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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SENZOR DUBLU DE MIŞCARE 
12 V/DC 

Cod produs: 751560 

 
Versiunea 01/09 

 
Domenii de utilizare 
Un senzor PIR controlat prin microprocesor, ce conține un 
element senzor dual‐pyro. Componentele de mare valoare 
incluse  în  senzorul  PIR  sunt  extrem  de  rezistente  la 
influențele exterioare distorsionante (EMI şi RFI). 
 

Senzorul de mişcare are un unghi de acoperire orizontal de 
cca. 85 grade şi o rază maximă de acțiune de cca. 12 m. 
 

Senzorul  de  mişcare  poate  fi  montat  pe  un  perete  cu 
ajutorul  soclului montare  inclus  în  colet.  Capul  cu  bilă  al 
acestui  soclu  oferă  în  plus  posibilitatea  de  ajustare  a 
unghiului de acoperire al senzorului.  
 

Pentru a evita erorile în identificarea mişcării senzorul oferă 
două moduri de funcționare. 
 

Senzorul  de  mişcare  poate  fi  utilizat  numai  în  spații 
interioare,  uscate.  Alimentarea  cu  energie  electrică  se 
realizează la 8 ‐ 16 V/DC (recomandat = 12 V/DC) – în acest 
sens  pe  placa  circuitului  imprimat  a  senzorului  există  un 
terminal de conexiuni.  
 
Explicații simboluri 

Simbolul  „fulger  în  triunghi”  este  folosit  atunci 
când există pericole legate de sănătatea umană, de 
ex. electrocutare. 
Simbolul  „semnul  exclamării  în  triunghi”  indică 
faptul  că  informația  prezentată  este  importantă, 
iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul  „mână”  apare  atunci  când  este  vorba 
despre  sfaturi  sau  indicații  importante  în 
manevrare.  

 
În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în  acest 
manual de utilizare se pierde dreptul  la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau umane ce pot  rezulta ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță 
prezentate  în manual.  În  aceste  cazuri  se pierde 
dreptul la garanție!  

 
 

Mult stimate client: următoarele instrucțiuni de siguranță 
şi utilizare servesc atât pentru protecția aparatului, cât şi 
sănătății dvs. Citiți cu atenție următoarele puncte: 
 

• Senzorul de mişcare este conceput pentru a fi folosit pe 
un perete vertical. 

• Dacă transportați produsul dintr‐un spațiu rece într‐unul 
cald  poate  apărea  condens,  iar  acesta  poate  defecta 

aparatul;  în  plus  în  aceste  condiții  există  şi  pericolul 
electrocutării! De  aceea  lăsați  aparatul  la  temperatura 
camerei,  uneori  chiar  mai  multe  ore,  înainte  de  a‐l 
folosi. 

• Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt 
permise  reconfigurarea  şi/sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului.  

• Nu  îndoiți  cablul  de  conexiune,  nu  aşezați  obiecte 
deasupra acestuia. 

• Asigurați‐vă  că  toate  conexiunile electrice,  cablurile de 
conexiune  între  aparate  şi  eventualele  cabluri 
prelungitoare  sunt  corect  realizate,  în  conformitate  cu 
acest manual de utilizare. 

• La  deschiderea  capacelor  protectoare  sau  la 
demontarea  părților  componente  pot  fi  eliberate 
componente aflate sub tensiune  ‐ cu excepția cazurilor 
în care aceste operații pot fi realizate manual. Zonele de 
conexiune pot  fi de asemenea sub  tensiune. Dacă este 
nevoie  să deschideți  carcasa produsului, de ex.  înainte 
de  operațiile  de  sincronizare,  întreținere,  service  sau 
schimbare  a  componentelor,  separați  aparatul  de  la 
sursa de tensiune. Dacă este nevoie să realizați operații 
de  reparație  sau  întreținere  cu  aparatul  aflat  sub 
tensiune  şi  cu  carcasa  deschisă  acest  lucru  poate  fi 
realizat numai de către personal specializat.  

• Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
‐ prezintă daune evidente 
‐ nu mai funcționează 
‐ produsul  a  fost  depozitat  în  condiții  improprii  o 

perioadă mai lungă de timp sau 
‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 

• Adresați‐vă unui specialist dacă aparatul nu mai poate fi 
utilizat în condiții de siguranță sau dacă aveți nelămuriri 
legate de funcționare. Nu încercați niciodată să reparați 
aparatul de unul singur sau să înlocuiți cablurile defecte. 

• Aparatele  electrice  nu  au  ce  căuta  în mâinile  copiilor. 
Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, mai ales 
dacă  aceştia  încearcă  să  introducă  obiecte  în  orificiile 
aparatului. Pericol mortal de electrocutare! 

