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1. Obecné 
Detektory pohybu Viewguard PIR jsou založeny na principu pasivní infračervené detekce. 

Při dodání je detektor Viewguard PIR vybaven zrcadlovou optikou s charakteristikou vějíř. Tu lze v případě potřeby 
velice snadno vyměnit za zrcadlo pro dlouhý dosah nebo zrcadlo se záclonovou charakteristikou (viz kapitola 7). 

 
Poznámka: 
Za extrémních (klimatických) podmínek, jako jsou například dlouhotrvající vlny veder, může být funkčnost PIR 
detekce z fyzikálních důvodů zhoršena. 
 
 

2. Vlastnosti 
− Funkce antimasking (odolnost proti zamaskování snímače) s dosahem cca. 30 cm (pouze model N033430) 
− Funkce indikace prvního poplachu FAI (First Alarm Indication): 

Detektor, který je vyhlásil poplach jako první, je možné identifikovat pomocí svítící LED diody (neplatí pro 
režim „Easy Logic“. 

− Vyhlášený poplach může být v detektoru uchován, dokud nebude vymazán. 
− Dosah nastavitelný do 4 vzdáleností, 2 úrovně citlivost 
− Výstup signalizující narušení krytu a poruchu detektoru 
− Periodický vlastní test (pouze model N033430 s AM) 
− Monitorování napájecího napětí 
− Sabotážní kontakt proti otevření krytu i proti stržení ze zdi 

Společný spínač pro oba sabotážní kontakty 
Sabotážní kontakt je aktivní vždy, zadní sabotážní kontakt může být použit v případě potřeby (viz kapitola 6.4). 
Zadní sabotážní kontakt je vyžadován při instalaci splňující normu ČSN EN 50131-2-2 pro stupeň 
zabezpečení 3. 

 
 

3. Režimy činnosti 
1) Easy Logic (v souladu s ČSN EN 50131-2-2) 

Není povolena žádná indikace poplachu, není vyžadován žádný řídící vstup. 
Antimasking je vždy aktivní. 

2) Viewguard (v souladu s ČSN EN 50131-2-2 a VdS) 
Povolena funkce indikace prvního poplachu FAI, řídící vstupy: „Krokový test“ a „Odstřeženo“. 
Antimasking je nastavitelný. 

3) SCM 3000 kompatibilní (v souladu s VdS) 
Povolena funkce indikace prvního poplachu FAI, řídící vstupy: „Vymazat“ a „Odstřeženo“. 
Antimasking je neaktivní v zastřeženém stavu. 
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4. Kryt detektoru 
Otevření krytu 
Pokud je potřeba, vytáhněte malým šroubovákem nebo podobným předmětem pojistku 
krytu vespod detektoru (1). Lehce zatlačte na západku (viz obr. 2/5) směrem dovnitř (2) 
a odtlačte přední část krytu (3). Odklopte přední kryt (4). 

Zavření krytu 
Postupujte analogicky jako při otevírání krytu ale v opačném pořadí. Ujistěte se, že je 
kryt správně uzavřen. 
Dokud není instalace dokončena, nesnažte se uzamknout kryt zastrčením pojistky. 
 
 

5. Nastavení detektoru 
1) Žlutá LED dioda 

2) Červená LED dioda 

3) Snímač antimaskingu (pouze model N033430) 

4) Fólie pro zrcadlovou optiku 

5) Západka 

6) Pojistka 

 

1) Zásuvné konektory do svorkovnice 

2) PIR modul 

3) Programovací DIP přepínače 

4) Zrcadlová optika 

5) Přední a zadní sabotážní kontakt 

 
 

6. Montáž 
6.1. Montážní místo 
Maximální citlivosti detektoru může být dosaženo, pokud je nainstalován tak, aby předpokládaný směr pohybu 
narušitele byl napříč detekční charakteristikou (obr. 6). 

