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Venkovní infračervený detektor WatchOUT PIR: instalace v reléovém režimu  

Venkovní detektor PIR  WatchOUT od Rokonetu je jedinečný detektor se zpracováním signálu na bázi  dvou pasivních 
infračervených kanálů (PIR), které jsou ve vzájemném vztahu. Může pracovat jako obyčejný reléový detektor připojený k nějakému 
ovládacímu panelu, nebo jako příslušenství sběrnice, když je připojen k ovládacímu panelu ProSYS od Rokonetu pomocí sběrnice  
RS485 BUS, což umožňuje jedinečné vlastnosti pro dálkové ovládání a diagnostiku. Následující pokyny popisují instalaci  
WatchOUT v reléovém režimu. Podrobnější informace týkající se instalaci v režimu sběrnice  viz manuál pro instalaci v režimu 
sběrnice (5IN315PRIM). 

Vysvětlivky týkající se montáže 

1m - 2.7m
(3'3" - 8'9")

 
Volitelná výška: 1m – 2.7m (3'3"-8'9") 
Doporučená výška: 2.2m (7'2") 
Základní čočka: Široký záběr 15m (50') 90° 

 
Poznámka: 
V nízké poloze (pod 1,7m) (5'6"), kdy je požadována 
imunita proti zvířatům, použijte dodávanou čočku 
RL300F  (Instalace nízko na zdi, nebo na plotě ) 

 
Postarejte se,  aby infračervené pole  detekto-
ru nemířilo na pohybující se předměty  
(kymácející se stromy, keře, atd.). 

Out of
Detection Range

With moving objects
keep distance of
minimum 5 meters

5m

 
Udržujte vzdál. min. 5m od pohybujících se objektů 

 
 
Pro obě metody detekce dávejte pozor,  aby 
žádné objekty nezakrývaly  zorné pole. 
Všímejte si rostoucích stromů, rostlin s 
velkými pohyblivými listy, atd.  
 

Pro instalace v místech s 
vysokou  dopravní 
frekvencí, nebo je-li cíl 
detekce mimo požad. 
dosah, skloňte detektor 
dolů, nebo posuňte desku 
plošných spojů tak, aby se 
rozsah detekce snížil. 
Poznámka:  
Sklonění detektoru může 
ohrozit imunitu  proti  
zvířatům  

 

Pro optimální detekci  
zvolte takové místo kde 
předpokládáte, že 
narušitelé  budou 
protínat prostor pokrytý 
paprsky detektoru 

          

Montáž na zeď 
1. Otevřete přední kryt  WatchOUT.  (Odjistěte  C1, 

obr. 1). 
2. Uvolněte vnitřní základnu (šroubek I1, obr. 2). 
3. Zvolte druh instalace následujícím postupem.  
Plochá montáž : 

a. Otevřete vylamovací otvory ve vnější základně 
(obr. 3) 

 B1-B4: Vylamovací otvory pro montáž na zeď. 
 T1 : Vylamovací otvor zadního  tamperu  
 W2 / W3: Vylamovací otvory pro vstupy vodičů.  

Montáž v úhlu 45°  (Montáž z levé strany) 
a. Otevřete vylamovací otvory  na vnější základně  

(obr.3) 
 L1, L2 : Vylamovací otvory pro montáž zleva  
 T3 : Vylamovací otvor pro tamper na levé straně. 
 W2 / W3:Vylamovací otvory pro vstupy vodičů 
 
 
 
 
 

b. Odstraňte pružinu tamperu 
c. Nahraďte konzolu tamperu  1 dodanou 

plochou konzolou tamperu  2.  

1  2  
 

d. Zasuňte páčku tamperu B na T5 aT3 a 
upevněte šroub  A (obr.3) 

4. Prostrčte vnější vodiče vnější základnou  
W2, W3. (obr. 3)  

5. Upevněte vnější základnu ke stěně. 
6. Prostrčte vnější vodiče a vodiče tamperu  

vnitřní základnou. (obr. 4) 
7. Upevněte vnitřní základnu k vnější 

základně (západka 1, obr. 2) 

8. Po připojení vodičů a nastavení 
DIP spínačů zavřete přední víko 
(západka C1, obr. 1) 

9. Vyzkoušejte detektor.  
Poznámka:  
Chcete-li systém instalovat na pravé 
straně pod úhlem 45°, použijte 
ekvivalentní otvory na vnější základně  
tak, jak ukazuje tabulka: 

 Vpravo Vlevo 
Montážní 
vylamovací 
otvory 

R1, R2 L1, L2 

Vylam. otvory 
pro pružinu 
tamperu 

T2,T4 T1,T3 

Kotva šroubu 
tamperu 

T6 T5 
 

 
 
 
 
 
 