• Senzorul de mişcare poate fi folosit numai la o tensiune 
de 8 ‐ 16 V/DC (recomandat 12 V/DC).  

• Nu plasați niciodată  senzorul de mişcare  în apropierea 
materialelor uşor inflamabile, precum perdele. 

• Feriți  senzorul  de  mişcare  de  temperaturi  extrem  de 
înalte sau de joase, umiditate şi vibrații. 

• Nu  supuneți  aparatul  la  solicitări  mecanice  prea 
puternice. 

• Senzorul  de  mişcare  poate  fi  folosit  numai  în  spații 
interioare, uscate. 

• Materialele  folosite  la  împachetarea produsului nu pot 
fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. 

• Respectați  toate  normele  cadru  înainte  de  montarea 
senzorului. 

• Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele  legale privind protecția  la  locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

• În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului 
se  face  numai  sub  supravegherea  personalului 
specializat. 
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Descrierea aparatului 

Imaginea A 

Imaginea B 
 

1. Şurub de fixare circuit imprimat 
2. Jumper „ALARM” 
3. Jumper „MODE” 
4. Jumper „LED ON/OFF” 
5. Led test mişcare şi stare alarmă 
6. Element pyro‐senzor (nu atingeți!) 
7. Terminal conexiuni 
8. Contact sabotaj 
9. Şurub fixare carcasă 
10. Capac frontal 

 
Montare şi conexiune 

La  alegerea  locului  de  plasare  a  senzorului  de 
mişcare țineți cont de faptul că acesta trebuie să 
fie  ferit  de  acțiunea  directă  a  razelor  soarelui, 
vibrații,  umiditate,  umezeală,  praf,  căldură  sau 
frig  extrem.  Toți  aceşti  factori  pot  conduce  la 
erori  în  identificarea  mişcării,  defecte  sau 
distorsiuni în funcționare. 
Senzorul  de  mişcare  poate  fi  folosit  numai  în 
spații  interioare, uscate. Aparatul nu are voie  să 
se  afle  sub  tensiune  în  timpul  montării  şi 
conectării! 

 

La  găurirea  pereților  aveți  grijă  să  nu  deteriorați  cabluri 
electrice sau conducte de gaz şi apă. Pericol de moarte! 
Nu plasați senzorul de mişcare  în apropierea aparatelor ce 
produc  câmpuri magnetice  şi  electrice  puternice,  precum 

mobile, motoare electrice etc. Soclul inclus în colet permite 
montarea senzorului pe un perete vertical. 
Înălțimea de montare: 2 ‐ 3 m (recomandat 2,5 m) 
 

Pentru  identificarea optimă a mişcării senzorul de 
mişcare trebuie plasat  în aşa fel  încât obiectele ce 
se mişcă în interiorul razei sale de acțiune să nu se 
îndrepte direct  spre  senzor,  ci  să  treacă prin  fața 
acestuia de la stânga la dreapta sau invers. 

 
Pentru montarea corectă procedați după cum urmează: 
• Țineți  soclul  de montare  în mână,  la  locul  ales  pentru 

plasarea senzorului. 
• Însemnați orificiile pentru montare (ex. cu un creion). 
• Găuriți peretele. 
• Fixați  soclul  pe  perete  folosind materialul  de montare 

potrivit. 
• Îndepărtați  şurubul 

fixare carcasă (9) de 
pe  senzorul  de 
mişcare.  Demontați 
capacul frontal (10). 

• Îndepărtați  şurubul 
de  fixare  circuit 
imprimat  (1)  şi 
scoateți  afară  cu 
atenție  circuitul 
imprimat. 

• Efectuați  găuri  în 
locurile  dorite  în 
partea  posterioară 
a  aparatului  pentru  a  conduce  cablul  (locurile  pentru 
trecerea cablului sunt deja ştanțate şi marcate). 

• Fixați partea posterioară a carcasei senzorului pe soclu 
(v. imag. C). 

• Reaşezați  circuitul  imprimat  şi  fixați  şurubul  de  fixare 
circuit imprimat (1). 

• Conectați  terminalul  conexiuni  (7)  în  mod 
corespunzător. Aveți grijă ca sursa de tensiune să nu fie 
încă activată la conectarea cablurilor pentru alimentare. 
Conduceți  cablurile prin orificiile prevăzute. Aveți  grijă 
să nu îndoiți, prindeți sau tăiați cablurile. 

• Aduceți jumperele în poziția dorită. 
• Aşezați  capacul  frontal  (10)  şi  înşurubați  şurubul  fixare 

carcasă (9). 
• Ajustați senzorul de mişcare în poziția dorită. 
 
