
Passief Infrarood 
 
Een Passief Infrarood detector (PIR) wordt gebruikt voor ruimtelijke detectie.  
 
Werking 
 
Er is alleen een ontvanger die gevoelig is voor infraroodenergie van personen en 
van andere voorwerpen bij kamertemperatuur. Als de infraroodenergie (IR) op de 
sensor (pyro-element) terecht komt stijgt de temperatuur. De detector reageert op 
een verplaatsende infraroodbron met een golflengte van 8 tot 20Um. De detectie 
werkt het snelst als de indringer zich haaks ten opzichte van de detector beweegt.  
 
De optiek (spiegel of fresnel) bundelt de infraroodstraling en creeert de verandering 
op de sensor als de warmtebron zich verplaatst.  
 
Bij de spiegeloptiek zijn de spiegelsegmenten ten opzichte van elkaar in het 
horizontale vlak gedraaid.  
Een glijdend focus spiegeloptiek zorgt voor een gelijkmatig signaal, ongeacht de 
plaats van binnendringen van de beam.  
 
De fresneloptiek bestaat uit een voorgebogen bolle lens van kunststof, waarin 
zonevlakken zijn opgenomen. De ene zijde is vlak en op de andere zijden bevinden 
zich prismavormige concentrische ringen. Deze ringen breken de richting van de 
opvallende energie.  
Door uitwisseling van lenzen zijn veel detectiegebieden mogelijk.  
 
Om vals alarm tegen te gaan wordt o.a. gebruik gemaakt van:  
- Balanceprocessing tegen omgevingsinvloeden  
- Een QUAD-element met twee pyro-elementen  
- Automatische temperatuurcompensatie  
- Puls-count  
 
 
 
Bereik  
 
De gebruikelijke reikwijdte is:  
- Wide beam = 15m  
- Long beam = 30m  
Gebruik voor de juiste reikwijdte de handleiding van de fabrikant. Belangrijk hierbij 
is de hoogte waarop de PIR wordt opgehangen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Uitvoering 
  
De verschillende uitvoeringen zijn:  
- Detector met spiegeloptiek  
- Detector met fresnellens  
- Een of meer sensors  
- Afdekbeveiliging (anti-masking)  
. met AIR  
. met radar  
. met verwarmingselement  
 
 
 
Detectiebereik 
  
- Monteer binnen de door de fabrikant opgegeven hoogte  
. hoger geplaatst geeft een grotere reikwijdte  
. gebruik minimaal 35 - 40% van de maximale reikwijdte  
. kies dan voor ultrasoon of kleinere reikwijdte  
- Zorg voor een temperatuurstabiele achtergrond  
. geen overgang van vloerbedekking naar tegels,  
. radiator/muur, venster/muur, binnenmuur/buitendeur  
. dit is vooral van belang bij long beam en gordijnlens  
- Zorg dat de looprichting haaks op de zones ligt  
- De ondergrond moet stabiel en trillingsvrij zijn  
. dit is vooral van belang bij gebruik van een long beam  
- De kabeldoorvoeren moeten afgedicht worden  
. dit voorkomt een schoorsteenwerking in de detector  
. er kan geen stof en ongedierte in de detector komen  
- Hoekmontage heeft de voorkeur op wandmontage  
. een hoek is een stabiel bevestigingspunt  
. grootste kans dat de looprichting de zones doorsnijdt  
. meestal wordt ook de muur beveiligd op deze manier  
. onder een detector doorlopen is moeilijker  
. optimale beveiliging door de openingshoek van de detector  
- Voer altijd een goede looptest uit voor alle detectoren  
. loop zigzag door de kamer, haaks op de zones  
. volg de natuurlijke looproute  
 
 
 
 
 
 
 



Storingsinvloeden 
  
De detector met een fresnellens is relatief goedkoop maar heeft de volgende 
nadelen t.o.v. de spiegeloptiek:  
- Stof heeft invloed op brandpuntafstand en focussering  
- De lens kan vervormen door snelle verwarming en afkoeling  
- Zonlicht of grote IR bronnen kunnen pyro-element beschadigen  
- HF-instraling direct op het pyro-element  
- Minder scherpe afbakening en focussering mogelijk  
- Met de hand eenvoudig te vervormen en saboteren  
De gevoeligheid van de detector is het grootst als de doorlooprichting haaks op de 
zones ligt.  
 
Er is speciale spiegeloptiek nodig om te voorkomen dat pal onder de detector 
doorgelopen kan worden zonder detectie. Door gebruik te maken step-focus of 
glijdende focus spiegeloptiek.  
 
De storingsbronnen kunnen bestaan uit:  
- Radiofrequentie interferentie  
- Statisch elektrische ontlading  
- Bliksem gekoppelde transienten  
- Schokken en trillingen  
- Luchtturbulenties  
- Netspanningsfluctuaties  
- Direct zonlicht in de detector  
- Warmte en koude bronnen in het gezichtsveld  
- Kleine en grote huisdieren  
- Luchtbewegingen van ventilatoren, heaters enz.  
- Open haarden, ook als niet gestookt wordt  
- Veroudering van het pyro-element of beschadiging  
. bij langdurige blootstelling aan directe instraling  
. van zonlicht, open haard en dergelijke  
- Hoogglans oppervlakken kan zonlicht in PIR reflecteren 

 


