
 

 

 

 

Pasivní infračervený detektor 
CX-702, CX-702V 

Instalační manuál 
 



 

 

Tato strana je záměrně ponechána prázdná
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PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR 
STANDARDNÍ S PAMĚTÍ POPLACHU 

CX-702, CX-702V 
 VLASTNOSTI

 CX-702 
- Možnost výběru dvou detekčních charakteristik u jedné 

čočky – vějíř nebo dlouhý dosah 
- Dvojité vodivé stínění pyroelementu – vysoká odolnost 

proti silnému světlu a vf záření (patentováno) 
- Čočka s víceohniskovou optikou (patentováno) 
- Povolení/zákaz funkce indikační LED diody propojkou 
- Utěsněná optika 
- Snadná instalace 

 Jen CX-702V 
- Paměť poplachu 
- Možnost dálkového ovládání LED indikace 
 

 Volitelné příslušenství 
- CA-1W: držák pro montáž na zeď, nastavitelný ± 45º 

horizontálně, 0-20º vertikálně dolů. 
- CA-2C: držák pro montáž na strop, nastavitelný± 45º 

horizontálně, 0-20º vertikálně dolů.

1. INSTALAČNÍ POKYNY 
 

 
nevystavujte detektor přímému 
dopadu slunečního záření 

 
nesměrujte detektor na ventiláto-
ry nebo výstupy z klimatizací 

 
vyhněte se umístění blízko zdrojů páry 
a v prostředí s vysokou vlhkostí, které 
mohou způsobit kondenzaci 

 
pozor na blokování výhledu detekto-
ru záclonami, přepážkami, nábyt-
kem a dalšími předměty v detekč-
ním poli 
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Neinstalujte ve venkovním pro-
středí 

 
 

 VAROVÁNÍ ! 

nikdy se nesnažte 
detektor opravovat 
nebo na něm dělat 
úpravy 

 

 VAROVÁNÍ ! 

pokud došlo k poškození 
detektoru například zatečením 
vody, vniknutím předmětů, 
přehřátím nebo kouřem 
případně je cítit zápach, 
okamžitě přestaňte detektor 
používat a pošlete ho na 
opravu dodavateli. V  opačném případě může hrozit 
úraz el. proudem nebo požár. 

 

 UPOZORNĚNÍ ! 

Instalujte detektor 
pevně na montáž-
ní podklad.  
Padající detektor 
může způsobit 
úraz. 

2. POPIS MECHANICKÉHO PROVEDENÍ DETEKTORU 

3. DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKA 
Detekční charakteristika „vějíř“ Detekční charakteristika „dlouhý dosah“ 

4. INSTALACE 
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Povolte 
zajišťovací 
šroub a 
sejměte 
kryt Prostrčte přívodní kabel odpovídajícím 

otvorem v zadní části základny. Dvěmi 
přiloženými šrouby připevněte základnu 
detektoru na montážní podklad. Pokud 

používáte držák, zkontrolujte před zhotovením otvorů, 
zda budou v zákrytu. Kabeláž zapojte podle sekce 5. 

Zatlačte na 
zajišťovací zá-
padku v krytu. 
Potom vyjměte 
držák čočky 
z krytu. 

Opatrně sejměte čoč-
ku z držáku. Vyberte 
požadovanou detekč-
ní charakteristiku, viz 
sekce 6. 

Ujistěte se, že je čočka 
v požadované pozici. Zasuňte držák 
čočky do krytu ve vodících drážkách 
až zaklapne držák do zajišťovací 
západky v krytu. 

Proveďte krokové testy a 
nastavení detektoru 
podle instrukcí v sekci 7. 
Nasaďte kryt a utáhněte 
připevňovací šroub 
v dolní části detektoru. 

5. ZAPOJENÍ SVORKOVNICE DETEKTORU 
 
Napájecí vodiče by neměly překročit následující délky uvedené v tabulce. 

 
Pokud je připojeno na jednom vodiči více detektorů, maximální délku je třeba 
vydělit příslušným počtem detektorů. 
 
 
V případě, že nepoužíváte dvojité vyvážení smyček, potom TAMPER svorky při-
pojte do 24 hodinové smyčky. 
 