Minimální vzdálenost od stropu: 2 cm 

Čeho se vyvarovat: 
− Montáž nad radiátorem topení 
− Montáž v blízkosti ventilace nebo klimatizace 
− Montáž na přímém slunci 
− Montáž v blízkosti fluorescenčních světel 
− Montáž v blízkosti žárovek 

Obrázek 1 

Obrázek 2 

Obrázek 3 

Pouze pro interní 
použití výrobcem 
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6.2. Možnosti montáže (obr. 4 a 5) 

0° Vertikálně (obr 4/1) 
Upevněte pomocí 2 šroubků (obr. 5-1). 

Vertikálně pod úhlem 3° dolů (obr. 4/2) 
Tato poloha nepatrně snižuje dosah. Tuto polohu doporučujeme pro malé prostory. 
Upevněte pomocí 2 šroubků: na spodní straně jsou 2 otvory ve stejné výšce (obr. 5-2). 

Horizontálně pod úhlem 45° doleva nebo doprava (obr. 4/3) 
Upevněte pomocí 2 otvorů nad dalším otvorem na stejné straně (obr. 5-3). 

Montáž do rohu (obr. 4/4) 
Upevněte pomocí 2 otvorů nad dalším otvorem na stejné straně (obr. 5-3). 
Při připevnění zadního krytu 4 šroubky může dojít k deformaci krytu a přední kryt na něj už nemusí přesně sedět. 
Tomu se lze vyhnout zašroubováním dvou šroubků pouze na jedné straně. 
 
Pokud výběr možností nebyl dostačující, může být detektor namontován pomocí kloubového držáku N033390 (viz 
část Příslušenství). 

6.3. Kabelový vstup, sepnutí vodičů (obr. 5) 
A Při instalaci kabeláže z vrchu 
B C Při instalaci kabeláže ze zadu 
C Při použití kloubového držáku 
D Otvory pro stažení vodičů páskem 
 

6.4. Zadní sabotážní kontakt 
 
 

 
 

Zadní sabotážní kontakt (vyžadovaný pro splnění normy 
ČSN EN 50131-2-2 do stupně zabezpečení 3) lze použít 
při instalaci dle obr. 4/1 a 4/2. 
 
 
 
 
 
Kolíček pro aktivace sabotážního kontaktu. 
 
 
Chcete-li použít zadní sabotážní kontakt, připevněte tímto 
otvorem zadní kryt detektoru k montážnímu podkladu. 
Pokud by došlo ke stržení detektoru z podkladu, část (a) 
se odlomí, čímž dojde k aktivaci sabotážního kontaktu. 

Obrázek 4 

Obrázek 5 
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7. Detekční charakteristika 
Doporučená montážní výška pro dosažení optimální citlivosti 
detektoru je 2,5 m. 

Pokud je třeba detektor nainstalovat výše než 2,5 m, je vhodné jej 
natočit směrem dolů pod minimálním úhlem 3°. V takovém případě 
může být nutné použít kloubový držák. 

7.1. Zrcadlo vějíř 
− 22 zón v 5 úrovních 
− úhel 80° horizontálně, 64° vertikálně 
− dosah 8 / 11 / 13 / 15 m 

 
Detekční charakteristika vějíř s dosahem 15 m (montáž se sklonem 
0°) viz obr. 6/1. 
 

7.2. Zrcadlo pro dlouhý dosah a záclona 
Dle potřeby může být zrcadlo typu vějíř snadno vyměněno za: 

a) Zrcadlo pro dlouhý dosah (N033435) viz obr. 6/2 
− 8 zón v 6 úrovních 
− úhel 30° horizontálně, 78° vertikálně 
− dosah 29 / 35 / 42 / 50 m 

 
b) Zrcadlo se záclonovou charakteristikou (N033434) viz obr. 6/3 
− 11 zón v 11 úrovních 
− úhel 7,5° horizontálně, 85° vertikálně 
− dosah 17 / 21 / 25 / 30 m 

