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3  ZÁRUKA
Všechny výrobky společnosti TEXECOM jsou navrženy a 

vyráběny tak, aby jejich provoz byl spolehlivý a bezproblémový. 
Kvalita je pečlivě monitorována rozsáhlým počítačovým testováním. 
Výsledkem těchto činností je, že RF360 má 10-ti letou záruku na 
poruchu materiálu a provedení (detaily na vyžádání). 

© 2008 Texecom Ltd 

2  ZÁRUKA KVALITY
Všechny výrobky společnosti TEXECOM jsou navrženy  a 

vyráběny tak, aby jejich provoz byl spolehlivý a bezproblémový. 
Kvalita je pečlivě monitorována rozsáhlým počítačovým  
testováním.

Společnost TEXECOM je držitelem certifikátu ISO9002.

Harmonizované EN standardy: výrobek je v souladu se 
směrnicemi EU; EMC kompatibilita směrnice 89/336/EEC. 

RF360 je celosvětově patentovaná obchodní značka 
společnosti TEXECOM.
   

4    Rf360 TECHNICKÉ PARAMETRY

4.1 Dosah

Směrovost: všesměrové porkytí 360°
Struktura čočky: 31 částí, každá se čtyřmi oblastmi   
 projekce
Úhel pokrytí: 112°  kuželovitý
chráněná plocha: průměr 7,0m při montážní výšce 2,4m
 průměr 10,5m při montážní výšce 3,6m

4.3 ochrana proti falešným poplachům

Design: 

 “Fuzzy logic” zpracování signálu. Vyhodnocování  
 okolního prostředí. Obvody s maximální plochou  
 uzemnění redukující šum.

odolnost proti vF rušení: 

  Bez falešného poplachu do 200V/m proti rušení 
mobilními telephony, testováno dle DD ENV 
50204 (1996) při 900MHz.

 Bez falešného poplachu od 80MHz do 1GHz  
 modulovaných pro 70V/m (ekvivalent 1,4kW  
 vysílač ve vzdálenosti 3m).   
 Vyhovuje EN 61000-4-3 (1997)  

odolnost proti statickým výbojům:

 Bez falešného poplachu až do 8kV.  
 Vyhovuje EN 61000-4-2 (1995)

odolnost proti rychlým elektrickým přechodovým jevům:

 Bez falešného poplachu do ± 4kV.  
 Vyhovuje EN 61000-4-4 : 1995

4.2 Elektrické parametry

napájecí napětí: 9-16Vdc

odběr detektoru: typicky 16mA při 12Vdc

Max. zvlnění napájecího napětí: 2Všš při 12Vdc (50-120Hz 
sinusioda)

Poplachový výstup: bezpotenciálový NC kontakt

zatížitelnost poplachového výstupu: 50mA při 24Vdc, ochranný 
resistor 18 Ohm v sérii

Sabotážní výstup: bezpotenciálový NC kontakt

zatížitelnost sabotážního výstupu: 50mA při 24Vdc

Poplachová perioda: 2-3 vteřiny

lED krokového testu: ovládaná vnitřní propojkou

Dálkové ovládání lED: napětím 0Vdc nebo 12Vdc (max. 16Vdc)

ovládání paměti poplachu: napětím 0Vdc nebo 12Vdc (max. 
16Vdc)

Detekční metoda: pasivní infračervený princip

Pyro sensor: QUAD, všesměrový, nízko šumový (16VDC max). 

4.3 ochrana proti falešným poplachům 
   (pokračování)

odolnost proti rázovým impulzům: 
  Bez falešného poplachu  do ± 2kV

  Vyhovuje EN 61000-4-5 (1995)

odolnost proti rušení indukovaným vF polem šířeným 
vedením:  Bez falešného poplachu  při 10 Vrms.

  Vyhovuje EN 61000-4-6 (1996)

vyzařování: Vyhovuje EN 55022 třída B

  Vyhovuje DD ENV 50204 (1996)

EMc:  samostatně certifikováno dle EN 50 130-4

Počítadlo pulsů: několik režimů činnosti, volitelné interní 
propojkou

1  ÚVOD
RF360 je moderní stropní detektor společnosti TEXECOM s 

QUAD pyroelementem, který nabízí všesměrové pokrytí 360°. 
Mikroprocesorové vyhodnocení signálu zachovává vysokou odolnost 
proti falešným poplachům ve většině prostředí. RF360 nabízí 
maximální flexibilitu při zachování jednoduché instalace.

vlastnosti detektoru:

      QuaD pyroelement, všesměrové pokrytí 360°

odolnost 200v/m proti rušení mobilními telephony

odolnost 70v/m proti vF rušení až do 1gHz

“Fuzzy logic” zpracování signálu 

Plnohodnotná teplotní kompenzace

Počítadlo pulsů

zatěsněná optika detektoru

Svorka pro ovládání paměti poplachu

Signalizace prvního detektoru v poplachu

Dálkové ovládání lED diody

pRoPoJka krokovÉHo tEStu 
link

POVOLEN

ZAKÁZÁN

1a. SvorkovnicE    

b. PočítaDlo
 PulSů

NOrmÁLNí
ryCHLE

POmALU

SaBotážní kontakt

c e r t i f i c a t e  n u m b e r :  F M  3 5 2 8 5

ocHrana Proti HMyzu
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návoD k Montáži
moderní stropní QUAD PIr detector

vyžádejte si u svého distributora barevný prospekt výrobku.

návoD k Montáži
moderní stropní QUAD PIr detector

vyžádejte si u svého distributora barevný prospekt výrobku.

