
CCCCYFROWEYFROWEYFROWEYFROWE CZUJKICZUJKICZUJKICZUJKI Z SERIIZ SERIIZ SERIIZ SERII LCLCLCLC



SERIA CZUJEK LCSERIA CZUJEK LCSERIA CZUJEK LCSERIA CZUJEK LC



LCLCLCLC----100100100100----PIPIPIPI

CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI  CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI  CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI  CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI  
ODPORNA NA OBECNOODPORNA NA OBECNOODPORNA NA OBECNOODPORNA NA OBECNOŚĆŚĆŚĆŚĆ ZWIERZZWIERZZWIERZZWIERZĄĄĄĄTTTT



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

OpisOpisOpisOpis

Czujka LC-100-PI to połączenie jakości i konkurencyjnej ceny. Niezawodna detekcja, oraz 
nowoczesny wygląd sprawia, iż czujka idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i 
biurowych. Czujka LC-100-PI posiada także funkcję odporności na zwierzęta o masie do 25kg.

CechyCechyCechyCechy

• Funkcja odporności na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg

• Cyfrowa obróbka sygnału

• Linearna Technologia Obrazu Quad

• Przekaźnik typu „A”

• Regulowany licznik impulsów

• Regulacja czułości czujnika PIR

• Zabezpieczenie antysabotażowe

• Diodowy wskaźnik LED



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:

Metoda detekcji: Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni 
QUAD PIR

Zasilanie: 8.2-16 V=

Pobór pr du: 10mA (maksimum)

Czas nagrzewania: 55-65  sekund

Kompensacja temperaturowa: Tak



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- InstalacjaInstalacjaInstalacjaInstalacja

WybWybWybWybóóóór miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacji

Czujkę należy zainstalować tak, żeby spodziewany ruch intruza był prostopadły 
do kierunku pola widzenia urządzenia. 

Aby uniknAby uniknAby uniknAby uniknąćąćąćąć fafafafałłłłszywych alarmszywych alarmszywych alarmszywych alarmóóóów, podczas montaw, podczas montaw, podczas montaw, podczas montażżżżu czujki LCu czujki LCu czujki LCu czujki LC----100100100100----PI nalePI nalePI nalePI należżżży y y y 
stosowastosowastosowastosowaćććć sisisisięęęę do ponido ponido ponido poniżżżższych zasadszych zasadszych zasadszych zasad::::

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego.

• Nie wolno umieszczać czujki w pobliżu przedmiotów lub obszarów, które 

gwałtownie mogą zmienić swą temperaturę.

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń wytwarzających  

silne strumienie powietrza.

Charakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcji



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- Opis zaciskOpis zaciskOpis zaciskOpis zaciskóóóówwww

Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,T1)  Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,T1)  Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,T1)  Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,T1)  –––– Zaciski sabotażowe normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii dozorowej 

antysabotażowej w centrali alarmowej



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- Opis zaciskOpis zaciskOpis zaciskOpis zaciskóóóówwww

Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  –––– Zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii 
dozorowej centrali alarmowej



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- Opis zaciskOpis zaciskOpis zaciskOpis zaciskóóóówwww

Zacisk 5 (oznaczony EOL)     Zacisk 5 (oznaczony EOL)     Zacisk 5 (oznaczony EOL)     Zacisk 5 (oznaczony EOL)     –––– Zacisk ten nie jest połączony z obwodem czujnika. Jest to wolny zacisk, który 
może być wykorzystany do połączenia rezystora końcowego linii z przewodem 
linii dozorowej, przy stosowaniu pojedynczego rezystora parametrycznego. 



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- Opis zaciskOpis zaciskOpis zaciskOpis zaciskóóóówwww

Zaciski 6 i 7 (oznaczone 12V Zaciski 6 i 7 (oznaczone 12V Zaciski 6 i 7 (oznaczone 12V Zaciski 6 i 7 (oznaczone 12V ----/+)  /+)  /+)  /+)  ---- Zaciski służące do podłączenia zasilania czujki 12V=.