Širokoúhlá čočka, pohled ze 
strany 

Mimo dosah detekce 
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Obr. 2: 

I1

 

Obr. 1: 

C1

Obr. 4:  

 
 

Obr. 3: 
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W3
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B
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Změna polohy zadního tamperu: 

Zadní tamper proti otevření je z výroby instalován na pravé straně vnitřní základny 
(při pohledu  zezadu). Jestliže ji chcete  přesunout na levou stranu, (při pohledu 
zezadu), postupujte takto (obr. 5): 
1. Odstraňte šroub tamperu  1, abyste ho uvolnili z polohy 7. 
2. Ujistěte se, že se pružina tamperu   2 opírá o základnu drátu tamperu 4. 
3. Ujistěte se, že se plastová konzola tamperu 3 opírá o  2 a 4. 
4. Upevněte šroub tamperu proti otevření  1 do  3 nad polohou  6. 

Poznámky:  
1. Při připojení pružiny tamperu  ke zdi musíte slyšet cvaknutí. 

1. Pro instalaci na sloupu je možno tamper přesunout na pozici vpravo dole na vnitřní základně 

Obr. 5: 
Left Side
Tamper Right Side

Tamper

1
3

6
7

5

42
 

Připojení vodičů ke svorkovnici 

12VDC

N.C N.C

+ - LED
ENABLALARM FREE N.O COMGRNYEL TAMPER FREE N.C

WatchOUT PIR -  PCB  
+,- 12 Vss 
YELLOW -      (Používá se jen k instalaci v režimu sběrnice)  
GREEN -      (Používá se jen k instalaci v režimu sběrnice)  
ALARM Norm. sepnuté  relé, 24Vss, 0.1A. 
TAMPER Norm. sepnuté relé, 24Vss, 0.1A 
FREE Tato svorka je nevyužitá a může být použita k 

připojení vodičů a odporů  EOL.   

LED 
ENABLE 

Slouží k dálkovému řízení diod  LED když je  DIP1 v 
poloze ZAP. 
LED Enable: Vstup je  +12V nebo není připojena žádná 
svorka. 
LED Disable:Připojte vstup k  0V. 

N.O 
COM 
N.C 

 Svorky programovatelného pomocného relé. Toto relé 
se používá k aktivaci pomocných jednotek jako jsou 
kamery nebo osvětlení, když se spustí nějaký poplach. 
Provoz pomocného relé závisí na nastavení DIP  4-7. 

NORMAL

N.O COM N.C

ALARM

N.CCOMN.O  
  

Nastavení DIP spínačů 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Factory
Default

 
DIP 1: Funkce diod LED 

Zap: Diody LED  povoleny 
Vyp: Diody LED zakázány 

DIP 2-3: Citlivost detekce   
Citlivost  DIP2 DIP3 

Nízká Vyp. Vyp. 
Střední Vyp. Zap. 

Normální  Zap. Vyp. 
Maximální Zap. Zap.  

DIP 4: Ovládání pomocného relé 
Zap.: povoleno 
Vyp.: zakázáno 

DIP 5: Používá se k nastavení 
režimu provozu pomocného relé po 
vyhlášení poplachu, v závislosti na 
denní či noční době (definováno 
jako 24 hod nebo noční fotobuňka) 

Zap. (Noc): Pomoc. relé je 
aktivováno jen v noci. 

Vyp. (24hodin): Relé je aktivní  
24 hod 

DIP 6-7: Definuje dobu trvání aktivace pomocného relé 
 

Doba aktivace  Spínač 6 Spínač 7 
2.2 sekundy VYP. VYP. 

2 minuty VYP. ON 
4 minuty ON VYP. 
8 minuty ZAP. ZAP. 

 
DIP 8: Červená LED /3 LED 

Zap.: Jen červená LED 
Vyp.: 3 diody LED 

Páčka 
tamperu  

 

Tamper na levé 
straně  

 

Tamper na pravé 
straně 

 

N.O.= 
norm.vyp. 

N.C.= norm. 
zap. 

COM= společ. 

Nastavení z výroby 
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Zkušební průchod střeženým prostorem 
Dvě minuty po zapnutí napájení proveďte „walk test“ , abyste zkontrolovali správnou funkci. 
V případě instalace na nerovném povrchu posuňte desku plošných spojů ve vnitřní základně, tak aby nastavení 
odpovídalo požadované výšce detekčního dosahu (1.0m, 1.5m, 2.2m, 2.7m), jak je vytištěno ve spodním levém 
rohu desky plošných spojů, nebo použijte kloub (standardní příslušenství). 
K omezení dosahu detekce posuňte desku plošných spojů nahoru, nebo skloňte kloub dolů.  

