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Ανιχνευτής Κίνησης 

ODT-8350DMT & ODT-8250DMT 

O ODT-8350/8250 είναι ένας διπλής τεχνολογίας ανιχνευτής κίνησης. Οι περιοχές ανίχνευσης 

του μικροκυματικού και του πυροηλεκτρικού αισθητήρα αληλοκαλύπτονται και ένα εξελιγμένο 

κύκλωμα ελέγχου εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερμών.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τάση τροφοδοσίας : 12VDC 

Μέγιοτη τάση λειτουργίας (δεν προτείνεται): 24VDC 

Μέγιστο ρεύμα : 62mA 

Επιφάνεια κάλυψης: 12m x 12m 

Βασικές οδηγίες εγκατάστασης 

 

 

 

 

 

 

Βασικές οδηγίες για την εγκατάσταση 

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή ώστε να σκοπεύει κινούμενα αντικείμενα (δρόμο που περνάν 

περαστικοί, αυτοκίνητα, δέντρα, ταμπέλες που κινούνται από τον αέρα κλπ. 

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή ώστε να σκοπεύει κινούμενα στα οποία αντανακλάται άμεσα 

το ηλιακό φως. 

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε επιφάνεια που δέχεται κραδασμούς. 

Η λειτουργία του αισθητήρα μειώνεται σημαντικά. 

Όταν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και ρύθμιση του ανιχνευτή προτείνεται να 

απενεργοποιείστε τα ενδεικτικά led λειτουργίας. 

 

Περιγραφή ακροδεκτών σύνδεσης 

Νο 
ακροδέκτη 

Σύμβολο Περιγραφή 

1 V+ Tάση τροφοδοσίας +12VDC 

2 V- Αρνητικό ακροδέκτης τάσης 
τροφοδοσίας 

3   

4 C Επαφή ρελέ 

5 NC Επαφή ρελέ 

6 ΝΟ1 Επαφή ΝΟ ρελέ με χρονική 
ρύθμιση 

7 C1 Επαφή COM ρελέ με χρονική 
ρύθμιση 

8 NC1 Επαφή NC ρελέ με χρονική 
ρύθμιση 

9 T Επαφή Tamper 

10 T Επαφή Tamper 
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Ρύθμιση ευαισθησίας του μικροκομματικού ανιχνευτή 

Η ευαισθησία του μικροκυματικού ανιχνευτή αυξάνεται όταν 

στρέφεται το ρυθμιστικό προς  τα δεξιά και μειώνεται 

στρέφοντας το προς τα αριστερά. Προσοχή όσο αυξάνεται η 

ευαισθησία του ανιχνευτή τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

ψευδών συναγερμών. Ρυθμίστε τον σε σχέση με τις 

συνθήκες περιβάλλοντος. 

Ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας μέσω των DIP Switch. 

DIP 1 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση του ενδεικτικού LED 

DIP 2 Ευαισθησία του ανιχνευτή PIR 

ON Στάνταρ ευαισθησία 

OFF Μερική μείωση ευαισθησίας 

DIP 3 και 4 Από την έξοδο C όταν διεγείρεται ο ανιχνευτής δίνεται συνέχεια του κυκλώματος 

σε ένα δεύτερο ρελέ (C1/NC1/NO1) του οποίου ο χρόνος ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

DIP3 DIP4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

OFF OFF 2 SEC 

ON OFF 1 MIN 

OFF ON 5 MIN 

ON ON 10 MIN 

 

DIP 5 Επιλογή λειτουργίας AND & OR 

ΟΝ Λειτουργία AND θα πρέπει να διεγερθούν και οι 2 ανιχνευτές για να ενεργοποιηθεί το ρελέ 

του ανιχνευτή. 

OFF Λειτουργία OR, το ρελέ του ανιχνευτή θα ενεργοποιείται είτε ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής 

PIR είτε ο ανιχνευτής MW. 

Έλεγχος λειτουργία και εμβέλειας 

Ενεργοποιήστε το ενδεικτικό LED.  

Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτής περιμένετε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος καλής 

λειτουργίας του. Διασχίστε την περιοχή που θέλετε να καλύπτεται και προς τις δύο 

διευθύνσεις, το ενδεικτικό θα ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα όταν ενεργοποιείται ο 

ανιχνευτής PIR και θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα όταν ενεργοποιείται ο ανιχνευτής MW. 

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Για τον καθαρισμό του περιβλήματος  να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστα υγραμένο με 

νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά σπρέι κλπ μιας και μπορεί να 

καταστρέψετε το περίβλημα των συσκευών.  

• Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr  

•Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216 

4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr  
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• Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει 

να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την 

ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 
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