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Instalační návod pro detektory pohybu řady NEXT PLUS, které jsou nabízeny v provedení PIR, 
PIR s odolností proti zvířatům (Pet-Immune PIR), duální detektor PIR+MW, duální detektor s 
odolností proti zvířatům (Pet Immune Dual technology PIR+MW) a duální detektor s ochranou 
proti zakrytí (anti-masking).  

GB/US: Walk-Test LED
SP: LED de modo de pruebas
PT: LED do teste de passagem

GB/US: Lens
SP: Lente
PT: Lente  

Obrázek 1 - NEXT PLUS 

čESKÝ JAZYK 

1. Vlastnosti 
• kombinace obloukových a Fresnelových optických segmentů čočky pro 

dosažení co nejlepšího pokrytí, citlivosti, dosahu a odolnosti proti falešným 
poplachům  

• TRMTM zpracování (True Motion Recognition) znamená kvalitnější ochranu 
proti planým poplachům 

• Jednoduchá instalace bez nutnosti vertikálního nastavování 
• pohled pod sebe. 
• u modelů PIR K9-85 a DUO K9-85 odolnost proti zvířatům až do 35 kg 
• utěsněná optika – ochrana proti hmyzu a proudění vzduchu 
• režim krokového testu bez nutnosti snímat kryt detektoru (dálkové ovládání 

LED diody) 
• digitální mikroprocesorové řízení detektoru 
• počítadlo pulsů nastavitelné propojkou (1 nebo 2 pulsy) 
• NEXT PLUS K9-85 je stejný jako NEXT PLUS PIR, ale má navíc 

zpracování Target Specific Imaging™ (TSI) pro rozlišení mezi lidskou 
osobou a zvířetem až do 35 kg 

• NEXT PLUS DUO je stejný jako NEXT PLUS PIR, ale navíc má MW jednotku a 
propojku, kterou lze volit dosah detektoru pro přizpůsobení velikosti střeženého 
prostoru.  

• NEXT PLUS DUO je duální (PIR + MW) detektor používající, ve zvoleném 
dosahu, digitální zpracování signálu (DSP) pro optimalizování výkonu PIR a MW 
části ve střeženém prostoru 

• NEXT PLUS DUO K9-85 je stejný jako NEXT PLUS DUO, ale má navíc 
zpracování Target Specific Imaging™ (TSI) pro rozlišení mezi lidskou 
osobou a zvířetem až do 35 kg 

• NEXT PLUS DUO AM je stejný jako NEXT PLUS DUO, ale má navíc 
funkci antimasking 

2. Technická specifikace 
Napájecí napětí :          9 až 16 VDC 
Max. klidový odběr při 12VDC     9 mA  (PIR & K9-85) 

22 mA (DUO, DUO K9-85 & DUO AM)  
Volitelný dosah (jen modely DUO, DUO K9-85 & DUO AM): 5, 10 nebo 15m 

Indikace detekce pohybu: 
Typ detektoru Indikace (2-5 sec.) 
NEXT PLUS PIR  Červeně 

PIR Oranžově 
MW  Zeleně  

DUO / DUO-AM / 
K9-85 / DUO K9-
85  PIR+MW (=ALARM) Červeně 
Jen DUO-AM AM (detekováno zakrytí) Oranžové blikání 

OPTIKA  
Detekční diagram:  viz obrázek  2 
Čočka 

Počet detekčních zón:  
PIR/DUO/DUO-AM: 18 dlouhých, 18 středních, 10 krátkých 
K9-85/DUO K9-85: 18 dlouhých, 18 středních, 18 krátkých 

 Max. dosah: 15 x 15 m / 90° 

MW ČÁST (DUO, DUO K9-85 & DUO AM only) 
Typ oscilátoru: Microstrip, DRO-stabilized  
Pracovní kmitočet: 2.45 GHz 
Dosah: až 15 m 

POPLACHOVÝ a SABOTÁŽNÍ výstup  
Poplachový výstup: polovodičové relé, N.C., až 100 mA / 30 V, ~30 Ω vložná 
resistance. Obvod je rozpojen po detekci poplachu na 2-5 sec. 
Počítadlo pulsů: volitelné propojkou 1 nebo 2 
Sabotážní kontakt: NC, 50 mA odporová zátěž / 30 VDC 
Výstup poruchy / AM (jen model DUO-AM):  Otevřený kolektor s 39 
KOhm pull up resistorem, 50mA max. 
MONTÁŽ 
Povrchová nebo rohová, montážní výška 1.8 až 2.4 m. Doporučená montážní výška 
pro modely K9-85 & DUO K9-85 je 1.8 - 2.1 m. 

