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A mozgásérzékelő elhelyezése 
A mozgásérzékelő felszerelésének az előkészítése: 
• Válasszunk olyan helyet, ahonnan betörés esetén a 

legjobban észlelhető a személy. 
• Rögzítsük a mozgásérzékelőt az ajánlott 2,5 méteres 

szerelési magasságban. 
• Ne rejtsük el a mozgásérzékelőt függöny vagy 

terjedelmes tárgyak mögé. 
• Kerüljük a fűtőtestek, fűtéscsövek vagy klíma-

berendezések kifúvónyílásai közvetlen közelségét. 
• Ne rakjuk a mozgásérzékelőt ablak közelében olyan 

helyre, ahol közvetlenül rásüthet a nap, vagy huzat 
érheti. 

• Szereljük fel függőlegesen, a padlóra merőlegesen.  
• Gondoskodjunk arról, hogy a háziállatok magasabban 

lévő tárgyakra, pl. bútorokra ne mászhassanak fel. 
• Ne szereljük fel a mozgásérzékelőt lépcsőfeljárattal 

szemben, amelyen háziállatok közlekedhetnek.  
 
Felszerelés 
1. Nyissuk fel a házat az előlap levétele által. Dugjunk 

be egy lapos végű csavarhúzót a mozgásérzékelő 
alsó részén lévő hasítékba, és óvatosan emeljük ki 
vele a fedelet a ház hátsórészéből. 

2. A nyomtatott kártya kivétele: Csavarjuk ki a kártya 
rögzítőcsavarját. Hajlítsuk most óvatosan kifelé a 
ház baloldalán lévő tartófület egy lapos végű csavar-
húzóval, és vegyük ki a kártyát. 

Megjegyzés: Ne érjünk hozzá az infravörös (IR) érzékelő-
elemhez. 
3. Nyissuk fel a szükséges szerelő- és kábelátvezető 

nyílásokat. 
4. Vezessük át a kábelt a kábelátvezetőkön keresztül (a 

készülék külső fele felől) a ház belsejébe. 
5. Rögzítsük úgy a tehermentesítőt (kábelkötöző) a 

vezetékhez, hogy ne lehessen már kihúzni a kábelt a 
házból. 

6. Zárjuk le a kábelbevezető nyílásokat szilikonnal a 
por és a rovarok elleni védelem céljából. 

7. Rögzítsük a ház hátsó részét 2,4 ÷ 2,7 méter 
magasságban a falra. 

8. Kössük be a huzalokat a csatlakozó-kapcsokra (2. ábra). 
9. Rakjuk vissza a nyomtatott kártyát a házba, és 

csavarjuk be a rögzítőcsavarját. 
10. Zárjuk le a házat, és ne felejtsük el rögzíteni a ház 

fedelét a csavarjával. 
 
Használat és beirányozás 
Függőleges beirányozás: A XEVOX PET mozgásérzékelőt 
csak a „Long” (hosszú) beállításban használjuk. 
 
 
 
 

Az impulzusszámláló beállítása: Az impulzusszámláló 
azt az impulzusszámot szabályozza, amelyet az érzékelő 
fel kell, hogy ismerjen, mielőtt nyitná a riasztójelfogót. 
Az impulzusszámlálót az áthidaló (jumper) átállításával 
állíthatjuk be (1. ábra). A gyári beállítás a 2 impulzus 
választása. 
Az áthidalót feltétlenül függőlegesen dugjuk fel. 

 
1. ábra 

A LED-kijelző beállítása: 
Tűzzük fel a LED-áthidalót ahhoz, hogy aktívvá tegyük a 
LED jelzését, és vegyük le, ha hatástalanítani akarjuk. 
Felmelegedési idő: Miután ráhelyeztük a mozgás-
érzékelőre a 9 ÷ 16V egyen-tápfeszültséget, kb. 3 perc 
melegedési időre van szüksége. 
A mozgásérzékelő járóvizsgálata: 
A mozgásérzékelő fedőlencse-mintájának a kiválasztását 
egy járóvizsgálattal tesszük meg. Az érzékelő észlelési 
tartományát járjuk be. Ehhez az észlelési tartomány rajzát 
(3. ábra) kell figyelembe venni. Figyeljük a LED-et, hogy 
a teljes lefedést biztosítsuk. Hetente végezzük el ezt a tesztet. 
 
Műszaki adatok 
Tápfeszültség: 9 ÷ 16V= (névleges 12V=) 
Áramfelvétel: 9 mA 12V-nál 
Riasztóérintkező: NC, 100 mA, max. 24V= 
Szabotázsérintkező: NC, 100 mA, max. 24V= 
Észlelési tartomány: 12 m x 12 m 
Szerelési magasság: 2,4 ÷ 2,7 méter 
Impulzusszámláló:  1, 2, 3 (feldugható áthidalók) 
Érzékelőelem: kettős PIR-elem 
Riasztás időtartama: min. 2,2 másodperc 
Háziállat-immunitás:  30 kg kutyák esetén 
Üzemi hőmérséklet: -10°C ÷ +55°C 
Tárolási hőmérséklet: -20°C ÷ +60°C 
Méretek (ma x sz x mé): 107 x 60 x 48 mm 
Súly: 80 gramm 
LED-kijelzés: választható (áthidaló) 
 

 
2. ábra 

A: kapocsléc; B: szabotázs-érintkező; C: PIR-elem;  
D: LED; E: impulzusszámláló; F: LED-áthidaló 
Kapocsléc bekötése: 1 és 2: szabotázs; 3: szabad; 4 és 5: 
riasztás; 6 és 7: tápfeszültség (föld, +12V) 

 

 
 

 

3. ábra 



 