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- WybWybWybWybóóóór trybu pracy czujkir trybu pracy czujkir trybu pracy czujkir trybu pracy czujki

Zworki licznika impulsZworki licznika impulsZworki licznika impulsZworki licznika impulsóóóów (PULSE)w (PULSE)w (PULSE)w (PULSE)

Zworki te służą do ustawienia trybu pracy czujki w zależności od warunków 
środowiskowych w jakich została ona zainstalowana. Czujkę LC-100-PI można 
ustawić na trzy różne tryby pracy:

1. Bardzo stabilne otoczenie (zalecane gdy nie ma 1. Bardzo stabilne otoczenie (zalecane gdy nie ma 1. Bardzo stabilne otoczenie (zalecane gdy nie ma 1. Bardzo stabilne otoczenie (zalecane gdy nie ma zwierzzwierzzwierzzwierząąąątttt))))

2. 2. 2. 2. Umiarkowanie stabilne otoczenie (zalecane gdy  wystUmiarkowanie stabilne otoczenie (zalecane gdy  wystUmiarkowanie stabilne otoczenie (zalecane gdy  wystUmiarkowanie stabilne otoczenie (zalecane gdy  wystęęęępujpujpujpująąąą zwierzzwierzzwierzzwierzęęęęta ta ta ta 

do 15 kg)do 15 kg)do 15 kg)do 15 kg)

3. Stosunkowo wysokie ryzyko wyst3. Stosunkowo wysokie ryzyko wyst3. Stosunkowo wysokie ryzyko wyst3. Stosunkowo wysokie ryzyko wystąąąąpienia fapienia fapienia fapienia fałłłłszywych alarmszywych alarmszywych alarmszywych alarmóóóów w w w 

(zalecane przy zwierz(zalecane przy zwierz(zalecane przy zwierz(zalecane przy zwierzęęęętach do 25 kg)tach do 25 kg)tach do 25 kg)tach do 25 kg)



LCLCLCLC----100100100100----PI PI PI PI ---- Dodatkowe regulacjeDodatkowe regulacjeDodatkowe regulacjeDodatkowe regulacje

Zworka diody (LED)Zworka diody (LED)Zworka diody (LED)Zworka diody (LED)

Dioda LED włączona

Dioda LED wyłączona

Zworka funkcji odpornoZworka funkcji odpornoZworka funkcji odpornoZworka funkcji odpornośśśści na zwierzci na zwierzci na zwierzci na zwierzęęęęta (PET)ta (PET)ta (PET)ta (PET)

Odporność na zwierzęta do:     15kg 25kg

Regulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasięęęęgu (czugu (czugu (czugu (czułłłłoooośśśści) czujnika PIR (SENS)ci) czujnika PIR (SENS)ci) czujnika PIR (SENS)ci) czujnika PIR (SENS)
W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% 
do 100% (fabrycznie ustawiono 84%) należy obracać
potencjometrem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, aby zmniejszyć zasięg należy obracać
potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.



LCLCLCLC----101101101101----CAMCAMCAMCAM

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni 
z zintegrowanz zintegrowanz zintegrowanz zintegrowanąąąą kamerkamerkamerkamerąąąą, odporna na , odporna na , odporna na , odporna na 

obecnoobecnoobecnoobecnośćśćśćść zwierzzwierzzwierzzwierząąąątttt



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

OpisOpisOpisOpis

Czujka LC-101-CAM należy do nowej generacji profesjonalnych czujek pasywnej 
podczerwieni analizujących widmo rozproszone ruchu z monochromatyczną lub 
kolorową kamerą. Czujka LC-101-CAM posiada dodatkowe wyjście przekaźnikowe 
do sterowania rejestratorem wizji w systemie telewizji dozorowej, które w 
momencie aktywacji czujnika PIR może włączyć nagrywanie obrazu z kamery.  

CechyCechyCechyCechy

• Cyfrowa obróbka sygnału

• Linearna Technologia Obrazu Quad

• Funkcja odporności na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg

• Przekaźnik typu „A”

• Zabezpieczenie antysabotażowe

• Diodowy wskaźnik LED

• Zintegrowana kamera



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Specyfikacja techniczna czujnika PIRSpecyfikacja techniczna czujnika PIRSpecyfikacja techniczna czujnika PIRSpecyfikacja techniczna czujnika PIR

Metoda detekcji: Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni 
QUAD PIR 

Zasilanie:               8.2-16 V=

Czas nagrzewania: 55-65 sekund

Pobór prądu: 115mA (kamera mono), 150mA (kamera kolor)

Kompensacja temperaturowa: Tak

Specyfikacja techniczna kamerySpecyfikacja techniczna kamerySpecyfikacja techniczna kamerySpecyfikacja techniczna kamery

