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Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no 

Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual apresenta as 

principais funções e características do equipamento. 

Manual do 
usuário

SENSOR INFRAVERMELHO 
PASSIVO BARRAMENTO

DS-510 BUS



MANUAL DE INSTALAÇÃO:
Parabéns, você acaba de adquirir o sensor infravermelho passivo barramento 
DS 510 Bus. Possui circuito de baixo consumo de corrente gerenciado por 
microcontrolador, que garante detecções de movimento precisos, evitando 
falsos disparos. A tecnologia barramento aliada a confiabilidade de algoritmo 
de detecção preciso proporciona mais segurança ao ambiente. Possui circuito 
de compensação de temperatura e seu elemento PIR (Sensor Infravermelho 
Piroelétrico) .O sensor DS 510 Bus 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 (até 20Kg), como cães, 
gatos e ratos que venham eventualmente circular na área de cobertura do 
sensor. Essas características juntamente com a tecnologia de barramento 
colocam o sensor infravermelho passivo barramento como pioneiro em 
sensores no mercado.

 12 metros / 90º.
 Duplo elemento piroelétrico.

 15 segundos.
 Três níveis de sensibilidade de detecção(programados via 

Central.
 20Kg.

 Direto do Barramento.
 1mA.
 62x90x48 mm.

 100 gramas.

O sensor comunica com a central através de um único par de fio. Toda 
programação do Sensor é realizada pela central na “Opção Barramentos”, 
permitindo maior adaptação aos diversos tipos de ambiente. Ao conectar o 
sensor ao barramento o LED acende, indicando que está em processo de boot 
por 10 segundos.
Após este tempo o led ficará piscando até ser reconhecido pela central como 
integrante do sistema. Se o sensor estiver programado o led apagará ,este 
processo pode durar de 10 segundos a 5 minutos. Caso o sensor saia do 
barramento o processo será reiniciado. 
Quando a central estiver armada o sensor ficará sempre ativo para detectar 
uma intrusão. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Detecção máxima:
- Sensor:
- Tempo de estabilização inicial:
- Sensibilidade:

- Função PET:
- Tensão de alimentação:
- Consumo:
- Dimensão:
- Peso aproximado:

FUNCIONAMENTO:
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PROGRAMAÇÃO:

Aprender e Apagar:

Sensibilidade: 

Intervalo entre disparo:

Supervisão do sensor:

PRINCIPAIS COMPONENTES:

O DS-510 Bus é compatível somente com centrais de alarme com tecnologia 
de barramento JFL (Central Actve 100). Todas as configurações de 
funcionamento deste sensor são feitas diretamente na central de alarme e 
atualizadas periodicamente.

 Siga as instruções do menu de programação de 
dispositivos barramento da central de alarme. 

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.

 Configurado na central de alarme e pode variar de 1 
a 10 minutos.

 Pode ser habilitada no menu da central de alarme.

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 superior e vista 
lateral.

CONECTOR ALIMENTAÇÃO / 
COMUNICAÇÃO

SENSOR PIROELÉTRICO

TAMPER

LED
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PRECAUÇÕES:
Siga as instruções abaixo para que não haja disparo em falso.
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- Não instale o sensor de frente para porta de aço, janela ou 
porta de vidro que incida luz solar.

- Não coloque o sensor próximos a aparelhos de ar condicionado ou 
local onde tem grande circulação de ar.

- Fixe o sensor numa altura de 2.1 a 2.4 metros.
- Não fixe o sensor em divisórias que vibrem ou balancem.

- Não utilize articulador.
- Não coloque obstáculos em frente ao sensor.

- Não instale o sensor em áreas abertas.

90º0
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GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por 
um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação 
que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do 
produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a 
critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:
-  Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
-  Uso inadequado;
-  Violação do equipamento;
-  Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do 
cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser 
devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.
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JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571    
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