
Bevezetés
A Digital Vision 525D/526D sorozat egyesíti a kiváló infravörös
mozgásérzékelõt a mûvészi mikrohullámú érzékelõ egységgel.
A Digital Vision 525D/526D mozgásérzékelõ az alábbi egyedül-
álló jellemzõkkel rendelkezik:

- 100 % Digitális Mozgásérzékelés
- Digital Shield™ algoritmus szoftver
- Digital Dual Opposed Érzékelés (csak 526D)
- Digitális Mikrohullámú Érzékelés 
- Digitális Auto Pulse Jelfeldolgozás (Szabadalmazott)
- Digitális Hõmérséklet Kiegyenlítés

FIGYELEM: NE ÉRINTSE A LENCSE FELÜLETÉT, MERT HIBÁS 
ÉRZÉKELÉST EREDMÉNYEZHET. HA SZÜKSÉGES, A LENCSE
FELÜLETÉT PUHA RUHÁVAL ÉS TISZTA ALKOHOLLAL TISZTÍTSA.

JUMPER Beállítások
A Paradox Digital Vision 525D/526D érzékelõk
négy jumpert tartalmaznak, az érzékelõ mûködési mód-
jainak beállításához. Az alábbi útmutatásokban, a
jumper beállítások ON és  OFF állásra is vonatkoznak.
A jumperek elhelyezkedését lásd a PCB vázlaton
(FIG-1).

J1 - Szimpla vagy Dupla Szélsõérték Feldolgozás
J1 a mozgásérzékelõ DSP (Digitális Jelfeldolgozás) mûködésének
beállítására szolgál.

ON (alap) = A "Szimpla szélsõérték" feldolgozásnál a bemeneti és ki-
meneti jelek összeadódnak, amíg az érték eléri a riasztás szintet.

OFF = A "Dupla szélsõérték" feldolgozásnál a bemeneti és k-
meneti jeleket külön dolgozza fel. Mindkettõnek le kell érnie a
szükséges energiaszintet a riasztáshoz.

J2 - DIGITAL SHIELD™ Beállítás
A SHIELD™ jumper számos Digitális Feldolgozás paramétert állít
be:
-    Összegzett energiaszint szükséges a riasztásokhoz
- EMI/RFI digitális szûrõ szintek
- Digitális erõsítés.

ON (alap) = Ez aktiválja a “Normál Módot”, ha az érzékelõ "Normál"
környezetben használatos.

OFF = "High Shield" módban, a fentebbi három paraméter automati-
kusan nagy-kockázatú környezetre áll (potenciális interfe-
rencia.

J3 - Mikrohullámú Ön-teszt
Amikor bekapcsolt, az érzékelõ mikrohullámú antenna ellen-
õrzést végez percenként (LED villog). Ha az antenna ellenõr-
zés egymás után háromszor sikertelen, az érzékelõn villog a piros 
LED (lásd FIG-1). A hiba mód resethez, 3 vagy 4 egymásutáni
érzékelés szükséges.

ON (alap) = Ez kapcsolja be a Mikrohullámú Ön-tesztet.
OFF = Ez kikapcsolja a Mikrohullámú Ön-tesztet.

J4 - LEDBeállítás
ON (alap) = Ez bekapcsolja a piros LED-et.
OFF =Ez kikapcsolja a piros LED-et.

Telepítés
A Paradox® standard lencséket a javasolt magasságba telepítve
(2.1m (7ft) ±10%), a Paradox Digital Vision érzékelõk teljes lefe-
dettséget biztosít 1.5m (5ft) és 14m (45ft) között holttér nélkül
(FIG-3).

A következõ interferencia források közelébe ne telepítse az érzé-
kelõt: tükrözõdõ felületek, követlen légáram, gõz/olajgõz, infravörös
fényforrás és hõváltozást okozó tárgyak. A Digitális Mikro-
hullámú Érzékelést akadályozzák a vibráló fémfelületetek, forgó
ventilátorok, csõvezetékben folyóvíz vagy elektromágneses források.
Azt is vegye figyelembe, hogy a mikrohullámú frekvenciák áthatolnak
a falon, ezért ne telepítse olyan helyre ahol a védett terület falainak
túloldalán mozgás folyik. A lencsék cseréhez, válassza ki a kívánt
lencséket (lásd http://www.paradox.ca)
és végezze el a következõket (FIG-1):

a) ttávolítsa el az érzékelõ elõlapját (1), úgy hogyegy csavarhúzóval
benyomja a burkolat patentot (2).

b) vegye ki a foglalatot (4) a foglalat patentok (5) & (6) benyomásával.

c) távolítsa el a lencséket és cserélje az újakra. (Megj.: amikor az új
lencséket megfelelõen elhelyezte, a vájatoknak a foglalaton belül
kell lennie és a lencse katalógusszámnak felül.)

d)  helyezze vissza a foglalatot finoman helyre nyomva, a lencse pedig
középen legyen.

