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2.3-4.0 m

INFORMÁCIE PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Varovanie Pozor

Zariadenie 
neopravujte 
ani nemodifikujte

Zariadenie počas montáže 
alebo údržby držte pevne 
v ruke. V prípade pádu 
zariadenia zaveseného 
len na zapojených 
vodičoch môže dôjsť 
k odtrhnutiu vodičov 
a poškodeniu zariadenia.

Upozornenie
Uistite sa, že je 
napájacie napätie 
odpojené predtým, 
než zapojíte vodiče.

2

POMENOVANIE ČASTÍ1

No.59-1564-2 0911-01

        NÁVOD NA MONTÁŽ
Vonkajší inteligentný 
PIR detektor
Vonkajší inteligentný 
PIR detektor

Séria REDWALL-VSéria REDWALL-V

VLASTNOSTI

REDWALL-V

: Vonkajší inteligentný PIR detektor s detekciou 
pohybu pod detektorom

SIP-3020/5
SIP-4010/5
SIP-404/5

•
•
•

Detektor umiestnite tak, aby predpokladá trasa narušenia viedla krížom cez detekčné zóny.

*1: Nepoužíva sa pre SIP-4010/5 a SIP-404/5.

2-1 OPORÚČANIA PRE MONTÁŽ

Základňa
Upevňovacia 

skrutka 
základne 

Hlavná 
jednotka

Maskovací prípravok 
pre blízke detekčné zóny (*1)

Okienko

Skrutky pre 
upevnenie krytu

Kryt

Zrkadlo pre detekciu pohybu v diaľke
Maskovací prípravok pre vzdialené detekčné zóny

Gumená podložka

Skrutky pre nastavenie 
(dve oproti sebe)

Ryska pre nastavenie 
           sklonu

Zrkadlo pre detekciu pohybu blízko detektoru

Ukazovateľ
Upevňovacia skrutka

Nylonová 
slučka

Počas montáže a údržby 
môže byť detektor zavesený 
na základňu pomocou nylonovej 
slučky.

Jednotka 
detekcie pohybu 
pod detektorom

Gumená 
podložka (*1) 

* Inteligentný vonkajší PIR detektor 
 - Detekcia teploty okolia a intenzity svetla pre automatické riadenie citlivosti
 - Pokročilý detekčný algoritmus
 - Tri dvojité pyroelementy s patentovanou technológiou dvojitého tienenia 
    (Double Conductive Shielding) pre hlavnú detekčnú oblasť
* Detekcia pohybu pod detektorom (dvojitý pyroelement)
* Ochrana proti sabotáži
 - Detekcia zmeny smerovania detektoru pomocou akcelerometra v troch osiach
 - Aktívny IR Antimasking
 - Spevnený polykarbonátový kryt
 - Veľká montážna výška (až 4m)
* Nezávislé nastavenie citlivosti pre detekciu pohybu pod, blízko alebo ďaleko 
  od detektora
* Voľba detekčného algoritmu
* Nastaviteľný dosah detekcie
* Nezávislé výstupy typu N.C. a N.O.
* Nastaviteľná doba trvania poplachu
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3-1 Montáž na stenu
Priložte k stene montážnu šablónu (súčasť dodávky), 
vyvŕtajte montážne otvory priemeru 6mm a otvor na vodiče. 
Do montážnych otvorov v stene vložte rozperky 
(súčasť dodávky).

VSTUP 

KÁBLA
VSTUP 

KÁBLA

Oddeľte hlavnú jednotku detektora od základne 
pomocou imbusového kľúča.

Do priechodky pre kábel vyvŕtajte otvor, pretiahnite kábel 
a pripevnite základňu na stenu.

Pripojte vodiče na svorkovnicu (viď bod 3-3).

Vložte hlavnú jednotku detektora späť do základne.

Upozornenie >>
Pri zatváraní detektora sa uistite, že nylonová slučka sa 
nezaplietla medzi komponenty hlavnej jednotky. 

Skontrolujte správnosť nastavení a funkčnosti detektora.

Upozornenie >>
Po zapnutí napájacieho napätie bude LED dióda blikať cca 
60 s, čo indikuje prebiehajúcu dobu nábehu detektora. 

