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NV5 Instrukcja instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją.

Zaciski
Przepust na kable

Miejsce do montażu
Mocowanie uchwytu

Miejsce do montażu

Regulacja czułości (od 1 do 5)
Miejsce do montażu

Przełącznik sabotażowy

Śruba obudowy
Miejsce do montażu

Miejsce do montażu
Zworki ustawień
Miejsce do montażu

15       Miejsce do montażu

Numer Opis

1. Wybrać odpowiednią lokalizację czujki korzystając z poniższego rysunku. 

Czujka powinna być zainstalowana na wysokości 2.1m lub wyższej.

2. Odkrecić śrubę w dolnej części obudowy (9).

3. Zdjąć przednią część obudowy.

Zdemontować płytkę z tylnej części obudowy.

4. Tylną obudowę przykręcić do podłoża używając miejsc montażu przedstawionych na rysunku

Kabel przepuśćić przez przepust kablowy (2) rys. 1.

5. Przy używaniu uchwytu przykręcić go do powierzchni wykorzystując specjalne otwory.

Numer Opis

Otwory montażowe

Przepust na kable

Mocowanie sufitowe

Mocowanie ścienne

Przepust na kable

Akcesoria suftowe

Akcesoria ścienne

Akcesoria suftowe

Akcesoria ścienne

Zabezpieczenie

Przy montażu sufitowym i używaniu uchwytu SB100 należy korzystać z elementu 21 

(akcesoria sufitowe) ustawiając go w odpowiednim położeniu (23). Użyć zabezpieczenia 

(25). Kabel przepuścić przez (25), przez (17) i przez przepust (2) tylnej części obudowy. 

Przykręcić uchwyt do sufitu przez otwory (16). 

Przymocować tylną obudowę śrubą (4) do uchwytu (18).

Przy montażu ściennym i używaniu uchwytu SB100 należy korzystać z elementu 22 

(akcesoria ścienne) ustawiając go w odpowiednim położeniu (24). Użyć zabezpieczenia (25

 Kabel przepuścić przez (25), przez (20) i przez przepust (2) tylnej części obudowy. 

Przykręcić uchwyt do sufitu przez otwory (16). 

6. Umieścić płytkę w tylnej części obudowy i podłączyć przewody do zacisków 

wg. poniższego rysunku.
sabotaż

Widok z boku

Strefa podejścia
(wersja NV5-P)



 .

1 Normal Normal* Single*
*

2 Moderate Normal Dual

3 Pet 
resistant High Single

4 Harsh High Dual

* (APSP  = Normal, EDGE = Single, LED = ON)

2.1m – 3.1m (7.0ft – 11.0ft)

10.5mA @ Standby / 11.3mA @ Alarm 

10Vdc do 15Vdc

10m (32.8ft) x 90°, 0.1 to 0.5m (0.3 to 1.6ft) creep 
zone

N.C. 150mA 

N.C. 28Vdc, 0.15A

 -10°C to 50°C (14°F to 122 °F) @ 95% max. 
humidity

9.1x 5.5 x 4cm (3.5 x 2.2 x 1.6 in.)

EN 50130-4: 10V/m 80MHz to 2GHz

EN 50131-2-2 Security Grade 2 / Environmental 
Class I

Profil
Miganie diody

LED

Nazwa

Profilu
Środowisko

(APSP)

Przetwarzanie
sygnału

(EDGE)

Ustawienia zworek

LED ON LED OFF

7. Regulacja zworek (13) dla profili (od 1 do 4) oraz sygnalizacja alarmu diodą LED (ON/OFF):

Czujka NV5 posiada 4 predefiniowane profile ustawień. O numerze profilu decyduje 

odpowiednie ustawienie zworek. Odpowiednie ustawienie opisywane jest miganiem

diody LED odpowiednio do numeru profilu.

APSP: rodzaj środowiska pracy: duże ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów (High), 

normalne ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów (Normal)

EDGE: Alarm uruchomiony zostanie po przekroczeniu jednej wiązki (Single) lub dwóch 

wiązek (Dual) aby zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów.

NORMAL: Używany w otoczeniach gdzie ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów jest znikome.

MODERATE: Używany w  otoczeniach gdzie mogą występować fałszywe alarmy.

PET RESISTANT: Używany w otoczeniach gdzie występują drobne zwierzęta (do 16kg).

HARSH: Używany w otoczeniach charakteryzujących się  bardzo dużym ryzykiem wystąpienia

fałszywych alarmów.

