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Wyłączny dystrybutor produktów firmy AMC 

 

 

SMILE 19P 
Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni  
(podwójny pyroelement) 

 
KOD 

SM19P 
 

Zgodna 
z wymaganiami normy 

EN 50131-2-2 
INSTRUKCJA  PL 

 
Wydanie: 2 z dnia 07.03.2014 

Zastępuje wydanie: 1 z dnia 10.02.2014 
 

1. Wstęp 
 

SMILE 19/P to cyfrowy czujnik PIR. Wyposażony jest w zaawansowany system analizy poruszającego się 
obiektu, który uwzględnia prędkość i intensywność ruchu obiektu. Przy jednoczesnym porównaniu tych dwóch 
elementów detektor jest w stanie odróżnić powtarzalne ruchy (np. kołysanie) od ruchu intruza, co znacznie 
obniża liczbę fałszywych alarmów. Czujnik posiada również zaawansowany mechanizm cyfrowej kompensacji 
temperatury, który umożliwia pracę  
w szerokim zakresie temperatur.  Czujnik jest odporny na zwierzęta o masie do 15kg. 

Zasięg czujnika  SMILE 19/P wynosi do 15 metrów. Specjalna soczewka zapewnia pokrycie  
w poziomie przekraczające  90 stopni  (29 stref w 5 poziomach).  Czujnik wyposażony jest w strefę podejścia. 

Strefa działania czujnika została przedstawiona na rysunku 5. 
 

2.  Instalacja czujnika 
 

Montaż czujnika powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego 
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do montażu systemów 
SSWiN.  

W obudowie czujnika zastosowano system zatrzasków, eliminując w ten sposób połączenia śrubowe, 
dzięki czemu montaż czujnika jest prosty i nie zajmuje dużo czasu.  

Podczas montażu należy zachować podstawowe zasady dotyczące montażu czujników  SSWiN (zwrócić 
m.in. uwagę aby nie zabrudzić ani nie uszkodzić pyroelementu oraz nie kierować czujnika  
w kierunku mocnych  źródeł światła). 

Optymalna wysokość montażu czujnika SMILE19 wynosi 2 metry. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Rys. 1 
Widok główny 

Rys. 2 
Widok wewnątrz 
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W celu montażu czujnika należy: 
 
1. Otworzyć czujnik zwalniając (za pomocą cienkiego wkrętaka) zatrzask umieszczony w dolnej części  

obudowy (rys.1) 
2. Wyjąć płytkę PCB z podstawy zwalniając zaczep  mocujący  (rys.2) 
3. Wykonać otwory (do montażu czujnika na ścianie) w miejscach przetłoczeń w tylnej lub bocznej części  

obudowy. Czujnik można zamontować również na uchwycie obrotowym SN-1 (uchwyt nie znajduje się w 
komplecie – dostępny jako akcesorium) 

4. Wprowadzić przewody  przez otwór  umieszczony w górnej części obudowy (rys. 2) 
5. Podłączyć przewody  do zacisków śrubowych i przeprowadzić konfigurację czujnika. 
 (Informacje na temat rozmieszczenia zacisków i elementów regulacyjnych wraz z opisem  dostępnych 

funkcji znajdują się w dalszej części instrukcji) 
6. Zamknąć pokrywę czujnika. 
 UWAGA! Nie wolno zasłaniać pola widzenia czujki.  
7. Następnie podłączyć napięcie zasilania i poczekać, aż dioda czujnika przestanie migać. 
 Uwaga! Wyjść z pola widzenia czujki. 
 
Na rysunku 3 przedstawiono rozmieszczenie elementów czujnika na płytce PCB.  
 
 
 

 
 

Rys. 3  
Widok płytki PCB 

 

3. Elementy konfiguracji czujnika 
 
Konfiguracja czujnika odbywa się za pomocą zworek JP1 i JP2 (patrz tabela 1) 
 
Tabela 1. Konfiguracja czujnika. 

 

Elementy konfiguracji czujnika SMILE 19/P 

Zdjęta (rozwarta)  – wysoka czułość (1 impuls) 
 

Zworka JP1 

(wybór czułości czujnika) 
Założona (zwarta)  – niska czułość (2 impulsy) 
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Zworka JP2 

(załączenie/wyłącznie diody LED – test 
przejścia) 

Zdjęta (rozwarta)  – wyłączona dioda LED 

Założona (zwarta)  – włączona dioda LED 

 

4. Soczewka      
 

 
Rys. 5a  

Zasięg czujnika - widok z boku 
Rys. 5b 

Zasięg czujnika - widok z góry 
 

 
 

5. Dane techniczne 
 

SMILE 19/P  
Zasilanie 9÷15VDC 
Pobór prądu: Alarm / Stan gotowości 18,0mA /9,5mA @13,8VDC 
Zasięg czujnika do 15m 
Kąt widzenia 90° 
Czujnik PIR 2 elementy 
Soczewka 29 stref w 5 poziomach 
Ochrona antysabotażowa (otwarcie czujnika) TAK 
Strefa podejścia TAK 
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika 200mA@24VDC 
Dopuszczalne obciążenie styków tampera  40mA@30VDC 
Temperatura pracy -10°C÷55°C 
Temperatura składowania -20°C÷60°C 
Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne  
(o częstotliwościach radiowych) RFI 

30V/m (20MHz-2000MHz) 
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Dioda (test przejścia) TAK 
Zgodny z wymaganiami normy EN 50131-2-2 Grade 2 
Materiał obudowy ABS 
Akcesoria  Uchwyt obrotowy (opcja SN-1) 
Wymiary (H x W x D) 110 x 60 x 46 mm 
Odporność na zwierzęta TAK (do 15kg) 

 
 
Zgodność z normami: 
 
EN 50131-2-2 Grade 2  
EN 50131-2-2 Class 2  

 

 
RoHS 

  

 
 
Informacje dodatkowe 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania 
lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności, gdy wynika to z niedostosowania się do 
zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 

Konieczne jest okresowe testowanie działania czujnika. Większość central systemów SSWiN sygnalizuje 
nieprawidłowe działanie czujników i informuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem na 
manipulatorze LCD lub diodą awarii na wyświetlaczu LED. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy 
natychmiast powiadomić instalatora systemu.  Sposób testowania i kontroli systemu SSWiN szczegółowo 
określa instalator. 

Czujnik SMILE 19/P jest wykonany zgodnie z wymaganiami dyrektyw EEC i 99/5/CE. Deklaracja 
zgodności dostępna jest na stronie www.pulsar.pl 
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OZNAKOWANIE WEEE 
 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi 
odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. 
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest 
umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 
Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania 
zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego 
sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. 
Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie 
znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyłącznym dystrybutorem produktów AMC jest: 
Pulsar K. Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland 
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia.  
2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) 
niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały 
zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1). 
3. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby 
producenta. 
4. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu 
reklamacyjnym.  
5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym 
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 
6. Okres naprawy z pkt. 6  może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w 
przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 
7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 
8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: 
- przyczyn niezależnych od producenta, 
 - uszkodzeń mechanicznych, 
- nieprawidłowego przechowywania i transportu, 
- użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,  
- zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich 
temperatur i czynników chemicznych,  
- niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 
9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub 
napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub 
nalepki gwarancyjne. 
10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej 
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 
11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości 
korzystania z urządzenia, w szczególności, jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub 
zastosowania urządzenia. 

 