MONTÁŽ A NASTAVENIE SKLONU3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3-2 Vnútorná časť základne detektora

3-3 PRIPOJENIE

*1: Výstup SABOTÁŽNY KONTAKT sa pripája na 24-hod. slučku poplachovej ústredne.

FunkciaNázov

VÝSTUP 
“PROBLÉM“

Ak sa cudzí predmet nachádza pred šošovkou detektora 
dlhšie ako 20 sekúnd, aktivuje sa obvod ANTIMASKING 
a výstup “PROBLÉM“.

SABOTÁŽNY 
KONTAKT

Aktivuje sa pri odstránení krytu.
Aktivuje sa pri oddelení hlavnej jednotky detektora 
od základne
Zmena nasmerovania detektora:
Po pripojení napájacieho napätia pri uzavretom 
kryte detektora sa po cca 10 sekundách uloží 
nastavenie smerovania detektora do internej 
pamäte. Ak dôjde k zmene nasmerovania detektora 
v horizontálnej alebo vertikálnej rovine, aktivuje 
sa sabotážny kontakt. V prípade potreby zmeny 
nasmerovania detektora pri zapnutom napájacom 
napätí, odstráňte kryt a zmeňte nasmerovanie 
detektora. Nové nasmerovanie detektora sa uloží 
do internej pamäte po cca 10 sekundách po 
opätovnom nasadení krytu.

Tesnenie 
proti vode
(Neodstraňujte)

Základňa

Priechodka pre kábel

Kryt otvoru 
pre káble

Konektor pre pripojenie 
hlavnej jednotky 

Montážny otvor

Montážny otvor

Priechodka 
pre kábel 

Svorkovnice

①Povoľte 
upevňovaciu 
skrutku 
na základni

②Otvorte

③Odpojte konektor

④Vytiahnite

NAPÁJANIE

SABOTÁŽNY KONTAKT (*1)

POPLACHOVÝ VÝSTUP (N.C.)

POPLACHOVÝ VÝSTUP (N.O.)

VÝSTUP “PROBLÉM“

NEVYUŽITÉ (VOĽNÉ) SVORKY

④Pritiahnite 
upevňovaciu 
skrutku základne

②Pripojte konektor 
do základne

③Zatvorte

①
Vložte hlavnú 
jednotku do úchytov 
na základni 

Nylonová 
slučka

Odporúčaná vzdialenosť spodnej 
hrany montážnej šablóny od podlahy 
je 2.3 až 4 m.

POPLACHOVÝ VÝSTUP 
DETEKCIE POD SEBOU (N.C.)

POPLACHOVÝ VÝSTUP 
DETEKCIE POD SEBOU (N.O.)
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NASTAVENIE DETEKČNEJ OBLASTI
Detekčná oblasť je nastaviteľná v rozsahu 90 stupňov 
v horizontálnej rovine a 10 stupňov vo vertikálnej rovine. 
Požadovaný vertikálny sklon detektora je ovplyvnený výškou 
montáže.

Pre modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

10°
10°

90° 90°

SIP-3020CAM D

Upozornenie >>
Pre otočenie detektora proti smeru hodinových ručičiek, 
povoľte skrutku na ľavej strane. Pre otočenie detektora 
v smere hodinových ručičiek, povoľte skrutku na pravej strane. 
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k problémom
pri priťahovaní nastavovacích skrutiek.

Otáčanie v smere 
hodinových ručičiek

Otáčanie proti smeru 
hodinových ručičiek

4

Vodiče pre napájanie detektora by nemali byť dlhšie, ako je uvedené
 v tabuľke nižšie:

PRIEREZ
VODIČOV

SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5
12V DC 14V DC 24V AC

0.33 mm2

(AWG22) 480 m 640 m 1370 m

0.52 mm2

(AWG20) 760 m 1010 m 2160 m

0.83 mm2

(AWG18) 1210 m 1610 m 3450 m

m

4-1 Nastavenie hlavnej detekčnej oblasti
Otočte detektor v horizontálnej rovine tak, aby bola pokrytá
požadovaná oblasť.

