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EN

Prescription 
Wireless motion sensor is designed to track the 

movement of a person in a guarded room. The 

PIR sensor uses digital infrared control 

technology with flexible logic and intelligent 

analysis algorithms, which makes it possible to 

distinguish signals of interference from human 

body signals. This allows you to effectively avoid 

false alarms. Built-in spiral high-frequency 

antenna allows increasing the operational range. 

The sensor is reliable and easy to install. 

 

Parameters 
Power: 2 pcs. AAA batteries 

Standby consumption: ≤50uA 

Consumption in active mode: ≤20mA 

Radius of motion detection: 80m/110° 

Distance for signal transmission: up to 50 m 

(open space) 

Transmission Frequency: 433 MHz 

Body material: ABS plastic 

Operating humidity: ≤70%(condensation not 

allowed) 

 

Indication 

LED flashes once: alarm 

The LED indicator lights up for a long time: low 

charge, change the batteries. 

 

Precautions 

Read current User Manual carefully 

before the Controller using. 

The Controller is designed for indoor using only! 

Note that water inside the Controller leads to 

damage of the device. 

Functional elements 
The following functional elements are placed on 

the Sensor: 

 
 

1 - Battery compartment cover; 2 - LED 

indicator; 3 - sensor window; 4 - mode switch; 5 

- groove for mounting the bracket. 

 

Installation and connection 
Installation 

When choosing a place for device installation, 

avoid places with temperature changes, fast air 

flows, for example near a window, air 

conditioner, fluorescent lamp, heater, 

refrigerator, cellar, etc. 

The LED indicator flashes once when motion is 

detected. 

Set the sensor angle for the best detection 

range. 

Please follow this link to get know how to 

connect your device to the QuadroBase 

controller. 

 

 
 

Testing 

After installation, turn on the power, walk 

through the tracking range (from left to right or 

vice versa) and make sure the indicator light is 

flashing. 

Mode Selection 

Set the switch on the sensor board according to 

your needs. 

1. Normal mode - scan interval is 5 seconds, 

LED indicator is on. 
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2. Energy-saving mode - scanning interval is 5 

minutes, LED indicator is off. 

Features  

Use the http://quadrobit.com/ or the Quadro Bit 

Smart Home mobile application for remote 

access to the Sensor's settings. 

Troubleshooting 

In most cases, the malfunction of the Sensor 

may be due to its improper usage.  Read current 

User Manual carefully before using the Sensor. 

Contact the official support service of 

QuadroTech LTD in the event of a malfunction. 

It is forbidden to disassemble, repair or upgrade 

the Sensor. 

FAQ 
Q. The Sensor does not send RF commands. 

В. Make sure that the signal receiver 

(QuadroBase controller) is in the signal zone. 

Optimize the location of signal source and signal 

receiver to improve communication quality. 

 

 

 

Contacts 

Head office of QuadroTech LTD: 

web-site: http://quadrobit.com/ 

phone:  +38 067 466 23 45 

e-mail: info@quadrobit.com 

 

Support: 

e-mail: support@quadrobit.com 

  

http://quadrobit.com/
tel:%E2%80%8E+380674662345
mailto:info@quadrobit.com
mailto:support@quadrobit.com
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Призначення 

Бездротовий датчик руху QB PIR-1 (надалі - 

Датчик) призначений для здійснення 

контролю за переміщенням людей всередині 

приміщень, таких як будинок, офіс тощо. 

Датчик може бути використаний як елемент 

охоронної чи іншої автоматизованої системи. 

 

Датчик PIR-1 використовує технологію 

цифрового інфрачервоного управління з 

гнучкою логікою та інтелектуальні алгоритми 

аналізу. Це дозволяє відрізняти сигнали 

перешкод від сигналів руху людини. Це, в 

свою чергу, дає можливість ефективно 

уникнути помилкових спрацьовувань. 

Вбудована спіральна радіочастотна антена 

дозволяє збільшити радіус дії. Датчик легко 

встановлюється та надійно виконує покладені 

функції. 

В даній Інструкції наведено опис процедур 

встановлення Датчика та його підключення 

до контролера  QuadroBase v.1.0. 