Ustawienie domyślne

8. Regulacja czułości za pomocą potencjometra (6), domyślne ustawienie = 3.

Regulacja: 1 (8m), 2 (9m), 3(10m), 4(11m), 5(12m).

Aby zmniejszyć czułość przekręcić potencjometr w lewo (odwrotnie do wskazówek zegara).
Aby zwiększyć czułość przekręcić potencjometr w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara).

UWAGA! Należy delikatnie kręcić potencjometrem i uważać aby go nie uszkodzić.
9. Zamontować przednią część obudowy.

10. Zabezpieczyć przednią część obudowy śrubą (9).

11. Po podłączeniu napięcia zasilania.

Dioda LED i przekaźnik miga przez okres 4 sekund.

Informacja o poziomie czułości: mignięcia od 1 do 5 informując o pozycji potencjometra.

Informacji o ustawieniach czujki: mignięcia od 1 do 4 informując o profilu.

Czujka jest gotowa do pracy po czasie ok. 10 sek.
Wykrycie ruchu przez czujkę sygnalizowane jest włączoną diodą LED przez okres 

3 sekund (Jeśli opcja sygnalizacji LED jest włączona).

Zalecenia:
Nie instalować czujki w obszarach z dużymi fluktuacjami temperatury, nie wystawiać na 

bezpośrednie nasłonecznienie, nie instalować w pobliżu grzejników, klimatyzacji czy wentylatorów.

Nie instalować na obszarach gdzie wiatr (ruch powietrza) może powodować przemieszczanie się 

obiektów w polu widzenia czujki.

Nie instalować na obszarach występowania zwierząt większych niż 16kg.

Ważne:
Opcja czujki z ochroną strefy podejścia (NV5-P) jest oddzielnie zamawiana.

Uchwyt SB100 jest oddzielnie zamawiany i pozwala na montaż czujki na suficie i na ścianie.

Przycisk sabotażowy (8) jest wciśnięty gdy obudowa czujki jest zamknięta.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość instalacji

Pobór prądu

Napięcie zasilania

Zasięg

Wyjście alarmowe

Wyjście sabotażowe

Temperatura pracy

Wymiary

Odporność na zakłócenia

Standardy


	Figure 1: NV5 Back Plate
	1. Select detector location using Figure 2 as a guide. The detector must be installed at 2.1m (7.0 ft) or higher.

	Figure 2: Beam Pattern
	2. Loosen the locking screw (9), located at the bottom of the unit.
	3. Separate the front cover from the back plate. Separate the PCB Board from the back plate
	4. On the back plate drill holes for the wire pass-thru (2) and appropriate knockout holes. For wall mount drill holes (3), (10) and (15). For corner mount drill holes (5), (7), (12) and (14). For bracket mount drill hole 4).
	5. Secure back plate to surface. For wall mount, pass wires through hole (2) of the back plate and secure with screws at (3), (10) and (15).
	Figure 3: SB100 Bracket Assembly Installation

	6. Snap the PCB board onto the back plate. Connect wires to terminal board (1) as per Figure 4.
	Figure 4: Terminal Board Wiring

	7. Adjust jumpers (13) for profiles (1-4) and LED ON/OFF (of an alarm) using this table:
	8. Configure sensitivity via trimpot (6), default setting = 3. Adjust from 1 (8m/26.3 ft), 2 (9m/29.5 ft), 3 (10m/32.8 ft),4 (11m/36.1 ft),5 (12m/39.4 ft). Turn the trimpot clockwise to increase sensitivity. Turn the trimpot counterclockwise to decre...
	9. Install front cover onto back plate.
	10. Secure front cover to back plate with locking screw (9).
	11. Perform power up sequence. LED and relay will toggle on/off for 4 seconds. Sensitivity level indication: The LED flashes 1 to 5 times to indicate trimpot position. Jumper setting indication: The LED flashes 1 to 4 times to indicate jumper setting.
	1
	Terminal board
	2
	Wire pass-thru
	3
	Wall mount (knockout)
	4
	Bracket mount (knockout)
	5
	Corner mount (knockout)
	6
	Trimpot (sensitivity 1-5)
	7
	Corner mount (knockout)
	8
	Tamper switch
	9
	Locking screw
	10
	Wall mount (knockout)
	11
	Sensor
	12
	Corner mount (knockout)
	13
	Jumpers (profile/LED)
	14
	Corner mount (knockout)
	15
	Wall mount (knockout)