 
 
 
 
 
 

6. NASTAVENÍ DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
Detektor CX-702 je možno nastavit pro různé typy prostředí prostřednictvím otočné čočky, a to na charakteristiku typu 
„vějíř“ (dosah 12 až 21 m), nebo na charakteristiku „dlouhý dosah“ (dosah 24 až 41 m). 
Následující kroky vám umožní nastavit detektor pro vámi požadované prostředí: 

CX702 

 

CX702V 

 

CX-702 CX-702V 
Napájecí napětí 

Průřez vodiče 12Vss 14Vss 12Vss 14Vss 
0,33 mm2 520 m 1130 m 360 m 770 m 
0,52 mm2 820 m 1780 m 560 m 1220 m 
0,83 mm2 1310 m 2850 m 900 m 1960 m 
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1.  VÝBĚR VHODNÉHO MÍSTA 
Před nastavováním čidla je nutné určit správné místo a montážní výšku vzhledem k požadovanému dosahu detektoru. 

2.  VÝBĚR DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
1. Pomocí otočné čočky lze zvolit jednu ze dvou detekčních charakteristik: „wide angle“ pro běžné použití, nebo 

„long range“ pro dlouhý dosah. 
2. Po stranách čočky jsou písmena W (wide angle), a L (long range). 
3. Pro výběr charakteristiky „wide angle“ otočte čočku tak, aby písmeno W bylo ve výřezu na vrchní straně držáku. 
4. Pro výběr charakteristiky „long range“ otočte čočku tak, aby písmeno L bylo ve výřezu na vrchní straně držáku. 

3.  SVISLÉ NASTAVENÍ DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
Vertikální nastavení je závislé na montážní výšce a požadovaném dosahu detektoru,  
viz násl. tabulky, dosahy v metrech. 
 

1. Horní hranu čočky nastavte do jedné ze tří poloh označených A,B,C na držáku čočky. 
2. Následující tabulky popisují jednotlivé druhy nastavení pozic A,B,C v závislosti na 

montážní výšce a požadovaném dosahu. 
3. Pro ověření správného nastavení proveďte průchodový test 

 
 
 
 
 
 
 

7. FUNKCE A NASTAVENÍ DETEKTORU 

4. POVOLENÍ / ZÁKAZ LED INDIKACE 
Pro vypnutí/zapnutí indikace poplachu pomocí LED použijte propojku 
a nastavte ji dle potřeby na ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 
U verze CX-702V je možno pomocí svorky D.L. ovládat paměť 
poplachu dálkově.  
Pro tento typ aktivace LED je nutno propojku nastavit do pozice OFF. 

5. POČITADLO PULSŮ 
Slouží pro nastavení počtu pulsů potřebných pro aktivaci detektoru. 
Nastavení závisí na podmínkách prostředí instalace. 
 
2 pulsy - Pro běžné aplikace 
4 pulsy - Pro použití v místech s horšími podmínkami,  
například tam, kde se pohybují malá zvířata nebo jiné  
objekty, např papír vefaxovém přístroji, záclony a podobně. 
 
Při nastavení propojky na pozici 4 je čidlo méně citlivé a proto se doporučuje po nastavení provést průchodový test. 

DET. CHARAKTERISTIKA DLOUHÝ DOSAH 
DOSAH  24 30 36 45 

1,8 B B A A 
2,4 C C C C Montážní

výška 3,6 C C C C 

DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKA VĚJÍŘ 
DOSAH  12 15 18 21 

1,8 B A A A 
2,4 C C C C Montážní 

výška 3,6 C C C C 

UPOZORNĚNÍ ! 

Po každé změně polohy propojky 
nastavení počitadla pulzů proveď-
te průchodový test. Zajistíte tím 
spolehlivé pokrytí hlídaného pro-
storu  

UPOZORNĚNÍ! 

Při použití čočky 
DLOUHÝ DOSAH nepou-

žívejte počitadlo pulsů 
nastavené do polohy „4“ 
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6. PAMĚŤ POPLACHU (pouze verze CX-702V) 
Popis  
Tato funkce se používá k indikaci, zda byl detektor aktivován v době, kdy byl systém zastřežen. Byl-li aktivován, tak po 
tom co je systém odstřežen, se rozsvítí LED. Aby byla paměť poplachu funkční, je třeba propojit její ovládací vstup 
s výstupem kompatibilního systému EZS. 
Svorku A.M. připojte k příslušnému dvoustavovému napěťovému výstupu (typu „zastřeženo / odstřeženo“). 
Funkce 
Pokud dojde v době, kdy je systém zastřežen k vyvolání poplachu, informace se uloží do paměti. Po odstřežení systému 
se trvale rozsvítí červená LED signalizující, že v době střežení došlo k poplachu. 
- Paměť poplachu bude funkční, i když bude propojka „povolení/zákaz LED indikace“ v poloze OFF. 
- Paměť poplachu je nefunkční v době, kdy je systém odstřežen. 
- Pokud je v paměti uložena informace o poplachu, potom poplachový výstup a LED pracují během zastřežení dále 

normálně. 
Reset 
Reset paměti poplachu je proveden automaticky při opětovném zastřežení systému. 