Rodzaj: Kolorowa lub czarno-biała

Rozdzielczość: 420 linii TV (PAL, NTSC), 380 LINII (CCIR, EIA)

Wyjście wideo: 1V p-p,  75Ω



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

DostDostDostDostęęęępne modelepne modelepne modelepne modele

LC-101 Bez kamery

LC-101-CAMCLPAL Kamera kolorowa (PAL)

LC-101-CAMCLNTSC Kamera kolorowa (NTSC)

LC-101-CAMBWCCIR Kamera czarno-biała CCIR

LC-101-CAMBW EIA Kamera czarno-biała EIA



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- InstalacjaInstalacjaInstalacjaInstalacja

WybWybWybWybóóóór miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacji

Należy zainstalować czujkę tak, żeby spodziewany ruch intruza był prostopadły 
do kierunku pola widzenia urządzenia. 

Aby uniknAby uniknAby uniknAby uniknąćąćąćąć fafafafałłłłszywych alarmszywych alarmszywych alarmszywych alarmóóóów, podczas montaw, podczas montaw, podczas montaw, podczas montażżżżu czujki LCu czujki LCu czujki LCu czujki LC––––101101101101----CAM  naleCAM  naleCAM  naleCAM  należżżży y y y 
stosowastosowastosowastosowaćććć sisisisięęęę do ponido ponido ponido poniżżżższych zasad:szych zasad:szych zasad:szych zasad:

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego

• Nie wolno umieszczać czujki w pobliżu przedmiotów lub obszarów, które 

gwałtownie mogą zmienić swą temperaturę

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń wytwarzających

silne strumienie powietrza

Charakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcji



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2, , , , T1)  T1)  T1)  T1)  –––– Zaciski sabotażowe normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii 
dozorowej antysabotażowej w centrali alarmowej.



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ---- ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 3 i 4 (oznaczone Audio Zaciski 3 i 4 (oznaczone Audio Zaciski 3 i 4 (oznaczone Audio Zaciski 3 i 4 (oznaczone Audio –––– OUT/GND)  OUT/GND)  OUT/GND)  OUT/GND)  ---- Wyjście sygnału audio, zaciski powinny zostać podłączone 

do wejścia audio w rejestratorze.



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 4 i 5 (oznaczone Video Zaciski 4 i 5 (oznaczone Video Zaciski 4 i 5 (oznaczone Video Zaciski 4 i 5 (oznaczone Video –––– GND/OUT)  GND/OUT)  GND/OUT)  GND/OUT)  ---- Wyjście sygnału wideo, zaciski powinny zostać podłączone do 

wejścia wideo w rejestratorze. 



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 6,Zaciski 6,Zaciski 6,Zaciski 6, 7,7,7,7, 8 (oznaczone NO/COM/NC)  8 (oznaczone NO/COM/NC)  8 (oznaczone NO/COM/NC)  8 (oznaczone NO/COM/NC)  ---- Zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC) i normalnie rozwarte         
(NO). Należy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej i rejestratora 

wizji w systemie telewizji dozorowej.



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 9 i 10 (oznaczone 12 Zaciski 9 i 10 (oznaczone 12 Zaciski 9 i 10 (oznaczone 12 Zaciski 9 i 10 (oznaczone 12 ----/+)  /+)  /+)  /+)  ---- Zaciski służące do podłączenia zasilania czujki 12V= 



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM –––– Regulacje czujkiRegulacje czujkiRegulacje czujkiRegulacje czujki

Płytka drukowana czujki LC-101-CAM wyposażona jest w zespół
przełączników dwustanowych DIP 5 służących do:

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłączniki 1 i 2 czniki 1 i 2 czniki 1 i 2 czniki 1 i 2 –––– regulacja czasu (TIME)regulacja czasu (TIME)regulacja czasu (TIME)regulacja czasu (TIME)

Przełączniki te umożliwiają wybór czasu aktywacji styków NO 
przekaźnika w momencie wystąpienia alarmu (cztery możliwości).

