
Tämä oh je ei ole tar koi tet tu käy tet tä väk si suun nit -
te lun poh ja na!

Varoi tam me tä män tun nis ti men asen ta mi -
ses ta il man tek nii kan hy vää tun te mus ta.

1. Joh dan to

PD2200 on pas sii vi nen liik keen tun nis tuk seen tar koi tet -
tu in fra punatun nis tin (pas sii vi nen IR-tun nis tin). Sinä on
hy vin herk kä py roelekt ri nen an tu ri, jo ka rea goi läm -
pösätei lyn muu tok siin. PD2200-mik ro proses so rin elekt -
roniik ka ja oh jel mis to on suun ni tel tu ni men omaan liik -
keen tun nis tuk seen.

Ohjel mis to ana lysoi py roelekt ri ses tä an tu riosas ta tu le -
van sig naa lin ja mit taa ko hinatason se kä sig naa lin voi -
mak kuu den ja puls sisum man. Puls sisum ma on hi -
taam pi mit taus menetel mä, jo ka ha vait see läs nä olon ti -
las sa, jos sa on vä hän lii ket tä, mi kä puo les taan ai he ut -
taa heik ko ja sig naa le ja.

Valin ta kyt ki men avul la sig naa lin kä sit te ly voi daan so -
peut taa sen mu kaan, on ko ti las sa pal jon tai vä hän lii -
ket tä. 

Sisään ra ken net tua va lo ken noa voi daan käyt tää es tä -
mään käyn nis ty mi nen asen nuk sis sa, joi hin tu lee riit tä -
väs ti päi vän va loa.

Tun nis ti men lins si ke rää läm pösätei lyn eri ken tis tä an -
tu riosaan. Eri tyyp pi siin ti loi hin (toi mis tot, käy tä vät, ur -
hei lu hal lit, ali kul ku käy tä vät ym.) on mo nia eri lai sia lins -
se jä.

Hen ki lön kul kies sa tie tyn ken tän poik ki syn tyy an tu -
riosas sa voi ma kas sig naa li. Myös lii kut ta es sa tie tys sä
ken täs sä (tun nis ti mes ta pois päin ja tun nis ti meen päin
ken tän suun nas sa) syn tyy käy tän nös sä heik ko sig naa -
li. Tämän vuok si tun nis tin on si joi tet ta va si ten, et tä kul -
ku ta pah tuu lins sin ken tän poik ki (90o). 

Tun nis ti men si joit ta mi nen kul maan on mel kein ai na 
pa ras mah dol li nen ta pa. 

2. Kytkentä – säätö

Kotelon avaaminen

Kote lo ava taan kes kel tä
ylös päin tai alas päin ruu vi -
meis se lil lä vään tä mäl lä.

Kat so ku vaa!

Kytkentänastat

Rele: NO (nor maa lis ti au ki), C (yh tei nen), NC (nor maa -
lis ti sul jet tu)

Vapaas ti vaih ta va re le. Tun nis tus oi kosul kee C:n ja
NO:n. Ase te tun vii veen jäl keen re le pääs tää ja kos ket -
ti met C ja NO avau tu vat.
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Syöt tö: + - Tun nis ti meen syö te tään ta sa vir ta 10 – 16
VDC. Sopi va vir ta läh de on EXE2000.

Jän ni tet tä kyt ket tä es sä kes tää kor kein taan kak si
mi nuut tia en nen kuin tun nis tin va ka voi tuu ja toi mii.

TP: Tes ti pis te 0 – 5 VDC

Jos tun nis ti meen kyt ke tään di gi taa li nen yleis mit ta ri ja
mi ta taan – ja TP:n vä li nen jän ni te, se on sig naa li voi -
mak kuu den mit ta. Herk kyy den sää tö ei vai ku ta tä hän
sig naa li läh töön.