Otočte detektor vo vertikálnej rovine tak, aby bola pokrytá 
požadovaná oblasť.

Upozornenie >>
V prípade, ak montážny podklad (stena) nie je zvislý, 
ukazovateľ sklonu sa môže dostať mimo rozsahu rysiek. 
Uistite sa, že detekčná oblasť je pokrytá, a to použitím 
hľadáčika alebo vykonaním krokového testu. Nesprávnym 
nastavením môže dochádzať k detekcii objektov, ktoré 
sú mimo chráneného priestoru alebo k tomu, že objekty 
v požadovanej oblasti detegované nebudú.

Odstráňte kryt.

Upozornenie >>
Kryt je pred pádom zaistený nylonovou slučkou, ktorou 
je spojený s hlavnou jednotkou. Neťahajte za kryt príliš 
silno.

(1)

(2)

(3)

Pre výšku montáže 2.3 m

Pre výšku montáže 4 m

③Otočte hlavnú jednotku

②Povoľte nastavovaciu skrutku

④Mierne pritiahnite nastavovaciu skrutku

Západky

③Potiahnite kryt smerom dolu
 a uvoľnite ho zo západiek.

①Uvoľnite skrutky krytu

Kryt

② Pridržte obidve skrutky a potiahnite kryt k sebe

Nastavovacia 
skrutka

Nastavte polohu podľa 
ukazovateľa na hlavnej 
jednotke detektora a rysiek 
na základni. Sklon detektora 
by mal byť nastavený v rozsahu 
týchto rysiek.

①Povoľte upevňovaciu 
skrutku základne
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Pripevnite hľadáčik.

Tipy pre montáž >>
Dbajte na to, aby zástrčky hľadáčika boli zasunuté do 
správnych zásuviek na hlavnej jednotke.

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Schéma detekčných zón musí myť vložená tak, aby 
šípka v strede smerovala nahor a aby boli viditeľné 
popisy.
Schému zasuňte do hornej a dolnej drážky hľadáčika 
a zaistite v bočných výbežkoch.

404 (521205)

4010 (521204)

SIP-3020/5 SIP-4010/5

SIP-404/5

Sledujte chránený priestor cez hľadáčik a jemne dostavte 
zvislý a vodorovný sklon detektora.

•

•

•

(4)

(5)

③ Nájdite stred schémy detekčných zón v strede
hľadáčika a skontrolujte prekrývanie 
detekčných zón a chráneného priestoru.
 
* Každé písmeno na schéme zodpovedá 
príslušnému číslu zrkadla 
(viď krok 8-2).

*  Na schéme detekčných zón pre 
model SIP-3020 sú zóny od B1 do F1 
a od B6 do F6 v hľadáčiku neviditeľné. 
Správna funkcia týchto detekčných 
zón sa musí skontrolovať pomocou 
krokového testu.

Tipy pre nastavenie >>
Ak je situácia podobná ako na obrázkoch nižšie, viď bod 10.

Upozornenie >>
• Hľadáčik prenášajúci obraz chránenej oblasti je nástroj, 
  ktorý IBA pomáha pri nastavení detekčnej oblasti.
• Po nastavení detekčnej oblasti pomocou hľadáčika je 
  potrebné VŽDY skontrolovať funkciu detektora pomocou 
  krokového testu.
• Nikdy sa cez hľadáčik nepozerajte priamo na slnko.
• Ak hľadáčik nepoužívate, nevystavujte ho pôsobeniu 
  priameho slnečného žiarenia.

Opatrne zatiahnite skrutky, ktoré boli počas nstavenia 
detekčnej oblasti povolené.

Pripojte krokový tester (voliteľné príslušenstvo) k detektoru 
a uistite sa, že detekčná oblasť je správne nastavená.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

① Ak je prepínač voľby napájania v polohe “POWER 
SUPPLY FROM SENSOR“ (napájanie z detektora) 
po pripojení kábla do konektoru testera, bude počuť 
neprerušované pípanie.

② 
Ak sa chodec dostane do chráneného priestoru prvýkrát, 
bude počuť striedavo silné a slabé zvuky.

