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Rada Pulse sikkerhetssensor 

Art.nr: RP12980 
NRF-nr.: 4503665 
 
Elektrisk: 12V AC 
Klasse: IP 54 
CE godkjent 
Størrelse: 80x50x37mm (HxBxD) 
 
Sikkerhetssensor ansluttes Rada Pulse styresentral for å redusere skoldingsfaren ved automatisk legionellaspyling 
 
Se egne koblingsskjemaer for tilkobling. 
 
NB! På grunn av varme, damp og bevegelse av vannet, må sikkerhetssensoren ikke monteres i dusjrom eller  
nær inngangen til dusjrommet. Sikkerhetssensoren monteres i garderoben, slk at den detekterer personer som 
går mot dusjrommet. 
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Ved tilkobling av sikkerhetsensor til Rada Pulse styresentral, tas oransje 
kontakt (DOOR SW) med lask ut, og sikkerhetssensor kobles ihht. 
koblingsskjema på neste side. 



OBS!!   
På grunn av varme, damp og bevegelse av vannet, må sikkerhetssensorene 
ikke monteres i dusjrom eller nær inngangen til dusjrommet. Sikkerhetssensorene 
monteres i garderoben, slik at den detekterer personer som går mot dusjrommet. 

Tilkobling Rada Pulse styresentral 

Tilkobling sikkerhetssensor 

+12V 

-12V 

Tilkobling av 1 stk. Sikkerhetssensor til Rada Pulse styresentral: 

I eksempelet over benyttes 
en 4-leder 0,50mm² kabel 
med følgende farger: 
 
1. Grønn  (NC) 
2. Gul    (NC) 
3. Blå  (-12V) 
4. Svart  (+12V) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4 



Sensor 1 

Sensor 2 

+12V 

-12V 

I eksempelet over benyttes 
en 4-leder 0,50mm² kabel 
med følgende farger: 
 
1. Grønn (NC) 
2. Gul (NC) 
3. Blå  (-12V) 
4. Svart  (+12V) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

-12V 

Obs!!  
Sensor 1 - kabel 1 må kobles sammen med sensor 2 -  kabel 2 
i styresentralen med f.ex en sukkerbit/skjøt e.l. 

+12V 

Tilkobling av 2 stk. Sikkerhetssensor til 1 stk. Rada Pulse styresentral: 

I eksempelet over benyttes 
en 4-leder 0,50mm² kabel 
med følgende farger: 
 
1.Gul (NC) 
2.Grønn (NC) 
3.Blå  (- 12v) 
4.Svart  (+12v 
 

OBS!!   
På grunn av varme, damp og bevegelse av vannet, må sikkerhetssensorene 
ikke monteres i dusjrom eller nær inngangen til dusjrommet. Sikkerhetssensorene 
monteres i garderoben, slik at den detekterer personer som går mot dusjrommet. 

Tilkobling sikkerhetssensor 



1. Beskrivning

DEFENDER-PRO är en mikroprocessorstyrd passiv
IR-detektor som är konstruerad för enkel installation
där ingen vertikal justering behövs. Den har en lins
med en kombination av Fresnell- och cylindriska lins-
element som ger en hög detekteringskänslighet inom
ett detekteringsområde från 0,5 m till 12 m.

En avancerad, patenterad algoritm ”True Motion Re-
cognition”TM (Igenkänning av Verkligt Rörelsemönster)
gör att DEFENDER-PRO kan skilja mellan rörelserna
hos en inkräktare och störningar som kan orsaka obe-
fogat larm. Detektorn har full temperaturkompensation.

En testingång (TST) möjliggör fjärrstyrd inkoppling av
testfunktionen utan att detektorns front behöver de-
monteras. Med en bygel kan en eller två pulser för ut-
lösning av larm väljas.

2. Installation

2.1 Allmänna råd

2.2 Installation enligt bilder
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Golv

1,8 till 2,4 meter

Golv

C

A

D

Lossa skruven
(om skruv finns)

Drag nedre delen
av kapslingens front-
stycke utåt.

Skjut frontstycket
uppåt för att lossa
det övre snäpp-
fästet och tag bort
frontstycket.

Böj ut
spärrhaken

Tag bort
kretskortet

1. Demontering

A

B

Tag upp önskade monterings-
och genomföringshål med en
skruvmejsel

Grada hålen med
en stor borr

Väggmontering

Hörnmontering
(2 av 4)

Väggmontering

Stöd för
kretskort

2. Håltagning i bakstycke

RECOMMENDED
CORNER

MOUNT

Vägg-
montering
(1 av 2)

Montera
kretskortet.

Markera
borrhålen

på väggen och
borra.

Drag led-
ningarna

genom bakstyck-
ets genomföringar.

Plugga hålen
och skruva

upp bakstycket
med två skruvar.