• Alhai sel la ko hinatasol la voi daan odot taa jän nit teen 
ole van al le 0,3 VDC

• Voi mak kaan sig naa lin tun nis tuk ses sa jän ni te on lä -
hel lä 5 VDC

• Mak si maa li sel la herk kyy del lä on yk sit täis puls sin lii -
paisukyn nys noin 0,6 VDC

Sil taus kap pa leet

”LED” (va lo diodi): Sil taus kap pa leen ol les sa asen nos -
sa ”On” va lo diodi syt tyy tun nis tuk sen ta pah tues sa.
Asen nos sa ”Off” va lo diodi ei sy ty tun nis tuk sen ta pah -
tues sa. Valo diodi pi tää kyt keä pois hie nosää dön jäl -
keen va hin gon te on vaa ran mi ni moi mi sek si.

Sil taus nas taa käy te tään myös ken tänil maisin diodin
BL-1 lii tän tään tun nis tusaluet ta sää det tä es sä.

”Occu pan cy Acti vi ty” (lii ke tyyp pi):

• ”Low/Offi ce” Käy te tään ti lois sa, jois sa teh dään työ tä 
pai kal laan is tuen, esim. toi mis tois sa, tie tyis sä va ras to ti -
lois sa ja kir jas tois sa. Herk kyys li sään tyy, kun tun nis ti -
men re le ve tää.

• ”Acti vi ty High” Käy te tään ti lois sa, jois sa ih mi set vii -
py vät vain ly hy en ai kaa, esim. käy tä vil lä ja ali kul ku käy -
tä vil lä, ts. hy vin mää ri tel lyis sä lä pi kul ku pai kois sa. 

Poten tiomet rit

Time (ai ka): Vii ve re leen pääs töön vii mei sen tun nis tuk -
sen jäl keen. Ase tus vä li 2 se kun nis ta 20 mi nuut tiin.

Sen si ti vi ty (herk kyys): Poten tiomet ril lä ase te taan
suo ran sig naa li voi mak kuu den herk kyys, puls sisum ma
ja herk kyys vä häi sen liik keen asen nos sa (Acti vi ty
Low/Offi ce).
PD2200 sää tää myös it se herk kyy den to del li sen ko -
hinatason mu kaan.

Pho to cell (va lo ken no): Valo ken no es tää ai no as taan
va lais tuk sen syt ty mi sen sil loin, kun on ase tet tua ar voa
pi meäm pää. Kun tun nis ti men re le ve tää, on va lo ken no -
toi min to kyt ket ty nä pois toi min nas ta.
Kun po ten tiomet ri on asen nos sa ”min.”, on va lo ken no -
toi min to sul jet tu na. Kun po ten tiomet riä vään ne tään
mak si mia koh ti, siir tyy tun nis tin va lo diodi osoit ta maan
va lo ken non ti laa. Valo ken nol la sää de tään, mil lä va lais -
tus tasol la va lo ken non pi tää luk kiu tua. Valo ken no välk -
kyy no peas ti, kun se es tää sy ty tyk sen ja hi taas ti, kun
se ei es tä si tä.
Valo diodi pa laa nor maa li toi min toon 30 se kun nin ku lut -
tua sää dön suo rit ta mi ses ta.

Logiik ka mo duu le ja käy tet tä es sä pi tää va lo ken no -
toi min non ol la sul jet tu (ti la Off).

Pystykulman säätö

Tun nis tus ken tän pys ty kul man sää tö ta pah tuu pii ri kort -
tia ylös ja alas työn tä mäl lä. Asteik ko osoit taa lins sin
ylä ken tän ja aja tel lun vaa ka lin jan vä li sen kul man. Jos
pii ri kort tia työn ne tään ylös päin, tun nis tus kent tä las kee
ja päin vas toin.

Pii ri kor tin pys tysää tö on teh dasase tuk se na – 5o.

HUOM! Tun nis tin ei toi mi il man lins siä!

3. Linssin valinta

PD2200:an on mo nia eri lai sia eri tar koi tuk siin käy tet tä -
viä lins se jä. Kauas kan ta vat lins sit esim. enin tään 80 m 
pi tui siin käy tä viin (lins si 41 tai 43). Lins sit, jois sa on
mo nia lä hek käin si jait se via kent tiä, esim. luok ka huo -
nei siin (lins si 51).

Kaik ki lins sit on ku vat tu tun nis tus kä si kir jas sa.