③
 
V prípade detekcie celej osoby narušiteľa, bude počuť 
neprerušovaný silný zvuk.

(6)

(7)

Schéma detekčných zón
(súčasť dodávky)

Určite smer detekcie 
(viď bod 5-�)

Nasaďte červenú šnúrku na hlavnú 
jednotku.

Pripevnite 
na hlavnú 
jednotku

Červená šnúrka pre zavesenie 
na hlavnú jednotku

Stred 
hľadáčika

Hľadáčik AVF-1 
(voliteľné príslušenstvo)

Kontrolné 
okienko

Zasuňte schému zón 
do drážok hľadáčika

Zástrčky

Zásuvka Zástrčka

Drážka

Bočný 
výbežok

Šípka

①Ak chcete, aby bolo kontrolné okienko na inej strane, 
otáčajte hľadáčik doprava alebo doľava, až kým nepo-
čujete kliknutie.

② Priblížte oko ku kontrolnému okienku na 
vzdialenosť cca 5 mm.

            Stred hľadáčika
   Stred schémy 
   detekčných zón

Chránená oblasť je medzi 
okrajmi rámika.  Neviditeľná 

oblasť

V zornom poli detektora sa 
nachádza ulica, po ktorej sa 
pohybujú vozidlá a chodci.

Konáre stromov a tráva sa hýbu 
vo vetre.

* Odstráňte ochrannú fóliu 
z oboch strán schémy

①

②

③

④

Hr
an

ica
 d

et
ek

čn
ej

 o
bla

sti

Pre detekciu blízko 
detektora

Pre detekciu ďalej 
od detektora

Prepínač 
voľby napájania

Nastavte do polohy 
„REDWALL“

Pre detekciu pod seba

Prepínač 
voľby napájania

Nastavte do polohy 
„REDWALL“

)3-TWA()TW-MPO(

Pre detekciu blízko 
detektora

Pre detekciu ďalej 
od detektora

Pre detekciu pod seba
Pre 
všetky 
detekčné
zóny
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4-2 Nastavenie detekcie pod seba
Nastavte horizontálnu polohu detektora pre detekciu pod 
seba.
Detekčnú charakteristiku pre detekciu “pod seba“ je možné 
regulovať vo vodorovnej rovine v rozsahu 90° doprava a 
doľava.

-90°

+90°

[m]

10

15

15

5

0

5

10

Nastavte vertikálnu polohu detektora pre detekciu pod seba.

Detekčnú charakteristiku pre detekciu “pod seba“ je možné 
regulovať v zvislej rovine v rozsahu 3° nahor a nadol.

-3° +3°

[m]

2

0

4

010 [m]

(1)

(2)

(3)

Upozornenie >>
Šedo označená časť šošovky nesmie byť počas testovania 
prekrytá testerom alebo jeho káblom. Čiastočné prekrytie
infračervených signálov prijímaných detektorom spôsobuje 
pokles citlivosti detekcie a môže spôsobiť chybnú funkciu 
detektora.

V prípade problémov s detekciou >>
1. Nastavte prepínač detekčného algoritmu do polohy 
   „OR“ (viď 5-2).
   Ak detektor pracuje správne po vykonaní krokového testu, 
   nastavte prepínač späť do polohy „AND“
2. Zmeňte polohu prepínača citlivosti detekcie (viď 5-1).

Maskovanie časti detekčnej oblasti >>

Detekčná 
oblasť

Spôsob maskovania 
detekčných zón

Viď

Ďalej 
od 
detektora

3-5Použite prepínač
Použite maskovacie nálepky 
(na hlavnej jednotke detektora)     7

Blízko
detektora

Použite maskovacie nálepky 
(na hlavnej jednotke detektora) 8-1

Nalepte maskovacie nálepky 
(súčasť dodávky) na príslušné 
časti zrkadla.

8-2

• Zónu pre detekciu pod seba nie je možné maskovať.•

Pripojte krokový tester (voliteľné príslušenstvo) k
detektora a skontrolujte správnosť detekčnej oblasti.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

Detekčná oblasť posunutá o 3° dole 
Detekčná oblasť posunutá o 3° hore                  

Rysky pre 
nastavenie 
detekcie pod seba.
Pre nastavenie uhla 
detekcie pod seba 
na 0°, zarovnajte 
rysky.

