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PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR 

    PARADOOR 
 VLASTNOSTI 
 Použití v různých aplikacích v zabezpečovací technice 
 Vhodný pro sledování vchodů/východů u kartových přístupových systémů 
 Dvojitý stíněný pyroelement 
 Automatická teplotní kompenzace 
 Nastavitelné napájecí napětí 12 nebo 24 V ss. 
 funkce Auto-pulse * 

DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
Paradoor má možnost na-
stavení dvou detekčních 
charakteristik na jedné čoč-
ce. Z výroby je nastavena 
charakteristika „Pozice A (  
0 o )“, viz obrázek. Chcete-li 
změnit tuto charakteristiku 
na „Pozice B (10 o)“, potom 
vyjměte rámeček čočky, 
čočku otočte o 180 stupňů a 
zasuňte zpět rámeček čočky 
tak, až zaskočí za zarážku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACE 
 
Upozornění: Zajistěte, aby detektor nebyl umístěn nad nebo blízko zdrojů tepelného sálání, které mohou být příčinou 
velkých tepelných změn v jeho blízkosti. 
Používáte-li Paradoor ve spojení s kartovým přístupovým systémem, potom pohyb ruky bude detekován maximálně do 
2,1 m od detektoru. Tělo člověka je detekováno až do vzdálenosti 6, 6 m. 

Otevření detektoru  
Vložte malý plochý šroubovák do krajních otvorů na spodní straně detektoru (v blízkosti čočky detektoru) a jemně jím 
vytlačte spodní kryt. 
V zadním krytu vylomte v požadovaných místech předlisované otvory pro přívodní kabel a zasuňte jej do otvoru. Při při-
pevňování zadního krytu detektoru k určenému povrchu můžete vymezit vzdálenost mezi povrchem a detektorem šesti 
dodávanými plastovými distančními sloupky. Ujistěte se, že nic neblokuje „výhled „ detektoru (např. rám dveří, apod.). 
Paradoor je možno namontovat s výhledem dolů, nahoru nebo do boku. 
Připojte vodiče ke svorkám výstupu poplachového relé (max. zatížení 0,15A) nebo tranzistorového výstupu (max 2 A), 
jde-li o model s tímto výstupem, dále ke svorkám sabotážního kontaktu a nakonec na svorky napájení. 
Upozornění: Při ovládání dveřního zámku nebo jiné velké zátěže nepřekračujte maximální povolený proud 2 A ss. Při 
použití reléového výstupu je maximální nepřekročitelný proud kontakty 0,15 A. 
Důležité: Tranzistorový výstup je při aktivaci detektoru uzemňován (spíná minus pól). 
 
* Funkce Auto-pulse umožňuje dokonalejší zpracování signálu a to podle jeho tvaru, síly a šířky. Při silném signálu Pa-
radoor ihned vyhlásí poplach, v jiných případech  (např. slabý signál) se přepne do čítacího režimu. Na rozdíl od jiných 
detektorů Paradoor načítá i 6 a více pulsů, závislých na vlastnostech signálu. 
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NASTAVENÍ  PARAMETRŮ DETEKTORU 
 
Trvání sepnutí poplachového relé: 
Pomocí trimru na kraji desky plošných spojů ( jediný na této 
desce) můžete nastavit dobu sepnutí kontaktu poplachové-
ho relé při aktivaci detektoru. Otáčením po směru hodino-
vých ručiček prodlužujete tuto dobu, otáčením proti směru 
hodinových ručiček ji zkracujete podle potřeby.  
 
Nastavení parametrů propojkami: 
J1: Je-li zapojena, potom je povolena indikace LED  
J2: Slouží k výběru typu výstupu (u výstupního poplach. 
relé nebo tranzistoru, je-li jím detektor vybaven). Je-li pro-
pojka zapojena, je typ výstupu N.C., je-li odstraněna, potom 
je výstup typu N.O. 
Důležité: Při zapojené propojce J2 je tranzistorový výstup 
připojen k minus pólu (v klidovém stavu). 
J3: Slouží pro nastavení odezvy detektoru při detekci (tzv. 
funkce Auto-pulse). Je-li propojka zapojena, potom je funk-
ce Auto-pulse vypnuta. Toto nastavení je doporučováno 
v kartových přístupových aplikacích, kde je potřeba rychlá 
odezva. Pro bezpečnostní aplikace je vhodnější nastavení 
se zapnutou funkcí Auto-pulse. Potom musí být propojka J3 
odstraněna. 
J4: Touto propojkou nastavíte napájecí napětí. Propojka 
nasazena – napáj. napětí 12 Vss, propojka odstraněna – 
napáj. napětí 24 Vss 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Typ senzoru duální, nízkošumový s rychlou odezvou 
Zpracování, funkce funkce Auto-pulse, automatická teplotní kompenzace,kovové stínění pyroelementu 
Detekční rychlost 0,2 m/s až 7 m/s 
Pracovní teplota -10 o C až +50 o C 
Napájení 9-16 Vss nebo 20-27 Vss, max 18 mA 
Čočka cylindrická, záclonová Fresnelova čočka 
Pokrytí 2,1 x 1,5 m – pro přístupové systémy, 6,6 x 4,5 m pro bezpečnostní aplikace 
Zóny plná záclona – 2 pozice 
Indikace poplachu Zelená LED, reléový (tranzistorový)výstup  ( nastavitelná doba indikace 0,5 až 25 sekund) 
Reléový výstup 28V/ 0,15A, nastavitelný typ N.C. nebo N.O. 
Tranzistorový výstup (typ) 28Vss/2A, nastavitelný typ N.C. nebo N.O. 
Sabotážní kontakt 28V/0,15Ass, při otevření krytu rozepíná 
Rozměry 11 x 11,2 x 3,2 cm (v x š x h) 
Vlhkost prostředí 95 % max, nekondenzující 
Hmotnost 85 g 

 
 
 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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