
 

Gordijn PIR Beweging Melder (CIR-S1) 

  

  

  

OOnnddeerrddeelleenn  BBeesscchhrriijjvviinngg  

1. LED indicator 

De LED Indicator zit onder het deksel aan de voorzijde en is 
enkel te zien wanneer de CIR-S1 geactiveerd is. 

2. Batterij Isolator 

3. Sabotage Schakelaar 

De Sabotage Schakelaar beschermt de PIR tegen 
ongeautoriseerde opening van de afdekking. 

4. Leer/Test Knop 

Druk op de knop om een leer/test code uit te zenden. Vervolgens 
zal de Test modus gedurende drie minuten ingeschakeld zijn. Het 
LED lampje zal oplichten wanneer een beweging wordt 
gedetecteerd in Test modus.. 

5. Toezicht Aan /Uit Jumper Schakelaar (JP2) 

6. Hoge/Lage sensitiviteit Jumper Schakelaar 
(JP3) 

IInnhhoouudd  vvaann  ddee  vveerrppaakkkkiinngg  
1 x Bewegingssensor (PIR) 

2 x muur pluggen en schroeven 

1 x CR123A 3V lithium batterij (al geïnstalleerd) 

Toezicht in-/uitschakelen Jumper  Schakelaar 
(JP2) 

 

 

 

 

Wanneer ingeschakeld, zendt de PIR eens in de zoveel tijd een 
toezicht signaal uit naar het controle panel zodat de sensor de 
staat van de PIR sensor kan controleren. 

Jumper staat op ON (AAN) = Toezicht functie is NIET ACTIEF 

Jumper staat OFF (UIT) = Toezicht functie is ACTIEF (Standaard) 

 

Hoge/Lage Sensitiviteit Jumper Schakelaar (JP3) 

 

 

 

 

Jumper staat op ON (AAN) = PIR sensitiviteit staat hoog ingesteld 

Jumper staat op OFF (UIT)= PIR sensitiviteit staat laag ingesteld 
(Standaard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet het Regelpaneel op leermodus en druk vervolgens op de 
leer-knop om een leercode uit te zenden. Raadpleeg de 
handleiding van het Regelpaneel om het leerproces te voltooien. 

  

  

  
Bij vertical montage heeft de Bewegingsmelder een horizontaal 
detectie bereik van 10° en een verticaal detectie bereik van 110°. 
De Bewegingsmelder wordt alleen geactiveerd door beweging 
door de 10° horizontale straal. 

Boven aanzicht                        Zij aanzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 manieren om de Bewegingsmelder te monteren. Welke 
u kiest ligt aan de situatie waarin u de Bewegingsmelder wil 
gebruiken. 

VVeerrttiiccaallee  MMuuuurr  MMoonnttaaggee  

Monteer de Bewegingsmelder verticaal op de muur om te 
voorkomen dat mensen een bepaald gebied in komen. 

Bij montage op 1.4~1.7 meter hoog, heeft de Bewegingsmelder 
een detectie bereik van 10 meter tegen horizontale beweging. 
Montage buiten deze hoogte kan het detectiebereik verminderen. 

 

Jumper Aan 
De jumper is verbonden 
met allebei de pinnen 
 

Jumper Uit 
De jumper is verwijderd of 
verbonden met maar 1 pin 

 

IInnlleerreenn 

DDeetteeccttiiee  BBeerreeiikk 
  

Jumper Aan 
De jumper is verbonden 
met allebei de pinnen 
 

Jumper Uit 
De jumper is verwijderd of 
verbonden met maar 1 pin 

 



 

HHoorriizzoonnttaallee  MMuuuurr  MMoonnttaaggee  

Monteer de Bewegingsmelder horizontaal op de muur om u te 
beschermen tegen verticale beweging door het detectie gebied.  
Dit wordt vaak gedaan bij dakramen om te voorkomen dat 
iemand daar door binnen komt. 