 

7.3. Výměna zrcadla 
1. Odšroubujte šroubek (obr. 6/a). 
2. Nadzvedněte zrcadlo (obr. 6/b). 
3. Vytáhněte ho ven  (obr. 6/b). 
4. Nové zrcadlo vložte analogicky 

dle bodů 1. až 3. ale v obráceném pořadí  
 
Pozor: Když je zrcadlo z detektoru vyjmuté, zůstává 
deska plošného spoje nepřipevněna ke krytu detektoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6/1 

Předpokládaný 
směr pohybu 

Obrázek 6/2

Obrázek 6/3

Obrázek 6/a Obrázek 6/b 
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8. Monitorovací funkce 
8.1. Antimasking (pouze model N033430 s AM) 
Detektor je schopen odhalit pokus o zakrytí výhledu až do vzdálenosti cca. 30 cm. Je také schopen zjistit, že došlo k 
přelepení výhledu páskou nebo jeho zastříkání sprejem. 

Čas odezvy: cca. 20 s, při krokovém testu cca. 5 s. 

Referenční hodnota odezvy je vnitřně upravována tak, aby změna způsobená např. znečištěním mohla být 
kompenzována, a byla tak zachována optimální úroveň odezvy. 

Je-li zjištěn pokus o zamaskování detektoru, dojde ke spuštění poplachu a k přenosu chybového signálu do ústředny 
EZS (otevřením kontaktů „Poplach“ a „Porucha“ ). Podrobnosti ohledně indikace detektoru viz část „LED indikace“. 
 

8.2. Vlastní test (pouze model N033430 s AM) 
Ve odstřeženém stavu a během krokového testu je periodicky monitorována správná funkčnost PIR části detektoru. 
V případě zjištění poruchy dojde k přenosu chybového signálu do ústředny EZS (otevřením kontaktu „Porucha“). 
Podrobnosti ohledně indikace detektoru při poruše viz část „LED indikace“. 
 

8.3. Monitorování napájecího napětí 
Během činnosti detektoru je neustále kontrolováno, zda hodnota napájecího napětí detektoru neklesla na pracovní 
minimum. 

Pokud k tomu dojde, bude do ústředny EZS vyslán chybového signálu (otevřením kontaktu „Porucha“).  Podrobnosti 
ohledně indikace detektoru při nízkém napětí viz část „LED indikace“. 

 

 

9. Režim činnosti Easy Logic 
Tento režim činnosti je v souladu s ČSN EN 50131-2-2, ale nikoliv VdS. 

9.1. Programování 
Tovární nastavení DIP přepínačů: všechny přepínače DIP jsou v poloze „ON“. 

V případě potřeby je možné změnit citlivost a dosah pomocí přepínačů S1 až S3. 
Přepínače S4 až S6 musí být v poloze „ON“. 

 

Dosah Citlivost

normální
vysoká

Dosah
Citlivost

Neměňte v režimu
Easy Logic
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9.2. Instalace 
Pro přivedení napájecího napětí je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku. 

Konce vodičů musí být odizolovány do délky 7 mm +/- 1 mm. Pokud potřebujete zapojit do jedné svorky více 
vodičů, měly by mít všechny vodiče stejný průměr. 

 

9.3. Uvedení do provozu 

9.3.1. Kontrola instalace 
Pro zajištění spolehlivé funkce, musí být všechny části systému správně nainstalovány. Proměřte všechny spoje, 
abyste odhalili případná přerušení obvodu nebo zkraty. Ujistěte se, že nikde není špatné uzemnění. 

9.3.2. Připojení napájecího napětí, krokový test 
Po připojení napájecího napětí provede detektor automaticky inicializaci. Obě LED diody se rozblikají (viz část 9.4). 
Během inicializace nezadávejte dosah antimaskingu. 

