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PG8974(P)  

PowerG obousměrný bezdrátový zrcátkový PIR detektor 

Instalační manuál 

 

Funkce 

PG8974 (P) jsou obousměrné bezdrátové digitální zrcátkové PIR detektory (s odolností proti 
zvířatům), které jsou vybaveny následujícími funkcemi: 

 Vestavený indikátor síly signálu urychluje instalaci tím, že instalační technik nemusí 

být u zabezpečovací ústředny. 

 Jedná se o plně kontrolovaný PowerG vysílač. 

 Obsahuje černé zrcadlo zajišťující imunitu před extrémně silným bílým světlem 

(patentováno). 

 Pokročilá technologie eliptického / parabolického zrcadla (patentováno).  

 Technologie V-Slot® - velice malá a zapuštěná optika (patentováno) přináší odolnost 

proti mechanickému poškození, vandalismu a vyniká vysokou spolehlivostí. 

 Funkce podhled 

 PG8974P rozlišuje mezi lidskou osobou a zvířetem až do 18 kg 

 Pokročilý True Motion Recognition ™ algoritmus (patentováno) rozlišuje mezi 

pohybem osoby a jinými typy narušení, které mohou způsobit falešné poplachy. 

 Není zapotřebí provádět nasměrování ve svislém směru. 

 Čítač událostí určuje, zda detekce 1 nebo 2 po sobě jdoucích pohybů způsobí 

poplach. 

 Automatické ukončení testovacího režimu po 15 minutách. 

 Mikroprocesorem řízená teplotní kompenzace. 

 Uzavřená komora chrání optický systém. 

 Přední a zadní tamper kontakt.  

 Auto-test. 
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Nastavení zařízení 

Poznámka: Chcete-li, aby všechna bezdrátová zařízení byla opět funkční i po resetu ústředny, je 
zapotřebí před samotným resetem provést pomocí programu DLS 5 kompletní přenos nastavení 
do PC a po jeho provedení nahrát nastavení zpět do ústředny. 

 

 

 

Legenda 

A. Kryt šroubku 

B. LED kontrolka 

C. Průhled zrcátkové optiky 

D. Tlačítko pro přihlášení (pro stisknutí tlačítka použijte šroubovák) 

E. Baterie 

F. Tamper kontakt 

G. Vylamovací segment zadního Tamperu 

H. Montážní výška 

I. Dosah detektoru 

J. Pohled shora 

K. Boční pohled 

X. Spodní plocha (s nakloněním směrem dolů) 

Y. Horní plocha (bez naklonění směrem dolů) 
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Instalace baterie 

Pozor! Při použití baterie jiného typu může hrozit nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie 
dbejte na správnou polaritu vkládané baterie. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být 
provedena v souladu s předpisy ve vašem státě. Výměnu baterie by měl provést instalační 
technik.  

1. Na vyznačeném místě, palcem zvedněte kryt šroubu směrem nahoru  

2. Povolte pojistný šroub a kryt se bude otvírat ve směru šipky. 

3. Šroubovákem zmáčkněte západku směrem dolů a sejměte přední kryt. 

4. Vložte do detektoru baterii a dbejte na správnou polaritu vkládané baterie. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami, 
nepůjde detektor přihlásit do systému, dokud není narušen a opět uzavřen jeho tamper 
kontakt. Při programování ústředny pomocí funkce Rychlé přihlášení postupujte dále podle níže 
uvedených kroků v části "Přihlášení". 

Poznámka: Po výměně vybité baterie může trvat až 5 minut, než je porucha na ústředně 
odstraněna. 
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Přihlášení 

Rychlé přihlášení: 

1. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][000]. 
2. Stiskněte v detektoru tlačítko pro přihlášení, držte ho stisknuté, dokud se nerozsvítí 

LED kontrolka a poté ho uvolněte. Na klávesnici se zobrazí potvrzovací zpráva. 
3. Stiskem [*] potvrďte identifikační číslo 
4. Vložte [třímístné číslo zóny]. 
5. Vložte [třímístné číslo typu zóny]. 
6. Vyberte všechny požadované bloky stiskem odpovídajícího (jednomístného) čísla 

bloku a poté stiskněte [#]. Na LCD klávesnici nalistujte požadované bloky a vyberte je 
stiskem [*]. 

