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1. Innledning

2. Oversikt

PIR Tak er en sensor til bruk for
å oppdage passasje gjennom et
rom eller en gang. Sensoren
monteres i taket og lager en
usynlig avdeling av
rommet/gangen. Ved passasje
igjennom denne avdelingen, vil
sensoren aktiveres.

I pakken

PIR Tak kan ikke benyttes alene,
men må tilkobles en FlexiBlink
sender for å kunne sende
beskjed videre til mottakere. PIR
Tak fungerer kun sammen med
tidsstyrte sendere med display,
samt med vanlige sendere som
ser ut som den på bildet under.

Sensor med tilhørende borrelåstape
og spritserviett.

Utvendig




Figur 1 Sensor

 PIR Tak sensor.
 Skruehull for montering.
 Kontaktplugg - 3,5 mm Jack
for tilkobling til vertsprodukt.
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3. Komme i gang

4. Viktig informasjon

Montere PIR Tak

 Produktet kan rengjøres med
en myk lett fuktet klut.
 Produktet er for innendørs
bruk.
 Temperatur: -10ºC-+40ºC

PIR Tak oppfatter når en person
vandrer gjennom
deteksjonsfeltet.
Deteksjonsfeltet kan tenkes som
en stripe med bredde på ca 1
meter ved montering i 2,5meter
høyde. Lengden på stripen vil
være ca 4 meter i hver retning ut
fra sensoren.
1m
8m

PIR Tak monteres i taket med
medfølgende borrelåstape eller
ved bruk av skruer. Husk å vaske
festepunktet med spritserviett før
montasje.

Resirkulering
Produktet skal
ikke kastes sammen med
restavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser for
avfallsdeponering av elektriske
produkter.
Ved riktig håndtering vil store
deler av produktet kunne
resirkuleres, samtidig som du
skåner miljøet.

5. Tekniske data
Dim. (bxhxd):

180x50x20mm

Viktig
Unngå å montere PIR Tak på
steder der den kan påvirkes av
direkte sollys.
PIR Tak kobles deretter inn i
vertsproduktet med kontaktpluggen. Vær obs på at det kan
ta opp til ett minutt før PIR Tak er
klar til bruk.
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Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

Bevegelse detekteres ikke

Sensor ser ikke i riktig
retning

Juster sensoren slik at
åpningen ser aktuelt
område.
Vent i opp til ett minutt etter
første tilkobling.
Kontroller at vertsprodukt
registrerer aktiviteten. Dette
indikeres forskjellig på
forskjellige typer produkter.
Kontroller at kontakten er
korrekt plugget inn i
vertsproduktet. Dersom
pluggen ikke er satt i
korrekt. Ta den ut, vent 2
minutter og sett inn igjen.

Sensor er ikke klar.
Oppsett i vertsprodukt

Løs tilkobling

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.
For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.

Vestfold Audio AS
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 3347 3347
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