Explicații termeni terminal de conexiuni (7) 
Conexiunea TAMP N.C. 
Este  vorba  despre  un  contact  releu  N.C.  izolat,  ce  se 
declanşează  imediat  după  deschiderea  carcasei  (max.  12 
V/DC, 50 mA). Există şi o rezistență  în serie 10 Ohmi  şi de 
aceea nu mai este nevoie de nimic în plus. 
 

Conexiunea ‐ DC12 V+ 
Conexiune  pentru  tensiunea  de  operare  8  –  16  V/DC 
(recomandat 12 V/DC). 
Respectați polaritatea corectă la conectare! 
 

Conexiunea ALARM 
Este  vorba  despre  un  contact  releu  izolat.  Cu  ajutorul 
jumperului ALARM (2) se poate stabili dacă contactul releu 
va funcționa drept contact N.C. sau N.O. 
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Explicații funcții jumpere 
Jumper LED ON/OFF (4) 
Poziția ON:   Activează ledul 

Permanent  aprins  în  condiții  de  alarmă 
(recunoaşterea  mişcării  sau  declanşarea 
contactului sabotaj) 

Poziția OFF:  dezactivează funcția ledului 
 
Jumper MODE (3) 
Poziția S:  Modul normal de funcționare 

Senzorul  se  declanşează  la  o  singură 
recunoaştere a mişcării 

Poziția P:  Senzorul  de  mişcare  se  declanşează 
numai  dacă  în  intervalul  de  timp  de  10 
sec. a mai fost recunoscută o mişcare 

 
Jumper ALARM (2) 
Poziția N.C.:  Contactul  releu  funcționează  drept 

contact N.C. 
Poziția N.O.:   Contactul  releu  funcționează  drept 

contact N.O. 
 
Realizarea testului de mişcare 
• Conectați  tensiunea  de  operare  şi  aşteptați  până  la 

stabilizarea  senzorului  de  mişcare  (în  timpul  fazei  de 
stabilizare  clipeşte  ledul  roşu  pentru  test  mişcare  şi 
stare alarmă 5). Nu vă mişcați  în  timpul acestei  faze  în 
interiorul razei de acțiune a senzorului. 

• După ce ledul roşu nu mai clipeşte începeți să vă mişcați 
în interiorul razei de acțiune a senzorului. Verificați dacă 
ledul  roşu  pentru  identificarea  mişcării  se  aprinde 
(condiție de bază: jumperul LED este în poziția ON). 

• Ajustați  senzorul  de  mişcare,  dacă  este  nevoie,  cu 
ajutorul articulației cu bilă. 

• Realizați  din  nou  un  test  de mişcare  şi  verificați  dacă 
zona de acoperire corespunde nevoilor dvs. 

 
Faza de stabilizare durează cca. 2 min. 
Țineți cont de faptul că aprinderea ledului pentru 
testul mişcare  şi  starea  alarmei  (5)  depinde  de 
poziția jumperului MODE (3). 

 
Întreținere şi curățare 
Cu  excepția  operațiilor  ocazionale  de  curățare  a  lentilei 
difuze,  produsul  nu  are  nevoie  de  întreținere.  Pentru  a 
curăța  senzorul de mişcare  folosiți o  cârpă  curată, uscată, 
antistatică,  ce  nu  lasă  scame.  Nu  folosiți  soluții  chimice, 
abrazive sau solvenți. Nu apăsați cu putere lentila.  
 
Evacuarea deşeurilor 

Aparatele electrice şi electronice nu au ce căuta  în 
gunoiul menajer.  Evacuați  produsul  uzat  conform 
normelor în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date tehnice 
Unghi de acoperire    orizontal cca. 85° 
Raza de acțiune      max. 12 m 
Tensiune de operare  8  ‐ 16 V/DC  (recom. 12 

V/DC) 
Înălțimea recomandată montare  2 ‐ 3 m (recom. 2,5 m) 
Sarcina max. contact releu „TAMP N.C.” 

max. 12 V/DC, 50 mA 
Sarcina max. contact releu „ALARM” 

max. 24 V/DC, 100 mA 
Durată alarmă      2 ‐ 3 sec. 
Dimensiuni (Î x l x A)    cca. 105 x 60 x 42 mm 
Greutate      cca. 74 g 
Temperatura de lucru    ‐ 10 °C până la 55 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reprezintă  o  publicație  a  German  Electronics  SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România)  şi Conrad Electronic SE  (Klaus‐Conrad‐Straße 
1, D‐92240 Hirschau, Germania). 
Toate  drepturile,  inclusiv  cele  aferente  traducerii,  sunt 
rezervate. Reproducerea  integrală  sau parțială, prin orice 
mijloace, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în 
sisteme  electronice  de  procesare  a  datelor,  necesită  în 
prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi 
parțială, este interzisă. 
Prezentele  instrucțiuni  de  utilizare  reflectă  specificațiile  tehnice  ale  produsului  la  data  tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație.          
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