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik cznik cznik cznik 1111 2222

2 sekundy ON ON

15 sekund ON OFF

60 sekund OFF ON

240 sekund OFF OFF

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 3 cznik 3 cznik 3 cznik 3 –––– sterowanie diodsterowanie diodsterowanie diodsterowanie diodąąąą (LED)    (LED)    (LED)    (LED)    

ON – dioda LED włączona

OFF – dioda LED wyłączona



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM –––– Ustawienia czujkiUstawienia czujkiUstawienia czujkiUstawienia czujki

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 4  cznik 4  cznik 4  cznik 4  –––– regulacja czuregulacja czuregulacja czuregulacja czułłłłoooośśśści PIR (PULS)ci PIR (PULS)ci PIR (PULS)ci PIR (PULS)

ON – Niska czułość dla niestabilnego otoczenia

OFF – Wysoka czułość dla otoczenia stabilnego

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 5 cznik 5 cznik 5 cznik 5 –––– regulacja odpornoregulacja odpornoregulacja odpornoregulacja odpornośśśści na zwierzci na zwierzci na zwierzci na zwierzęęęęta (PET)ta (PET)ta (PET)ta (PET)

ON – Odporność na zwierzęta do 15kg

OFF – Odporność na zwierzęta do 25kg



LCLCLCLC----101101101101----CAM CAM CAM CAM –––– Dodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujki

Regulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasięęęęgu (czugu (czugu (czugu (czułłłłoooośśśści) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIR

W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do 
100% (fabrycznie ustawiono 84%) należy obracać potencjometrem 
„„„„PIRPIRPIRPIR”””” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 
zmniejszyć zasięg należy obracać potencjometrem w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Regulacja poziomu gRegulacja poziomu gRegulacja poziomu gRegulacja poziomu głłłłoooośśśśnonononośśśści audioci audioci audioci audio

Do regulacji poziomu głośności należy użyć potencjometru "VOL"."VOL"."VOL"."VOL".
W celu zwiększenia poziomu głośności należy obrócić potencjometr 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W celu 
zmniejszenia poziomu głośności należy obrócić potencjometr w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSSPI GBSSPI GBSSPI GBSS
Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni 

z czujnikiem zbicia szyby,z czujnikiem zbicia szyby,z czujnikiem zbicia szyby,z czujnikiem zbicia szyby,
odporna na obecnoodporna na obecnoodporna na obecnoodporna na obecnośćśćśćść zwierzzwierzzwierzzwierząąąątttt



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

OpisOpisOpisOpis

Czujka LC-102-PI GBSS należy do nowej generacji czujek łączących w sobie funkcję detekcji 
ruchu i zbicia szyby.

CechyCechyCechyCechy

• Funkcja odporności na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg

• Cyfrowa obróbka sygnału

• Linearna Technologia Obrazu QUAD

• Przekaźnik typu „A”

• Regulacja czułości PIR

• Regulowany licznik impulsów

• Zabezpieczenie antysabotażowe

• Niezależne wyjście alarmu dla czujnika zbicia szyby i dla czujnika PIR



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:

Metoda detekcji: Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni 
QUAD PIR

Zasilanie: 8.2 – 16V=

Pobór prądu: 18mA (maksimum)

Czas nagrzewania: 55-65 sekund

Kompensacja temperaturowa: Tak



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— InstalacjaInstalacjaInstalacjaInstalacja

WybWybWybWybóóóór miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacji

Należy zainstalować czujkę tak żeby spodziewany ruch intruza był
prostopadły do kierunku pola widzenia urządzenia.

Aby uniknAby uniknAby uniknAby uniknąćąćąćąć fafafafałłłłszywych alarmszywych alarmszywych alarmszywych alarmóóóów, podczas montaw, podczas montaw, podczas montaw, podczas montażżżżu czujki LCu czujki LCu czujki LCu czujki LC----102102102102----PI GBSS  PI GBSS  PI GBSS  PI GBSS  
nalenalenalenależżżży stosoway stosoway stosoway stosowaćććć sisisisięęęę do ponido ponido ponido poniżżżższych zasad:szych zasad:szych zasad:szych zasad:

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego

• Nie wolno umieszczać czujki w pobliżu przedmiotów lub obszarów, które 

gwałtownie mogą zmieniać swoją temperaturę

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń wytwarzających 

silne strumienie powietrza

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę metalowych drzwi

Charakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcji

Pole detekcji czujki zbicia szybyPole detekcji czujki zbicia szybyPole detekcji czujki zbicia szybyPole detekcji czujki zbicia szyby



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2, T1)  T1)  T1)  T1)  –––– Zaciski sabotażowe normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii dozorowej

antysabotażowej w centrali alarmowej. 



