
 

 

 

Pasivní infračervený stropní detektor 
SX-360Z, SX-360ZV, 

 SX-360ZV(P), SX-360ZS 

Instalační manuál 
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PASIVNÍ INFRAČERVENÝ STROPNÍ DETEKTOR 
STANDARDNÍ     PAMĚŤ POPLACHU    PŘEPÍNACÍ VÝSTUPNÍ RELÉ 

SX-360Z, SX-360ZV, SX-360ZV(P), SX-360ZS 
 VLASTNOSTI 

• pasivní  infračervený detektor pohybu pro montáž na strop se zorným úhlem 360° 
• ZOOM - možnost nastavení velikosti detekční plochy o průměru 18 m v jakékoliv výšce detektoru mezi 2,4 až 5 

metry 
• vysoká hustota detekčních zón – 276 zón 
• volitelná citlivost (vysoká, střední, nízká) 
• nastavitelné počitadlo pulsů (1, 2 nebo 4) 
• paměť „První v poplachu – modely SX-360ZV , SX-360ZV(P) 
• ovládání  funkce indikační LED diody (Zap/Vyp) dálkově z ústředny nebo místně v detektoru 
• relé pro signalizaci poplachu s výstupním přepínacím kontaktem (jen SX-360ZS) 

1. POKYNY PRO SPRÁVNOU INSTALACI 

 
 
nevystavujte detektor přímému dopadu slu-
nečního záření 

 
 
nesměrujte detektor na ventilátory nebo výstu-
py z klimatizací 

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

 
pozor na blokování výhledu detektoru záclo-
nami, přepážkami, nábytkem a dalšími před-
měty v detekčním poli 

 
neinstalujte detektor ve venkovním prostředí 

2,4  5 m∼

 
dodržujte montážní výšku 2,4 až 5 m od podla-
hy 

2. DETEKČNÍ DIAGRAM 

ZOOM 

ZOOM 
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SX-360ZV(P)

POPLACHOVÝ VÝSTUP 
 (N.C. 28Vss, 18 mA  max.) 

NAPÁJENÍ (6 až 18 Vss, 18 
mA max.)

 REZERVA
 REZERVA

PRVNÍ V POPLACHU
PAMĚŤ POPLACHU  

D.L. ( viz sekce 10)
TAMPER N.C.

SX-360Z SX-360ZS 

REZERVA 

POPLACHOVÝ  
VÝSTUP 
 (N.C. 28Vss, 18 mA  max.) 

NAPÁJENÍ (6 až 18 Vss, 18 mA max.) 

COM   NO
NC

POPLACHOVÝ VÝSTUP 
 (přepínací kontakt 28 Vss, 0,2 A max.) 

NAPÁJENÍ (6 až 18 Vss, 18 mA max.) 

TAMPER N.C.
D.L. (Viz sekce 10) 

REZERVA
TAMPER N.C. 

D.L. (Viz sekce 10) 

3. POPIS DETEKTORU 
 

 

4. POSTUP INSTALACE 

 
 
Odstraňte „ZOOM -
ovací“ jednotku ze zá-
kladny detektoru po-
volením upevňovací-
ho šroubu a otočením 
ZOOMovací jednotky 
proti směru hod. ruči- 
ček. 

 
Připevněte základnu 
detektoru a vodiče 
podle sekce 5. Vyplň-
te otvory montážními 
ucpávkami 

Nastavte „ZOOM“ 
(sekce 7), citlivost 
(sekce 6) dle montáž-
ní výšky. 

 
Zašroubujte zpět 
ZOOMovací jednotku 
otočením ve směru 
hodinových ručiček a 
připojte napájení. 
Zahřívací perioda je 
ukončena po ukon-
čení blikání LED (asi 
po 20 sekundách) 

 
Proveďte průchodový 
test. 

Nastavte počitadlo 
pulsů (sekce 9) dle 
Vaší potřeby a okol-
ních podmínek. 
Upevněte kryt pomocí 
upevňovacího šroubu. 

