
 

T382 Hlásič pohybu/alarm s PIR čidlem 
Tento výrobek je vybaven vysoce citlivým čidlem, integrovaným obvodem a technologií 
SMT. Nabízí výhodnou kombinaci bezpečné a praktické služby. Široký rozsah detekce 
umožňuje zaznamenat pohyb osoby a signalizovat jej zvonkem „dingdong“ nebo 
poplašným signálem. Tímto způsoben upozorní na vstup nebo pohyb osoby v hlídaném 
prostoru signálem „dingdong“ nebo alarmem. Výrobek nabízí bezpečnost doma i na 
cestách, jeho použití je široké a jeho instalace je snadná. 
 
Vlastnosti: 
• Široký rozsah detekce, snadná instalace, hlásič může být snadno upevněn 

pomocí dvou přiložených šroubků a hmoždinek nebo oboustrannou lepicí 
páskou. 

• Má dvojí funkci: upozorňuje zvukem „dingdong“ nebo varuje alarmem. 
• Může být používán ve vnitřních prostorech a na cestách, může být instalován 

vodorovně nebo svisle, může být i položen na pevné podložce. 
• Úhel hlásiče může být nastaven libovolně v širokém rozsahu. 
 
Technické údaje: 
Napájecí napětí:  9V stejnost.   Pracovní vlhkost:                    <93% rel. vlhkosti 
Dosah detekce:   8m max.   Detekovaná rychlost pohybu: 0,6-1,5 m/s  
Úhel detekce:      60°    Klidový proud:             0,15mA  
Provoz:   alarm,vypnuto,zvonek   Zpoždění alarmu:            >10s 
Pracovní teplota:  -20~40°C   Hlasitost alarmu:             >60dB 
 
Instalace a použití: 
• Roztáhněte opatrně držáky hlásiče a vyjměte jej z tělesa čidla. 
• Otevřete kryt baterie a vložte 9V baterii, po 30sec je hlásič připraven k provozu 
• Poloha spínače ALARM: po přepnutí z polohy OFF do polohy ALARM začne hlásič 

pracovat až po asi 10sec, i když by byl detekován nějaký pohyb.  Spustíte-li hlásič po 
10sec, ozve se poplašný signál.   

• Poloha spínače OFF: hlásič je vypnut 
• Poloha spínače CHIME: po přepnutí z polohy OFF do polohy CHIME začne hlásič 

pracovat až po asi 10sec, i když by byl detekován nějaký pohyb. Spustí-li se hlásič po 
10sec, ozve se několikrát signál 3x „dingdong“ .   

 
Poznámky: 

• Zabraňte poškození krytu čidla 
• Neinstalujte hlásič na přímé sluneční světlo a do míst, kde může pršet 

nebo kde je vysoká vlhkost. 
• Neinstalujte hlásič do míst poblíž zdrojů tepla nebo do míst kde se mění 

proudění vzduchu. 
• Nebudete-li hlásič používat delší dobu, vyjměte baterii, zabráníte tím 

poškození čidla. 
 
T382 není zabezpečovací zařízení a hlasitost jeho signalizace je omezena. Slouží 
pouze k upoutání pozornosti a nezaručuje absolutní bezpečnost. Výrobce nenese 
žádnou zodpovědnost  za jeho používání. 
   
 
 

 

Poznámka 
Délka zvonění čidla může být jednoduše změněna přepájením propojky na desce 
plošných spojů čidla, viz obrázek: 

 
Po úpravě čidla pak v poloze přepínače CHIME při detekci zazní pouze jeden 
signál 3x ding dong. 
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