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NÁVOD NA MONTÁŽ

AKTÍVNA INFRAČERVENÁ ZÁVORA

• 4 vysokovýkonné lúče
• Pokročilé konštrukčné riešenie

- Úzke prevedenie
- Výrazná farba vnútra infrazávory, ktorá pomáha 
   pri optickom nasmerovaní
- Stupeň krytia IP65

• Hľadáčik s 2-násobným zväčšením
• Široký sortiment voliteľného príslušenstva (viď strana 12)

( HU-3, ABC-4, BC-4, CBR-4, PSC-4, BAU-4 ) 
• Nastaviteľná doba prerušenia lúčov
• Sabotážny kontakt
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Detekčný dosah
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SL-350QN
SL-650QN

60m

100m

200m

Model

6
5

Varovanie

Pozor

• Tento návod si pred montážou a používaním pozorne prečítajte.
• Po prečítaní ho odložte na dostupné miesto pre prípad, že ho budete neskôr potrebovať.
•

ÚVOD1
1-1 NEŽ ZAČNETE

Konanie v rozpore s takto označenými pokynmi a nesprávne používanie môže spôsobiť smrť alebo 
vážne zranenie.

Konanie v rozpore s takto označenými pokynmi a nesprávne používanie môže spôsobiť vážne 
zranenie a/alebo poškodenie majetku.

Tento symbol označuje zakázaný úkon. Opis zakázaného úkonu sa nachádza vedľa tohto symbolu.

Tento symbol znamená, že je nutné vykonať daný úkon alebo postupovať presne podľa pokynov.

Varovanie

Pozor

Zariadenie by sa nemalo používať na iný účel, ako je detegovanie pohybu osôb a vozidiel. 
Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako napr. na spúšťanie závor a pod., mohlo by 
to spôsobiť nehodu.
Nedotýkajte sa základne a napájacích svoriek mokrými rukami (nerobte to ani v prípade, 
ak je zariadenie mokré kvôli dažďu a pod.). Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 
Nepokúšajte sa sami rozoberať alebo opravovať zariadenie. Môže to spôsobiť požiar alebo 
poškodenie zariadenia.

Nepripájajte vyššie napájacie napätie ako je určené a neprekračujte maximálnu zaťažiteľnosť 
výstupov. Môže to spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.

Nepolievajte zariadenie vodou z vedra, hadice a pod. Voda, ktorá by sa mohla dostať do 
vnútra, môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Pre bezpečné používanie zariadenie pravidelne čistite a kontrolujte. V prípade akýchkoľvek 
problémov zariadenie ďalej nepoužívajte a odovzdajte ho do odborného servisu.

Seria  Smart LineSeria  Smart LineSeria  Smart Line™Seria  Smart Line™Seria  Smart LineSeria  Smart Line™Seria  Smart LineSeria  Smart LineSeria  Smart LineSeria  Smart Line™Seria  Smart LineSeria  Smart LineSeria  Smart Line™

Návod obsahuje upozornenia, ktoré sú označené tak, ako je uvedené nižšie. Tieto pokyny sa týkajú správnej inštalácie a používania zariadenia
a ich cieľom je zabrániť vzniku škody iným osobám alebo zničeniu majetku. Uistite sa, že ste porozumeli upozorneniam skôr, než začnete čítať 
ďalšie časti návodu.
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1-2 UPOZORNENIA

Tento symbol označuje neodporúčaný úkon. Tento symbol označuje odporúčaný úkon.

Prijímač

Vysielač 
(z iného 
detektoru)

Prijímač 
(z iného 
detektoru)

Vysielač

Min. 1 m

Zariadenie inštalujte iba na 
pevný podklad.

Stĺpik neinštalujte do podkladu, 
ktorý nezaručuje stabilitu.

Zariadenie inštalujte tam, kde 
stromy, listy ani iné predmety, ktoré 
sa hýbu vo vetre, nebudú blokovať 
lúče.

Prijímač neinštalujte na miesto, ktoré 
je vystavené pôsobeniu priameho 
slnečného žiarenia.

Zariadenie inštalujte vo výške, 
ktorá umožní detekciu pohybu.

Prijímač sa nesmie nachádzať v 
dosahu iného vysielača.