 

Характеристики 
Модель: QB PIR-1; 

Робоча напруга: 3 В; 
Струм живлення в активному режимі: 

≤ 50 мА; 

Струм живлення в режимі очікування: 

≤ 20 мА; 

Живлення: 2 елементи типу ААА; 
Робоча температура: від 5⁰C до 50⁰С; 
Робоча вологість: ≤ 70% (конденсація не 
допускається). 
Розміри (Д×Ш×В): 68 мм × 66 мм × 30 мм 
Маса (без елементів живлення): 50 г; 

Кут детектування руху: 110⁰; 
Макс. Дистанція детектування руху: 8 м; 
Макс. дистанція радіозв’язку: 50 м; 
Частота радіозв’язку: 433,92 MГц; 
Матеріал корпусу: ABS-пластик. 

 

Заходи безпеки 

Перед використанням Датчика 

необхідно уважно ознайомитись з 

даною Інструкцією! 

Датчик розрахований на використання 

всередині приміщень! Потрапляння вологи в 

технічні отвори корпусу може стати причиною 

несправності Датчика. 

Функціональні елементи 
На корпусі Датчика розміщені наступні 

функціональні елементи: 

 
 

1 – Кришка відсіку елементів живлення; 2 –  

LED-індикатор; 3 – вікно сенсора; 4 – 

перемикач режиму роботи; 5 – паз для 

кріплення кронштейна. 

 

Встановлення та підключення 

Вибір місця для встановлення 

Обираючи локацію для встановлення Датчика 

уникайте місць з великим перепадом 

температури і швидкими потоками повітря, 

наприклад, біля вікна, кондиціонера, 

люмінесцентної лампи, обігрівача, 

холодильника, підвалу тощо. 

Рекомендовано встановлювати Датчик на 

відстані не менше 2 м від підлоги. 

Не встановлюйте два і більше Датчика в 

одному місці, щоб уникнути завад та 

помилкових спрацьовувань. 

 

Монтаж 

Встановіть Датчик на кронштейні. Встановіть 

кут Датчика висоту монтажну. Зафіксуйте 

кронштейн на монтажній поверхні. 

Для вибору контрольованої зони керуйтеся 

наступною схемою: 

 
 

При встановленні слід враховувати, що 

Датчик більш чутливий до бічного руху. 
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Рекомендується направляти Датчик 

перпендикулярно напрямку ймовірного руху. 

 

Перед використанням Датчика встановіть 2 

елементи живлення типу ААА у відповідний 

відсік Датчика. Переведіть Датчик в активний 

режим. Здійсніть рухи у контрольованій зоні 

Датчика. LED-індикатор (2) Датчика повинен 

блимати. 

 

Вибір режиму роботи 

Встановіть режим роботи Датчика 

використовуючи перемикач (4) на задній 

поверхні корпусу. 

«ON» - активний режим. Датчик сканує 

простір з періодичністю 5 секунд. LED-

індикатор (2) включений. 

«OFF» - енергозберігаючий режим. Датчик 

сканує простір з періодичністю 5 хвилин. LED-

індикатор (2) вимкнений. 

 

Підключення 

Для автоматичного підключення Датчика до 

контролера QuadroBase v.1.0 (надалі - 

Контролер) скористайтеся мобільним 

додатком Quadro Bit Smart Home: 

1. Запустіть мобільний додаток Quadro Bit 

Smart Home на смартфоні або планшеті. 

2. Відскануте QR-код на упаковці Датчика. 

3. Здійсніть спрацьовування Датчика. Після 

цього Датчик буде автоматично доданий 

до переліку підключених пристроїв 

Контролера. 

 

Для ручного підключення Датчика до 

Контролера необхідно виконати наступну 

послідовність дій: 

1. Підключіть Контролер до мережі 

живлення. 

2. Перейдіть до локальних налаштувань 

Контролера. 

3. Здійсніть спрацьовування Датчика. На 

сторінці «Пристрої» в списку «Останні 

пристрої» повинен з'явитися новий запис 

(тип пристрою - «Радіо/Невідомо»). Це 

означає, що Контролер виявив сигнал від 

Датчика. 

4. Натисніть кнопку «Додати новий 

пристрій» навпроти зазначеного запису. 

5. На сторінці «Додавання коду» вкажіть 

назву і параметри підключення Датчика. 

6. Натисніть кнопку «Зберегти» для 

збереження налаштувань і додавання 

Датчика до Контролера. 

7. Після додавання Датчик буде 

відображатися у переліку підключених 

пристроїв на сторінці «Пристрої» 

локальних налаштувань Контролера. 

 

Додаткові можливості  

У локальних налаштуваннях Контролера 

(розділ «Дії») Ви можете задати сценарій, 

який буде виконуватися в разі спрацювання 

Датчика. 

 

Для дистанційного доступу до налаштувань 

Датчика слід скористатися Порталом 

http://quadrobit.com/ або мобільним додатком 

Quadro Bit Smart Home. 

