
 AM 552 VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
  Az AM 552 típusú mozgásérzékelő kizárólag az 
AM 500 típusú vezeték nélküli riasztórendszer 
bővítéséhez alkalmazható.  
Ideális lakásban, irodában, garázsban, műhelyben, 
hétvégi házban történő felhasználásra. A riasztás 
mozgásra aktiválódik. Felszerelése egyszerű, házilag 
is kivitelezhető. Nincs szükség vezetékezésre, percek 
alatt kényelmesen üzembe helyezhető. 
 
 
TELEPÍTÉS 
 
  Felmérve a védendő helyiségeket, határozza meg az érzékelő felszerelésének 
célszerű helyét. A mozgásérzékelőnek nem kell feltétlenül a védendő helyiségben 
lennie, ha annak bejáratát (bejáratait) védi, akkor az egész helyiség védetté válik.  
  Vegye figyelembe, hogy az egység rádiókapcsolatban áll a kezelőpanellal. Szabad 
téren ez hozzávetőlegesen 30 méteres hatótávolságot tesz lehetővé. Épületen belül a 
falak száma, azok anyaga és a különböző fém tárgyak csökkentik ezt. Az elem 
merülése szintén rövidíti az elérhető működési távolságot, ezért célszerű minél 
közelebb, lehetőleg 15-20 méter távolságon belül elhelyezni a kezelőpulttól.  
 
 
A passzív infravörös mozgásérzékelő 9 Voltos (6LR61) elemmel működik. 
Behelyezéséhez csavarja ki az alsó részen található csavart és távolítsa el az 
elemtartó fedelét. Csatlakoztassa az elemet és a csavarral rögzítse a fedelet.  
 
  Az érzékelő feléledési ideje két perc. Mozgást érzékelve felvillan az előlapján látható 
piros visszajelző, és rádiójelet küld a kezelőpanelnak. A mozgás megszűnte után két 
perccel áll készen a következő riasztásra.  
  A mozgásérzékelőt fali tartójának gömbcsuklóját használva állítsa be a kívánt 
irányba. (A gömbcsukló stabil tartása a felette lévő csavar meghúzásával 
szabályozható.) Célszerű magasan elhelyezni, mert így nagyobb az érzékelési terület.    
Azonban ne tegye légkondicionáló vagy fűtőtest közelébe! A légáramlatok téves 
riasztást válthatnak ki! 
 
 



 AM 552 VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ 

MŰKÖDÉSI CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA 
 
 

 
 
Figyelem! A mozgásérzékelőbe épített kódkapcsoló 
nem azonos kivitelű a kezelőpult és a nyitásérzékelő kapcsolóival. Az adott kapcsoló 
minden esetben az „ON” felirat irányába történő átváltáskor kerül bekapcsolt 
állapotba. 
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  Az AM 500 rádiójel vezérlésű 
riasztórendszer a külső zavarok 
és téves riasztások 
kiküszöbölése érdekében  
(pl. hatótávolságon belüli 
azonos típusú riasztó, vagy 
más rádió-berendezések) 
16 különböző működési 
csatornát ismer. 
  A kezelőpult és a mozgás-, 
valamint nyitásérzékelők 
elemtartóiban egy-egy, négy 
számozott részből álló 
kódkapcsoló (DIP) található. 
Minden egység kapcsolóinak 
azonos állásban kell lenniük!   
Ha indokolatlan riasztások 
történnek, állítsa át 
valamennyi kapcsolót egy 
tetszőleges, de azonos állásba!
Ehhez a művelethez célszerű 
golyóstollat használni. 
 



 AM 552 VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ 

BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉG 
 
  Az AM 500-as rendszerhez tetszőleges számban és kombinációban további mozgás- 
és nyitásérzékelők kapcsolhatók. Az érzékelők mennyiségi bővítésének semmilyen 
korlátja nincsen.  
A jelen mozgásérzékelő mellett önállóan vásárolható vezeték nélküli nyitásérzékelő is, 
amelynek típusa: AM 553 
 
 
AZ ELEM KICSERÉLÉSE 
 
  Időnként célszerű néhány másodperces próbariasztással tesztelni az elem állapotát. 
Merülésekor a mozgásra felvillanó piros visszajelző fénye elhalványodik, a 
hatótávolság csökken. Ha az elem kifogástalan, akkor - élesített riasztó mellett - nem 
csak az érzékelőn, hanem a kezelőpulton található piros visszajelzőnek is fel kell 
villannia. Ha csak az érzékelőn világít, akkor az elem már kimerülőben van és nincs 
rádiókapcsolat a kezelőpanellal. 
  Ne alkalmazzon akkumulátort, csak alkáli elemet! Akkor is cserélje ki legalább 
évente, ha ez nem tűnik indokoltnak! 
 
 
FIGYELMEZTETÉSEK 
 
 

• A készülék csak beltérben, száraz körülmények között használható. 
• Nem érheti közvetlenül napfény vagy más hőhatás!  
• A hatótávolságot befolyásolja az érzékelő és a kezelőpanel közötti falak 

száma, azok anyaga, és más fém felületek. Lehetőleg ne helyezze az 
egységeket nagyobb kiterjedésű fém tárgyak közelébe (radiátor, fém ajtó…)! 

• Használatba vétel előtt ellenőrizze a kódkapcsolók azonos beállításait minden 
egységen! 

• A mozgásérzékelő téves működését válthatja ki a közeli fűtő- vagy 
hűtőberendezés!  

• Az infravörös szenzor kisebb állatokat is érzékel, ezért a védett területen ne 
legyenek háziállatok! 

• Időnként puha ecsettel portalanítsa a mozgásérzékelő ablakát! 
 
 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
működési frekvencia: .........................................................................433,9 MHz 
hatótávolság nyílt terepen: ................................................................... kb. 30 m 
észlelés kijelzése:................................................................................ piros LED 
érzékenység: ....................................................kb. 7 méter, 120°-os látószögben 
feléledési idő: .................................................................................... kb. 2 perc 
tápellátás (nem tartozék):................................................ 9 V alkáli elem (6LR61) 


