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1. ÚVOD 
MCT-201 je miniaturní, přívěskový, tísňový vysílač 
z řady bezdrátového systému Power Code. Je určen 
do zabezpečovacích aplikací nebo do instalací 
s požadavkem dálkového ovládání jiné technologie 
např. garážová vrata.  
Pokud je elektronika vysílače umístěna do vodě a 
vlhkosti odolného krytu, má vysílač označení MCT-
201WP. 
Vysílač se aktivuje stisknutím zapuštěného fialového 
tlačítka ve středu jednotky.  
Každý vysílač má vlastní identifikační 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 napodo-
bit. Vysílaný kód jsou schopny přijmout kompatibilní 
přijímače řady MCR. 
Kompatibilní Power Code přijímače jsou schopny 
„rozpoznat“ specifické kódy a reagovat pouze na ně. Při po-
plachu vysílač vyšle PowerCode kód (poplachový signál a 
signál o stavu baterie). Poplachová i další data jsou takto 
přenesena do zabezpečovací nebo ovládacího systému pro-
střednictvím výstupů některého přijímače typu MCR. 
Protože zpráva vysílaná jedním vysílačem MCT-201 může 
mít kolizi se zprávami z jiných vysílačů, které používají také 
PowerCode, používá se při vysílání speciální "inteligentní" 
anti kolizní sekvence. 
Zařízení napájí Lithium-Thionyl-Chloridová baterie o napětí 
12 V umístěná přímo na desce plošného spoje. Informace o 
slabé baterii je automaticky přidána do jakékoliv přenášené 
zprávy. Pokud svítí LED, je tak indikováno, že napětí baterie 
je vyšší něž 8 V. Pokud LED nesvítí, je třeba baterii nepro-
dleně vyměnit. 
Všechny MCT-201 jednotky jsou dodávány s připevněným řetízkem, který umožňuje nošení vysílače 
kolem krku. S každým vysílačem je také dodáván kovový kroužek pro nošení vysílače na klíčích. 

2. VLASTNOSTI 
Všeobecné: 
Barva:   bílá 
Hmotnost:  22 g 
Rozměry:  MCT-201: 32*53*17 mm,  
   MCT-201WP: 40*61*18 mm 
Soulad s normou: ETS 300 220 a MPT 1340  

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 a 
v návodech kompatibilních přijímačů. 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:  12 V alkalická baterie (Duracell MN-21, Golden power GP-23A nebo ekviva-

lent) 

Radiový dosah a tedy správná funkce může být ovlivněn slabou baterií! 

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

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

chu 
 
Prostředí: 
Pracovní teploty: 0° až 49°C (Třída I, prostředí vnitřní) 
 
3. INSTALACE 
3.1 Demontáž krytu 
A. Čelní kryt sundáte tak, že vložíte ostří 

šroubováku o šířce 3mm do otvoru na 
spodní části krytu (Obr.2). Šroubovák opa-
trně zasuňte dovnitř a přiměřenou silou 
oddělte části krytu. 

Upozornění: 
Nesnažte se otevřít kryt jiným způsobem, 
než je zde uveden! Nezastrkujte šroubo-
vák na jiná místa, riskujete zničení vysí-
lače! 

B. Pro kompletní oddělení předního a zadní-
ho krytu použijte prsty (Obr.2). 

C. Vložte 12 V alkalickou baterii (Duracell MN-21, Golden power GP-23A nebo ekvivalent) mezi 
svorky. Značky (+) a (-) baterie jsou shodné s těmi v přístroji. Ověřte si, že baterie bezpečně sedí 
a dotýká se svorek. 

D. Jemně stiskněte tlačítko a ověřte, že LED svítí, což indikuje dobrý stav baterie. 
 
3.2 Montáž krytu 
Opatrně spojte horní části krytů, aby zapadly do zářezů. Jemně přimáčkněte i spodní části, aby kryt do 
sebe zapadl. 

3.3 Zodolněná verze (MCT-201 WP) 
MCT-201WP je zodolněná verze proti vodě a 
vlhkosti. Jednotky nejsou zcela zapečetěny, 
aby bylo možné vyměnit baterii. Kryt je vodo-
těsný, když jsou obě poloviny krytu spojeny 4 
šroubky. 
Pro použití jednotky, oddělte obě poloviny kry-
tu, položte jednotku zadní částí dolu a vložte 
válcovou baterii (Obr.3) 12 V mezi svorky. Do-
držte polaritu! 
Nyní jednotku obraťte přední částí dolu. Za-
šroubujte šroubky do každé ze 4 děr na zadní 
části zařízení (šroubky jsou dodávány v malém 
pytlíčku s jednotkou). 
Jednotka je nyní vodotěsná a připravená 
k použití. 
 



   

 5  

3.4 Testování 
A. Dle instrukcí manuálu přijímače do něj vložte ID vysílače MCT-201(WP). 
B. Stůjte asi 3 m od přijímače a aktivujte vysílač. 
C. Ověřte, že svítí LED vysílače, indikující dobrý stav baterie. 
D. Ověřte, že svítí LED přijímače, indikující přijímaný RF signál. 
E. Ověřte aktivaci korespondujícího výstupu přijímače. 
F. Průchodovým testem s vysílačem v různých místech zjistěte radiový dosah a na „mrtvá“ místa, 

odkud již signál z vysílače není přijímačem identifikován (za silnými zdmi, velkými kovovými objek-
ty atd.)  

3.5 Montáž kroužku 
A. Odstraňte řetízek otevřením a prostrčením skrz trojúhelník na 

horní části MCT-201. 
B. Kleštěmi otevřete trojúhelník. 
C. Odeberte trojúhelník. 
D. Otevřete umělohmotný pytlík s kroužkem a příslušenstvím. 
E. Prostrčte trojúhelník z kitu posledním očkem z řetízku a vložte 

trojúhelník do horní části MCT-201 (Obr.4). 
F. Uzavřete trojúhelník kleštěmi. 
 

4. POUŽITÍ 
Bezdrátové systémy firmy Visonic Ltd. jsou spolehlivé a testovány 
na vysoké úrovni. Nicméně vzhledem 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. 
 
 
 
 
 

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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