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ATP570                                                                                                            
PIR + Mikrodalga Dedektör                          

                                                                                                       

MONTAJ VE KULLANIM TALİMATI 
 

 
Yayın Tarihi: 04/12/2013 

 

ÖZELLİKLER* 

Kızılötesi sensör Çift elemanlı, pyroelektrik, sayısal 

Mikrodalga sensor DRO, patch anten, 10.525 GHz 

Besleme 8 – 18V DC, 20mA 

Alarm çıkışı NC veya NO 30VDC, 0.2A maks. 

Hassasiyet ayarı Trimpot ile 

Pulse ayarı 1, 2 veya 3 olarak seçilebilir 

Tamper switch Kapak açılınca aktif olur 

Aktivasyon Ledi Üç renk, pasif edilebilir. 

Algılanabilir hız 0.3 ~ 1.5m/saniye 

Montaj yüksekliği 2.1 ~ 3.6m 

Nem oranı 95% RH (max) 

Sıcaklık -20C ~ 45C (-4F ~ 113F) 

Boyutlar 108 x 63 x 50 mm 

Ağırlık 90 g (ayak hariç) 

Alarm periyodu 3 saniye 

 
* Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.  

CİHAZ ELEMANLARI 

 
 

Uyarı: Kızıl ötesi sensöre dokunmayınız. 

KABLO BAĞLANTILARI 
PCB yi yerine koyunuz ve sinyal kablolarını ilgili 
uçlara takınız. 
BESLEME : 8 ~ 18 VDC güç kaynağı 
ALARM : Kontrol paneli zon girişi 
TAMPER : NC Sabotaj anahtarı kontakları 
 

 
 

 

HASSASİYET AYARLARI 
 

 
 

ATP570 tipi dedektörler PIR ve MW sensörleri için bağımsız 
ayarlanabilen trimpotlu hassasiyet ayarına sahiptir. Ayar için 
ince uçlu bir tornavida kullanınız. Saat yönünde çevirme (+ 
yönünde) hassasiyetin artmasına sebep olur. 
 

NC/NO AYARI 
 

 
 

Alarm çıkışının NC veya NO olarak ayarlanmasına olanak 
verir.  

LED i DEVRE DIŞI BIRAKMA 

 

Dedektör algılama yaptığı zaman LED in yanması 
istenmiyorse gösterilen jumperı ‘OFF’ konumua alınız. 

ÇALIŞMA MODU SEÇİMİ 

 

 

Dedektör algılama durumuna göre farklı çalışma şekillerine 
sahiptir: 

• PIR only: Dedektörün sadece PIR kısmı çalışır. MW 
sensörü devre dışıdır. PIR hareket algıladığında 
çıkış verir. 

• PIR and MW: Her iki sensör de faaldir ve sadece her 
iki sensör algılama yaptığı zaman çıkış verir. 

• PIR or MW: Her iki sensör de faaldir ve sensörlerden 
birinin algılama yapması çıkış vermesi için yeterlidir. 

• MW only: Dedektörün sadece MW kısmı çalışır. PIR 
sensörü devre dışıdır. MW hareket algıladığında 
çıkış verir. 

 

Bağlantı 
klemensleri 

Mod jumperı 

LED on/off jumperı 
Ön kapak 
tamper sivici 

Kızıl ötesi sensör 

Aktivasyon Ledleri 

PIR hassasiyet 
ayarı 

MW hassasiyet 
ayarı 

MW sensor 

NC/NO jumperı 
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AKTİVASYON LEDİ 
Aktivasyon ledi farklı şekillerde yanarak durum hakkında bilgi 
verir: 

Yanma şekli Anlamı 

Sürekli yanan KIRMIZI Alarm durumu 

Sürekli yanan YEŞİL Sadece MW sensor algılıyor 

Sürekli yanan SARI Sadece PIR sensor algılıyor 

UYARILAR 

• Dedektörü direk veya yansıyan ışığa doğru kurmayınız. 

• Görüş alanının herhangi bir cisim tarafından 
kapanmadığına emin olunuz. 