PCB

1.55M

2.20M

2.70M

1.00M

 
Displeje LED Spojka reléový režim / režim 

sběrnice  
 

LED Stav Popis 
žlutá Trvale svítí Indikuje detekci pomocí kanálu 1 PIR  

zelená Trvale svítí Indikuje detekci pomocí kanálu 2 PIR  
Trvale svítí Indikuje  POPLACH (současně 2 kanály  

PIR)  
červená 

Bliká Indikuje nefungující komunikaci s 
ProSYS (jen mód BUS ) 

všechny 
LED 

Bliká  (jedna 
za druhou) 

Inicializace jednotky po zapnutí napájení. 

 

Poznámky: 
1. Spínač DIP 1 by měl být 
v poloze  ZAP, aby umožnil 
indikace diod LED. 

2..Současně  může být aktivní jen 
jediná LED. Např. při detekci obou 
kanálů PIR   svítí ustáleně  buď 
ŽLUTÁ  LED nebo ZELENÁ  LED  
(ta první k detekci) a potom se 
rozsvítí ČERVENÁ  LED pro 
signalizaci poplachu. 

K nastavení režimu provozu se 
používá  spojka J-BUS (umístěná 
na  PCB mezi červenou a zelenou  
LED), a sice následujícím   
způsobem:: 

Režim 
relé 

Režim 
sběrnice 
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Instalace standardního příslušenství - otočného kloubu   
Obal s venkovním detektorem obsahuje jako standardní 
příslušenství otočný kloub, umožňující pružnou instalaci. Při 
montáži detektoru se standardním otočným kloubem dodržujte 
níže uvedené pokyny  
1. Otevřete čelní kryt WatchOUT.  (odblokujte C1, obr. 1). 
2. Uvolněte vnitřní základnu (odblokujte  I1, obr. 2). 
3. Otevřete vylamovací otvory  na vnější základně  (obr. 6)  

 W1: Vylamovací otvor pro vodiče 
 S1,S2: Vylamovací otvory pro upevnění vnější základny ke 

standardnímu kloubu  
 S3: Vylamovací otvor zajišťovacího šroubu vnější základny. 

4. U otočného příslušenství otevřete  vylamovací otvor S2,S7 
nebo S9 pro požadovaný  kabel otočného systému (Obr. 7) 

5. Odstraňte zadní tamper  z vnitřní základny a připojte ho k  S5 
(obr. 7) na standardním otočném kloubu (Viz Změna polohy 
zadního tamperu "). 

6. Zvolte montážní instalaci následujícím způsobem : 
Poznámka:  
Ujistěte se, že je vidět vyrytá značka UP (nahoru) na horním předním 
čele otočného kloubu. 

Montáž na zeď: 
a. Prostrčte vodiče vnějšího kabelu vylomenými otvory  S2, 

S7 nebo S9 a vytáhněte je  (včetně vodičů tamperu) 
průchodem pro vodiče otočného kloubu (obr. 8) 

b. Zajistěte otočný kloub ke zdi skrz otvory  S1,S3,S6 a S8. 
Montáž trubice otočného kloubu  (pomocí kovového adaptéru  
trubice – CMSA, obr. 7). 

Poznámka:   
Adaptér CSMA je potřebný když jsou vodiče vedeny v nějaké vnější  
trubce (vzhledem ke zdi). Měl by se objednávat samostatně, číslo dílu  
RA300SC0000A.  

a. Zvolte směr montáže  CMSA podle požadovaného 
průměru : 16mm (0.63“) nebo 21mm (0.83“ ). 

b. Zasuňte trubici do CSMA. 

c. Upevněte  CSMA ke zdi v bodech M1a M4. 
d. Zasuňte vnější kabely  a  vodiče tamperu  z trubice do průchodu 

vodičů otočného kloubu  (obr. 8) 
e. Upevněte otočný kloub ke zdi pomocí otvorů S1,S3,S6 a S8 

Poznámka:  
Pružina tamperu   S5 (obr. 7) by měla mít kontakt se zdí prostřednictvím otvorů 
pro pružinu tamperu  M2 nebo M3 na  CSMA. Ujistěte se, že tamper  při 
připojení ke zdi „zacvakl“. 