MaDE in EnglanD

obrázek 1

RF360 je určen k detekci pohybu narušitele a k aktivaci 
poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dříve 
EZS). Protože RF360 není kompletní zabezpečovací zařízení, ale 
jen jeho část, Texecom neodpovídá za jakékoliv škody 
vyplývající z reklamace nesprávné funkce RF360.

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování si Texecom 
vyhrazuje právo změnit technické parametry bez předchozího 
upozornění. Všechny technické parametry jsou naměřeny při 
teplotě 20 °C.
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 7 ZAPOJENÍ
Podle obrázků 4 a 5 vyberte vhodné instalační otvory pro připevnění 

detektoru a přivedení kabelu. Zapojte vodiče do svorkovnice podle brázku 1a.

Popis svorek
l/Fta  ovládání paměti poplachu / indikace první v poplachu.  
 Připojte tuto svorku k PGm výstupy kopírující stav   
 systému (ZAP / VyP) nebo k PGm výstupu   
 siganalizující poplach.
rlED dálkové ovládání LED diody. řipojení k 12Vdc LED   
 zakazuje, 0Vdc LED povoluje.
alarM poplachový výstup. Připojte k zóně zabezpečovacího  
 systému. 

• Poplachový výstup je bezpotenciálový NC kontakt  
  s ochranným resistorem 18 Ohm v sérii

12v připojte k napájení +12Vdc ze zabezpečovacího   
 systému
0v připojte k zápornému pólu napájení ze    
 zabezpečovacího systému
TAMPER  Připojte k zóně zabezpečovacího systému.

• Sabotážní kontakt je bezpotenciálový NC kontakt,   
   detekující otevření nebo odebrání předního krytu detektoru.

 8 Volitelné funkce
 8.1 Počítadlo pulsů

	 RF360	využívá	unikátní	multi	režimovou	techniku	počítání	pulsů,	která	analyzuje	
velikost	 a	 rychlost	 cíle	 stejně	 jako	 je	 tomu	 u	 digitálních	 počítadel	 pulsů.	 Tento	
způsob	poskytuje	největší	flexibilitu	mezi	detekčním	výkonem	a	maximální	odolností	
proti	 falešným	poplachům.	K	dispozici	 jsou	 tři	 nastavitelné	 režimy	počítadla	pulsů	
(viz	Obrázek	1b).

rychle  maximální citlivost když rychlá a ostrá detekce je  

   prioritou v instalacích s vysokým stupněm   

   bezpečnosti. K vyhlášení poplachu postačuje   

   narušení jednoho detekčního paprsku.

normálně K vyhlášení poplachu je požadováno narušení  

   dvou detekčních paprsků.

Pomalu  maximální odolnost proti falešným polachům.   

   K vyhlášení poplachu je požadováno narušení tří  

   detekčních paprsků.

 9 Krokový test
 Ověřte	 funkci	 detektoru	 jeho	 připojením	 k	 napájecímu	 napětí	 9	 –	 16Vdc	 (viz.	
Obrázek	 1a).	 Nasaďte	 horní	 kryt	 detektoru	 do	 výřezu	 ve	 spodní	 části	 krytu	 a	
zacvakněte	jej	do	otvoru	se	zajišťovacím	šroubem.	Vyčkejte	3	minuty	během	kterých	
RF360	 nabíhá	 a	 stabilizuje	 se	 před	 krokovým	 testem.	 Při	 povolené	 LED	 diodě	
(tovární	 nastavení	 viz	 Obrázek	 1c)	 proveďte	 krokový	 test	 střeženého	 prostoru.	
Detekce	 je	 signalizována	 rozsvícením	 LED	 diody,	 což	 dovoluje	 kontrolu	 pokrytí	
prostoru	detekčním	digramem.	Mezi	 jednotlivými	krokovými	testy	dělejte	přestávku	
alespoň	 5	 vteřin.	 Ověření	 funkce	 detektoru	 krokovým	 testem	 má	 být	 provedeno	
nejméně	jednou	za	rok.