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C)  –––– Zaciski przekaźnika alarmu z czujnika PIR, normalnie zwarte (NC), 

należy podłączyć do linii dozorowej centrali alarmowej.



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zacisk 5 (oznaczony EOL)   Zacisk 5 (oznaczony EOL)   Zacisk 5 (oznaczony EOL)   Zacisk 5 (oznaczony EOL)   –––– Zacisk ten nie jest połączony z obwodem czujnika. Jest to wolny zacisk, który 
może być wykorzystany do połączenia rezystora końcowego linii z przewodem 

linii dozorowej, przy stosowaniu pojedynczego rezystora parametrycznego. 



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C) Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C) Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C) Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C) –––– Zaciski przekaźnika alarmu z czujnika zbicia szyby, normalnie zwarte (NC), 

należy podłączyć do linii dozorowej centrali alarmowej.



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V ----/+)  /+)  /+)  /+)  ---- Zaciski służące do podłączenia zasilania czujki 12V=.



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— DziaDziaDziaDziałłłłanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szyby

DziaDziaDziaDziałłłłanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szybyanie czujnika zbicia szyby

Czujnik zbicia szyby w czujce LC-102-PI GBSS wejdzie w stan alarmu jeżeli wykryje jeden z sygnałów:

• Fali uderzeniowej (infradźwięki)

• Zbicia szyby

Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa 

Zdarzenie to występuje w momencie uderzenia w powierzchnię szklaną, jeszcze przed jej zbiciem, zdarzeniu 
temu towarzyszy seria sygnałów o niskiej częstotliwości.

Zbicie szybyZbicie szybyZbicie szybyZbicie szyby

Zdarzenie to występuje w momencie zbicia szyby, towarzyszy mu seria sygnałów o wysokich częstotliwościach.



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szyby

Regulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrząąąąssssóóóów w w w 

Krok 1:Krok 1:Krok 1:Krok 1: W celu ustawienia czułości na uderzenie należy umieścić
zworkę na pozycji „SHOCK TEST”.

Krok 2:Krok 2:Krok 2:Krok 2: Następnie należy delikatnie uderzać w powierzchnię chronioną
i obracać potencjometrem „SHOCK CALL” w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia czułości, a w kierunku 
przeciwnym w celu jej zmniejszenia do momentu, w którym każde 
uderzenie będzie powodować zaświecenie zielonej i czerwonej diody 
LED.

Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści na zbicie szyby ci na zbicie szyby ci na zbicie szyby ci na zbicie szyby 

Krok 1:Krok 1:Krok 1:Krok 1: W celu ustawienia czułości na zbicie szyby należy założyć
zworkę na pozycję „GLASS TEST”. 



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szybyci czujnika zbicia szyby

Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści na zbicie szyby (cd)ci na zbicie szyby (cd)ci na zbicie szyby (cd)ci na zbicie szyby (cd)

Krok 2:Krok 2:Krok 2:Krok 2: Następnie należy użyć symulatora dźwięku tłuczonego 
szkła DSC AFT-100 w trybie manualnym. W celu zwiększenia 
czułości należy obracać potencjometrem „GLASS CALL” w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by zmniejszyć czułość
należy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Należy regulować potencjometrem do 
momentu gdy diody LED żółta i czerwona będą się zapalały przy 
każdym dźwięku tłuczonego szkła.

Uwaga!: Po pomyUwaga!: Po pomyUwaga!: Po pomyUwaga!: Po pomyśśśślnym ukolnym ukolnym ukolnym ukońńńńczeniu regulacji naleczeniu regulacji naleczeniu regulacji naleczeniu regulacji należżżży umiey umiey umiey umieśśśścicicicićććć
zworkzworkzworkzworkęęęę w pozycji w pozycji w pozycji w pozycji „„„„NORMALNORMALNORMALNORMAL””””



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— Dodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujki

Płytka drukowana czujki LC-102-PI GBSS wyposażona jest w zespół
przełączników dwustanowych DIP 4 służących do:

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 1 cznik 1 cznik 1 cznik 1 –––– WWWWłąłąłąłączanie/Wyczanie/Wyczanie/Wyczanie/Wyłąłąłąłączanie diody (LED)czanie diody (LED)czanie diody (LED)czanie diody (LED)

ON – Dioda LED włączona

OFF – Dioda LED wyłączona

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 2 cznik 2 cznik 2 cznik 2 –––– Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści na zbicie szyby (AUDIO)ci na zbicie szyby (AUDIO)ci na zbicie szyby (AUDIO)ci na zbicie szyby (AUDIO)