Inicializace je dokončena nejpozději po 60 sekundách. 
Po této době neměňte v blízkém okolí (do 50 cm) nic, co by mohlo ovlivnit odražené světlo. 

Poté, co je dokončena fáze inicializace, detektor automaticky přejde na 10 minut do režimu krokového testu. 
Během této doby proveďte krokový test. 

Krokový test proveďte u všech detektorů. 
Zkontrolujte sledovanou oblast detektoru. 

Zvláště v případě instalace ve výšce nad 2,5 m může být nezbytné zvýšit dosah a citlivost detektoru nebo změnit 
úhel, pod kterým je detektor nainstalován. 

Důležitá poznámka: riziko falešných poplachů se tímto zhorší pouze nepatrně. 

Detektor je schopen provozu po uplynutí 10 minut (pokud na vstupu „krokový test“ není během této doby 
zaznamenána úroveň 0 Vss, viz část 9.5). 

9.3.3. Zasunutí pojistky (viz obr. 2/6) 
Ujistěte se, že je kryt detektoru správně uzavřen. 
Vložte pojistku. Kryt je nyní zajištěn a může být otevřen pouze po vyjmutí pojistky. 

9.3.4. Krokový test během běžné činnosti detektoru 
a) Proveďte krokový test v souladu s bodem 9.5 

 nebo 
b) Krátce odpojte napájecí napětí a poté pokračujte v souladu s bodem 9.3.2. 

 

9.4. LED indikace 
Při připojení k napájení 

Červená a žlutá LED dioda  blikají: 
Během inicializace po připojení napájecího napětí (cca. 30 sekund). 

 
Režim činnost „krokový test“ 

Červená LED dioda svítí: Detekován pohyb. 

Žlutá LED dioda bliká: Je signalizována porucha vyvolaná jednou z monitorovacích funkcí (viz 8.2 a 8.3). 

Žlutá LED dioda svítí: Detekován pokus o zamaskování (pouze model N033430 s AM). 

Běžný režim činnosti 
 LED diody nesvítí ani neblikají. 
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9.5. Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 

Porucha – Kontakt otevřen v případě poruchy nebo chyby 
Pokud ústředna EZS nemá samostatný poruchový vstup, mohou být kontakty „Poplach“ a 
„Porucha“ zapojeny do série. 

Sabotážní kontakt – Kontakt otevřen v případě pokusu o sabotáž detektoru 
Oba sabotážní kontakty (zadní i přední) jsou zapojeny na společný výstup. 

Poplach – Kontakt otevřen v případě vyvolání poplachu 
  

 

10. Režim činnosti Viewguard/SCM 3000 
10.1. Programování 
Následující parametry naprogramujte pomocí DIP přepínačů: 

− Dosah, citlivost, ukládat / neukládat poruchy, režim činnosti SCM 3000 / Viewguard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8 

Vstup Krokový test (T) 

Krokový test Normální funkce 

Funkce „krokový test“: 

Svorkovnice
vhodná např.

pro EOL rezistory

Porucha 
 

Sabotážní 
kontakt 

 
Poplach 

 
Krokový test 
 
 
 
0 Vss 
+12 Vss 

Dosah

Citlivost 

normální
vysoká*

Dosah

Citlivost
Režim

Ukládat  poruchu
Režim

Porucha / Kryt

Obrázek 9 

neukládat

ukládat

*  „Vysoká“ na vzdálenost 15 m neodpovídá VdS Neukládat: 
Signál Porucha / Kryt je po 
eliminaci příčiny automaticky 
zrušen. 
 
Uložit: 
Signál Porucha / Kryt zůstává 
uložen v detektoru, dokud není 
ručně zrušen (viz část 10.4.2). 
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Režimy činnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.2. Instalace 
Pro přivedení napájecího napětí je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku. 
 
Konce vodičů musí být odizolovány do délky 7 mm +/- 1 mm. Pokud potřebujete zapojit do jedné svorky více 
vodičů, měly by mít všechny vodiče stejný průměr. 
 