5. ZAPOJENÍ DETEKTORU 

 
 
Napájecí vodiče by neměly překročit následující délky uvedené v tabulce. 
 SX360Z SX360ZV, SX360ZV(P) SX360ZS 
 Napájecí napětí 
Průřez vodiče 12Vss 14Vss 12Vss 14Vss 12Vss 14Vss 
0,33 mm2 320m 650m 230m 460m 150m 320m 
0,52 mm2 510m 1020m 360m 730m 260m 520m 
0,83 mm2 820m 1600m 570m 1150m 410m 830m 
 
Pokud je připojeno na jednom vodiči více detektorů, maximální délku je třeba vydělit příslušným počtem detektorů. 

Pozn: Svorky REZERVA jsou na des-
ce pl. spojů elektricky propojeny 

o 
o 

Prolisy pro přívodní  kabely

TEST 2 4

PLUS COUNT
H
M
L

SENS.ON

OFF

LED.

Tělo detektoru 

ZOOMovací 
jednotka 

ZOOM disk 

ZOOM čočka 

Indikace LED pro: 
• zahřívací  periodu 
• poplach 
• paměť poplachu 
• první v poplachu 

Upevňovací šroub

Prolisy pro 
přívodní  kabely Prolisy pro 

přívodní  kabely

Prolisy pro 
přívodní  kabely

Přepínač indikace LED zapnu-
to/vypnuto (viz sekce 10)

Indikační LED

Senzor- nedotý-
kat se

Svorkovnice

Přepínač nastavení 
citlivosti  (viz sekce 

Přepínač počitadla pulsů (viz sekce 9)

Upevňovací šroub

Montážní otvory 
s roztečí 83,5 mm

Tělo detektoru 
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6. NASTAVENÍ CITLIVOSTI 

 
 

Před nastavením citlivosti zjistěte instalační 
výšku a detekční plochu (viz sekce 7) 

H
M
L

SENS.

7. NASTAVENÍ DETEKČNÍ PLOCHY (ZOOM) 
Detekční charakteristika SX-360Z může být pozměněna podle instalační výšky v rozmezí 2,4 až 5 metrů.  

<TABULKA PRO URČENÍ POLOHY „ZOOMOVACÍHO“ ŠROUBU NA MONTÁŽNÍ VÝŠCE A POŽADOVANÉ 
DETEKČNÍ PLOŠE (V METRECH)> 

Poloha ZOOM-
ového šroubu A B C D E 

Montážní výška      
4,8  ø 18 ---- ---- ---- ---- 
4,2  ø 16 ø 18 ---- ---- ---- 
3,6  ø 13 ø 15 ø 18 ---- ---- 
3,0  ø 11 ø 13 ø 15 ø 18 ---- 
2,4  ø 9 ø 10 ø 12 ø 14 ø 18

 
<NASTAVENÍ ZOOM JEDNOTKY> 

 
Povolte černý šroub na ZOOM disku 

 
Pro instalaci ve vyšší poloze otočte diskem 
proti směru hodin. ručiček, pro instalaci v nižší 
poloze ve směru hod. ručiček 

 
 
Utáhněte šroub v poloze, kterou určíte podle 
tabulky pro určení polohy „zoomovacího“ 
šroubu pro požadovanou instalační výšku. 
NEUTAHUJTE ŠROUB PŘÍLIŠ SILNĚ ! 

8. PRVNÍ V POPLACHU A PAMĚŤ POPLACHU (SX-360ZV, SX-360ZV(P) ) 
SX360ZV a SX360ZV(P)  mimo jiné obsahují také funkci tzv. „první v poplachu“. Je-li do jedné zabezpečovací 
smyčky zapojeno více těchto detektorů, potom tato funkce bude pomocí LED indikovat, který detektor byl aktivován 
jako první. 
 