Poznámka: Kryt detektoru dovoluje jednostranou montáž pod úhlem 45° ke 
zdi. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
BR1 – držák pro povrchovou montáž, nastavitelnost 30° dolů a ±45° v horizontální 
rovině  
BR2 – držák BR1 přizpůsobený pro rohovou montáž 
BR3 – držák BR1 přizpůsobený pro stropní montáž  

PROSTŘEDÍ 
Pracovní teplota: –10°C to 50°C 
Skladovací teplota: –20°C to 60°C  
Odolnost proti VF rušení: větší než 20 V/m v pásmu 20 MHz až 2000 MHz 
Splňuje požadavky : ČSN EN 50131-1 a ČSN TS 50 131-2-X, stupeň 
zabezpečení 2, třída prostředí II 

FYZICKÉ PARAMETRY  
Rozměr (V x Š x H):  94.5 x 63.5 x 49.0 mm 
Hmotnost:     PIR, K9-85: 50g 

       DUO, DUO K9-85 & DUO AM: 63g 

R&TTE  
Duální detektory DUO & DUO K9-85 & DUO AM jsou v souladu se 
základními požadavky a ustanoveními direktivy 1999/5/EC EU pro radiová a 
telekomunikační zařízení. Pracovní kmitočet 2,45 GHz je pro nasazení v ČR 
povolen Všeobecným oprávněním číslo VO-R/10/2005 a pro Slovenskou 
republiku Všeobecným povolením číslo VPR - 05/2001. 

3. Instalace 
3.1 Základní pravidla montáže 

1. detektor neumísťujte ani nesměrujte 
na zdoje tepla 

2. detektor neumísťujte ani 
nesměrujte do průvanů, před 
průduchy klimatizací, větráky atd. 

3. neumísťujte detektor do 
venkovního prostředí 

 

4. chraňte detektor před přímým 
slunečným světlem 5. připojovací 
kabely a vodiče nesmí být 
vedeny v souběhu s kabely 230V 
a ostatními silovými vedeními  

6. Neinstalujte detektor za překážkami. 
7. Instalujte detektor na pevný a 

stabilní povrch. 

Další pokyny pro detektory DUO, DUO K9-85 a DUO-AM 
A. Mikrovlnné záření prochází skrz sklo a nekovové překážky (zdi, dveře, 

sádrokartony atd.). Proto pečlivě volte nastavení dosahu podle velikosti 
střeženého prostoru. Je to důležité, aby se minimalizoval vliv pohybu, který 
je mimo střežený prostor a mohl by způsobovat aktivování MW části 
detektoru.  

B. Velké reflexní plochy (především kovové) ve střeženém prostoru mohou 
deformovat tvar detekční chharakteristiky MW části detektoru. 

C. Jestliže jsou dva duální detektory DUO instalovány ve stejné místnosti 
(prostoru) nebo na protilehlých stranách nebo na společné zdi, nesmí být 
namontovány čelně proti sobě a vzdálenost mezi mini musí být nejméně 
20 cm. 

VAROVÁNÍ! Pro prevenci proti neoprávněnému hlášení anti maskingu (model 
DUO AM), neinstalujte detektor u dveří nebo v jejich blízkosti, v úzkých koridorech 
nebo v jiných prostorech, kde může dojít k neúmyslnému náhodnému přiblížení k 
detektoru na vzdálenost menší než 1 m. 

 

NEXT PLUS 
PIR, PIR K9-85, DUO, DUO K9-85, DUO AM  

Důležité! Detektory  PIR K9-85 a DUO K9-85 jsou odolné 
proti zvířatům do 38 kg, které se pohybují po podlaze nebo 
po nábytku do výšky 1m. Nad výšku 1m má detektor 
imunitu proti zvířatům do 19 kg, ale tato imunita se snižuje 
jak se domácí zvíře blíží k detektoru. Proto se doporučuje 
zvolit takové instalační místo, které minimalizuje přiblížení 
zvířete k detektoru. 

Indikační LED pro testovací 
a provozní účely 

Fresnelova čočka 
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3.2 Postup při instalaci 
1. Montáž – viz obrázek 4. 
2. Nastavení propojek – viz obrázek 5. 
3. Zapojení – viz obrázek 6. 
4. Krokový test – viz obrázek 2. Procházejte napříč na nejvzdálenějších 

koncích detekčního diagramu v obou směrech. Indikační LED dioda by se 
měla rozsvítit na 2 – 5 sec. pokaždé, když je váš pohyb zaregistrován.  
Důležité! Poučte koncového uživatele o skutečnosti, že je nutné provádět 
krokový test nejméně jednou ročně v rámci pravidelných kontrol funkčnosti 
detektoru případně celého zabezpečovacího systému. 