 

10.3. Uvedení do provozu 

10.3.1. Kontrola instalace 
Pro zajištění spolehlivé funkce, musí být všechny části systému správně nainstalovány. Proměřte všechny spoje, 
abyste odhalili případná přerušení obvodu nebo zkraty. Ujistěte se, že nikde není špatné uzemnění. 

10.3.2. Připojení napájecího napětí 
Po připojení napájecího napětí provede detektor automaticky inicializaci. Obě LED diody se rozblikají (viz část 
10.4.1). Během inicializace nezadávejte dosah antimaskingu. 

Inicializace je dokončena nejpozději po 60 sekundách. 
Po této době neměňte v blízkém okolí (do 50 cm) nic, co by mohlo ovlivnit odražené světlo. 

10.3.3. Krokový test 
Režim krokového testu je popsán v instalačním návodu každé ústředny EZS. 

Proveďte krokový test u všech detektorů. 
Zkontrolujte sledovanou oblast detektoru. 

Zvláště v případě instalace ve výšce nad 2,5 m může být nezbytné zvýšit dosah a citlivost detektoru nebo změnit 
úhel, pod kterým je detektor nainstalován. 

Důležitá poznámka: riziko falešných poplachů se tímto zhorší pouze nepatrně. 

10.3.4. Zasunutí pojistky (viz obr. 2/6) 
Ujistěte se, že je kryt detektoru správně uzavřen. 
Vložte pojistku. Kryt je nyní zajištěn a může být otevřen pouze po vyjmutí pojistky. 
 
 

Režim činnosti (Antimasking pouze u N033430) 

Režim činnosti „Viewguard“ 
antimasking je vždy aktivní (nevyhovuje VdS) 

Není k dispozici (pouze pro režim Easy Logic)

Režim činnosti „Viewguard“ 
antimasking je neaktivní v zastřeženém stavu 

Režim činnosti „SCM 3000 kompatibilní“ 
antimasking je neaktivní v zastřeženém stavu 
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10.4. Provoz 

10.4.1. LED indikace 
 
Při připojení k napájení 

Červená a žlutá LED dioda  blikají: 
Během inicializace po připojení napájecího napětí (cca. 30 sekund). 

 
Při odstřežení po předchozím poplachu 

Poznámka: Událost spuštění poplachu je uložena v detektoru, dokud není zrušena. 

Červená LED dioda bliká: První poplach (tento detektor byl první, který spustil poplach). 

Červená LED dioda svítí: Další poplach (všechny následující detektory) 

Pro zrušení LED indikace proveďte krokový test. 

 

Režim činnosti „krokový test“ 
Červená LED dioda svítí: Detekován pohyb. 

Žlutá LED dioda bliká: Je signalizována porucha vyvolaná jednou z monitorovacích funkcí (viz 8.2 a 8.3). 

Žlutá LED dioda svítí: Detekován pokus o zamaskování (pouze model N033430 s AM). 

 

Běžný režim činnosti v zastřežném nebo odstřeženém stavu 
LED diody nesvítí ani neblikají. 

 

10.4.2. Uložený stav zamaskování 
Pokud je stav zamaskování uložen, systém není možné znovu zastřežit. 

Zrušení uloženého stavu zamaskování: 

− Odstraňte příčinu. 
− Proveďte krokový test. 
− Aktivujte detektor, uložený stav zamaskování je poté zrušen. 

Detektor je opět připraven ke znovuuvedení do provozu. 

  

10.5. Schéma zapojení 

10.5.1. Režim činnosti „Viewguard“ 
Logika FAI: 
Při FAI zapojení jsou všechny detektory vzájemně propojeny. Spojení s ústřednou EZS není nutné. LED dioda bliká 
na tom detektoru, který jako první spustil poplach, na ostatních následně aktivovaných detektorech LED dioda svítí 
(viz část 10.4.1). 
 
