. Zdj�� doln� cz��� obudowy czujnika i przykr�ci� j� do �ciany na wysoko�ci 2,1…2,7 m za 

pomoc� wkr�tów lub kołków rozporowych. 
3. Uło�y� przewód poł�czeniowy, doprowadzaj�c go do monitoruj�cego urz�dzenia (np. modułu 

SMS-4, SMS-3 lub MPS-1). Przewód mo�na przedłu�y� za pomoc� dowolnego 3- lub 4-�yłowego 
kabla na odległo�� do 100 metrów. 

4. Zamkn�� obudow� czujnika – zatrzasn�� jej górn� cz��� na podstawie przykr�conej do �ciany. 



Specyfikacja czujnika ruchu MOD-1, strona 2 

5. Po całkowitym podł�czeniu i skonfigurowaniu obsługi czujnika nale�y wykona� test, przechodz�c 
w poprzek strefy zasi�gu czujnika w odległo�ci 1,2…12 m. Przy temperaturze 20 °C czujnik 
powinien zasygnalizowa� alarm przy ka�dym sposobie poruszania si�: wolne lub szybkie 
chodzenie, bieganie. 

 

 UWAGA! 
Nie wolno dotyka� powierzchni detektora podczerwieni, poniewa� mo�e to spowodowa� awari� 
czujnika. W razie potrzeby czujnik mo�na czy�ci� z u�yciem mi�kkiej szmatki zwil�onej czystym 
alkoholem. 

 
Uwagi 
 

1. Nale�y unika� instalacji czujnika w pobli�u nast�puj�cych �ródeł zakłóce�: powierzchni 
odbijaj�cych promieniowanie, obszarów bezpo�redniego przepływu powietrza z wentylacji, 
klimatyzacji lub okien, �ródeł emisji pary wodnej lub oparów innych substancji. 

2. Nie mo�na montowa� czujnika w otoczeniu �ródeł promieniowania podczerwonego i obiektów 
wpływaj�cych na temperatur�, jak np. grzejniki, lodówki, kuchenki. 

3. Zainstalowany czujnik powinien by� przynajmniej raz w roku oczyszczany z pyłu i kurzu. 
 

 
Wyprowadzenia czujnika 
 

• Przewód �ółty: linia zasilania;  poł�czy� z biegunem „+”  napi�cia zasilania 12 V pr�du stałego 
• Przewód zielony lub biały: linia wyj�ciowa czujnika;  poł�czy� z lini� L1…………L8 modułu SMS-4 
• Przewód br�zowy: masa; poł�czy� z lini� GND (G) modułu SMS-4 / SMS-3 / MPS-1. 
 

Parametry techniczne 
 
Rodzaj detektora Podwójny detektor podczerwieni 
Geometria czujnika Prostok�tna 
Typ soczewki Soczewka Fresnela drugiej generacji 

z segmentami LODIFF® 
Obszar pokrycia: 110° horyzontalnie (standardowo) 12 m x 12 m 
Pr�dko�� poruszania si� wykrywanych obiektów 0,2…3,5 m/s 
Wysoko�� miejsca instalacji 2,1…2,7 m 
Temperatura pracy -20 °C…+50 °C (testowany: 0…49°C) 
Napi�cie zasilania 11…16 V DC typowo 
Pobór pr�du w stanie czuwania 20 mA 
Pobór pr�du w stanie wykrycia ruchu 30 mA 
Wyj�cie sygnalizuj�ce alarm Przeka�nik N.C. 100mA / 28V (do masy) 
Odporno�� na zakłócenia elektromagnetyczne  Toleruje 10 V/m (10 MHz … 1 GHz) 
Wymiary obudowy 70 x 100 x 50 mm 
Masa (bez przewodu poł�czeniowego) 100 g 
Długo�� przewodu poł�czeniowego 2 m 

 
 