7. Na LCD klávesnici vytvořte popis zóny, lze k tomu použít knihovnu slov. 

 

Před přihlášení 

1. Vzdáleně zadejte jedinečné identifikační číslo detektoru do ústředny. Více informací 
naleznete v manuálu pro HSM2HOST. 

2. Až se bude zařízení nacházet poblíž ústředny, stiskněte jeho tlačítko pro přihlášení. 

 

Poznámka: Pokud byla do bezdrátového detektoru vložena baterie před více než 48 hodinami a 
detektor nebyl přihlášen, je zapotřebí narušit jeho tamper kontakt a opět ho uzavřít, aby bylo 
možné detektor přihlásit. 

Test umístění detektoru a test chůzí  

Před upevněním bezdrátového zařízení natrvalo je zapotřebí zařízení dočasně umístit na 

požadované místo a provést test umístění detektoru. 

1. Narušte tamper kontakt zařízení odstraněním jeho krytu. 

2. Vraťte kryt zpět, dojde k obnovení tamperu. Detektor se přepne do testovacího 

režimu na dobu 15 minut. 

3. Aktivujte zařízení, dojde k odeslání události do ústředny, což je signalizováno jedním 

bliknutím červené LED kontroly a poté LED 3 krát zabliká, čímž signalizuje sílu signálu. 

Následující tabulka popisuje sílu přijímaného signálu. Chcete-li provést test chůzí 

(krokový test), procházejte se napříč na nejvzdálenějších koncích detekčního 

diagramu v obou směrech. 

Signalizace LED kontrolkou Síla signálu 

Bliká zelená LED Silná 

Bliká oranžová LED Dobrá 

Bliká červená LED Špatná 

Nebliká Bez komunikace 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Je přijatelná pouze síla signálu dobrá nebo silná. Pokud je síla signálu 
špatná, změňte jeho umístění a opět proveďte test, dokud nebude síla signálu dobrá nebo 
silná. 

Poznámka: Podrobné pokyny týkající se testu umístění naleznete v instalačním manuálu 
ústředny. 

Poznámka: Provádějte test chůzí ve střeženém prostoru alespoň jednou ročně, pro ověření, že 
detektor správně funguje. 

 

Montáž zařízení 

Poznámka: Nainstalujte detektor tak, aby jeho orientace byla kolmá k očekávanému směru 
pohybu. Pro požadovaný rozsah detektoru a výšku, použijte montážní otvory X a Y podle níže 
uvedené tabulky. 

Poznámka: Zařízení musí být instalováno proškolenou osobou v místech, kde nehrozí nebezpečí 
výbuchu. 

Použijte následující základní pravidla pro nalezení vhodného místa montáže: 

 Detektor neumísťujte ani nesměrujte na zdroje tepla  

 Detektor neumísťujte ani nesměrujte do průvanů, před průduchy klimatizací, větráky 

atd.  

 Neumísťujte detektor do venkovního prostředí 

 Chraňte detektor před přímým slunečným světlem 

 Neinstalujte detektor za překážkami 

 Instalujte detektor na pevný a stabilní povrch 

Pozor! Aby byl funkční zadní tamper kontakt, musí být ke stěně upevněn alespoň jedním 
šroubem vylamovací segment nacházející se v zadním krytu. 
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Nastavení 

Nastavení se provádí v sekci [804][třímístné číslo zóny] 

 

[001] Přepínače  

[1] LED Poplach – Implicitně [Zap] 

Povolení signalizace poplachu LED kontrolkou. 