Jemne stlačte 
a posuňte 
smerom hore

Jemne stlačte 
a posuňte smerom 
dole

Pre detekciu blízko detektora
Pre detekciu ďalej od 
detektora

Prepínač voľby 
napájania

Nastavte do polohy
„REDWALL“

Pre detekciu pod seba(OPM-WT)

① Ak je prepínač voľby napájania v polohe “POWER SUPPLY 
FROM SENSOR“ (napájanie z detektora) po pripojení kábla 
do konektoru testera, bude počuť neprerušované pípanie.

②
 
Ak sa chodec dostane do chráneného priestoru prvýkrát, 
bude počuť striedavo silné a slabé zvuky.

③
 
V prípade detekcie celej osoby narušiteľa, bude počuť 
neprerušovaný silný zvuk.
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Pripevnite hľadáčik.

Tipy pre montáž >>
Dbajte na to, aby zástrčky hľadáčika boli zasunuté do 
správnych zásuviek na hlavnej jednotke.

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Schéma detekčných zón musí myť vložená tak, aby 
šípka v strede smerovala nahor a aby boli viditeľné 
popisy.
Schému zasuňte do hornej a dolnej drážky hľadáčika 
a zaistite v bočných výbežkoch.

404 (521205)

4010 (521204)

SIP-3020/5 SIP-4010/5

SIP-404/5

Sledujte chránený priestor cez hľadáčik a jemne dostavte 
zvislý a vodorovný sklon detektora.

•

•

•

(4)

(5)

③ Nájdite stred schémy detekčných zón v strede
hľadáčika a skontrolujte prekrývanie 
detekčných zón a chráneného priestoru.
 
* Každé písmeno na schéme zodpovedá 
príslušnému číslu zrkadla 
(viď krok 8-2).

*  Na schéme detekčných zón pre 
model SIP-3020 sú zóny od B1 do F1 
a od B6 do F6 v hľadáčiku neviditeľné. 
Správna funkcia týchto detekčných 
zón sa musí skontrolovať pomocou 
krokového testu.

Tipy pre nastavenie >>
Ak je situácia podobná ako na obrázkoch nižšie, viď bod 10.

Upozornenie >>
• Hľadáčik prenášajúci obraz chránenej oblasti je nástroj, 
  ktorý IBA pomáha pri nastavení detekčnej oblasti.
• Po nastavení detekčnej oblasti pomocou hľadáčika je 
  potrebné VŽDY skontrolovať funkciu detektora pomocou 
  krokového testu.
• Nikdy sa cez hľadáčik nepozerajte priamo na slnko.
• Ak hľadáčik nepoužívate, nevystavujte ho pôsobeniu 
  priameho slnečného žiarenia.

Opatrne zatiahnite skrutky, ktoré boli počas nstavenia 
detekčnej oblasti povolené.

Pripojte krokový tester (voliteľné príslušenstvo) k detektoru 
a uistite sa, že detekčná oblasť je správne nastavená.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

① Ak je prepínač voľby napájania v polohe “POWER 
SUPPLY FROM SENSOR“ (napájanie z detektora) 
po pripojení kábla do konektoru testera, bude počuť 
neprerušované pípanie.

② 
Ak sa chodec dostane do chráneného priestoru prvýkrát, 
bude počuť striedavo silné a slabé zvuky.

③
 
V prípade detekcie celej osoby narušiteľa, bude počuť 
neprerušovaný silný zvuk.

(6)

(7)

Schéma detekčných zón
(súčasť dodávky)

Určite smer detekcie 
(viď bod 5-�)

Nasaďte červenú šnúrku na hlavnú 
jednotku.

Pripevnite 
na hlavnú 
jednotku

Červená šnúrka pre zavesenie 
na hlavnú jednotku

Stred 
hľadáčika

Hľadáčik AVF-1 
(voliteľné príslušenstvo)

Kontrolné 
okienko

Zasuňte schému zón 
do drážok hľadáčika

Zástrčky

Zásuvka Zástrčka

Drážka

Bočný 
výbežok

Šípka

①Ak chcete, aby bolo kontrolné okienko na inej strane, 
otáčajte hľadáčik doprava alebo doľava, až kým nepo-
čujete kliknutie.