PD2200:n va kiolins si on nro 15. Sii nä on 58 tun nis tus -
kent tää kol mes sa ker rok ses sa. Tun nis tus alue on 
40 x 40 m ja tun nis tin voi daan si joit taa kul maan.
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4. Linssin vaihto ja säätö 

Linssin vaihto

1. Pai na lins sin lu ki tus ir ti tun nis tin ko te lon si säl tä päin

2.Ota pois van ha lins si

3.Ase ta uu si lins si pai kal leen uur ret tu puo li ulos päin.
Lins sin mer kin nän pi tää ol la yl hääl lä oi keas sa kul mas -
sa (edes tä päin kat soen).

Lins sin sää tö

Ken tänil maisin diodin BL-1 avul la voi näh dä tun nis ti men 
tun nis tus ken tän. Suo si tel laan eri tyi ses ti kau as kan ta via 
lins se jä käy tet tä es sä.

Pys ty kul ma sää de tään siir tä mäl lä pii ri kort tia ylös/alas.

Vaa ka kul ma sää de tään siir tä mäl lä lins siä oi keal le tai
va sem mal le.

Lins siosan ver ho ami nen

Lins siosa voi daan ver ho ta tun nis tus alu een ra jaa mi sek -
si. Saman tyyp pi nen alu miinifo lioteip pi, jo ta käy te tään
ik kunois sa mur tu mis suoja na, es tää 100 % läm pösätei -
lyn.

5. Sig naa lin kä sit te ly

PD2200:sa on mik ro proses so ri, jo ka ana lysoi py -
roelekt ri sen an tu rin sig naa le ja. Mik ro proses so ris sa ole -
vat al go rit mit las ke vat jat ku vas ti yk sit täis puls se ja, puls -
sisum maa ja ko hinatasoa.

Yksit täis puls si on käy tän nös sä se me ne tel mä, jo ta
käy te tään esim. jon kun tul les sa ti laan. Se on no pea
me ne tel mä, jo ka sy tyt tää va lais tuk sen tu losig naa lin ol -
les sa riit tä vän voi ma kas.

Puls sisum ma on hi taam pi mit taus menetel mä, jo ka tar -
vit see pi dem män ajan ih mi sen tun nis ta mi seen. Sitä
käy te tään esim. toi min nan ol les sa pai kal laan py sy vää,
jol loin hei kot sig naa lit ei vät ulo tu yk sit täis puls si tasol le.

Herk kyys ase te taan
po ten tiomet ril lä ”Sen -
si ti vi ty”.

PD2200 sää tää myös herk kyy den au to maat ti ses ti ar vi -
oi dun ko hinatason mu kaan. Tun nis ti men ha vait se man
liik keen jäl keen saat taa ku lua 1 – 2 mi nuut tia en ne kuin 
tun nis tin li sää herk kyyt tään. Tun nis tin voi täl löin muut -
taa herk kyyt tä kor kein taan 20 % ase te tus ta ar vos ta.

Sil taus kap pa leel la ”Acti vi ty High/Low – Offi ce” voi daan
tun nis tin so peut taa ky sei seen ym pä ris töön.

Tilois sa, jois sa ajoit tain lii ku taan vä hän, voi tun nis tin pi -
tää va lais tuk sen pa la mas sa pi dem män ai kaa sil loin,
kun se ei ole oi kein var ma sii tä, on ko jo ku vie lä ti las sa.

6. Käyttöönotto

Tar kis tus lis ta

Seu raa via ky sy myk siä pi tää miet tiä ai na jo kai sen asen -
nuk sen osal ta:

1.Käy te tään kö oi ke aa tun nis tin ta?

2.Onko se oi keas sa kul mas sa?

3.Onko se oi keal la kor keudel la?

4.Käy te tään kö oi keata lins siä?

5.Käy te tään kö oi keata lo giik kayk sik köä?

6.Onko vir ta läh de oi kein mi toi tet tu tun nis ti mia, re -
let tä ja lo giik kaa var ten?

7 Onko asen nuk sen lop pusää töön oi ke at tie dot ja
apu vä li neet?
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Lisäksi pitää vastata myös seuraaviin valolähteitä
koskeviin kysymyksiin:

1. Onko valolähde oikeantyyppinen?
2. Onko valolähteen ohjaus oikea?
3. Onko käyttölaite oikeantyyppinen?

Jos vas taus kaik kiin tar kis tus lis tan ky sy myk siin on
myön tei nen, voit jat kaa käyt töönot toa.

