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1. ÚVOD 
MCT-302 je vysílač s magnetickým 
kontaktem z řady  systému Power 
Code, vybavený kontrolním dohlíže-
cím signálem, určený do zabezpečo-
vacích aplikací. Je vybaven vestavě-
ným magnetickým kontaktem (fungu-
je jako NC, pokud je přiložen magnet) 
a pomocným vstupem NC nebo EOL 
(volitelné). Tento druhý vstup může-
me použít pro přídavná čidla jako 
jsou detektory, kontakty ve dveřích 
nebo tlačítka. 
I když je použit stejný RF modul 
k přenosu, magnetický kontakt a 
přídavný vstup se chovají jako oddě-
lené vysílače. 
Vstupy zařízení mají vlastní identifi-
kační 24-bitový Power Code kód, 
náhodně vybraný při výrobě z více než 16 milionů možných kombinací. Tento kód je proto jedinečný, a 
je prakticky nemožné ho napodobit. Kód je uložený ve stálé paměti vysílače MCT-302. 
Kompatibilní Power Code přijímače jsou schopny „rozpoznat“ specifické kódy a odpovídat pouze jim. 
Při poplachu vysílač vyšle PowerCode kód (poplachový signál, stav tamper kontaktu a baterie). Po-
plachová i další data jsou takto přenesena do zabezpečovací ústředny, závisející na typu systému pro 
který je MCT-302 určen. 
Protože zpráva vysílaná jedním vysílačem MCT-302 může mít kolizi se zprávami z jiných vysílačů, 
které používají také PowerCode, používá se při vysílání speciální "inteligentní" anti kolizní sekvence. 
Každý vstup vysílá vlastní pravidelný kontrolní přenos každou hodinu. Přijímač je takto informován, že 
celý systém je funkční.  
MCT-302 je chráněn tamper kontaktem, který je aktivován je-li sundán kryt zařízení. Je-li jednou tento 
přepínač aktivován, je vysílána zpráva s „tamper poplachovou“ značkou nastavenou na zapnuto. 
Indikátor LED svítí během vysílání poplachového nebo sabotážního signálu, ale nikoliv při přenosu 
kontrolního přenosu. 
Zařízení napájí Lithium-Thionyl-Chloridová baterie o napětí 3,6V umístěná přímo na desce plošného 
spoje. Informace o slabé baterii je automaticky přidána do jakékoliv přenášené zprávy. 

2. VLASTNOSTI 
Všeobecné: 
Hmotnost:  34 g (s baterií); magnet: 13 g 
Rozměry:  81 * 22 * 23,5 mm 
Soulad s normou: ETS 300 220  

Modely 418 & 433,92Mhz tohoto zařízení jsou v souladu s evropským naříze-
ním EMC 89/336/EEC & 92/31/EEC a obdržely značku shody CE 

Toto zařízení je určeno ve spolupráci s kompatibilními bezdrátovými prvky k detekci 
osob při neoprávněném vniknutí do střeženého objektu. Správná funkce zařízení je 
podmíněna dodržením podmínek pro instalaci a použití uvedených v tomto návodu. Na 
zařízení bylo vydáno prohlášení o shodě podle §9 NV 426/2000 Sb. a je v souladu 
s požadavky generální licence GL- 30/R/2000 příloha číslo 6 Zařízení pro detekci pohybu 
a ostrahy objektů. 
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Elektrické: 
Typ baterie:   3,6V lithiová (LiSOCl2) baterie o velikosti ½ AA, Tadiran TL-5902 
Kapacita baterie:  1,2Ah 
Proud v klidu:   5µA 
Proud při vysílání:  8mA (včetně LED) 
Životnost baterie:  10 přenosů za den - cca 10 let  

50 přenosů za den - cca 6 let 
Typy vstupů:  Uzavřená NC smyčka nebo smyčka s EOL odporem, volitelné DIP přepína-

čem 
Rezistor pro EOL smyčku: 47kΩ 

Přenosové: 
Pracovní kmitočet (MHz):  433,9 MHz 
Kódování:   24-bitový identifikační kód nastavený továrně (z více než 16 miliónů 

možných kombinací) 
Délka zprávy   36 bitů 
Hlídání stavu baterie:  automatické hlášení vybití baterie při pravidelném testu nebo popla-

chu 
 
Tamper poplach:  hlásí se každé 3 minuty, dokud není tamper spínač opět sepnut 
Počet vstupů:   2, každý s vlastním 24-bitovým ID 
Opakování zprávy:  každé 3 minuty nebo jen jednou, nastavováno DIP přepínačem  
Kontrolní metoda: automatický přenos v hodinových intervalech z každého vstupu 
Prostředí: 
Pracovní teploty: 0° až 49°C (Třída I, prostředí vnitřní) 
 
3. INSTALACE 
3.1 Montáž / demontáž krytu 
Doporučujeme připevnit vysílač na 
nějakou pevnou konstrukci a magnet 
na pohyblivou (dveře nebo okno), jak 
vidíme na Obr.2. Ujistěte se, že 
magnet není dál než 6 mm od ozna-
čené strany vysílače (Obr.2). 
A. Vyšroubujte šroubek z krytu 

(Obr.3) 
B. Sundejte kryt (Obr.4) 
C. Odehněte držátko desky (Obr.1 a 

5) s plošnými spoji a oddělte des-
ku od základny. 