ON – Niska czułość (małe pomieszczenia)

OFF – Wysoka czułość

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 3 cznik 3 cznik 3 cznik 3 –––– Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści PIR (PULSE)ci PIR (PULSE)ci PIR (PULSE)ci PIR (PULSE)

ON – Wysoka czułość (otoczenie stabilne)

OFF – Niska czułość (otoczenie niestabilne)

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 4 cznik 4 cznik 4 cznik 4 –––– Regulacja odpornoRegulacja odpornoRegulacja odpornoRegulacja odpornośśśści na zwierzci na zwierzci na zwierzci na zwierzęęęęta (PET)ta (PET)ta (PET)ta (PET)

ON – Odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 15kg

OFF – Odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg



LCLCLCLC----102102102102----PI GBSS PI GBSS PI GBSS PI GBSS ———— Dodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujkiDodatkowe regulacje czujki

Regulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasięęęęgu (czugu (czugu (czugu (czułłłłoooośśśści) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIR

W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie 
od 68% do 100% (fabrycznie ustawiono 84%) należy 
obracać potencjometrem „PIR CALL” w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 
zmniejszyć zasięg należy obracać potencjometrem 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.



LCLCLCLC----103103103103----PIMSKPIMSKPIMSKPIMSK

Dualna czujka ruchu, odporna na obecnoDualna czujka ruchu, odporna na obecnoDualna czujka ruchu, odporna na obecnoDualna czujka ruchu, odporna na obecnośćśćśćść
zwierzzwierzzwierzzwierząąąąt z t z t z t z funkcjfunkcjfunkcjfunkcjąąąą antymaskingantymaskingantymaskingantymaskinguuuu



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

OpisOpisOpisOpis

Czujka LC-103-PIMSK wykorzystuje łączoną technologię detekcji podczerwieni i 
detekcji mikrofalowej. Uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje 
dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) 
zostaną naruszone w tym samym czasie. 

Unikalna funkcja „antymaskingu” gwarantuje ochronę czujki przed niepożądanym 
zbliżaniem się do niej i próbami jej maskowania w odległości 0,8 m i bliżej.

CechyCechyCechyCechy

• Funkcja antymaskingu

• Technologia detekcji mikrofalowej

• Regulacja sygnału mikrofalowego

• Regulacja czułości czujnika PIR

• Funkcja odporności na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg

• Przekaźnik typu „A”

• Zabezpieczenie antysabotażowe



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:

Metoda detekcji: Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni 
QUAD PIR z mikrofalowym impulsowym 
czujnikiem Dopplera

Zasilanie: 8.2-16 V=

Pobór prądu: 25.5mA (maksimum)

Czas nagrzewania: 55-65  sekund

Kompensacja temperaturowa: Tak

Diodowy wskaDiodowy wskaDiodowy wskaDiodowy wskaźźźźnik LED:nik LED:nik LED:nik LED:

Czerwona dioda LED – Alarm

Zielona dioda LED – Naruszenie czujnika PIR

Żółta dioda LED – Naruszenie czujnika mikrofalowego



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— InstalacjaInstalacjaInstalacjaInstalacja

WybWybWybWybóóóór miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacji

Należy zainstalować czujkę tak żeby spodziewany ruch intruza był prostopadły do 
kierunku pola widzenia urządzenia.

Aby uniknąć fałszywych alarmów, podczas montażu czujki LC-103-PIMSK należy 
stosować się do poniższych zasad:

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego.

• Nie wolno umieszczać czujki w pobliżu przedmiotów lub obszarów, które 

gwałtownie mogą zmieniać swą temperaturę.

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń wytwarzających 

silne strumienie powietrza.

Charakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcjiCharakterystyka detekcji



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2,Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2, T1)   T1)   T1)   T1)   –––– Zaciski sabotażowe normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii 

dozorowej antysabotażowej w centrali alarmowej. 



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C) Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C) Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C) Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC/C) –––– Są to zaciski wyjściowe przekaźnika alarmowego antymaskingu, 
normalnie zwarte (NC).