• Tar kis ta jän ni te, po la ri teet ti ja kyt ke vir ta.

• Kään nä po ten tiomet ri ”Pho to cell” asen toon ”Off”. 
Jos va lo ken no ei ole kyt ket ty nä, sen on ai na ol ta va
asen nos sa ”Off”. Kat so va lo ken noa käy tet tä es sä koh -
taa ”Valo ken no”.

• Kään nä vii ve po ten tiomet ril lä ”Time” asen toon ”Min”.

• Suo ri ta kä ve ly tes ti ko ko tun nis tus alu eel la. Huo maa!
Lins sin pi tää ol la pai kal laan. Sää dä tar vit ta es sa pys ty-
ja vaa kasuun nas sa.

• Käve ly ko keen ja sää tä mi sen jäl keen ase te taan ai ka
mah dol li sim man ly hy ek si. Dynaa mi sen va lais tuk sen ol -
les sa ky sees sä esim. por rashuo neis sa ja käy tä vis sä
vii veen pi tää ol la 1 – 2 mi nuut tia. Muis sa so vel luk sis sa
esim. luok ka huo neis sa ja au to tal leis sa ai ka pi tää aset -
taa 6 – 8 mi nuu tik si tai va lo läh teen val mis ta jan suo si -
tus ten mu kai ses ti.

• Kyt ke va lo diodi pois sää dön suo rit ta mi sen jäl keen
(ks. ”Sil taus kap pa leet”) va hin gon te on vaa ran mi ni moi -
mi sek si.

6. Lisätarvikkeet

Suo ja verk ko

Käy te tään asen nuk sis sa vaa ranalai siin ym pä ris töi hin
esim. ur hei lu hal lei hin. Tun nis ti men asen ta mi seen kul -
ma le vyl lä 45° kul maan sei näl le on myös oma mal li.
S-nu mero 35 240 97

Yleis kiin nik keet

BR1, BR2, BR3 voi daan käyt tää sil loin, kun nor maa li
si joi tus (asen nus kul maan) ei so vel lu/ei ole mah dol lis -
ta.

Logiik ka mo duu lit

Logiik ka mo duu lit kä sin sy tyt tä mi seen.

EX-11: Kak si ka na vaa esim. luok ka huo nee seen, jois ta
toi nen ka na va on kat to va lais tus ta ja toi nen tau lu va lais -
tus ta var ten. S-nu me ro 35 240 91.
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Akus ti set tun nis ti met

Tun nis ti mes sa AD-500 / AD-600 on tu lo in fra punaliik -
keen tun nis tin ta var ten. 
AD-500 S-nu me ro 35 240 50 
AD-600 S-nu me ro 35 241 31 

Lins si kir jas to

Kat so kä si kir jan lins si kir jas toa, jos sa on suu ri mää rä
vaih toeh toi sia lins se jä.

Tasasuun taa ja EXE-2000 13,65 V

Nor mi ko te loon so pi vaan DIN-kis koon asen net ta va ta -
sasuun taa ja. Se on vir taa ra joit ta va / oi kosul kusuojat tu, 
max 1,5 A ja so vel tuu PD2200:n vir ran syöt töön.

7. Tekniset tiedot

Pys tysuoraan + 10° … - 20° ka lib roi tu as teik ko
Vaa kasuoraan 30° as ti
Säh kö tie dot
Jän ni te 10 – 16 VDC
Vir ta 25 mA 13,8 VDC:ssä
Käyn nis ty mis ai ka < 2 mi nuut tia
Rele läh tö Vaih to kyt ki met 2 A / 30 VDC, 0,5 A

7/60 VDC (re sis tii vi nen kuor ma)
Valo diodi Käve ly koe (kyt ket tä vä)
Tes ti pis te Taus ta häiri öi tä var ten
Tun nis tin Kak soisele ment ti nen, 

pie ni ko hi nai nen, py roelekt ri nen 
in fra punatun nis tin

Mitat 102 x 70 x  50 mm
Pai no 98 g
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