Kontakty: 

Porucha – Kontakt otevřen v případě poruchy nebo chyby 

Poplach – Kontakt otevřen v případě vyvolání poplachu 

Sabotážní kontakt – Kontakt otevřen v případě pokusu o sabotáž detektoru 
Oba sabotážní kontakty (zadní i přední) jsou zapojeny na společný výstup. 
Při instalaci splňující VdS nebo ČSN EN 50131-2-2, připojte sabotážní kontakt detektoru na samostatnou nebo trojitě 
vyváženou zónu ústředny EZS. 
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Funkce vstupů: 

(Vyvažovací rezistory v detektoru) 

Vstupy  
Funkce Krokový test Odstřeženo 
Zastřeženo vysoký vysoký 
Zastřeženo nízký vysoký 
Odstřeženo vysoký nízký 
Krokový test nízký nízký 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5.2. Provozní režim „SCM 3000 kompatibilní“ 
Pro nasazení s ústřednou řady MB-Series. 
Rozdíl oproti režimu činnosti „Viewguard“: 

Vstup „Krokový test“ (T) disponuje funkcí „Vymazat“. Detaily viz instalační návod ústředny. 
 
Ve všech ostatních případech lze použít schéma zapojení režimu činnosti „Viewguard“ (viz výše).  
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Obrázek 10 Detektor 1 až max. 20 detektorů 
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Pokud ústředna EZS nemá 
samostatný poruchový vstup, 
mohou být kontakty „Poplach“ 
a „Porucha“ zapojeny do 
série. 

Poplachový EOL rezistor 
 
Sabotážní EOL rezistor 

EOL rezistor v posledním 
detektoru. Hodnota 
rezistoru závisí na 
ústředně EZS. 
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11. Technické parametry 
 

 
 
 

12. Příslušenství 
N033390    Kloubový držák 
Rozsah naklápění: horizontální: +/-20°, vertikální: +4° až –8°. 
 
N033435    Zrcadlo pro dlouhý dosah 
Volitelný dosah: 29 / 35 / 42 / 50 m. 
 
N033434    Zrcadlo záclona 
Volitelný dosah: 17 / 21 / 25 / 30 m 
 

Napájecí napětí U_b 12 Vss 
Rozsah napájecího napětí 8,0 Vss až 15 Vss 
Aktuální spotřeba při U_b = 12 Vss:  
 – PIR 0,6 mA 
 – LED diody 4 mA 
Dosah  (nastavitelný):  
 – zrcadlo vějíř 8 / 11 / 13 / 15 m 
 – zrcadlo dlouhý dosah 29 / 35 / 42 / 50 m 
 – zrcadlo záclona 17 / 21 / 25 / 30 m 
Teplotní kompenzace PIR Ano 
Citlivost PIR Normální / vysoká (nastavitelná) 
Antimasking Až do 30 cm (pouze model N033430) 
Frekvence mikrovlnného záření 9,35 GHz (X pásmo) 
Instalační pozice Vertikální, optika dole 
Poplachový kontakt:  
 – typ kontaktu 15 Vss / 0,1 A 
 – vnitřní odpor ≤ 25 Ω 
 – poloha kontaktu NC, otevřen při poplachu 
Poruchový kontakt:  
 – typ kontaktu 15 Vss / 0,1 A 
 – vnitřní odpor ≤ 25 Ω 
 – poloha kontaktu NC, otevřen při poplachu 
Sabotážní kontakt:  
 – jmenovitý výkon 15 Vss / 0,1 A 
 – vnitřní odpor ≤ 10 Ω 
 – poloha kontaktu NC, otevřen při poplachu 
Krytí IP 30 
Třída prostředí II – vnitřní všeobecné 
Pracovní teplota -10°C až +55°C 
Skladovací teplota -25°C až +70°C 
Rozměry (š x v x h) 64 x 158 x 48 mm 
Barva bílá (blízká RAL 9010) 
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