Az érzékelõ helyének kiválasztása után, fúrja ki acsavarok helyét
az alábbiak alapján (lásd FIG-1 és FIG-4).

TELEPÍTÉS SAROKBA: Óvatosan távolítsa el a PCB-t (9) a PCB
csavar (8) segítségével és fúrja ki A, B, C és D nyílásokat.

ELEPÍTÉS SÍK FELÜLETRE: Óvatosan távolítsa el a PCB-t (9) a PCB
csavar (8) segítségével és fúrja ki E, F, G és H nyílásokat.

VEZETÉKELÉS: Vezesse be a vezetékeket I & J nyíláson és kösse
be õket a mûanyag hátlap jelei alapján (FIG-2).

A PARADOX D IGITAL VISION érzékelõ bekapcsolása
Az érzékelõ felkapcsolásával elindul a jel processzor és a memória
ön-teszt programjának. A LED 16 másodpercig villog. Amikor a LED
villogása leáll, a rendszer kész és mûködik.

Mikrohullámú Séta-teszt
Ellenõrizze, hogy J1 jumper ON állásban legyen, majd tegyen jumpert
J2 és J3 közé, lásd FIG-5. A beállítás változtatása után, az új beállítás
3 másodperc múlva lép életbe.

Sétáljon a védett területen, míg a piros LED-et figyeli. Ha a LED gyorsan
villog, azt jelenti, hogy alacsony szintû jelet fog, mely nem elég erõs
riasztás generáláshoz. Csökkentse a mikrohullám érzékenységét,
úgy hogy egy kis lapos csavarhúzóval fordítja a mikrohullámú
érzékenység állítót a PCB-n (FIG-1) órajárásával ellentétes irányba,
amíg a szükséges minimum érzékenységet el nem éri, mialatt a 
megfelelõ érzékelés marad. Ha a mikrohullámú érzékelõ túl érzékeny
a védett terület falain kívül is érzékeli a mozgást. A mikrohullám
hatósugara (érzékenysége) állítható kb. 6,1m és 38,1m között.
Az infravörös érzékelõktõl letérõen, a mikrohullámú érzékelés
 az érzékelõtõl távolodó ill. ahhoz közeledõ mozgást veszi 
figyelembe. 

A séta-teszt után, végezzen "nincs mozgás" tesztet. A megfelelõ
érzékenység beállítása után a piros LED nem világíthat. Ha mégis,
akkor a mikrohullámú érzékelõ mozgást érzékel vagy valami zavarja
a védett területen belül vagy azon kívül.
Az interferenciát okozhatja elektromágneses forrás vagy mozgó tárgy,
akár a látótéren kívülrõl is. Ebben az esetben helyezze át az 
érzékelõt. A mikrohullámú séta-teszt elvégzése után távolítsa el a
jumpert J2 és J3 közül.

INFRAVÖRÖS SÉTA-TESZT

Állítsa J1-et OFF állásba, majd tegyen jumpert J2 és J3 közé, lásd
FIG-5. A beállítás megváltoztatása után 3 másodperccel lép életbe a
változás.

20°C-on (szobahõmérséklet), nem keresztezhet egy teljes zónánál
többet (mely 2 sugárból áll) a lefedett területen semmilyen mozgással;
lassú/gyors séta vagy futás. Egy teljes sugár körülbelüli szélessége
14m-re (45ft) az érzékelõtõl 1.8m (6ft), lásd FIG-3.

A séta-teszt elvégzése után, távolítsa el az összekötõ jumpert J2 és
J3 tûkrõl.

MÛSZAKI JELLEMZÕK
Mozgásérzékelõ típus PIR + Mikrohullám

PIR Szenzor element típus (525D) Dual (526D) Quad

Szenzor geometria Négyszög Interlock Szenzor
Geometria: Szabadalmazott

Fókusz pont lencse 1.2”

Látótáv (90° Standard lencse)                                14m x 14m (45ft x 45ft)

Mikrohullámú antenna típus Lapos szalagantenna FET oscillátorral

Frekvencia FCC & DOC - 10.525GHZ, (más frekvenciák
is lehetnek

Ön-teszt Mikrohullámú antenna ellenõrzés

Mûködési hõmérséklet  -20° -  +50°C (-4° - +122°F)

Feszültség 10 - 16VDC

Áramfelvétel               Tipikus: 30mA

A kimenet riasztás forma Standard 150mA, 28VDC

B kimenet riasztás forma N.C. 150mA, 28VDC (opcionális)

C kimenet szabotázs forma N.C. 150mA, 28VDC (opcionális)

Riasztás periódus 3 sec.




