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SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IRPET-520 DUO 

 

O sensor infravermelho passivo sem fio IRPET-520 Duo possui circuito de baixo consumo de 

corrente gerenciado por microcontrolador, que garante detecções de movimento precisas, 

evitando falsos disparos. A tecnologia Duo aliada a confiabilidade da transmissão de dados 

sem fio e redução de consumo de bateria, proporciona mais segurança ao ambiente. Possui 

circuito de compensação de temperatura e seu elemento PIR (Sensor Infravermelho 

Piroelétrico) possui duplo elemento. O sensor IRPET-520 Duo possui lente de fresnell especial, 

com proteção contra luz branca e raios UV (ultra violeta) além da tecnologia PET IMMUNITY, 

ou seja, não detecta pequenos animais com até 20Kg, como cães, gatos e ratos que venham 

eventualmente circular na área de cobertura do sensor. Essas características colocam o sensor 

infravermelho passivo sem fio IRPET-520 Duo em destaque em relação aos outros sensores 

passivos sem fio existentes no mercado. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Frequência: 868 Mhz 

Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos. 

Detecção máxima: 12 metros / 90º 

Sensor: Duplo elemento piroelétrico. 

Tempo de estabilização inicial: 1 min. 

Sensibilidade: Três níveis de sensibilidade de detecção. 

Função PET: 20Kg 

Intervalo entre detecção: 1 a 10 min. 

Intervalo de supervisão do sensor: 1, 3, 5 ou 30 minutos. 

Tensão de alimentação: 3V bateria de lithium CR123. 

Consumo em repouso: 5uA 

Consumo em acionamento: 15mA 

Dimensão: 62x90x48 mm 

Peso aproximado: 100 gramas 

 

FUNCIONAMENTO 

A detecção de movimento, transmissão de dados para a central, indicação através do LED e o 

reconhecimento da chave tamper do sensor são configurados na central de alarme através do 

menu "Opções dos dispositivos sem fio", permitindo maior economia de bateria e maior 

adaptação aos diversos tipos de ambiente. 

Ao conectar a bateria o LED começa a piscar, indicando que está em processo de conexão 

com a central de alarme e estabilização do elemento PIR. O sensor se comunica 

periodicamente com a central de alarme no intervalo configurado como tempo de supervisão. 

Quando estiver habilitada a supervisão do sensor sem fio na central e a central não conseguir 

comunicar com o sensor, após 3 minutos a central de alarme indica falha na comunicação com 

o sensor. 

Há a possibilidade de inibir a transmissão do disparo do sensor sem fio quando a central 

estiver desarmada, dessa forma o sensor só informa a detecção de movimento para a central 

se esta estiver armada. Isso garante maior economia de bateria do sensor sem fio. Ainda neste 

modo de funcionamento é possível simular o disparo do sensor sem fio, dessa forma o sensor 

irá detectar o movimento e piscar o LED rapidamente, mas não irá transmitir os dados do 

disparo para a central de alarme. Após a detecção de movimento o sensor entra em estado de 

repouso durante o tempo programado, caso a central esteja desarmada. Quando a central 

estiver armada o sensor ficará sempre ativo para detectar uma intrusão. Caso o sensor não 

esteja aprendido em nenhuma central de alarme, o tempo de repouso após disparo é fixo de 4 

minutos. 
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PROGRAMAÇÃO 

O IRPET-520 Duo é compatível com toda a linha de centrais de alarme Duo da JFL. 

Todas as configurações de funcionamento deste sensor são feitas diretamente na central de 

alarme e atualizadas periodicamente para o sensor durante a inicialização, disparo, 

acionamento da chave tamper e no intervalo programado como tempo de supervisão. Duas 

piscadas rápidas do led indica que o sensor recebeu o comando da central de alarme com a 

programação atualizada. 

Aprender e Apagar: Siga as instruções do menu de programação de dispositivos sem fio da 

central de alarme. É necessário efetuar o disparo do sensor sem fio, que pode ser feito 

pressionando a chave tamper através da detecção de movimento pelo elemento PIR ou 

retirando e conectando a bateria. 

Sensibilidade: Esta configuração é feita no atributo de zona da central de alarme que o sensor 

está aprendido. São três níveis: Máxima, Média ou Mínima sensibilidade de detecção. 

Intervalo entre disparo: Configurado na central de alarme e pode variar de 1 a 10 minutos. 

Supervisão do sensor: Pode ser habilitada no menu de "Opções dos dispositivos sem fio" da 

central de alarme. 

Tempo de supervisão do sensor: Configurado na central de alarme e pode ser de 1, 3, 5 ou 

30 minutos. 

 

PRINCIPAIS COMPONENTES 

A figura abaixo mostra um sensor aberto com seus principais componentes: 

 
 

FAIXA DE DETECÇÃO 

A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor, vista lateral e vista de cima.
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PRECAUÇÕES 

Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso. 

 

          

 

 
 


