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PIR-sensor

BEL-PIR90 
Passiv infraröd detektor (PIR)   
Känner av t.ex. personrörelser
Inomhustillämpningar
Smart-house-utgång
Funktionsavstånd: 0 - 10 m
Funktionsvinkel: 90° (10 m)

 Gångtest: LED-indikation på I/O 5
 Kanalkodning av BGP-COD-BAT
 Spänningsmatas av smart-house
 Levereras med förprogrammerad adresser på I/O 1 och I/O 5

Spänningsmatning              Spänningsmatas av smart-
house 
 Nominell driftsström LED AV < 1,5 mA 
 Nominell driftsström LED PÅ < 3,0 mA

SPECIFIKATIONER FÖR MATNING
Manöverspänning   
=Av smart-house   BEL-PIR90 

BESTÄLLNINGSNUMMER

Kanalprogrammering   BGP-COD-BAT

Kanaltilldelning   3 kanaler, fritt programmerbara 
    I/O 1: Förprogrammerad till  
    adress N6 
    I/O 2: Inte programmerad 
    I/O 5: Förprogrammerad till  
    adress N6

Fördröjning ström PÅ  Typ. 1 min. Det är därför  
    lämpligt att låta enheten vara   
    ansluten till smart-house

Indikering vid aktivering  LED, röd

Miljö 
 Skyddsklass  IP 40 För inomhustillämpningar 
 Driftstemperatur         -10° till +50°C   
 Förvaringstemperatur           -30° till +70°C 

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Anslutning  Skruvterminaler 
 Max. antal ledningar i terminaler 4 x 0,75 mm2 
  Terminal D+.                        Smart-house-signal 
  Terminal D-                   Smart-house-signal

Anslutning  Skruvterminaler 
 Maximal ledning i terminaler  4 x 0,75 mm2

  Terminal D+.                        Signal
  Terminal D-                   Vanlig

Material   
 Hus Färg Off-white 
 Lins  Polyetylen

Dimensioner (BxHxD)  84 x 84 x 48 mm

Vikt  Ca 150 g

Ingångar       PIR på I/O 1
 Lins  Dubbla avkänningszoner
  Segment  24
  Nivåer  3
  Vinkel  90°
 Funktionsavstånd  ≤ 10 m (se strålningsdiagram)

INGÅNGSSPECIFIKATIONER
 Våglängd  7 till 14 µm  
 Ingångsavkänningshastighet  0,5 till 5 pulser/s 
 Standardkanalstatus   
  Slå AV (Position P)  NO 
  Switch ON (Position A)   NC 
 I/O nummer 2  Statussignal (Alltid aktiv   
    när en kanal kodas till I/O 2)
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PIR-sensor

BEL-PIR90

BEL-PIR90 är en 1-ka nals monostabil sändare med PIR-detektor, som 
fun ge rar via en dubbel-el e mentdetektor.

Sändaren aktiveras vid plötsliga temperaturförändringar (oftast i form 
av värmestrålning från en per son) relativt bak grundsstrålningen. Så led-
es  kan sändaren användas för PÅ/AV-kopp ling av belysning, luftkon-
di tion ering, tjuvlarm och liknande. BEL-PIR90 aktiveras om en person 
rör sig inom en de tek tionszon.

Om I/O 1 och I/O 5 är kodade till samma kanal slås LED:en PÅ när PIR 
aktiveras och för blir PÅ i ca 2 sek. Sedan följer en icke-triggertidspe ri-
od på 2 sek. in nan PIR och LED kan ak ti ver as igen.

Om brytaren för standardkanalstatus är i po si tion P ändrar PIR ka nal-
statusen till PÅ om den no terar en förändring i tem per a turen. Om bry-
taren för sta ndardka nalstatus är i position A änd rar PIR kanalstatusen 
till AV om den noterar en förändring i tem per a turen.

Långsamma rörelser mellan zoner som ger en avkänningshastighet på 

DRIFTSLÄGE 
mindre än 0,5 pulser/sek. känns inte av. Inte heller kommer snabba 
rörelser som re sult erar i en avkänningshastighet på mer än 5 pulser/
sek. att kännas av. Eftersom BEL-PIR90 är en passiv enhet kan flera 
de tek torer placeras i samma rum utan att på ver ka varandra.

Statussignal
Om en kanal är kodad på I/O 2 så sänder den så länge PIR är ansluten 
till smart-house.

Modulen ska inte in stalleras på följande plat ser:
a) Utomhus:
b) På platser som exponeras av solljus eller för helljus från motorfor- 
 don där ljuset riktas rakt mot sensorn.
c) På platser som exponeras av di rekt luftflöde från element eller  
 luftkonditionering.
d) På platser där snabba tem per a turförändringar förekommer.
e) På platser som exponeras av kraft ig vibration.
f) Nära glas eller andra ob jekt som kan reflektera den infraröda  
 strålningen.

STRÅLNINGSDIAGRAM (M)

En avkänningszon

Obs:
PIR lutar 14°

Diagrammet visar relationen mellan avkänningsvin-
kel och funktionsavstånd.