Zariadenie inštalujte vo vzdialenosti 
min. 1 m od steny alebo plotu, ktorý 
je rovnobežný so smerovaním 
infrazávory

Stĺpik by mal mať priemer 
Ø = 34 – 48 mm.

[Prijímač]

Vysielač Prijímač

1-3 POMENOVANIE ČASTÍ
Kryt Hlavná jednotka Základňa

Istiaca skrutka krytu

Otvory na prechod 
kabeláže

Otvory pre skrutky 
hlavnej jednotky

Montážne otvory 
pre montáž na stĺpik

Montážne otvory 
pre montáž na stĺpik

Montážne otvory 
pre montáž na stenu

Platnička na 
blokovanie lúčov

ČASŤ PRE NASTAVENIE FUNKCIÍ >> PRÍSLUŠENSTVO >>

Montážne objímky: 4x

Montážne úchyty 
pre montáž na stĺpik: 4x

Samorezné skrutky 4x20 
pre montáž na stenu 
(s gumovým tesnením): 4x

Skrutky M4x30 pre montáž 
na stĺpik (s gumovým 
tesnením): 8x

Platnička na blokovanie lúčov: 
2x (pripevnená zvnútra krytu)

Samorezné skrutky 
3x6 pre montáž na stĺpik: 4x

Sťahovacie pásky: 4x

Hľadáčik

Svorkovnica

Prvok pre vertikálne 
smerovanie

Prvok pre horizontálne
smerovanie

Šošovky Hľadáčik

 Šošovky

Sabotážny kontakt

<Vysielač>

RPripojenie
voltmetru (+)

Pripojenie 
voltmetru (-)

Poplachová 
LED dióda

DIP prepínač

T

Indikátor 
napájania

Prvok pre vertikálne
smerovanie

Prvok pre horizontálne
smerovanie

<Prijímač>
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2-1 OTVORENIE INFRAZÁVORY

MONTÁŽ 2

1 Otvorte kryt.

21

2 Vyberte hlavnú jednotku zo základne.

Pritiahnite hornú 
časť jednotky, 
nadvihnite a vyberte.

Otočte optickú jednotku o 90 
stupňov a povoľte skrutky 
(na oboch stranách).

Počas montáže zariadenie neodkladajte na miesto, kde môžu slnečné lúče priamo dopadať 
na šošovky zariadenia. Môže dôjsť k poškodeniu.Pozor

2-2 PRIPOJENIE

1 Odrežte priechodku tak, aby vnútorný priemer 
zodpovedal priemeru pripájaného káblu.

2

53 4

1 Príprava priechodiek v otvoroch pre kabeláž

Odrežte priechodku tak, aby vnútorný priemer zodpovedal priemeru pripájaného káblu. Neodrezávajte tesnenie v otvoroch, ktoré 
nebudú používané. (I.D. = vnútorný priemer) I.D.  10mm

I.D.  8mm 
I.D.  6mm 
I.D.  4mm

I.D.  7mm 
I.D.  6mm 
I.D.  4mm 

Pretiahnite kábel cez otvor v priechodke.

Pripojenie na svorkovnicu Odrežte nepotrebnú časť sťahovacej pásky.Zaistite kábel pomocou sťahovacej pásky.

2 Pretiahnutie káblov

Nepripájajte vyššie napájacie napätie, ako je určené a neprekračujte maximálnu zaťažiteľnosť 
výstupov. Môže to spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.Pozor

Potiahnite k sebe

Povoľte istiacu 
skrutku.

2 Jemne pootočte.

Minca 
(nie je súčasťou 
dodávky)

1

3

1

2
3

4

Zapojenie vykonajte v súlade 
s opisom uvedeným v kapitole 
„POPIS SVORKOVNICE“ na 
strane 4. Optické smerovanie 
infrazávory vykonajte podľa  
postupu uvedenom v kapitole 
„OPTICKÉ SMEROVANIE“ 
na strane 8 pre zaistenie 
maximálnej úrovne prijímaného 
signálu.
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2-4 SCHÉMA PRIPOJENIA

<Prijímač><Vysielač>

1 Pripojenie jednej infrazávory

NAPÁJANIE

POPLACHOVÁ ÚSTREDŇA

POPLACHOVÁ ÚSTREDŇA

SLUČKA 
ÚSTREDNE 

N.C.