[4] Kontrola spojení – Implicitně [Zap] 

Povolení kontroly spojení s detektorem 

 

[003] Usínání při vypnutí – Implicitně [01] 

Zapnutí této funkce pomáhá šetřit baterii v detektoru při vypnutém systému tím, že 
po odeslání události dojde k “usnutí“ detektoru na nastavenou dobu. Pokud je 
detekován pohyb, detektor odešle poplachovou událost do přijímače a další událost 
bude moci odeslat, až po uplynutí nastaveného zpoždění. Pokud je během této doby 
detekován pohyb, k odeslání události dojde ihned po uplynutí nastaveného zpoždění. 
Pokud je nastaveno bez zpoždění, dojde k odeslání události ihned při každé detekci 
pohybu. Pokud je tato funkce vypnutá, tak detektor “spí“ po celou dobu, co je systém 
vypnut.  

[01] Vypnuto  [02] Bez zpoždění [03] Zpoždění 5s [04] Zpoždění 15s
[05] Zpoždění 30s [06] Zpoždění 1min [07] Zpoždění 5min [08] Zpoždění 10min
[09] Zpoždění 20min [10] Zpoždění 60min 

 

[016] Čítač pulsů – Implicitně [002] 

K poplachu dojde po detekování nastaveného počtu událostí. 

Nastavitelné na hodnoty 001 – 002 

 

Stavy LED kontrolky 

LED kontrolky Událost 

Červená LED bliká Stabilizace (zahřívání 120s) 

Červená LED se rozsvítí na 0,2s Tamper otevření/zavření 

Červená LED se rozsvítí na 2s Detekován poplach 

Žlutá a červená LED současně blikají (0,2s svítí, 
0,2s nesvítí) 

Auto-test porucha – při testu umístění 

Žlutá a červená LED současně blikají (0,2s svítí, 
30s nesvítí) 

Auto-test porucha – normální režim 
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Specifikace 

 

ZÁKLADNÍ 

Typ detektoru: Dvojitý PIR detektor s nízkým šumem 

Čočka 

Počet detekčních zón: 18x3 = 54 dlouhých segmentů parabolického zrcadla  

 

Max. dosah: 15m / 90° 

Odolnost proti zvířatům (pouze PG8974P) : až do hmotnosti 18Kg 

 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Vestavěná baterie: 3V lithiová baterie CR-123A, (případně lze použít typ CR17450)  

Kapacita baterie: 1450mAh (2400mAh pro baterii CR17450) 

Porucha slabá baterie: 2,45 V 

Výdrž baterie: 7 let 

 

FUNKCE 

Čítač pulsů: 1 (vysoká citlivost) nebo 2 (nízká citlivost)  

Poplachový výstup: aktivace na 2s 
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BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Komunikační protokol: PowerG 

Kontrola spojení (supervize): Posíláno v 4 minutovém intervalu 

Tamper: Zpráva je odeslána při narušení Tamper kontaktu a ve všech následujících zprávách, 
dokud není Tamper kontakt obnoven. 

 

MONTÁŽ 

Montážní výška: 1,8 až 3,0m.  

Instalace: Na povrch nebo do rohu 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PGBRACKET-1: Držák pro povrchovou montáž, nastavitelnost 30°dolů a ±45°v horizontální 
rovině  

PGBRACKET-2: Držák PGBRACKET-1 přizpůsobený pro rohovou montáž 

PGBRACKET-3: Držák PGBRACKET-1 přizpůsobený pro stropní montáž 

 

PROSTŘEDÍ 

Odolnost proti VF rušení: větší než 20 V/m v pásmu 20 MHz až 2000 MHz  

Rozsah teplot: -10°C až +55°C 

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

 

FYZICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (v x š x h): 115 x 60 x 48 mm 

Hmotnost (s baterií): 90g 

Barva: Bílá 

 

Kompatibilní přijímače: HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8; PG8920 
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