② Priblížte oko ku kontrolnému okienku na 
vzdialenosť cca 5 mm.

            Stred hľadáčika
   Stred schémy 
   detekčných zón

Chránená oblasť je medzi 
okrajmi rámika.  Neviditeľná 

oblasť

V zornom poli detektora sa 
nachádza ulica, po ktorej sa 
pohybujú vozidlá a chodci.

Konáre stromov a tráva sa hýbu 
vo vetre.

* Odstráňte ochrannú fóliu 
z oboch strán schémy

①

②

③

④

Hr
an

ica
 d

et
ek

čn
ej

 o
bla

sti

Pre detekciu blízko 
detektora

Pre detekciu ďalej 
od detektora

Prepínač 
voľby napájania

Nastavte do polohy 
„REDWALL“

Pre detekciu pod seba

Prepínač 
voľby napájania

Nastavte do polohy 
„REDWALL“

)3-TWA()TW-MPO(

Pre detekciu blízko 
detektora

Pre detekciu ďalej 
od detektora

Pre detekciu pod seba
Pre 
všetky 
detekčné
zóny
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4-2 Nastavenie detekcie pod seba
Nastavte horizontálnu polohu detektora pre detekciu pod 
seba.
Detekčnú charakteristiku pre detekciu “pod seba“ je možné 
regulovať vo vodorovnej rovine v rozsahu 90° doprava a 
doľava.

-90°

+90°
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Nastavte vertikálnu polohu detektora pre detekciu pod seba.

Detekčnú charakteristiku pre detekciu “pod seba“ je možné 
regulovať v zvislej rovine v rozsahu 3° nahor a nadol.
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010 [m]
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(2)

(3)

Upozornenie >>
Šedo označená časť šošovky nesmie byť počas testovania 
prekrytá testerom alebo jeho káblom. Čiastočné prekrytie
infračervených signálov prijímaných detektorom spôsobuje 
pokles citlivosti detekcie a môže spôsobiť chybnú funkciu 
detektora.

V prípade problémov s detekciou >>
1. Nastavte prepínač detekčného algoritmu do polohy 
   „OR“ (viď 5-2).
   Ak detektor pracuje správne po vykonaní krokového testu, 
   nastavte prepínač späť do polohy „AND“
2. Zmeňte polohu prepínača citlivosti detekcie (viď 5-1).

Maskovanie časti detekčnej oblasti >>

Detekčná 
oblasť

Spôsob maskovania 
detekčných zón

Viď

Ďalej 
od 
detektora

3-5Použite prepínač
Použite maskovacie nálepky 
(na hlavnej jednotke detektora)     7

Blízko
detektora

Použite maskovacie nálepky 
(na hlavnej jednotke detektora) 8-1

Nalepte maskovacie nálepky 
(súčasť dodávky) na príslušné 
časti zrkadla.

8-2

• Zónu pre detekciu pod seba nie je možné maskovať.•

Pripojte krokový tester (voliteľné príslušenstvo) k
detektora a skontrolujte správnosť detekčnej oblasti.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

Detekčná oblasť posunutá o 3° dole 
Detekčná oblasť posunutá o 3° hore                  

Rysky pre 
nastavenie 
detekcie pod seba.
Pre nastavenie uhla 
detekcie pod seba 
na 0°, zarovnajte 
rysky.

Jemne stlačte 
a posuňte 
smerom hore

Jemne stlačte 
a posuňte smerom 
dole

Pre detekciu blízko detektora
Pre detekciu ďalej od 
detektora

Prepínač voľby 
napájania

Nastavte do polohy
„REDWALL“

Pre detekciu pod seba(OPM-WT)

① Ak je prepínač voľby napájania v polohe “POWER SUPPLY 
FROM SENSOR“ (napájanie z detektora) po pripojení kábla 
do konektoru testera, bude počuť neprerušované pípanie.