1. Zapojení  Paměti poplachu 
 
Připojte signálový vodič ovládající paměť poplachu ze zabezpečovací ústředny do svorky detektoru označené A.M. 
 SX-360ZV SX-360ZV(P) 
Systém zastřežen 0 až 1V ss 

(uzemněno) 
+5 až 20 V ss 

Systém odstřežen rozpojeno 0 až 1 V ss (uzemněno) 
„uzemněno“ = svorka AM je elektricky připojena na mínus pól napájení (zem) 

Vyberte citlivost  „H“ (Vysoká), „M“ (střední ) nebo „L“ (nízká). 
Následující tabulka obsahuje doporučované nastavení velikosti 
detekční plochy. 
CITLIVOST L M H 
Průměr detekční plochy 9 až 12 m 12 až 15 m 15 až 18 m

 

2,4 až 5 m 

ø 9 až ø 18 m 
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2. Zapojení „První v poplachu“ 
 
Připojte svorku detektoru s označením I.A. do smyčky (paralelní zapojení). 
 
 

 
Pozn. Při použití této funkce je možno připojit do jedné 
smyčky max. 40 detektorů. 
 
 
 

3. Indikace LED 
Byl-li detektor aktivován v době zastřežení, potom po odstřežení bude LED indikovat trvalým svitem, že detektor 
byl v poplachu. 

• Je-li použita funkce První v poplachu: 
První aktivovaný detektor oznamuje akti-
vaci blikáním LED. Další  detektory v po-
plachu budou mít aktivovánu paměť po-
plachu, a tedy budou svítit jejich LED. 
 
4. Reset 
Paměť poplachu je resetována (nulována) 
vždy při dalším zastřežení. 
 
5. Poznámky 
•   Paměť poplachu je funkční, i když je 

signalizace LED zakázána. 
•   Je-li systém v odstřeženém stavu, po-

tom se paměť poplachu nedá aktivovat.  
•   Funkce LED indikace a poplachového výstupu není ovlivněna pamětí poplachu , je-li systém zastřežen. 
•   Pro využití funkce paměti poplachu je nutná ústředna s odpovídajícími napěťovými úrovněmi ovládacího výstupu 

. 

9. NASTAVENÍ POČITADLA PULSŮ 
Počitadlo pulsů nastavte následovně: 

• Počitadlo pulsů nastaveno na 1. (pozice Okamžitý poplach) 
Tato pozice slouží jen pro průchodový test 

• Počitadlo pulsů nastaveno na 2.(Standardní pozice) 
Vyhovuje většině aplikací 

• Počitadlo pulsů nastaveno na 3. 
          Pro prostředí s pravděpodobností výskytu falešných poplachů, náhlé změny teplot, atd. 

10. OVLÁDÁNÍ LED SIGNALIZACE 

 

1. Přepínač zap/vyp indikace 
LED(SX-360Z, SX-360ZS) 

2. Svorka DL 
• Ovládací funkce LED indikace. Nemá vliv na funkci paměti poplachu 
• LED může být ovládána dálkově nebo nastavením v detektoru, viz tabulka 

poz. LED 
1 zhasnuta
2 bliká 
3 trvalý svit

poz. LED 
1 zhasnuta
2 bliká 
3 bliká 

Vypnuto 

Zapnuto 

A.M. 

A.M. 

I.A. 

     1                  2              3 

     1                   2                 3   

Zabezpe-
čovací 
ústředna 

Zabezpe-
čovací 
ústředna 

Zabezpe- 
čovací   
ústředna 

I.A.   A.M.              I.A.   A.M.              I.A.    A.M. 

TEST 2 4

PLUS COUNT

 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ OVLÁDÁNÍ 
V DETEKTORU 

LED signalizace 
povolena 

Připojte svorku D.L. na zem 
(společnou s – pólem napájení 

detektoru) 

Propojte (-) svorku napá-
jení detektoru se svorkou 

D.L. 
LED signalizace 

zakázána 
Svorka D.L. nepřipojena (rozpo-

jený obvod). 
Svorku D.L. nezapojujte. 

 

ON

OFF

LED.
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11. HLEDÁNÍ ZÁVAD A ÚDRŽBA 
 
Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému 
 Špatné napájení detektoru. 

(detektor nepřipojen, nízké napětí) 
Přiveďte správné napájecí napětí 
v rozsahu 6 až 18Vss. 

Nesvítí indikační LED  Cíl mimo detekční oblast, špatná čoč-
ka. 

