
1 
 

  

PG8994(P)  

PowerG obousměrný venkovní bezdrátový PIR detektor 

Instalační manuál 

Funkce 

PG8994(P) je obousměrný bezdrátový, venkovní, zrcátkový digitální PIR detektor, který používá 
osm PIR senzorů, každý z nich se chová jako Quad detektor umožňující přesné a spolehlivé 
rozhodnutí, že se jedná o skutečný poplach. Mezi jeho vlastnosti a výhody patří: 

 Optimální výkon i za zhoršených povětrnostních podmínek, jako jsou sníh, déšť, 

prach, vítr a přímé sluneční záření. 

 Ochrana proti sabotáži zabraňuje otevření detektoru a jeho sundání ze zdi 

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

být u zabezpečovací ústředny.  

 Mikroprocesorem řízené kompenzace. 

 Odolnost proti domácím zvířatům o hmotnosti až do 18kg. 

Nastavení zařízení  

Pozor! Zařízení musí být instalováno proškolenou osobou. 

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. LED kontrolka 

B. Tlačítko pro přihlášení 

C. Tamper kontakt 

D. Držák krytu 

E. Pohled shora 

F. Boční pohled 

G. Vertikální úhel náklonu 

H. Vylamovací segment zadního Tamperu 
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Instalace baterie 

Doporučuje se vložit do detektoru baterie dříve, než dojde k jeho upevnění. Po vložení baterií, 
začne LED kontrolka blikat po dobu 60 sekund a pak detektor vstoupí na 15 minut do 
diagnostického režimu. 

 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

Stavy LED kontrolky 

LED kontrolky Událost 

Červená LED bliká Stabilizace (zahřívání 60s) 

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

Červená LED 2x blikne Jeden quad senzor v diagnostickém 
režimu 

Červená LED se rozsvítí na 2s Detekován poplach 
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Montáž zařízení 

Poznámky k instalaci: Horní kryt detektoru může být sundán pouze v autorizovaném servisu, 
nebo u výrobce. Nezakrývejte detekční pole detektoru velkými předměty. Umístěte detektor 
na takovém místě, aby očekávaný pohyb zloděje byl kolmý k detekčním zónám. 

Při instalaci a používání je zapotřebí vzít v úvahu, že zhoršené povětrnostní podmínky, listí 
padající ze stromů nebo pohybující se křoví mohou způsobit poplach.  

 

 

1. Pevně připevněte držák na stabilní stěnu nebo sloup. Rovina držáku musí být 

rovnoběžná s povrchem střeženého místa. 

2. Označte si místo pro vrtání 

3. Vyvrtejte otvory 

4. Upevněte držák třemi dlouhými šrouby 

5. Upevněte detektor na držák pomocí dvou krátkých šroubů 

6. Nasměrujte detektor v horizontálním a vertikálním směru. 

Poloha ukazatele vertikálního úhlu náklonu závisí na montážní 

výšce a dosahu detektoru. Doporučená hodnota je uvedena 

v následující tabulce (údaj odpovídá podlaze střeženého místa. 

Ověřte, že se jedná o správnou hodnotu testem chůzí).  

Montážní 
výška 

Dosah detektoru 

2m 4m 6m 8m 10m 12m 

3,0m - 1 2 2 3 3 

2,5m 1 1 2 3 4 4 

2,0m 1 2 3 4 5 5 

1,5m 2 3 4 5 - - 
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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 

[9]-[3] Detekce 24h / Noc – Implicitně [Zap] 

Nastavte, zda je detekce pohybu povolena po celý den nebo pouze v noci. 

 

[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 

 

[007] Citlivost detekce – Implicitně [02] 

Nastavení citlivosti PIR detektoru. 

[01] Nízká citlivost  [02] Vysoká citlivost [03] Dle UL normy 

 

  



7 
 

Specifikace 

Při chybném vložení baterie může hrozit nebezpečí výbuchu. Likvidace a recyklace použitých 
baterií musí být provedena v souladu s předpisy ve vašem státě. Výměnu baterie by měl 
provést instalační technik. 

 

ZÁKLADNÍ 

Černé zrcadlo, max. dosah: minimálně 12m / 90° 

Použitá technologie: 8 nezávislých quad PIR detektorů fungujících jako skutečný Quad senzor 

Odolnost proti zvířatům: až do hmotnosti 18Kg 

 

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 

Vestavěná baterie: Dvě 3V lithiové baterie CR-123A 

Výdrž baterie: minimálně jeden rok, typicky 3 roky 

Porucha slabá baterie: 4V 

 

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 

Způsob montáže: Na zeď 

Montážní výška: 1,5 až 3,0m.  

Horizontální směrování: -45° až +45° v 5° krocích 

Vertikální směrování: 0° až -10° v 2,5° krocích 

 

PROSTŘEDÍ 

Rozsah teplot: -40°C až +70°C 

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

Imunita proti bílému světlu: nad 25000 luxů 
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FYZICKÉ PARAMETRY 

Rozměry (v x š x h): 157 x 147 x 124 mm 

Hmotnost (s baterií): 600g 

Barva: Bílá nebo šedá 

 

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