D. Držte základnu na montážním povrchu  (Obr.5) a označte si díry pro šroubky. 
E. Dvěma šroubky z příslušenství připevněte základnu ke zdi. 
Poznámka: Šroubky jiné velikosti 
nebo šrouby s jinou velikostí hlavy 
mohou způsobit zkrat na plošném 
spoji!       
F. Připevněte magnet nedaleko označené 

strany MCT-302. 
G. Vložte konektory RF modulu z P.C. 

desky do správných zdířek (Obr.5) a 
s přítlakem na druhou stranu vysílače 
počkejte až přípojka cvakne ve zdířce. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 5  

 
3.2 Zapojení pomocného vstupu 
A. Připojte kontakty pomocného detektoru k pomocnému vstupu na MCT-302.  
B. Pokud je pomocný vstup určen pro uzavřenou smyčku (SW-2 nastaveno na vypnuto), pak může být 

použito pouze čidlo s výstupním kontaktem N.C.   
C. Je-li vstup určen pro EOL smyčku (SW-2 nastaveno na zapnuto), můžeme použít čidla N.C. i N.O.  

Na konci EOL smyčky musí být zapojen rezistor 47kΩ podle Obr.6. 
Poznámky: 

1) Poplachový signál bude vyslán, 
při rozpojení smyčky nebo při spo-
jení nakrátko 

2) Pokud nepoužíváte pomocný 
vstup ujistěte se, že SW-1 je  nasta-
veno na vypnuto  

 
4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 
4.1 Funkční DIP přepínače 
A. Funkce DIP přepínačů 
Před testováním nastavte DIP přepínače SW1 až SW4 podle zvolené aplikace. Každý z těchto 4 pře-
pínačů (Obr.7) umožňuje zvolit jednu ze dvou funkcí podle tabulky: 

 
B. Nastavení přepínačů 
Použitím kuličkového pera nebo jiného nástroje nastavte DIP přepínače 
do požadovaných pozic. Pozice „zapnuto“ je indikována šipkou na pře-
pínači. 
 
Přepínač SW1:  určuje, jestli je pomocný vstup aktivní nebo neaktivní 
 

Poznámka:  Při nastavení SW-1 na „vypnuto“ nebudou vysílány 
kontrolní přenosy pomocného vstupu. 
 

Přepínač SW2: určuje, zda pomocný vstup bude pracovat v režimu s EOL odporem 47kΩ nebo 
v režimu uzavřené NC smyčky. 
Přepínač SW3: určuje, zda vysílač má či nemá odeslat zprávu o obnovení klidového stavu vstupu po  
poplachové zprávě. 
Poznámka: Pokud je MCT-302 používán s magnetickým kontaktem pro dveře či okna, na-
staveni „zapnuto“ umožní určit a najít konkrétní otevřené dveře či okno. 
Přepínač SW4: V systémech bez kontrolního přenosu, je někdy vyžadováno aby poplachová zpráva 
byla vysílána opakovaně v krátkých intervalech, dokud se vstup nevrátí do klidového stavu. Přepínač 
slouží na volbu „jen jednou“ nebo „opakovaně“.  
Poznámka: Dojde-li k sabotážnímu poplachu  na vysílači MCT-302 jsou přenosy opaková-
ny každé 3 minuty bez ohledu na nastavení SW4. 

Pokud jsou DIP přepínače nastaveny, nainstalujte baterii (4.2). 

 

 

Přepínač Funkce Pozice Nastavená funkce 

SW - 1 Pomocný vstup za-
pnut/vypnut 

ON 
OFF 

Pomocný vstup zapnut  
Pomocný vstup vypnut 

SW - 2 Nastavení typu po-
mocného vstupu 

ON 
OFF 

P. vstup s vyvažovacím EOL odporem 47kΩ 
Pomocný vstup nastaven jako NC 

SW - 3 Přenosy obnovení 
zapnuty/vypnuty 

ON 
OFF 

Návrat vstupu do klidového stavu přenášen  
Návrat vstupu do klidového stavu nepřenášen 

SW - 4 Přenosový mód popla-
chové zprávy 

ON 
OFF 

Poplachová zpráva poslána každé 3 minuty 
Poplachová zpráva poslána jen jednou 
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4.2 Testování MCT-302 
Před testováním se ujistěte, že přepínače SW1 až SW4 jsou nastaveny podle zvolené aplikace (4.1). 
A. Vložte baterii ½AA mezi kontakty a ujistěte se, že polarita je správná. Používejte pouze lithium-

thionyl-chloridovou baterii!                                                     
Poznámka: Před každým kontrolním přenosem je testováno napětí baterie. Pokud je de-
tekováno nízké napětí baterie, tak je v kontrolním signálu přenesena zpráva „low batte-
ry“. Pokud baterii nevyměníme, tak každý další přenos bude obsahovat zprávu „low batte-
ry“. 