(1) (1)(2) (2) (5) (6)

(1) (1) )2()1()2()2( )6()5()2()1()6()5(

Vysielač

2 Pripojenie dvoch infrazávor na jednu slučku ústredne

NAPÁJANIE

VysielačPrijímač

Pripojte vysielače a prijímače paralelne na napájanie. Poplachové výstupy N.C. prijímačov infrazávor zapojte do série a pripojte na poplachovú slučku ústredne.

Pripojte vysielač a prijímač paralelne na napájanie.

(1)   +
(2) -
(3)
(4) N.O.
(5) N.C.
(6) COM.
(7)
(8)
(9)

NAPÁJACIE NAPÄTIE
10,5-30VDC
NEZAPOJENÁ

POPLACHOVÝ VÝSTUP

SABOTÁŽNY KONTAKT (N.C.)

NEZAPOJENÁ

2-3 POPIS SVORKOVNICE

(1)   +
(2) -
(3)

(7)
(8)
(9)

NAPÁJACIE NAPÄTIE
10,5-30VDC
NEZAPOJENÁ

SABOTÁŽNY KONTAKT (N.C.)

NEZAPOJENÁ

SLUČKA
ÚSTREDNE 

N.C.

Upozornenie >>
Nie je možné inštalovať dve sady infrazávor nad sebou.

- Skontrolujte, či dĺžka napájacích vodičov zodpovedá maximálnym hodnotám uvedeným v tabuľke nižšie.
- Ak na jednom napájacom vedení je zapojených viacero zariadení, maximálna dĺžka napájacích vodičov sa rovná tabuľkovej hodnote vydelenej počtom 

zariadení.

MODEL

Prierez vodiča 12VDC 24VDC

(AWG22)
400m

600m

1000m

1500m

2300m

3600m

5800m

9200m

0,33mm2 

(AWG20)
0,52mm2 

(AWG18)
0,83mm2 

(AWG16)
1,31mm2

SL-200/350/650QN

2-5 DĹŽKA NAPÁJACÍCH VODIČOV

Prijímač
Vysielač Prijímač

Vysielač Prijímač
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2-4 SCHÉMA PRIPOJENIA
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2-5 DĹŽKA NAPÁJACÍCH VODIČOV

Prijímač
Vysielač Prijímač

Vysielač Prijímač
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2 Vyberte vodotesné krytky (2x) označené  ① " v strede základne.

3 Pripevnite základňu na stenu.

Samorezné skrutky 4x20 
(s gumovým tesnením) 

Bočná stena

Vzdialenosť od bočnej steny:
min. 1 m

4 Priklopte vodotesné krytky späť na svoje miesta.

2-6 MONTÁŽ NA STENU

Pripevnite hlavnú jednotku  k základni.5
21 Otočte optickú jednotku o 90 stupňov a pritiahnite skrutky 

(na oboch stranách).
Najprv nasaďte dolnú časť a potom pritlačte 
 k základni hornú časť.

1

2

1 1 V prípade potreby pripravte otvory pre kabeláž v hornej 
alebo dolnej časti základne pomocou klieští.

[ Horná časť ]        [ Dolná časť ]
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Poznámka >>
Pritlačte stred krytu tak, aby oranžovú nálepku nebolo 
počas prevádzky vidno.

Počas nasadzovania krytu sa nedotýkajte optických jednotiek. Môže dôjsť k zmene optických 
osí a bude potrebné opäť vykonať nastavenie smerovania.Pozor

Oranžová nálepka
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2-7 MONTÁŽ NA STĹPIK
< Montáž jednej infrazávory >

1

Upozornenie >>

Pozor

Pomocou skrutkovača alebo podobného náradia prerazte v základni montážne otvory (4x) tak, ako je znázornené na obrázku.

• Ak na stĺpik montujete jednu infrazávoru, použite dva 
  vnútorné montážne otvory (bližšie k stredu základne).

Umiestnenie montážnych otvorov je označené  "②".