7. Volba polarity ovládacího výstupu (pouze pro verzi CX-702V) 
Umožňuje detektoru spolupracovat s výstupy celé řady ústředen s volitelnou polaritou. Takovéto výstupy mohou být pou-
žity k dálkovému ovládání paměti poplachu. 
Pro nastavení kladné nebo záporné polarity slouží propojka AM . Chcete-li zvolit kladnou polaritu, ponechte propojku v 
původním stavu. Pokud je vyžadována záporná polarita, AM propojku přerušte tak, jak je znázorněno na obrázku. 
 
 
 
 

8. VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému 
Špatné napájení detektoru. 
(detektor nepřipojen, nízké napětí) 

Přiveďte správné napájecí napětí 
v rozsahu 9,5 až 16Vss, viz sekce 5. 

Cíl mimo detekční oblast, špatná čočka. Viz. sekce 3. 

Přepólované napájení. Přepólujte napájecí vodiče na svorkov-
nici detektoru. 

Nesvítí indikační LED  

Indikace LED zakázána. Zapněte indikaci LED 

V detekční oblasti jsou pohybující se 
předměty (závěsy, záclony apod.) 

Odstraňte pohybující se předměty 
z detekční oblasti nebo změňte polohu 
detektoru. LED svítí i když nikdo 

není v detekční oblasti V detekční oblasti dochází k rychlým 
teplotním změnám (topná tělesa, klima-
tizace, atd.) 

Odstraňte předměty způsobující tepelné 
změny z detekční oblasti nebo změňte 
polohu detektoru. 

LED svítí, ale výstup 
nehlásí poplach 

Slepené nebo poškozené výstupní kon-
takty relé kvůli přetížení. 

Zkontrolujte zatížení výstupního relé. 
Vyměňte detektor. 

Špatně provedená kabeláž. Opravte kabeláž. 
LED trvale svítí Špatné napěťové úrovně ovládacího 

napětí paměti dodávané ústřednou. 
Zkontrolujte napěťové úrovně - viz. 
tabulka v sekci 7. 

Napěťová ovládací úroveň na svorce DL (paměti poplachu) 
 Kladná Záporná 

Systém zastřežen odpojena nebo + 5 až 16Vss 0 až 1 Vss (uzemněno) 
Systém odstřežen 0 až 1 Vss (uzemněno) odpojena nebo + 5 až 16Vss 
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9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry v mm (palcích) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ CX-702 
Princip detekce Pasivní infračervený 
Pokrytí  Wide Angle  21 x 21 m 

Long Range 45 x 2,4 m 
Počet detekčních zón Wide Angle – 68 zón 

Long range – 22 zón 
Montážní výška 1,5 až 3,6 m 
Citlivost 1,6 ºC při 0,6 m/s při montážní 

výšce 2,4 m 
Rychlost detekovatelného cíle 0,3 – 1,5 m/s 
Indikace LED povolení / zákaz, nastavitelné 

propojkou 
Doba aktivace poplach. výstupu cca 2,5 s 
Poplachový výstup relé N.C. 28 Vss / max. 0,2 A 
Antisabotážní kontakt spínač N.C., otevřen při sejmu-

tí krytu 
Počítadlo pulsů nastavitelné na 2 nebo 4, doba 

počítání cca 20 sekund 
Zahřívací perioda cca 1 min 
Napájecí napětí 9,5 až 16 Vss 
Odběr 11 mA (max.) při 12 Vss 
Hmotnost 200 g 
Pracovní teplota -20ºC až +50ºC 
Vlhkost okolního prostředí max 95 % 
Odolnost proti cizím polím bez poplachu do 30 V/m 

Typ CX-702V 
Odběr 16 mA (max.) při 12 Vss 
Paměť poplachu podrobnosti v sekci 7 
Ovládání paměti poplachu podrobnosti v sekci 7 
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