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SENSOR 

IR 476
Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do 

desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.  

A  IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 

a) Remove a tampa frontal do detector (1) empurrando levemente o pino da tampa (2) com uma chave de fenda.

Passe os fios através dos orifícios de entrada I e J e conecte os bornes de acordo com as marcas da placa PCB como mostra na figura 3.
O detector vem equipado de fábrica com uma lente G.eye imune a animais. Caso se torne necessária a troca da lente, escolha o modelo e efetue a alteração da 
seguinte forma:

C) Remova a lente e substitua pela lente alternativa. 

Os furos A, B, C e D são utilizadas para instalação em cantos. Para esse tipo de instalação, a placa PCB deve ser cuidadosamente removida soltando seu 
parafuso. No caso da instalação em superfície plana, utilize os furos E, F, G e H. 

Evite a proximidade com: superfície refletivas, fluxo de ar incidindo sobre o sensor, ventiladores e janelas, fontes de vapor, objetos que causam mudanças de 
temperatura, como aquecedores, refrigeradores, fornos e fontes de luz infravermelho. Depois  de selecionar a localização do detector, corte os furos para os 
parafusos, conforme a figura 2.

b) Retire a tampa levemente pressionando os pinos (5) e (6).

Selecione o local da instalação do detector, com base na cobertura exigida e na recomendação de altura de 2,1mt. 

AJUSTE DE COBERTURA: Usando a lente normal na altura de instalação recomendada de 2,1mt (+ ou - 10%), o sensor IR 476 irá fornecer uma cobertura 
completa de 1,2mt a 11mt a 20ºC. Certifique-se que a placa PCB está fixada na marca de 2,1mt. (Um pequeno ajuste vertical da placa PCB (+ ou - 0.5mm) pode 
ser necessário. 
Para outros modelos de lente consulte as instruções fornecidas com as mesmas. Caso o detector seja instalado em outra altura, altere a posição da placa PCB 
para a altura adequada indicada no lado esquerdo da placa e realize um teste de caminhada na área protegida. Com teste de caminhada é possível verificar o 
alcance da cobertura, conforme a lente que está sendo utilizada. Ao realizar o teste, sempre cruze transversalmente toda a extensão da cobertura e não 
caminhe em direção ao detector.  

CONFIGURAÇÃO DO LED (J1): Para desabilitar o LED, defina o jumper J1 na posição OFF 
ON OFF

MODO LENTO/RÁPIDO: O jumper J2 está localizado dentro da proteção metálica e está ajustado de fábrica para a posição ON (modo rápido), que é 
recomendado para a maioria das instalações. O uso no modo lento (Jumper OFF) é sugerido em áreas onde a incidência de falsos alarmes pode ser maior. Para 
alterar a configuração do jumper, use uma pequena chave de fenda para retirar a proteção metálica (10). Consulte figura 1.

LIGANDO O SENSOR: Alimente o detector conectando o ‘’AUX +’’ e o ‘’AUX-’’ da central de alarme aos terminais ‘’+’’ e ‘’-’’ do detector (Figura 3). Ao ligar o 
detector inicia o auto teste do processador, memória e relé. o LED azul piscará por 35 segundos e o réle irá  acompanhar o status do LED.

PROCESSAMENTO DE SINAIS AUTO PULSO: O processamento de sinais Auto Pulso patenteado fornece uma taxa variável de contagem de pulso em 
resposta à forma, intensidade e largura do sinal. O sensor vai gerar um alarme imediato para sinais muito fortes, ou alternar automaticamente a contagem de 
pulsos com sinais mais fracos. O detector de movimento permite uma taxa muito elevada de contagem de pulso (até 6 ou mais), na presença de sinais com 
níveis mais baixos.

COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA: Estes detectores são equipados com a ‘’Compensação automática de temperatura’’, que ajusta o 
ganho do amplificador para manter os níveis de cobertura nas mais diferentes temperaturas. 

TESTE DE CAMINHADA: No modo rápido (J2=ON), a 20ºC, você não deve ser capaz de atravessar mais de uma zona completa (contendo dois feixes do 
elemento de detecção do sensor) da área de cobertura com qualquer tipo de movimento. No modo lento (J2=OFF), é necessário o dobro de movimento para 
gerar um alarme. A largura aproximada de um feixe de detecção a uma distância de 11m do sensor é de 1,7mt. Note que quando a temperatura interna for maior 
do que 25ºC a distância de detecção será menor.

-Processamento de sinais auto pulso patenteado com dois níveis programáveis.

- Compensação automática de temperatura.

-Chassi resistente ao fogo.
-Lentes opcionais

-Lente especialmente projetada para oferecer imunidade a animais de até 18kg.
-Melhor rejeição a interferência RFI e EMI através de sua blindagem metálica.

Obs: Não toque na superfície do sensor, pois isso pode resultar em um mau funcionamento do sensor.  

- Hardware com tecnologia de montagem SMD.

O sensor analógico IR 476 incorpora as seguintes funções: 



CONEEXÕES4

CERTIFICADO DE GARANTIA6

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, 
situada

raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;

na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- 
SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, 
garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem 
e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material 
que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo 
prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como:

b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com 
as instruções de instalação;

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC 
fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:

c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;

d) Se o produto não for utilizado em condições normais;

Produto IPEC: .........................................................................................

Comprador: ..............................................................................................

Revendedor: ............................................................................................

e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de 
Garantia.

Endereço: ................................................................................................

Cidade: ....................................................................................................

Telefone: .................................................................................................

Telefone: .................................................................................................

A tampa do detector deve ser instalada corretamente ao realizar os testes de caminhada. A unidade deverá ser testada anualmente pelo instalador para o bom 
funcionamento do sensor.  

Temperatura de operação entrada de alimentação

Inicialização velocidade de detecção

Processamento

Sensor

Saída de alarme Anti sabotagem (tamper)

Altura de instalação Indicador de alarme

Zonas

Lente Cobertura 

-10ºC a 50ºC 12Vdc, 31mA máxima 

35 segundos 0.2m - 7m/seg

Auto pulso, dois níveis, compensação de temperatura  

Elemento retangular duplo, baixo ruído, alta sensibilidade

N.F. 28Vdc / 0.15A - N.F. 28Vdc / 0.15A Max

2m - 2,7mt LED azul constante por 3 segundos

22 = 9+5+5+3 (padrão)

2nd geração de lentes de fresnel 11m x 110º (lente padrão)

Umidade Peso 95% máximo - 75g
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