	 Existuje	několik	způsobů	jak	činnost	LED	diody	zakázat,	aby	detekčním	diagram	
nebyl	zřejmý	neautorizovaným	osobám	(viz	Obrázek	1c).	
Propojka krokového testu:
	 Zkrat	mezi	horními	dvěmi	piny	povoluje	LED	diodu 
	 Zkrat	mezi	dolními	dvěmi	piny	zakazuje	LED	diodu
Svorka RLED:	 Činnost	 LED	 diody	 může	 být	 dálkově	 ovládána	 napětím	 (0Vdc	
povoleno	 nebo	 12Vdc	 zakázáno)	 z	 PGM	 výstupu	 zabezpečovacího	 systému.	  
V	takovém	případě	může	být	kryt	detektoru	trvale	zajištěn	dodávaným	šroubem.

  8.2 Funkce paměti poplachu
Svorka paměti poplachu (viz Obrázek 1a) může plnit několik 

různých funkcí v závislosti na jejím zapojení:

Svorka je připojena na + pokud je systém zastřežen : V době, kdy 
je systém zastřežen, je LED dioda zakázána. Libovolný detektor 
aktivovaný v době, kdy je systém zastřežen, bude tento stav 
signalizovat trvale svítící diodou (po odstřežení systému). Detektor 
lze resetovat připojením ovládacího kladného potenciálu a jeho 
následným odpojením od svorky.

Svorka je připojena na + v době poplachu: První detektor 
aktivovaný v době, kdy je systém zastřežen, bude tento stav 
signalizovat pomalu blikající LED diodou (po odstřežení systému). 
Detektory aktivované následně budou tento stav signalizovat trvale 
svítící LED diodou. Detektory lze resetovat připojením ovládacího 
kladného potenciálu a jeho následným odpojením od svorky. 
Nepoužívejte paměť poplachu ve spolupráci se zpožděnými nebo 
následnými zónami.

4.5 rozměry

kryt detektoru: má tloušťku stěny 2,5mm s plastu   
 zpomalující hoření
Barva: bílá
rozměry detektoru: průměr 113mm x 30mm
váha Balení: 125g

 5 VÝBĚR VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ
  Zvolte vhodné instalační místo pro rF360 podle následujících 

kritérií:

• neinstalujte detector tam, kde by mohl být ovlivněn:
Skleněnými plochami (např. velká okna, terasové dveře)

Horkými nebo studenými objekty (např. topidla, klimatizace)

Světelnými zdroji (např. halogenové žárovky, zářivky)

• nevystavujte detektor:
Vysoké nebo kondenzované vlhkosti (např. u konvice)

Horkému nebo studenému proudění vzduchu (např. nad radiátory 

a ventilátory)

• Přímému slunečnímu světlu (např. v blízkosti oken)

• montážní povrch by měl být stabilní a bez vibrací

• Neinstalujte do podhledů 

 Detektor je určen pouze pro vnitřní prostředí

 6 MONTÁŽ RF360
Doporučná montážní výška RF360 je 2,4m. Detekční dosah 

(průměr) bude větší při vyšší montážní výšce a naopak menší při 

nižší montážní výšce (viz. Obrázek 2).

Pro otevření detektoru RF360 částečně povolte pojistný šroub 

krytu a pak jemným zapáčením malého šroubováku v otevírací 

drážce otevřete detektor (viz Obrázek 3). Horní kryt může být nyní 

oddělen od spodní části. Podle Obrázku 4 a 5 zvolte vhodné otvory 

pro montáž spodního krytu na strop. Zpravidla není nutné vyndávat 

plošný spoj (PCB) s elektronikou, nicméně PCB může být vyjmut po 

uvolnění těsnění proti hmyzu a povolení pojistného šroubu (viz 

Obrázek 1). Věnujte zvýšenou pozornost při manipulaci s PCB 

abyste zabránili jeho poškození. Když umísťujete PCB zpět, 

přesvědčte se o jeho správné pozici ve všech čtyřech rozích.

 4 (pokračování)  

4.4 Prostředí

Pracovní teplota: - 35°C (-31°F) to +55°C (+131°F)
teplotní kompenzace: plnohodnotná, řízená mikroprocesorem
teplotní tolerance: bez falešného poplachu pro teplotní změnu  
 až 1,7°C / minuta
relativní vlhkost: max. 95% nekondenzující
Skladovací teplota: -35°C (-31°F) to +60°C (+140°F)
EMc prostředí: bytové / komerční / lehký průmysl / průmysl

obrázek 4 obrázek 5obrázek 3
Montážní

otvory

Montážní
otvory

kabelové průchody kabelové průchody

umístění 
rohů PcB

otevírací drážky

Montážní
otvory

kabelové 
průchody
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obrázek 2

Pozánka: 
• Kabel od detektoru by neměl být veden souběžně  
 se silnoproudými kabely.
• V souladu se směrnicemi EU detector RF360 musí  
 být napájem ze zdroje s oddělovacím transformátorem.

nezapomeňte
• Poučit koncového uživatele,  aby nebránil ve výhledu detektoru
• Velké objekty v blízkosti detektoru budou snižovat jeho dosah
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