Ak ste náhodou prerazili nepotrebný otvor, je nutné ho 
utesniť. V opačnom prípade sa do detektoru môže 
dostať voda.

Umiestnenie otvorov

2 Pripevnite základňu k stĺpiku. Poznámka >>

Bočná stena

Skrutky M4x30 
(s gumovým tesnením)

Vzdialenosť od bočnej steny: 
min. 1 m

• Pred pripevnením základne k stĺpiku, pripevnite v strede 
montážne úchyty na zadnú stranu základne.

Samorezná 
skrutka 3x6

3 Pokračujte podľa pokynov pre montáž na stenu, uvedených v bodoch   4   a  5   na strane 5.

Pred nasadením krytu vykonajte potrebné nastavenia a nastavte optické smerovanie.

6 Nasaďte kryt a skontrolujte funkčnosť.

Nasaďte výbežok hornej časť krytu 
do západky v základni.

Priklopte dolnú časť krytu k základni.

1

2

Pritiahnite istiacu 
skrutku.

3

Pred nasadením krytu vykonajte potrebné nastavenia a nastavte optické smerovanie.
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< Montáž dvoch infrazávor na jeden stĺpik >

1 Pomocou skrutkovača alebo podobného náradia prerazte 
v základni montážne otvory (4x) tak, ako je znázornené na obrázku.

3

2 Pripevnite základňu k stĺpiku.

1 Vyhnite sa situácii, v ktorej vysielač a prijímač sú na seba 
nasmerované hranou krytu.

2 V takomto prípade bude maximálny dosah detekcie o polovicu 
kratší ako menovitý dosah. 
(Súvisí to so znížením výkonu lúčov prechádzajúcich
cez hranu krytu).

Poznámka >> Poznámka >>

Skrutky M4x30 
(s gumovým tesnením)

• Pred pripevnením základne k stĺpiku, pripevnite v strede montážne 
  úchyty na zadnú stranu základne. 
  Viď bod 2  v časti „Montáž jednej infrazávory“. 

• Pre každú infrazávoru na jednom stĺpiku zvoľte 
  rôzne dvojice otvorov.
Dvojice montážnych otvorov sú označené "②" a "③".

Samorezná skrutka 3x6

Dva vnútorné 
otvory 
označené
"②"  

Pred nasadením krytu vykonajte potrebné nastavenia a nastavte optické smerovanie.

2-8 MONTÁŽ DO STĹPA PRE INFRAZÁVORY

2-9 ŠPECIFICKÝ PRÍKLAD MONTÁŽE

V závislosti od typu stĺpu pre infrazávory postupujte tak, ako pri montáži infrazávory na stenu alebo na stĺpik.1
< Montáž so základňou >

Pred nasadením krytu vykonajte potrebné nastavenia a nastavte optické smerovanie.

napr.: SL-200QN  60m      30m

[ Pohľad zhora ]

Dva vonkajšie 
otvory 
označené "③"  

Pokračujte podľa pokynov pre montáž na stenu, uvedených v bodoch  4  a  5  na strane 5.
  

< Montáž bez základne >

Vysielač Prijímač
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Prednastavená hodnota pre bežnú prevádzku je 50 ms. V závislosti od predpokladanej rýchlosti pohybu narušiteľa je možné nastaviť 4 doby 
prerušenia lúčov. Nastavte dobu prerušenia lúčov pomocou DIP prepínačov na prijímači.

(50 ms)
Nastavená 

doba 
prerušenia 

lúčov

DIP Prepínač
(Prijímač)

ON

1 2 

ON

 1 2

ON

 1 2 

ON

1 2

NASTAVENIE FUKCIÍ3

OPTICKÉ NASTAVENIE SMEROVANIA4

90° 90°

< Rozsah horizontálneho smerovania >

1 Vykonajte predbežné horizontálne nasmerovanie.

2 Pozerajte sa cez hľadáčik a vykonajte jemné horizontálne a vertikálne nasmerovanie pomocou nastavovacích prvkov (koliesok).

• Nasaďte platničku na blokovanie lúčov 
  na dolnú jednotku a začnite nastavovať 
  smerovanie hornej jednotky.
• Platnička na blokovanie lúčov sa 
  nachádza vo vnútri krytu.
• Po použití platničku nasaďte späť 
  do krytu.