Несправності та їх усунення 
У більшості випадків несправність Датчика 

може бути викликана його неправильною 

експлуатацією. Уважно ознайомтеся з даною 

Інструкцією перед використанням Датчика. 

У разі виникнення несправностей зверніться 

до служби підтримки QuadroTech LTD. 

Забороняється самостійно розбирати, 

ремонтувати або модернізувати Датчик. 

Запитання-Відповіді 
З.: Датчик не реагує на рух. 

В.: Переконайтеся, що рух здійснено в зоні, 

що контролюється Датчиком. 

Перевірте, що Датчик знаходиться в 

активному режимі. При необхідності 

перемкніть Датчик в активний режим. 

Перевірте рівень заряду елементів живлення. 

У разі необхідності замініть елементи 

живлення. 

 

З.: Датчик не передає дані до Контролера. 

В.: Переконайтеся, що Контролер 

знаходиться в зоні дії радіосигналу Датчика. 

У разі необхідності оптимізуйте взаємне 

розміщення Контролера і Датчика для 

поліпшення якості радіозв'язку. 

Перевірте, що Датчик додано до переліку 

підключених пристроїв Контролера. При 

необхідності здійсните підключення Датчика 

до Контролера. 

 

 

http://quadrobit.com/


QuadroTech LTD 
 

7 

 

Контакти 

Офіційне представництво QuadroTech LTD: 

web-site: http://quadrobit.com/ 

phone:  +38 067 466 23 45 

e-mail: info@quadrobit.com 

 

Служба технічної підтримки: 

e-mail: support@quadrobit.com 

  

http://quadrobit.com/
tel:%E2%80%8E+380674662345
mailto:info@quadrobit.com
mailto:support@quadrobit.com
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Назначение 

Беспроводной датчик движения QB PIR-1 

(далее - Датчик) предназначен для 

осуществления контроля за перемещением 

людей внутри помещений, таких как дом, 

офис и т.п. 

Датчик может быть использован как элемент 

охранной или иной автоматизированной 

системы. 

Датчик PIR использует технологию 

цифрового инфракрасного управления с 

гибкой логикой и интеллектуальные 

алгоритмы анализа, что позволяет отличать 

сигналы помех от сигналов движения 

человека. Это позволяет эффективно 

избегать ложных срабатываний. Встроенная 

спиральная радиочастотная антенна 

позволяет увеличить радиус действия. 

Датчик прост в установке и надежен в 

использовании. 

В данной Инструкции описана процедура 

установки и настройки Датчика в связке с 

контроллером QuadroBase v.1.0. 

Характеристики 

Модель: QB PIR-1; 

Рабочее напряжение: 3 В; 

Ток потребления в активном режиме: 

≤ 50 мА; 

Ток потребления в режиме ожидания: 

≤ 20 мА; 

Питание: 2 элемента ААА; 

Рабочая температура: от 5⁰C до 50⁰С; 

Рабочая влажность: ≤ 70% (конденсация 

не допускается). 

Габариты (Д×Ш×В): 68 мм × 66 мм × 30 мм 
Масса (без элементов питания): 50 г; 

Угол обнаружения движения: 110⁰; 

Дистанция обнаружения движения: 8 м; 

Макс. дистанция радиовещания: 50 м; 

Частота радиовещания: 433,92 MГц; 

Материал корпуса: ABS-пластик. 
 

Меры предосторожности 
Перед использованием  Датчика 

необходимо внимательно изучить 

данную Инструкцию! 

Датчик рассчитан на использование только 

внутри помещений! Попадание влаги в 

технические отверстия корпуса может стать 

причиной поломки Датчика. 

Функциональные элементы 
На корпусе Датчика размещены следующие 

функциональные элементы: 

 
 

1 – Крышка отсека элементов питания; 2 –  

LED-индикатор; 3 – окно сенсора; 4 – 

переключатель режима работы; 5 – паз для 

крепления кронштейна. 

 

Установка и подключение 

Выбор места установки 

При выборе локации для установки Датчика 

избегайте мест с большими перепадами 

температуры и быстрыми потоками воздуха, 

например, возле окна, кондиционера, 

люминесцентной лампы, обогревателя, 

холодильника, подвала и т.п. 

Рекомендуется устанавливать Датчик на 

высоте не менее 2 м от пола. 

Не устанавливайте два и более Датчика в 

одном месте во избежание помех и ложных 

срабатываний. 