7. Zasuňte vodiče  tamperu  a vodiče vnějšího kabelu od standardního 
otočného kloubu otvorem  W1 ve vnější základně  (obr. 8) 

8. Upevněte vnější základnu k otočnému kloubu pomocí dvou šroubů, 
upevněných do vylomených otvorů S1 aS2 (obr. 8) 

9. Na desce PCB  zvedněte černou pěnu pod červenou  LED a otevřete 
vylamovací otvor  šroubu k zajištění úhlu, který je na vnitřní základně 
(obr. 9) 

10. Vyrovnejte  polohu vnitřní základny na vnější základně. Prostrčte 
všechny vodiče kabelů vnitřní základnou 

11. Zasuňte šroub k fixování úhlu (součást dodávky) z PCB (zvedněte 
černou pěnu pod červenou LED) do  vylamovacího otvoru S3 ve vnější 
základně, směrem ke standardnímu otočnému kloubu  (obr. 8) 

12. Skloňte a otočte standardní otočný kloub do požadované polohy. Když 
bude v požadované poloze, upevněte šroub k fixování úhlu  
Poznámka: 
Když se kryjí značky na obou pohyblivých dílech, je standardní otočný kloub 
v horizontální pozici při  0◦. Každá vertikální západka při pohybu z této polohy 
znamená vzrůst nebo pokles  5◦. 

13. Upevněte vnitřní základnu k vnější základně  (šroubek  I1, obr. 2)  
14. Zavřete přední kryt (šroubek  C1, obr. 1) a proveďte zkoušku detektoru 

(walk test) .  

Obr. 6: 

W1

S1
S2

S3

 

Obr. 7:  

21 mm

16 mm

Tamper Spring
Holes

CSMA
(Conduit Metal
Swivel Aaptor)

M1

M2

M3

M4 Tamper
Swivel Wires

Passage

S1

S2
S3

S4

S5

S6
S7

S8

S9

 
Obr. 8: 

S3
S2

S1

Swivel Wires
Passage

 

Obr. 9: 
 

 Angle Locking
Screw Knockout

 

CSMA (kovový 
adaptér trubice 

otoč. kloubu 

Otvory pro 
pružinu 
tamperu 

Průchod pro 
vodiče otoč. 

kloubu 

Průchod pro 
vodiče otoč. kloubu 

 

Vylamovací otvor 
pro šroub k fixaci 

úhlu  
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Výměna čočky  
1. Vzadu na čelním krytu uvolněte šest šroubů, které drží 

objímku  čočky. 
2. Abyste mohli uvolnit ochrannou objímku, jemně zatlačte na 

čočku z vnější strany čelního krytu. 
3. Vyjměte čočku z objímky jemným tlakem na svorky, které ji 

upevňují k objímce. 
4. Vyměňte čočku. Čtyři svorky čočky dejte do příslušných 

otvorů v objímce. 

5. Ochrannou objímku zasuňte zpět na místo v čelním krytu. Dávejte 
pozor, aby pod objímkou byla  těsnící pryž. 

6. Instalujte  zpět na místo  6 upevňovacích šroubů. 
 

Sleeve Locking
Screws

Lense Protecting
Sleeve

Holes for
Lens Clips

 

Lens Locking
Clips

 

 

Sealing Rubber

Front Cover
Locking Screw

 

Typy čoček 
Širokoúhlá čočka (RL300)  

 Čočka pro nízkou  instalaci (RL300F) : 
 Pohled shora 

 

Širokoúhlá čočka  (RL300):  
Pohled z boku 

 
 

Čočka pro nízkou  instalaci (RL300F) : 
Pohled zboku 

Čočka s dlouhým dosahem  (RL300LR): Pohled shora 

 

Čočka s dlouhým dosahem (RL300LR): Pohled zboku  

 
 Čočka „bariéra“  (RL300B): Pohled shora 

 

Čočka „bariéra“ (RL300B):Pohled zboku  

 

Upevňovací 
šrouby 

Objímka 
chránící čočku 

Otvory 
pro 

svorky 
čočky 

Svorky 
upevňující 

čočku 
 

Těsnící pryž 

 

Upevňovací šroub 
předního krytu 

 

Pohled shora 



 

 

Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod@adi-olympo.cz 
 
www.adi-olympo.cz 

Pištěkova 782  
149 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha@adi-olympo.cz 

 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava@adi-olympo.cz 

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.

 

Technické specifikace  

Technické parametry 
42mA při 12 Vss (pohotovost) Spotřeba proudu  (reléový 

režim) 65mA při 12 Vss (mAX se zap. LED ) 
37mA při 12 Vss (pohotovost),  Spotřeba proudu (režim 

sběrnice) 61mA při 12 Vss (max se zap. LED) 
Požadované napájení  9 –16 Vss 
Poplachové kontakty  24 Vss, 0,1A 
Pomocné relé 30 Vss, 1A 
Fyzické parametry 
Velikost  127.6 x 64.2 x 40.9mm 
Parametry týkající se životního prostředí  
Provozní/skladovací teplota -30°C až 60°C 

 

 

Informace týkající se objednávání  

Objednací kód  Typ 
RK312PR WatchOUT PIR 

 
 
 
 
     DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Test systému by měl být v souladu s EN 50131 prováděn jednou za 1/4 roku (u systémů s vysokými riziky) 
nebo jednou ročně (ostatní systémy). 
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