4. Zvláštní komentář  
I u nejdokonalejšího detektoru může někdy dojít k vyhlášení falešného poplachu, 
který může být způsoben:  
poruchou napájení / chybným zapojením a kabeláží / úmyslným zakrytím čočky 
detektoru / manipulací s optikou detektoru / snížení citlivosti detektoru, pokud se 
teplota okolního prostředí blíží k teplotě lidského těla nebo při neočekávané 
poruše některé součástky v detektoru.  
Výše uvedený seznam důvodů představuje nejběžnější příčiny chybné detekce, 
ale tento seznam není a ani nemůže být úplný. 
Pro ověření správné činnost detektoru se doporučuje pravidelné testování 
alespoň jednou týdně.   
Zabezpečovací systém by neměl být považován za náhradu pojištění až již 
majetku či osob. 

Majitelé domů, pronajímatelé a uživatelé jiných nemovitostí by měly být 
uvážlivý a zajistit si dodatečné pojištění majetku a osob i když používají a jsou 
chráněni zabezpečovacím systémem. 
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiovou energii, které může, 
pokud není detektor instalován podle pokynů, ovlivňovat příjem radiového  
případně televizního signálu. Bohužel nelze garantovat, že se v některých 
jednotlivých instalacích k této situaci může dojít. 
Jestliže je potvrzeno vypnutím napájení, že vzájemné ovlivnění je způsobeno 
detektorem, doporučuje se provést jedno z následujících opatření: 
 
– přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu 
– zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem 
– připojit zařízení do jiného napájecího obvodu než ze kterého je napájen 

přijímač 
– v případě nutnosti konzultujte problém s pracovníky poskytovatelů 

radiotelevizních služeb 
 
VAROVÁNÍ! Změny nebo modifikace, nejsou povoleny bez výslovného 
souhlasu zodpovědné společnosti.  

W.E.E.E. Product Recycling Declaration (Ekologická recyklace) 
Pro informace týkající se recyklace tohoto produktu kontaktujte firmu, od které jste 
jej přímo zakoupili. Pokud budete vyřazovat tento produkt a nebudete jej vracet do 
opravy,  pak musíte zajistit, že je vrácen vašemu dodavateli identifikovatelným 
způsobem.  
Tento produkt nesmí být vyhozen do běžného každodenního domácího odpadu. 
(Directive 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment). 
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GB/US: HORIZONTAL VIEW
SP: VISTA HORIZONTAL
PT:VISTA HORIZONTAL

GB/US: VERTICAL VIEW
SP: VISTA VERTICAL
PT: .VISTA VERTICAL

GB/US: DUO, DUO K9-85
& DUO-AM only
SP: Sólo DUO, DUO K9-
85 y DUO-AM
PT: Só DUO, DUO K9-85
e DUO-AM

PIR, DUO, DUO AM: 0.5-4m
K9-85, DUO K9-85: 2-4m,

Obrázek 2 – Detekční diagram a krokový test  

Obrázek 3 – základní pravidla montáže 

PIR & K9-85

2

1

3

GB/US: In corner
SP: En esquina
PT: Na esquina

GB/US: Mounting
SP: Montaje
PT: Montagem

GB/US: On surface
SP: En superficie
PT: Na superficie

DUO, DUO K9-85
& DUO AM

GB/US: Release screw
and remove cover
SP: Quite el tornillo y la
tapa
PT: Desaperte o parafuso
e retire a tampa

GB/US: Push catch and remove board
SP: Empuje la pestaña de fijación y quite la placa
PT: Empurre a patilha retira a placa

 
Obrázek 4 – montáž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 – Popis nastavovacích propojek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6 – popis svorkovnice detektorů    
 

Detekční diagram: 
pohled shora 

Detekční diagram: 
Boční pohled  

 
DUO, 

DUO K9-85 
DUO AM 

 
Povolte pojistný šroub 
a sejměte přední kryt 

Zatlačte na pojistku a vyjměte desku 
plošného spoje s elektronikou 

Povrchová Rohová 

Způsoby 
montáže 

N.C EOL 12VTAMP

EVENT
COUNT

WALK
TEST

VIA
TST
ON2

1

1

2

PIR & K9-85 DUO, DUO K9-85
DUO-AM

TEST TAMP N.C EOL 12V

VIA

ON

6

1

2

12
9

5

15
10

5

15
10

5

15
10

15 m
(49 ft)

10 m
(32 ft)

5 m
(16 ft)

GB/US: Range selection
SP: Selección de cobertura
PT: Selecção de escala

WALK
TEST

ON

VIA
TST GB/US: Walk test enabled

GB/US
Walk test remote controlled via TST input:
TST Input grounded: walk test active
TST Input “floating” or “+12V”: walk test disabled