• Dedektörü ani sıcaklık değişimlerine sebep olacak 
cihazların bulunduğu ortamlara kurmayınız. 

• Dedektörü tavsiye edilen yükseklikte sert yüzeye monte 
ediniz. 

• PIR sensörü görüş alanındaki yatay harekete dikey 
harekete kıyasla daha hassastır. Mikrodalga sensör ise 
görüş alanındaki kendine doğru olan harekete yatay 
harekete kıyasla daha hassastır. 

• Kızıl ötesi sensöre dokunmayınız, temizlemek için alkole 
batırılmış pamuk kullanınız. 

ALGILAMA BÖLGESİ 

110 15m  ( 25C de) Üst Görünüş 

 
Yan Görünüş 

 
 
 

UYARILAR 

• Dedektörü direk veya yansıyan ışığa doğru kurmayınız. 

• Görüş alanının herhangi bir cisim tarafından 
kapanmadığına emin olunuz. 

• Dedektörü ani sıcaklık değişimlerine sebep olacak 
cihazların bulunduğu ortamlara kurmayınız. 

• Dedektörü tavsiye edilen yükseklikte sert yüzeye monte 
ediniz. 

• PIR dedektör görüş alanındaki yatay harekete dikey 
harekete kıyasla daha hassastır. 

Kızıl ötesi sensöre dokunmayınız, temizlemek için alkole 
batırılmış pamuk kullanınız. 

BAKIM ONARIM VEYA SERVİS GEREKTİREN DURUMLAR 

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda 
yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. 

✓ Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde, 
✓ Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne 

düştüğünde, 
✓ Suya veya yağmura maruz kaldığında, 
✓ Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse 
✓ Cihazda fark edilebilecek seviyede performans 

değişikliği varsa, 
✓ Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme 

talimatlarına göre normal çalışmıyorsa hatalı yapılan 
işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı 
servis çağırınız 

YEDEK PARÇA 

Tamir işlemi, parça değiştirilerek yapılacaksa yangın, elektrik 
şoku veya başka arıza riskine karşı servis teknisyeninin 
orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin 
olunuz. 

GÜVENLİK KONTROLÜ 

Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koşullarda çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep 
ediniz. 

TAŞIMA VE NAKLİYE 

Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve 
sıvı girişine muhal vermeyecek şekilde dikkatle taşınmalıdır. 
Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI  

Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal 
veya biyolojik madde içermez.  

KENDİ BAŞINIZA YAPABİLECEKLERİNİZ   

Cihaz kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın 
kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz 
kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya 
yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale 
mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından 
yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi 
bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İMALATÇI - DAĞITICI FİRMA ve MERKEZ SERVİS 

 
Bilgi Elektronik A.Ş. 
Adres : 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman 
İş Merkezi No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye/İstanbul 
Tel.: 0 216 455 88 46 
Faks: 0 216 455 99 06 
www.bilgielektronik.com.tr   
Satış: satis@bilgielektronik.com.tr   
Teknik: destek@bilgielektronik.com.tr  
 
 
 
 
 

http://www.bilgielektronik.com.tr/
mailto:satis@bilgielektronik.com.tr
mailto:destek@bilgielektronik.com.tr
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ATP570 
PIR + Microwave Detector 

 

MOUNTING & OPERATING MANUAL 
 
 

Issue Date: 04/12/2013 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS* 
Infrared Sensor Dual element, phyroelectric, digital 

Microwave Sensor DRO, patch antenna, 10.525 GHz 

Power Supply 8 – 18V DC, 20mA 

Alarm Output NC or NO 30VDC, 0.2A maks. 

RFI Immunity Ave. 20V/m (10~2000 MHz) 

Tamper switch N.C (Front cover open activated) 

Activation LED Three colour, can be disable. 

Detectable speed 0.3 ~ 1.5m/saniye 

Mounting Height 2.1 ~ 3.6m 

Humidity 95% RH (max) 

Op. Temperature -20C ~ 45C (-4F ~ 113F) 

Dimensions 108 x 63 x 50 mm 

Weight 90g  

Alarm Period 3 sec. 