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zacisk 5 (oznaczony EOL)  Zacisk 5 (oznaczony EOL)  Zacisk 5 (oznaczony EOL)  Zacisk 5 (oznaczony EOL)  –––– Zacisk ten nie jest połączony z obwodem czujnika. Jest to wolny zacisk, który 
może być wykorzystany do połączenia rezystora końcowego linii z przewodem 
linii dozorowej, przy stosowaniu pojedynczego rezystora parametrycznego.



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C)  Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C)  Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C)  Zaciski 6 i 7 (oznaczone NC/C)  –––– Zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), należy podłączyć

do linii dozorowej centrali alarmowej.



LCLCLCLC----103103103103----PIMSK PIMSK PIMSK PIMSK ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V ----/+)  /+)  /+)  /+)  ---- Zaciski służące do podłączenia zasilania czujki 12V=.



LCLCLCLC----103103103103----PIMSKPIMSKPIMSKPIMSK ---- Ustawienia czujkiUstawienia czujkiUstawienia czujkiUstawienia czujki

Płytka drukowana czujki LC-103-PIMSK wyposażona jest w zespół
przełączników dwustanowych DIP 4 służących do:

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 1 cznik 1 cznik 1 cznik 1 –––– WWWWłąłąłąłączanie/Wyczanie/Wyczanie/Wyczanie/Wyłąłąłąłączanie diody (LED)czanie diody (LED)czanie diody (LED)czanie diody (LED)

ON – Dioda LED włączona

OFF – Dioda LED wyłączona

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 2 cznik 2 cznik 2 cznik 2 –––– Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja „„„„antymaskinguantymaskinguantymaskinguantymaskingu”””” (AM)(AM)(AM)(AM)

ON – ochrona przed maskowaniem czujki w odległości 0,4 m i bliżej

OFF – ochrona przed maskowaniem czujki w odległości 0,8 m i bliżej

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 3 cznik 3 cznik 3 cznik 3 –––– Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści PIR (PIR)ci PIR (PIR)ci PIR (PIR)ci PIR (PIR)

ON – Wysoka czułość

OFF – Niska czułość

PrzePrzePrzePrzełąłąłąłącznik 4 cznik 4 cznik 4 cznik 4 –––– Funkcja odpornoFunkcja odpornoFunkcja odpornoFunkcja odpornośśśści na zwierzci na zwierzci na zwierzci na zwierzęęęęta (PET)ta (PET)ta (PET)ta (PET)

ON – Odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 15kg

OFF – Odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 25kg



LCLCLCLC----103103103103----PIMSKPIMSKPIMSKPIMSK———— Dodatkowe regulacjeDodatkowe regulacjeDodatkowe regulacjeDodatkowe regulacje

Regulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasięęęęgu (czugu (czugu (czugu (czułłłłoooośśśści) mikrofalici) mikrofalici) mikrofalici) mikrofali

W celu zwiększenia zasięgu wykrywania mikrofali w zakresie od 40% 
do 100% należy obracać potencjometrem „„„„MWMWMWMW”””” w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg należy obracać
potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Regulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasiRegulacja zasięęęęgu (czugu (czugu (czugu (czułłłłoooośśśści) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIRci) czujnika PIR
W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do 100% 
(fabrycznie ustawiono 84%) należy obracać potencjometrem „„„„PIRPIRPIRPIR”””” w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg 
należy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 



LCLCLCLC----105105105105----DGBDGBDGBDGB

Czujka zbicia szybyCzujka zbicia szybyCzujka zbicia szybyCzujka zbicia szyby



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

OpisOpisOpisOpis

Czujka LC-105-DGB należy do nowej generacji czujek zbicia 
szyby. Czujka LC-105-DGB oprócz ulepszonej detekcji 
tłuczenia szkła wykrywa także cięcie szkła diamentem. 

CechyCechyCechyCechy

• Zabezpieczenie antysabotażowe

• Kompaktowy kształt

• Detekcja unikalnego rodzaju dźwięku emitowanego 
przy zbiciu lub cięciu szkła

• Czujnik o wysokiej selektywności częstotliwości  
dźwięku

• Oddzielna regulacja czujnika infradźwięków i zbicia 
szyby



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka

Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 9-16V=

Pobór prądu: 40mA

ZasiZasiZasiZasięęęęg detekcji:g detekcji:g detekcji:g detekcji:

Tafla szklana 10m (maksymalnie)

Szkło hartowane 10m (maksymalnie)

Szkło laminowane 8m (maksymalnie)

Szkło zbrojone 8m (maksymalnie)

Szkło powlekane 8m (maksymalnie)

Podwójna tafla 8m (maksymalnie)

Cięcie diamentem 3m (maksymalnie)

Wymiary szkWymiary szkWymiary szkWymiary szkłłłła:a:a:a: 0.3m x 0.3m - minimum 

3m x 3m - maksimum

GruboGruboGruboGrubośćśćśćść szkszkszkszkłłłła:a:a:a: 2.4mm do 6.4mm 



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— InstalacjaInstalacjaInstalacjaInstalacja

WybWybWybWybóóóór miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacjir miejsca instalacji

Czujki serii LC-105-DGB mogą być montowane zarówno na suficie jak też i na 
ścianie.   