Установка 

Прикрепите Датчик к кронштейну. 

Отрегулируйте угол Датчика и монтажную 

высоту. Зафиксируйте кронштейн на  

монтажной поверхности. 

Для выбора контролируемой зоны 

руководствуйтесь следующей схемой: 
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При установке следует учитывать, что Датчик 

более чувствителен к боковому движению. 

Рекомендуется направлять Датчик 

перпендикулярно направлению вероятного 

движения. 

 

После установки установите 2 элемента 

питания типа ААА в соответствующий отсек 

Датчика. Переведите Датчик в активный 

режим. Осуществите движение в 

подконтрольной зоне Датчика. LED-

индикатор (2) должен мигать. 

 

Выбор режима работы 

Установите режим работы Датчика с 

использованием переключателя (4) на 

задней поверхности корпуса. 

«ON» - активный режим. Датчик сканирует 

пространство с периодичностью 5 секунд. 

LED-индикатор (2) включён. 

«OFF» - энергосберегающий режим. Датчик 

сканирует пространство с периодичностью 

5 минут. LED-индикатор (2) выключён. 

 

Подключение 

Для автоматического подключения Датчика к 

контроллеру QuadroBase v.1.0 (далее - 

Контроллер) воспользуйтесь мобильным 

приложением Quadro Bit Smart Home: 

1. Запустите мобильное приложение 

Quadro Bit Smart Home на смартфоне 

или планшете. 

2. Отсканируйте QR-код на упаковке 

Датчика. 

3. Вызовите срабатывание Датчика. После 

этого Датчик будет автоматически 

добавлен к подключённым устройствам 

Контроллера. 

 

Для ручного подключения Датчика к 

Контроллеру необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Подключите Контроллер к сети питания. 

2. Перейдите в локальные настройки 

Контроллера. 

3. Вызовите срабатывание Датчика. На 

странице «Устройства» в списке 

«Последние устройства» должна 

появиться новая запись (тип устройства 

– «Радио/Неизвестно»). Это означает, 

что Контроллер обнаружил сигнал от 

Датчика. 

4. Нажмите кнопку «Добавить новое 

устройство» напротив появившейся 

записи. 

5. В открывшейся странице «Добавление 

кода» укажите название и параметры 

подключения Датчика. 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» для 

сохранения настроек и добавления 

Датчика к Контроллеру. 

7. После добавления Датчик будет 

отображаться в перечне подключённых 

устройств на странице «Устройства» 

локальных настроек Контроллера.  

 

Дополнительные возможности  
В локальных настройках Контроллера 

(раздел «Действия») Вы можете задать 

сценарий, который будет выполняться в 

случае срабатывания Датчика. 

 

Для дистанционного доступа к настройкам 

Датчика следует воспользоваться Порталом 

http://quadrobit.com/ или мобильным 

приложением Quadro Bit Smart Home. 

 

Неполадки и их устранение 

В большинстве случаев неисправность 

Датчика вызвана его неправильной 

эксплуатацией. Внимательно прочтите 

данную Инструкцию перед использованием 

Датчика. 

В случае возникновения неполадок 

обратитесь в службу поддержки QuadroTech 

LTD. 

Запрещается самостоятельно разбирать, 

ремонтировать или модернизировать Датчик. 

ЧаВо 
В.: Датчик не реагирует на движение. 

О.: Убедитесь, что движение произведено в 

зоне, контролируемой Датчиком. 

Проверьте, что Датчик находится в активном 

режиме. При необходимости переключите 

Датчик в активный режим. 

Проверьте уровень заряда элементов 

питания. В случае необходимости замените 

элементы питания.  

 

В.: Датчик не передаёт данные Контроллеру. 

О.: Убедитесь, что Контроллер находится в 

зоне действия радиосигнала Датчика. В 

случае необходимости оптимизируйте 

http://quadrobit.com/
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взаимное размещение Контроллера и 

Датчика для улучшения качества радиосвязи. 

Проверьте, что Датчик добавлен в перечень 

подключённых устройств Контроллера. При 

необходимости осуществите подключение 

Датчика к Контроллеру. 

 

 

 

 

Контакты 

Официальное представительство QuadroTech LTD: 

web-site: http://quadrobit.com/ 

phone:  +38 067 466 23 45 

e-mail: info@quadrobit.com 

 

По вопросам технической поддержки: 

e-mail: support@quadrobit.com 

 

http://quadrobit.com/
tel:%E2%80%8E+380674662345
mailto:info@quadrobit.com
mailto:support@quadrobit.com

