Só será entendido produto na garantia
se acompanhado com este termo de
garantia devidamente preenchido.
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ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de
fabricação e peças.
Perderá o efeito da garantia quando:
- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Agentes da natureza ( Ex.: Raio );
- Não preenchimento dos dados abaixo;
- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.
A garantia é BALCÃO, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou
deslocamento técnico.
A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso não incorrendo a
SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em responsabilidades por danos
consequênciais a pessoas ou propriedades.
Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Sensor
Infravermelho SPW400 PET.

SPW400 PET
Sensor Digital

www.sulton.com.br

Duplo PIRO SENSOR
___/___/___

PRODUZIDO POR SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Rua João Batista Valões, 755 - Centro
Campo Largo - PR - CEP 83601-110
www.sulton.com.br
CNPJ 79137386/0001-38

Manual de instruções
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Caso ocorra necessidade de ajuste no posicionamento do
sensor, este poderá ser realizado com a utilização do articulador
respeitando os testes de detecção mencionados anteriormente

Animais pequenos
ou piso em declive.

A altura recomendada e padrão
para a instalação do SPW400
PET é de 2,1 metros e 90° com
relação ao chão. Qualquer
variação nesta altura interfere
na imunidade a animais.

Apresentação do sensor SPW400 PET
O sensor infravermelho SPW 400 PET analisa digitalmente em detalhes o
que é detectado pelos seus dois piro sensores, evitando falsos disparos.
Possui lente especial com tecnologia de imunidade para pequenos animais
que se locomovem no solo.
LED indicação
PIRO superior

PIRO digital
superior

Animais grandes
ou piso em aclive.

PIRO digital
inferior

Compensação de Temperatura
A compensação de temperatura ambiente é Digital (feita via software).

Modos de Sensibilidade
A detecção do movimento tem 2 níveis de sensibilidade selecionáveis
por jumper.

Ajuste de
LED indicação
PIRO inferior

sensibilidade

• Movimento: com o jumper na posição 1
o sensor está no modo rápido, mais
sensível.
• Caminhada: com o jumper na posição 2
o sensor está no modo menos sensível.

Positivo (10 a 16Vcc)
Negativo

Para uso como sensor PET, recomenda-se utilizar a sensibilidade
sempre no Modo Caminhada, para auxiliar no processo de seleção
dos movimentos e disparar apenas com movimentos humanos.

Relé de saída
do sensor

O sensor SPW400 PET foi projetado para uso interno ou em áreas
semi-abertas, não aconselhamos o uso em locais totalmente abertos.
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Ajuste do sensor SPW400 PET

Opções de Fixação
A linha de sensores digitais Sulton, dispõe do exclusivo suporte com
possibilidade de articulação de 180°, maior facilidade na instalação.

Devido a utilização de 2 piro sensores o sensor SPW400 PET
oferece detecção eficiente com redução do risco de disparos falsos
causados pela detecção de animais domésticos.
A termo “peso” é utilizado apenas como referência para
limitar o tamanho do animal.
Instalação padrão:

2,10m

Parede

90°
12 m

O sensor SPW400 PET dispõe de 2 Leds que facilitam na
instalação, indicando a detecção dos feixes superiores e inferiores.
Após a fixação do sensor é fundamental a realização de testes
práticos de detecção no local a ser supervisionado.
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Possibilidades para fixação
Instale fisicamente o sensor no local desejado em 90° e a 2,10m de altura.

Nunca instale o sensor em área externa
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Estabilização
Ao energizar o sensor pelos bornes “+ 12 e NEG “, ele entrará no
modo estabilização ultra rápido em 5 segundos.

ATENÇÃO: Fique imóvel e longe do sensor, ou saia do
ambiente para ser efetuada a estabilização.
Aconselhamos que a estabilização ocorra com o gabinete
fechado.

Área de detecção
Com o sensor SPW400 PET é possível separar os feixes
inferiores da lente (próx. ao chão) dos feixes superiores da lente
(acima do chão), identificar o tamanho e a intensidade de
movimento no local, distinguir humanos de animais e gerando, a
característica de PET.

110°
PIR2
PIR 1
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Características.
• Indicado para áreas internas ou semiabertas;
• Possui dois piro sensores infravermelho
posicionados verticalmente;
• Sensores micro processados com análise digital de
movimentos;
• Dois níveis de sensibilidade de detecção;
• Compensação automática de temperatura;
• Imunidade a pequenos animais em movimento no solo
de até 20 Kg;
• Lente especial com tecnologia de imunidade para
pequenos animais;
• Distância máxima de detecção de 12 metros;
• Ângulo de detecção de 90 graus;
• Inicialização em 5 segundos;
• Tensão de operação de 10 a 16 volts;
• Corrente em violação 15 mA;
• Corrente em repouso 0,5 mA.

Precauções na instalação
- Não instale o sensor onde há incidência da luz solar direta
- Não coloque o sensor próximo ao ar condicionado.
- Não coloque obstáculos que possam interferir na detecção do
sensor.
- Não instale o sensor em locais abertos.
- Respeite a altura de instalação (2,10m).
- Evite instalar o sensor em locais onde o animal possa subir em
caixas, mesa, carro, etc.