Upozornenie >>

10°
10°

10°
10°

Uchopte a otáčajte 
optickú jednotku 
doľava a doprava

4-1 NASTAVENIE SMEROVANIA HORNEJ A DOLNEJ JEDNOTKY

3-1 NASTAVENIE DOBY PRERUŠENIA LÚČOV

[ POHĽAD ZHORA ] [ BOČNÝ POHĽAD ]

Platnička na blokovanie
lúčov

Platnička na blokovanie lúčov

< Spôsob používania hľadáčika >

Ľavé oko

Z pravej strany

Poznámka >>
Hľadáčik

Rýchly beh Pomalý beh Chôdza Pomalý pohyb 
(100 ms) (250 ms) (500 ms)

Správne nastavenie smerovania je veľmi dôležité pre 
spoľahlivú funkciu zariadenia. Postupujte podľa krokov 1 až 5 
pre dosiahnutie maximálnej hodnoty napätia na svorkách 
pre voltmeter.

< Rozsah vertikálneho smerovania >

Z ľavej strany

Pravé oko

      

Kryt
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5

3

Zasuňte zástrčky voltmetra do 
zdierok pre voltmeter s dodržaním 
správnej polarity.

Po nastavení smerovania pomocou hľadáčika, vykonajte precízne nastavenie smerovania pomocou voltmetra.
Nastavte voltmeter na rozsah 5-10V DC.
Po skontrolovaní prítomnosti signálu vysielača pomocou LED diódy na prijímači, jemne upravte smerovanie vysielača a prijímača 
pomocou voltmetra. Pre optimálnu funkciu infrazávory musí byť napätie na svorkách pre voltmeter indikovať úroveň 
„Výborne“ alebo „Dobre“ (viď bod 4).

Poplachová 
LED dióda

Signál 
neprítomný Signál prítomný

Stav 
nasmerovania

Hodnoty na 
voltmetri

Nesprávne nasmerovanie Výborne

0 V 2,0 V 3,5 V 5,0 V

     Svieti

4 Počas horizontálneho a vertikálneho smerovania priebežne sledujte prítomnosť signálu z vysielača, ktorú signalizuje poplachová LED dióda prijímača.

Poplachová
LED dióda

Poplach

Prijímač

Pozor Pre zaistenie maximálnej spoľahlivosti detekcie infrazávory je veľmi dôležité, aby pri konečnom 
nasmerovaní ukazoval kontrolný voltmeter čo najvyššie hodnoty.

Vykonajte prechodový test a skontrolujte, či sa na prijímači rozsvieti poplachová LED dióda, ak osoba alebo objekt preruší lúče. 
Prechodový test vykonajte na troch miestach:

Pred vysielačom 
Pred prijímačom
V polovici vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom

Infrazávora pracuje správne, ak sa poplachová LED dióda rozsvieti pri prechode
na všetkých troch miestach.

Konečné nasmerovanie vykonajte v horizontálnom a 
vertikálnom smere tak, ako je znázornené na obrázku dolu.

Poznámka >>

Horizontálne smerovanie 
- otáčajte malým kolieskom.

Vertikálne smerovanie 
- otáčajte veľkým kolieskom
• doprava: nahor
• doľava: nadol 

Pozor
Počas nastavovania smerovania sa nedotýkajte 
šošoviek.

Varovanie
Nepozerajte sa cez hľadáčik na zdroj silného svetla, 
ako napr. slnko.

A B

Vysielač Prijímač

C

Prechodový test vykonajte aspoň raz za 1 rok.
Upozornenie >>

KONTROLA FUNKCIE5

A
B
C

Nesvieti

Dostatočne Dobre

Pokračujte podľa pokynov v bodoch 1 až 4 pre nastavenie smerovania dolných lúčov.
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INŠTALÁCIA VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA6
6-1 VYKUROVACIA JEDNOTKA HU-3 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)

Vykurovacia jednotka nainštalovaná v infrazávore zabraňuje vzniku námrazy, ktorá môže negatívne ovplyvniť funkciu infrazávory. 
Jednotka HU-3 môže byť nainštalovaná v hornej aj dolnej časti infrazávory. Pri použití jednotky HU-3 je potrebné napájacie napätie 24V.
< Spôsob montáže >

1 Roztrhnite nálepku, ktorá zakrýva kanálik na kábel 
v základni.

4 Na spojenie s napájacími vodičmi použite priložené spojky alebo 
vodiče spájkujte. Ak použijete spojky, vložte do spojky vodiče a 
zaistite spojenie stlačením spojky kliešťami.