WALK
TEST

ON

VIA
TST

SP: Prueba de detección
activada.
PT: Teste de passagem
activo

SP
Prueba de detecciòn remota controlada por la entrada TST
Entrada TST conectada  a negativo: Prueba de detección activada.
Entrada TST “flotante” o “+12V”: prueba de detección desactivada
PT
Teste de passagem remoto controlado pela entrada TST:
Entrada TST ligada ao negativo (0V): Teste de passagem activo
Entrada TST “no ar” ou ligada a “+12V”: teste de passagem desactivo

EVENT
COUNT

2
1 GB/US: 1 event - fast response

SP: 1 evento - respuesta rápida
PT: 1 evento - resposta rápida

GB/US: 2 events - Highest false alarm protection
SP: 2 eventos - La mayor protección contra falsas alarmas
PT: 2 eventos - Maior protecção contra falsos alarmesEVENT

COUNT

2
1

GB/US: DUO-AM anti-masking
SP: DUO-AM anti-enmascaramiento
PT: DUO-AM anti-mascaramento

 
Krokový test 
(LED dioda 

povolena/zakázána) 

 
 
 
 

Dálkové ovládání LED diody pro krokový test 
Svorka TST uzemněna – krokový test aktivní  

(LED povolena) 
Svorka TST nezapojena nebo připojena k +12V  

– krokový test vypnut (LED zakázána) 

Počítadlo pulsů 
1 puls = rychlá odezva 

Počítadlo pulsů 
2 pulsy = vyšší odolnost proti planým 

poplachům 

Nastavení dosahu 
(jen pro duální modely) Funkce antimasking zapnuta 

(ON) / vypnuta (OFF) 
Jen pro model DUO AM 

GB/US: Test switch (option) SP: Interrruptor de prueba (opcional)      PT: Interruptor de teste (opcional)(*)

GB/US: using an E.O.L. resistor  when
control panel is set for E.O.L. operation
SP: Utilizando una R.F.L. cuando la central
está configurada para funcionar con R.F.L.
PT: Utilize uma R.F.L. quando a central está
configurada para isso

N.C EOL

GB/US: EOL
 resistor
SP: R.F.L
PT: R.F.L

GB/US: Burglar
zone
SP: Zona de robo
PT: Zona de roubo

12 VDC /
12 VCC /
12VCC

N.C EOL 12VTAMP

Alarm /
Alarma /
Alarme

Tamper /
Tamper /
Tamper

GB/US: Burglar zone
SP: Zona de robo
PT: Zona de roubo

PIR & K9-85

GB/US: 24h
tamper zone
SP: Zona de
tamper 24 h
PT: Zona de
tamper 24 h

GB/US: ALARM CONTROL PANEL
SP: CENTRAL DE ALARMA
PT: PAINEL DE CONTROLE DO ALARME

(*)

TEST N.C EOLTAMP

GB/US: ALARM CONTROL PANEL
SP: CENTRAL DE ALARMA
PT: PAINEL DE CONTROLE DO ALARME

GB/US: 24h
tamper zone
SP: Zona de
tamper 24 h
PT: Zona de
tamper 24 h

GB/US: Burglar zone
SP: Zona de robo
PT: Zona de roubo

12V

12 VDC /
12 VCC /
12VCC

DUO, DUO K9-85

TEST N.CTAMP

GB/US: ALARM CONTROL PANEL
SP: CENTRAL DE ALARMA
PT: PAINEL DE CONTROLE DO ALARME

GB/US: 24h
tamper zone
SP: Zona de
tamper 24 h
PT: Zona de
tamper 24 h

12V

12 VDC /
12 VCC /
12VCC

TRB

DUO AM

(*)

Ústředna EZS Ústředna EZS Ústředna EZS 

Zakončo-
vací EOL 
resistor 

Ke střežící 
zóně ústředny 

EZS 

Pokud ústředna EZS pracuje 
s vyváženými EOL zónami, 

použijte tyto svorky pro 
připojení zakončovacího EOL 
rezistoru (součást dodávky 

ústředny EZS) 

 
 

24h 
tamper 
smyčka 

 
Střežící zóna 

(podléhá 
zapnutí 

systému EZS 

 
Napájení 

12V 

Tamper Poplach 

Volitelný spínač pro dálkové ovládání LED diody (např. PGM výstup ústředny EZS) 

 
 

24h 
tamper 
smyčka 

 
Střežící zóna 

(podléhá 
zapnutí 

systému EZS 

 
Napájení 

12V 

 
 

24h tamper 
smyčka 

 
Napájení 

12V 

 
Střežící zón

a 

Zón
a poru

ch
a / 

A
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