Viz. sekce 2 a 7. 

 Přepólované napájení. Přepólujte napájecí vodiče na svor-
kovnici detektoru. 

 Indikace LED zakázána. Zapněte indikaci LED – viz. sekce 10.
LED svítí i když nikdo není 
v detekční oblasti V detekční oblasti jsou pohybující se 

předměty (závěsy, záclony apod.) 

Odstraňte pohybující se předměty 
z detekční oblasti nebo změňte polo-
hu detektoru. 

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

Odstraňte předměty způsobující te-
pelné změny z detekční oblasti nebo 
změňte polohu detektoru. 

LED trvale svítí Špatně zapojený ovládací vstup paměti 
poplachu (SX-360ZV, SX-360ZV(P)) 

Zapojte správně ovládací vstup. 

 Špatné napěťové úrovně ovládacího 
napětí paměti dodávané ústřednou. 
(SX-360ZV, SX-360ZV(P)) 

Zkontrolujte napěťové úrovně (0až 
1Vss) viz. tabulka v sekci 8. 

LED svítí, ale výstup nehlásí poplach Slepené nebo poškozené výstupní relé 
kvůli přetížení. 

Zkontrolujte zatížení výstupního relé. 
Vyměňte detektor. 

 Špatně provedená kabeláž. Opravte kabeláž. 
POZN. Alespoň jednou ročně provádějte průchodový test. 

12. .TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Typ SX360Z 
Princip detekce Pasivní infračervený detektor pohybu 
Pokrytí Při montáž. výšce 2,4m detekce na ploše ∅ 9 až 18 m (nastavitelná) 
Počet detekčních zón 276 zón 
Citlivost 1,6°C při 0,6 m/sekundu, viz sekce 6 
Montážní výška  na strop 2,4  až 5 m 
Rychlost detekovatelného cíle 0,3 – 1,8 m/s 
Indikace LED Poplach- povolení / zákaz nastavitelné přepínačem 

Bliká během náběhu  po připojení napájení 
Doba aktivace poplach. výstupu cca 2 až 2,5 s 
Poplachový výstup relé N.C. 28Vss / max. 0,2A 
Antisabotážní kontakt spínač N.C., 30Vss / 0,1A otevřen při sejmutí krytu 
Počítadlo pulsů nastavitelné na 1, 2 nebo 4, doba počítání cca 20 sekund 
Zahřívací perioda po zapnutí napá-
jení 

cca 20 s  (Bliká LED dioda) 

Napájecí napětí 6 až 18 Vss 
Odběr 13mA (nominál.) při 12Vss (18mA max.) 
Hmotnost 224g 
Pracovní teplota -20ºC až +50ºC 
Vlhkost okolního prostředí Max 95% 
Odolnost proti cizím polím bez poplachu do 30V/m 
  

Verze V, V(P) (s  pamětí poplachu) 

Typ SX-360ZV                                                           SX-360ZV(P) 
ovládání paměti poplachu střežení: 0 až 1Vss (vstup uzemněn). Viz 

sekce 8 
střežení: vstup + 5 až 20Vss 
Viz sekce 8. 

první v poplachu max. 40 detektorů, viz sekce 8 
odběr 13mA (nom.), 25mA (max.) 
Hmotnost 227 g 
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Verze S ( přepínací kontakt relé) 
TYP SX-360ZS 
Poplachový výstup Přepínací kontakty relé  28Vss / max. 0,2A 
Odběr 30mA (nom.), 35mA (max.) 
Hmotnost 225g 

13. ROZMĚRY A ROZMÍSTĚNÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ 

 
 
        
 
 

 

20

12

12

30
4,5

Prolisy pro povrchové vedení kabelů 

Prolisy pro zapuště-
né vedení kabelů

Prostor pro vedení 
zapuštěných kabelů  

Prolisy pro zapuštěné vedení kabelů 

Prolisy pro povrcho-
vé vedení kabelů Rozteč 83,5  

Svorkovnice 

Montážní 
otvory 

ø 8,5 

Prolis pro zadní Tamper 

ø 6,5 

46
,5

 

45
,5

 

20
° 
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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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