Bij horizontale montage heeft de Bewegingsmelder een detectie 
bereikv an 5 meter tegen verticale beweging. Horizontale 
beweging wordt niet gedetecteerd.  

 

PPllaaffoonndd  MMoonnttaaggee  

Monteer de Bewegingsmelder aan het plafond om deze naar 
beneden te laten kijken voor een raam of deur. 

Bij montagen op 2.4~3 meter hoog en naar beneden kijkend, 
heeft de Bewegingsmelder een detectie bereik van ongeveer 5 
meters op de grond 

 

  

  
De Bewegingsmelder heeft doordruk gaten aan de achterzijde.  

1. Open de bewegingsmelder door de voorzijde los te halen van 
de achterzijde. Breek of boor vervolgens door de 
doordrukgaten heen; gebruik deze om de positive op de muur 
te markeren. 

2. Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen.  

3. Monteer de Bewegingsmelder aan de muur of op het plafond 
met de meegeleverde schroeven en pluggen. 

4. Plaats de voorzijde van de Bewegingsmelder terug op de 
achterzijde. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSllaaaapp  TTiimmeerr  

De Bewegingsmelder heeft een slaap tijd van ongeveer 1 minuut 
om batterij verbruik te sparen. Nadat de Bewegingsmelder 
beweging heeft gedetecteerd zal de bewegingsmelder gedurende 
1 minuut geen alarmsignaal uitsturen. Elke beweging welke 
gedetecteerd wordt gedurende deze minuut verlengt de slaaptijd 
met een minuut. Op deze manier wordt de batterij niet onnodig 
uitgeput bij detectie van beweging.  

TTeesstt  MMooddee  

Druk op de Test knop om gedurende 3 minuten in de test mode te 
komen. De slaap timer wordt uitgeschakeld gedurende deze tij en 
de LED indicator zal oplichten wanneer de Bewegingsmelder 
beweging detecteerd. Gebruik deze optie om te testen of de 
locatie en het detectiebereik naar uw wens is. 

LLEEDD  IInnddiiccaattoorr  

Uit Normaal in gebruik 

Aan (2 seconden) Sabotage Schakelaar is geactiveerd of 
beweging is gedetecteerd, lage 
batterijspanning of test mode 
geactiveerd 

SSaabboottaaggee  SScchhaakkeellaaaarr  

De veer van de Sabotage Schakelaar zit ingedrukt tegen het 
doordruk deel aan de achterzijde van de Bewegingsmelder. 
Wanneer de bewegingsmelder zit vastgeschroefd tegen de 
montage locatie en iemand met geweld de Bewegingsmelder wil 
verwijderen, zal het doordruk deel breken en zal de veer los 
komen en het alarm activeren. 

  

  

  

  

  

  

  

  

BBaatttteerriijj  

De Bewegingsmelder gebruikt één CR123A 3V lithium batterij. 
Verwijder de batterij isolator om de baterij te activeren. Bij lage 
batterij spanning wordt het regel paneel op de hoogte gebracht. 

Volg de volgende stappen om de batterij te vervangen: 

1. Open de achterzijde van de Bewegingsmelder. 

2. Verwijder de oude batterij. 

3. Druk de sabotage schakelaar enkele malen in voor een 
volledige ontlading. 

4. Doe de nieuwe batterij er in (let op de juiste polariteit). De 
LED zal 30 seconden oplichten om aan te geven dat de 
Bewegingsmelder opwarmt. 

5. Plaats de achterzijde terug. 

 

 

 

OOmmggeevviinnggssccoonnddiittiieess  

-10°C to 40°C, relatieve luchtvochtigheid: 85% 
niet-condenserend.  

RRaaddiioo  ffrreeqquueennttiiee  

868 MHz 

 

 

GGeebbrruuiikk 
 

SSppeecciiffiiccaattiieess 
 

IInnssttaallllaattiiee 
 

Doordrukgaten 
(x 2) 

Break-away 
Area 