  Spojka 

Poznámka >>
Nálepku môžete roztrhnúť 
aj prstom.

Upozornenie >>

3 Uložte vodiče do káblového kanálika a pretiahnite ich 
cez káblové priechodky v základni.

 
ROZMERY7

Merané v: mm

44
8

96

79

84
ST

EN
A

22
2 

(S
TĹ

PI
K 

1)

26
5 

(S
TĹ

PI
k 

2)

0,83 mm2 (AWG18)
1,31 mm2 (AWG16)

300 m
500 m
800 m2,09 mm2 (AWG14)

2 2 Vložte jednotku HU-3 do základne.

Poznámka >>
• Vložte jednotku HU-3 do 
 západky v základni.

• Nevkladajte jednotku 
 HU-3 do základne 
 opačne

Pozor
Jednotku HU-3 nepripájajte 
na svorkovnicu hlavnej 
jednotky. Môže to 
negatívne ovplyvniť funkciu 
infrazávory.

Uistite sa, že je dodržaná správna vzdialenosť od 
napájacieho zdroja podľa požiadaviek uvedených v tabuľke 
nižšie. Ak používate dve alebo viac jednotiek na tom istom 
napájacom vedení, vydeľte maximálnu vzdialenosť od 
napájacieho zdroja z tabuľky počtom jednotiek. 

Dĺžka vodiča
Prierez vodiča Vzdialenosť od napájacieho zdroja 
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Model SL-650QNSL-200QN SL-350QN

10,5 - 30 VDC

Maximálny detekčný dosah

Maximálny technický dosah

                       38 mA
(Vysielač: 8 mA Prijímač: 30 mA)

                     39 mA
(Vysielač: 9 mA Prijímač: 30 mA)

                      40 mA
(Vysielač: 10 mA Prijímač: 30 mA)

Detekčná metóda Prerušenie 4 infračervených lúčov

Doba prerušenia lúča Nastaviteľné 50/100/250/500 ms
                    (4 úrovne)

Napájacie napätie

Prúdový odber

Poplach Relé typu C (N.C./N.O.), zaťažiteľnosť 30 VDC / 0,2 A

Trvanie poplachu

Sabotážny kontakt N.C., zaťažiteľnosť 30 VDC / 0,1 A, rozopne sa pri otvorení krytu.

Rozsah pracovných teplôt -25°C - +60°C

Relatívna vlhkosť 95 % (max.)

Rozsah smerovania ±90° horizontálne, ±10° vertikálne

Rozmery

Hmotnosť 2400 g (celková hmotnosť vysielača a prijímača, bez príslušenstva)

Stupeň krytia

Výstupy

POZNÁMKA

ŠPECIFIKÁCIA9

HU-3Model

Napájacie napätie 24VAC/DC
Prúdový odber 420mA (max.) (pre 1 pár)

Termostat 60°C

20g (2 prvky)

Vykurovacia jednotka (2x), Spojka (4x), tmelDodávka obsahuje

Rozsah pracovných teplôt

Hmotnosť

-35°C - +60°C

< SL-200QN, SL-350QN, SL-650QN >

< HU-3 (voliteľné príslušenstvo) >

RIEŠENIE PROBLÉMOV8
PROBLÉM

 

Nesprávne napájacie napätie. Skontrolujte, či je napájacie napätie v rozsahu 
od 10,5 do 30V DC.

Nesprávna dĺžka alebo prierez vodičov.
Viď bod “2-5 DĹŽKA NAPÁJACÍCH VODIČOV“ 
na strane 4. Preverte vzdialenosť od napájacieho
zdroja.

LED dióda „POPLACH“ nesvieti 
ani vtedy, keď sú lúče prerušené.

Prerušte súčasne všetky štyri lúče.

