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iQA-WLPR110 Vezeték nélküli mozgásérzékelő 
 
Az iQA-WLPR110 vezeték nélküli mozgásérzékelő lehetővé teszi mozgás érzékelését. Az iQAlarm riasztóközponttal használható. 

Főbb jellemzők 
 Kettős passzív infravörös érzékelés technológia 
 Hőmérséklet kompenzáció 
 Állapotjelzés a központ felé 15 percenként 
 Alacsony áramfelvétel 
 Elem töltöttség kontrolja (alacsony töltöttség 

kijelzése) 
 Elem élettartama 2-3 év* 
 Maximális hatótáv 300m (nyílt terepen) 

* az elem élettartama hozzávetőleges és nagyban 
függ az üzemelési körülményektől 

 
 

Specifikáció 
 

 Beüzemelési idő:   120s 
 Működési hőmérséklet:   0~55°C 
 Tárolási hőmérséklet:   -20~60°C 
 Méretek:   105x58x38mm 
 Telepítési magasság:   1.8~2.5m 
 Jeltovábbítási frekvencia:   433.92MHz 
 Működési feszültség:   3V 
 Nyugalmi áramfelvétel:    40uA 
 Riasztási áramfelvétel:  22mA 
 Elem:    lítium, CR123 

 
Programozási mód 

Nyissuk fel az eszköz fedelét! Állítsuk a riasztóközpontot tanuló állapotba és mikor várja a vezeték nélküli érzékelőt, nyomjuk le a 
szabotázs elleni kapcsolót.  

Üzemmódok 
Normál üzemmód – S5 jumper rövidre zárt. Az első érzékelés indítójelet küld azonnali riasztásra. Minden további riasztás 180 
másodperces kihagyás után indul. 
Teszt üzemmód – S5 jumper nyitott. Az érzékelő telepítési üzemmódja. Minden érzékelés riasztást indít. 

Érzékenység szabályozása 
Magasfokú érzékenység                     – S1 jumper nyitott, S2 jumper rövidre zárt 
Normál érzékenység                       – S1 jumper rövidre zárt, S2 jumper rövidre zárt 
Alacsony érzékenység                       – S1 jumper nyitott, S2 jumper nyitott 
Rendkívül alacsony érzékenység    – S1 jumper rövidre zárt, S2 jumper nyitott 

LED jelzések 
BE   – jumperek rövidre zártak. Riasztáskor villog 0.5 Hz frekvencián.  
KI   – jumperek nyitva (alacsonyabb áramfogyasztás) 

FIGYELMEZTETÉS! 
 Az elem helytelen behelyezése károsíthatja az eszközt! 
 Ne nyissuk meg a rádiófrekvenciát konfiguráló S3 jumper-t, maradjon rövidre zárt! 
 Az érzékelő telepítése ablakkal szemben, fényforrással szemben, nagy fémtárgyak mellé, erős mágneses mezőbe, 

erősáramú berendezések, illetve fűtés közelébe, zajossá teheti a működést. 
 Ne árnyékoljuk az eszközt! 
 Száraz helyre telepítsünk! 
 Győződjünk meg, hogy a telepítésre kiválasztott helyen lehetséges a megfelelő kommunikáció érzékelő és a jeleit 

vevő készülék között! 
 

  
 
Szerviz:     LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/b, Hungary                   Tel.: +36-1-302-4077                www.iqalarm.hu 

FELNYITÁS 

LED KIJELZÉS 

ELEM 

INFRAVÖRÖS 
ÉRZÉKELŐ 

S3 JUMPER 
(Rádiófrekvencia 
konfigurátor) 
MARADJON 
RÖVIDRE 
ZÁRT! 

ANTENNA ÉRZÉKELÉS 
HATÓTÁV 

NYÁK 
RÖGZÍTŐ 
CSAVAR 

SZABOTÁZS  
ELLENI 
KAPCSOLÓ 

LED KIJELZÉS JP1 

HOVA TELEPÍTSÜK? 

JUMPEREK: 
S1-S2: 
ÉRZÉKENYSÉG 
S5: ÜZEMMÓD 
S4: NEM 
HASZNÁLJUK, 
MARADJON 
NYITVA! 

JUMPER ÁLLAPOT 

ON (RÖVIDRE ZÁRT) OFF (NYITVA)  