W celu poprawnej pracy urzW celu poprawnej pracy urzW celu poprawnej pracy urzW celu poprawnej pracy urząąąądzenia naledzenia naledzenia naledzenia należżżży stosoway stosoway stosoway stosowaćććć sisisisięęęę do ponido ponido ponido poniżżżższych zasadszych zasadszych zasadszych zasad:

• Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę metalowych drzwi.

• Czujkę należy zamontować w bezpośrednim polu widzenia chronionych szyb.   

Miejsce montaMiejsce montaMiejsce montaMiejsce montażżżżuuuu

• Sufit

• Ściana

Pole detekcjiPole detekcjiPole detekcjiPole detekcji



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 1 i 2 (oznaczone 12 Zaciski 1 i 2 (oznaczone 12 Zaciski 1 i 2 (oznaczone 12 Zaciski 1 i 2 (oznaczone 12 ----/+)  /+)  /+)  /+)  ---- Zaciski służące do podłączenia zasilania czujki 12V=



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— ZaciskiZaciskiZaciskiZaciski

Zaciski 3 i 4 (oznaczone T1/T2)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone T1/T2)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone T1/T2)  Zaciski 3 i 4 (oznaczone T1/T2)  ---- Zaciski sabotażowe normalnie zwarte (NC), należy podłączyć do linii 

dozorowej antysabotażowej w centrali alarmowej.



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— TerminalsTerminalsTerminalsTerminals

Zaciski 5 i 6 (oznaczone NC/C)  Zaciski 5 i 6 (oznaczone NC/C)  Zaciski 5 i 6 (oznaczone NC/C)  Zaciski 5 i 6 (oznaczone NC/C)  –––– zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), należy podłączyć

do linii dozorowej centrali alarmowej.



LCLCLCLC----105105105105----DGB DGB DGB DGB ———— Regulacje czujkiRegulacje czujkiRegulacje czujkiRegulacje czujki

Regulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrzRegulacja czujnika wstrząąąąssssóóóów w w w 

Krok 1:  Krok 1:  Krok 1:  Krok 1:  W celu ustawienia czułości na uderzenie należy umieścić zworkę złącza 
„SHOCK” na pozycję ON.

Krok 2: Krok 2: Krok 2: Krok 2: Następnie należy delikatnie uderzać w powierzchnię chronioną i obracać
potencjometrem „SENS” w celu regulacji czułości do momentu, w którym każde 
uderzenie będzie powodować zaświecenie zielonej diody LED.

Regulacja czuRegulacja czuRegulacja czuRegulacja czułłłłoooośśśści na zbicie szyby ci na zbicie szyby ci na zbicie szyby ci na zbicie szyby 

Krok 1: Krok 1: Krok 1: Krok 1: W celu ustawienia czułości na zbicie szyby należy umieścić zworkę złącza 
„SHOCK” na pozycję ON.

Krok 2: Krok 2: Krok 2: Krok 2: Następnie należy użyć symulatora dźwięku tłuczonego szkła DSC AFT-100 
w trybie manualnym. W celu wyregulowania czułości na zbicie szyby należy 
obracać potencjometrem „SENS” . Regulować potencjometrem do momentu gdy 
diody LED:  żółta, czerwona i zielona będą się zapalały przy każdym dźwięku 
tłuczonego szkła.

Uwaga!: Po zakoUwaga!: Po zakoUwaga!: Po zakoUwaga!: Po zakońńńńczeniu regulacji naleczeniu regulacji naleczeniu regulacji naleczeniu regulacji należżżży umiey umiey umiey umieśśśścicicicićććć zworkzworkzworkzworkęęęę w pozycji w pozycji w pozycji w pozycji „„„„NORMALNORMALNORMALNORMAL””””