Viď bod “4-1 NASTAVENIE SMEROVANIA“ 
na strane 8. Upravte nasmerovanie.

Lúče nie sú prerušené.

 

Skrat na poplachovej slučke.

Poškodené poplachové relé.

Skontrolujte kabeláž.

 

Nutná oprava. Kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

Je nastavená príliš krátka doba prerušenia lúčov.
Viď bod “3-1 NASTAVENIE DOBY PRERUŠENIA LÚČOV“ 
na strane 8. Zmeňte nastavenie doby prerušenia lúčov.

Námraza, sneh alebo silný dážď 
vyvolávajú falošný poplach.

Nesprávna činnosť poplachového 
výstupu.

Optické nasmerovanie nie je optimálne.

Nesprávne optické nasmerovanie.

Nesprávne pripojenie.

Viď bod „4-1 NASTAVENIE SMEROVANIA“ 
na strane 8. Upravte nasmerovanie.

Viď bod „4-1 NASTAVENIE SMEROVANIA“ 
na strane 8. Upravte nasmerovanie.

Skontrolujte pripojenie.

Znečistený kryt vysielača/prijímača. Kryt vyčistite pomocou mäkkej handričky namočenej do 
vody alebo zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku.

 

*pre 1 infrazávoru (vysielač a prijímač) SL-200/350/650QN sú potrebné 2 sady HU-3

Infrazávory série SmartLine™ boli navrhnuté na detekciu 
prítomnosti narušiteľa. Sú ale iba časťou poplachového 
systému EZS a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za 
škody vzniknuté v dôsledku narušenia chránených 
priestorov.

Zariadenia spĺňajú požiadavky smernice EMC 
Directive 2004/108/EC.

2 s (±1) (menovite)

IP65

60m 100m 200m

600m 1000m 2000m

V x Š x H mm: 448 x 79 x 96

MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Prerušenie lúčov aktivuje LED 
diódu „POPLACH“, ale poplachový 
výstup nie je aktivovaný.

Poplach je vyvolaný i napriek 
tomu, že lúče nie sú prerušené.

Lúče sa odrážajú od podkladu alebo od steny.

LED dióda nesvieti.
(Vysielač : počas prevádzky
Prijímač : po prerušení lúčov)
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OPTEX INCORPORATED (USA)
TEL. Č: +1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839 
URL:http://www.optexamerica.com/

 

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)
TEL. Č: +82-2-719-5971
URL:http://www.optexkorea.com/

OPTEX SECURITY Sp. z o.o. (POLAND) 
TEL. Č: +48-22-598-06-60
URL:http://www.optex.com.pl/

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD.
SHANGHAI OFFICE (CHINA)
TEL. Č: +86-21-34600673
URL:http://www.optexchina.com/

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
(ISO 9001 Certified)
(ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto Otsu
Shiga 520-0101
JAPAN
TEL. Č: +81-77-579-8670
FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL. Č: +44-1628-631000
URL:http://www.optex-europe.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL. Č: +33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com/

           Merané v: mm

Ochrana pred vtákmi ABC-4

Zadný kryt BC-4

Kryt pre kabeláž v chráničke CBR-4

Bočný kryt pre montáž na stĺpik PSC-4

Merané v: mm

Merané v: mm

Merané v: mm

46
8

96

154

85

44
8

79

226～241

83 138

Chráni detektor pred vtákmi a malými zvieratami, čím znižuje počet 
falošných poplachov.
Bráni stekaniu dažďa a roztopeného snehu po prednej strane krytu 
pre udržanie citlivosti detekcie.

Pre prekrytie zadnej časti detektoru pripevneného k stĺpiku.

Pre montáž infrazávor na pevný povrch, kde je kabeláž možné 
viesť iba v chráničke po tomto povrchu.

Na prekrytie voľného priestoru medzi detektormi inštalovanými 
na tom istom stĺpiku základňami k sebe.

Jednotka pre nastavenie smerovania BAU-4
Automaticky nastaví optickú os smerovania. (pre prijímač).

Vykurovacia jednotka HU-3

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO10

45
2

0,
6

28

97

Całkowita długość 200

Merané v: mm

45
8

84