 
* Can be changed by manufacturer without notification. 

 LAYOUT 

 
 

Warning: Do not touch to the Infrared sensor. 

 

CABLE CONNECTIONS 
 
POWER  : 8 ~ 18 VDC power supply 
ALARM  : Control panel zone input (N.C) 
TAMPER : Control panel 24 hours NC input 
 

 
 

SENSITIVITY SETTING 
 

 
 

MW and PIR sensor sensitivity setting: turn it to + direction 

for high sensitivity and - direction for low sensitivity. 
 

NC/NO JUMPER 
 

 
 

Changes the output polarity of alarm output.  

DISABLING LED 

 

If you prefer the not to indicate the sensing status, put this 
jumper to OFF position. 

WORKING MODE 

 

There are different working options explaines as below: 

• PIR only: Only PIR section of the detector operable.  

• PIR and MW: Output changes the status only both 
sensors detecting movement. 

• PIR or MW: Output changes the status either PIR or 
MW sensor detecting movement. 

• MW only: Only MW section of the detector operable. 
 

ACTIVATION LED 
The meaning of the activation led as followed: 

Colour Meaning 

Continuous RED Alarm 

Continuous GREEN Only MW sensor is detecting 

Continuous YELLOW Only PIR sensor is detecting 

Off No Detection 

WARNINGS 

1. Do not expose the detector to direct or reflected light. 
2. Be sure that there is nothing which prevent detectors view 

angle.  
3. Do not mount the detector next to the devices which 

cause to instantaneous temperature alternation. 
4. Mount the detector recommended height and to the 

strong surface. 

Cable terminals 

Mode jumper 

LED on/off jumper 
Tamper switch 

PIR sensor 

Activation Leds 

PIR sensitivity MW sensitivity 

MW sensor 

NC/NO jumper 

Power 
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5. Please note that PIR detector is more sensitive to 
horizontal movements. However, MW sensor is more 
sensitive to vertical movements. 

6. Do not touch PIR sensor. If needed to clean, use cotton 
with alcohol. 

DETECTION AREA 

110 15m  ( @ 25C) Top View 

 
Side View 

 
 

MALFUNCTIONS THAT REQUIRE TECHNICAL 
SERVICE 

In case of any malfunction or below conditions contact with 
your authorized service, 

✓ When Mains cable or the plug is harmed, 
✓ Contact of device with a fluid, 
✓ Exposure of rain and water, 
✓ Fell down of device or harmed outer cover, 
✓ Serious performance fall on the device, 
✓ Depending on the instructions stated in manual, if your 

device not working properly, further usage or possible 
wrong usage may cause other malfunctions . Contact with 
your authorized service in such terms. 

 

SPARE PART 

If the repair will be done by spare parts, to avoid fire, 
electricity shock or any other hazardous conditions, Make 
sure your service is using original parts or parts compatible 
with your equipment. 

SAFETY CHECK 

To make sure if your device working properly and in safe 
conditions or not, demand service from your dealer to check 
device functionality. 
 

TRANSPORTATION 

Device must be carefully transported avoiding all physical 
bump, stroke and possible fluid entry. Malfunctions that 
caused by improper transportation is not under warranty. 

HUMAN AND NATURE CONDITION  

This device contains no chemical or biological elements that 
could harm human condition. 

MAINTENANCE ON YOUR OWN 

 
Do not try to fix the device on your own removal of cover may 
end up with electricity shock. 

In case of any defect or malfunction, contact with your dealer 
or with authorized service. All the technical interventions has 
to be done by technicians of service company. Device must 
be cleaned up with a dry fabric. No-chemicals are allowed for 
cleaning. 

 

 

 

 

MANUFACTURER 

 
Bilgi Elektronik A.Ş. 
Address : 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1 Kat:2 No:32 Ümraniye/İstanbul 
Tel: +90 216 455 88 46 Fax: +90 216 455 99 06 
www.bilgielektronik.com.tr   
Sales: sales@bilgielektronik.com.tr  Technical Support: support@bilgielektronik.com.tr 
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