Montering
i 45° på
en sida

Montering
i 45° på
en sida

Vägg-
montering
(1 av 2)

Hål för montering
med tillbehörs-
fäste BR-1

Monteringshöjd 1,8 - 2,4 m

3. Montering av bakstycke

A

B

EVENT

COUNT

2

1

EVENT

COUNT

2

1

WALK

TEST

ON

VIA

TST

WALK

TEST

ON

VIA

TST

En puls
(detektering),
snabb reaktion

Två pulser,
hög säkerhet
mot obefogade
larm

Manuell
gångtest
inkopplad
(lysdiod) TST-ingången ansluten

till +12 V eller öppen slinga;
gångtest frånkopplad.
(lysdioden från)

Fjärrstyrd gångtest via
ingången TST (lysdiod)

TST-ingången ansluten
till jord; gångtest
aktiverad.

4. Programmering av detektorn med byglarna

IR-detektor DEFENDER-PRO
Installationsanvisning

Best. nr. 12980

Lysdiod
gångtest

Lins

IR-detektor Defender-Pro

Bygel
pulsräknare

Bygel
gångtest

Skruv
kapsling

IR-sensor

Lysdiod
gångtest

Sabotage-
brytare

Komponentplacering i Defender-Pro



3. Teknisk specifikation

Optik

Antal fält: 27 Fresnel
och 9+5 nedåtseende
cylindriska ridåelement.
Det motsvarar 214 fält i
hos en konventionell
lins.

Öppningsvinkel: 90º

Bevakningsområde:
12 x 12 m

Elektriskt

Spänning: 9-16 VDC.
Ström: Max 9 mA vid 12 VDC.
Relä: Brytande kontakt.

Max. 100 mA / 30 V, ca 30 �
inre resistans.

Sabotageutgång: Brytande, 50 mA resistiv
belastning / 30 VDC.

Larmperiod: 2 - 3 sekunder.
Pulsräkning: Valbar 1 eller 2 rörelser.
Indikering: Lysdiod lyser 2 - 3 sekunder.
Detektor: Lågbrus pyroelektriskt dub

belelement.

Montering

Monteringshöjd: 1,8 till 2,4 m
Bakstycket möjliggör monter-
ing i 45° på plan vägg.

Tillbehör
BR-1: Universalfäste, justerbart 30º

nedåt och 45º vänster/
45º höger.

BR-2: BR-1 med hörnadapter.
BR-3: BR-1 med takadapter.

Miljö

HF-skydd: > 20 V/m
(20 Mhz till 1000 MHz).

Arbetstemperatur: -10º till 50 ºC.
Lagringstemperatur: -20º till 60 ºC.

Fysiska data

Mått: 80 x 50 x 37 mm.
Vikt: 77 g.
Färg: Vit.

4. Varningar

Trots att detta är en mycket tillförlitlig detektor, kan den
ej garantera totalt skydd mot en inkräktare. Även den
mest sofistikerade detektorn kan ibland överlistas eller
fallera på grund av:

A. Om strömförsörjningen ej är korrekt ansluten funge-
rar inte detektorn.

B. En IR-detektor kan ej ge totalt volymskydd av det
bevakade området. Den kan endast registrera rörelser
som stör de känsliga avkänningsfälten i det bevakade
området.

C. En IR-detektor kan ej detektera rörelser om dessa
förekommer bakom stängda dörrar, golv, väggar, tak,
glaspartier, fönster eller skärmar.

D. Detekteringsfunktionen hos en IR-detektor kan på-
verkas genom olika former av övertäckning eller spray-
ning med olika medel på den optiska linsen. Mekaniskt
sabotage kan också skada det optiska systemet.

E. Detekteringsegenskaperna beror på temperaturskill-
naden mellan en människropp och omgivningen. Om
temperaturskillnaden är för liten kan detektering utebli.

F. Även den mest pålitliga elektriska enhet, som denna
detektor, kan bli felaktig på grund av ett oväntat fel i nå-
gon komponent.

Ovanstående lista inkluderar de vanligaste orsakerna
till utebliven detektering, listan är dock ej fullständig.
Därför rekommenderas att detektorer och hela system-
et kontrolleras varje vecka för att säkerställa att det ger
ett fullgott skydd.

Ett larmsystem skall ej betraktas som en försäkring,
varför egendomsägare skall vara noga med att ha ett
fullständigt försäkringsskydd på egendomen. Kom ihåg
att ett larm kan ge ägaren möjlighet till reducerade för-
säkringskostnader.
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TSTN.C 12VTAMP

Larmsektion

Centralapparat

12 VDC

Testkontakt
(extra)

Sabotage
24-tim

NC

LarmSabotage

Kopplingsplint i
”Defender-Pro”

5. Anslutning till centralapparat

B

C

A
1

2

3

Montera
kapslingen
och skruva
fast skruven

Gå genom detekteringsområdets
bortre del åt båda håll.
Lysdioden skall lysa 2 - 3
sekunder varje gång rörelse
detekteras.

! Instruera ägaren/
användaren om att utföra en
gångtest minst en gång i veckan
för att kontrollera funktionen.

VIKTIGT

6. Gångtest av detekteringsområdet

90°

3 6 9 12 m0

2.4 m

Ovanifrån

Från sidan

10 När-ridåer

18 Distans-ridåer
18 Mellan-ridåer
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