B. Pokud sundáme kryt vysílače při připojeném napájecím napětí, dojde k vyhlášení sabotážního po-
plachu. Zkontrolujte, že MCT-302 vysílá každé tuto zprávu jednou za 3 minuty (krátce se rozsvítí 
LED dioda). 

C. Pokud jste si jisti, že přenosy sabotážního poplachu probíhají úspěšně, vraťte kryt zpátky. Tím vrá-
títe „tamper“ spínač do klidového stavu. Počkejte 3 minuty a ujistěte se, že už tyto přenosy skonči-
ly. 

D. Krátkodobě otevřete okno nebo dveře a ujistěte se, že došlo k rozsvícení  červené vysílací LED 
diody jako důkaz přenosu. Pokud je SW-4 v poloze „zapnuto“, ujistěte se, že přenosy probíhají 
pravidelně každé 3 minuty.  

E. Zavřete dveře nebo okno, čímž obnovíte klidový stav a sledujte LED. Pokud je SW-3 nastaven do 
„zapnuto“, bude odeslána zpráva o obnovení klidového stavu. 

F. Opakujte kroky C a D s detektorem, který je připojen k pomocnému vstupu. 
G. Podle instalačního návodu přijímače načtěte ID kódy obou vstupů do přijímače. 
Poznámka: Nezapomeňte, že každý vstup MCT-302 pracuje jako nezávislý vysílač a má 
svůj ID kód – ujistěte se, že do přijímače byly naučeny oba tyto ID. 
 

5. POUŽITÍ 
Bezdrátové systémy firmy Visonic Ltd. jsou spolehlivé a testovány na vysoké úrovni. Nicméně vzhle-
dem k nízkému vysílacímu výkonu by měl zákazník vzít v úvahu některá omezení: 

• přijímač může být rušen radiovými vlnami vysílanými na blízkém kmitočtu; 
• přijímač může přijímat zprávu pouze od jednoho čidla v jednom okamžiku; 
• bezdrátová zařízení by měla být pravidelně (alespoň jednou za týden) testována, aby se odhalily 

zdroje rušení a bylo tak sníženo riziko falešných poplachů. 



   

 7  

6. PŘÍLOHA - SYSTÉM POWERCODE FIRMY VISONIC 
6.1 Formát zprávy PowerCode 
Zpráva s Power Code kódem vysílaná MCT-302 obsahuje 24-bitové ID vstupu a informace o stavu 
(Obr.8). 

Zpráva obsahuje: 
 ID vstupu: 24-bitové ID vstupu posílané zprávou 
 Sabotáž/obnovení sabotáže (TAMPER / RESTORE MARKER): Po odstranění krytu (sabotáž-

ní poplach) odešle jazýčkový spínací vstup zprávu se „znakem narušení sabotážního kontak-
tu“ nastavenou na zapnuto. Pokud je přední kryt vrácen do klidového stavu, jazýčkový spínací 
vstup odešle zprávu se „znakem narušení sabotážního kontaktu“ nastavenou na vypnuto 

 Alarm/obnovení (ALARM / RESTORE MARKER): Pokud je smyčka narušena, je ve zprávě 
přeneseno „Alarm spuštěn“. Po obnovení smyčky je vyslána zpráva „Alarm vypnut“; pokud tu-
to zprávu požadujeme, musí být zapnut spínač SW-3 (viz.kapitola 4.1) 

 Slabá baterie (BATTERY CONDITION MARKER): Informace o stavu baterie jsou zasílány 
v každé zprávě. Baterie je testována každou hodinu a pokud je klasifikována jako slabá, ja-
zýčkový spínací vstup vloží do zprávy značku „Slabá baterie“, která je vysílána v každé další 
zprávě. Jakmile je baterie v pořádku, značka je nastavena na „vypnuto“ a je opět vysílána 
v každé následující zprávě. 

 Kontrolní zpráva (SUPERVISION MESSAGE MARKER): Pokud je značka kontrolní zprávy 
nastavena na zapnuto, jsou kontrolní zprávy vysílány každou hodinu. Tento marker se nastaví 
jako „vypnuto“ po každé jiné zprávě. 

 Typ vysílače (XMTR TYPE): Speciální znak indikující typ vysílače:  
 typ s nebo bez kontrolního přenosu  
 typ s hlášením obnovení klidového stavu po alarmu nebo ne 

 Kontrolní součet (CHECKSUM): Kontrolní bity na konci zprávy určují, jestli celá tato zpráva 
obsahuje chyby v přenosu. Tato schopnost kontroly zařízení posunuje k větší celkové spoleh-
livosti. 

 
6.2 Zabránění kolize zpráv při příjmu 
K překonání kolizí zpráv při přijímání, PowerCode vysílače přenášejí 3 datové dávky v náhodných 
intervalech se 6ti opakováními stejné zprávy v každé dávce. Tento systém značně zvyšuje pravděpo-
dobnost přijetí. 
Poznámka: Periodické dohlížecí zprávy jsou příkladem tohoto pravidla – skládají se 
z jednotlivých 6-zprávových dávek.  

 
 
 
 

Obr.9 Antikolizní přenášená sekvence 

Obr.8 Přenášená data 

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.
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