②
 
Ak sa chodec dostane do chráneného priestoru prvýkrát, 
bude počuť striedavo silné a slabé zvuky.

③
 
V prípade detekcie celej osoby narušiteľa, bude počuť 
neprerušovaný silný zvuk.



Prepínač citlivosti pre ďalekú a blízku detekčnú
oblasť a oblasť detekcie pod detektorom
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[m]

2

4

DWN

UP

DWN

UP

Prepínač citlivosti

Vzdialená 
oblasť

Blízka 
oblasť

Oblasť 
pod 
detektorom

5-2 Prepínač detekčného algoritmu DIP prepínač 1 

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Detekčná oblasť detektorov SIP-3020/5, 
SIP-4010/5 a SIP-404/5 je tvorená dvomi 
striedajúcimi sa rovinnými detekčnými plochami, 
ktoré sú vytvorené dvomi pármi pyroelementov 
pre zabezpečenie detekcie pohybu blízko detektora 
a pod detektorom.

 

POLOHA
PREPÍNAČA STAV FUNKCIA

UP
OR

(Predna-
-stavené)

Poplachový výstup sa aktivuje pri 
narušení ktorejkoľvek zóny.
* Tento režim sa používa pri 
nastavovaní detekčnej oblasti. 
Po vykonaní nastavenia prepnite 
detektor do režimu AND. 

  

DWN AND

Tento režim je určený na zníženie 
rizika falošného poplachu. Poplachový 
výstup sa aktivuje pri narušení oboch 
detekčných zón. V prípade, že sa v 
detekčnej oblasti vyskytujú predmety, 
ktoré blokujú viacero detekčných zón, 
použite režim OR.

5-3  Prepínač dosahu detekcie DIP prepínač 2 

POLOHA PREPÍNAČA STAV FUNKCIA

UP OFF
Vypnutá vzdialená oblasť detekcie. 
Dosah detekcie sa skráti tak, ako je 
znázornené na obrázku nižšie.

DWN
ON

Zapnutá vzdialená oblasť detekcie.

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Upozornenie >>
Po vypnutí detekcie vo vzdialenej zóne sa detekčná 
oblasť skráti na približne 20 m. Dosah detektora 
skontrolujte pomocou hľadáčika a krokového testu.

5-4 Prepínač pozdržania signalizácie poplachu DIP prepínač 3-4 

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Je možné nastaviť čas pozdržania aktivácie 
poplachového výstupu (4 rôzne časy). Ak je napr.
 čas pozdržania nastavený na 30 s, v priebehu 
30 s od prvej aktivácie poplachového výstupu 
nebude tento výstup aktivovaný ani pri pozitívnej 
detekcii. Ak v čase dlhšom ako 30 s prítomnosť 
narušiteľa nebude detegovaná, detektor prejde 
do bežného režimu. Po uplynutí tejto doby bude 
detektor opäť detegovať a signalizovať narušenie.

POLOHA 
PREPÍNAČA

FUNKCIA
0s  

(Predna-
stavené) 

15s

(Predna--stavené)

NASTAVENIE FUNKCIÍ DETEKTORA

Pre modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Upozornenie >>
Ak po pripojení napájania LED dióda detektora bliká 
dlhšie ako cca 60 s, odpojte a opätovne pripojte 
napájanie.

5-1

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Je možné nezávisle nastaviť citlivosť detekcie 
pre ďalekú a blízku detekčnú oblasť, ako aj 
pre detekciu pohybu pod detektorom.

POLOHA
PREPÍNAČA FUNKCIA

SH
Vhodné pre priestory, kde je 
vyžadovaná citlivosť vyššia 
ako “H“
 

H
Vhodné pre priestory, kde je 
vyžadovaná citlivosť vyššia 
ako “M“
 

M
(Prednastavené)

Vhodné pre bežné podmienky

L Vhodné pre náročné podmienky 
s vysokým rizikom falošných poplachov

Vypnutá vzdialená oblasť detekcie.

Vypnutá vzdialená oblasť detekcie.

Prepínač citlivosti pre 
blízke detekčné zóny

Prepínač citlivosti pre 
ďaleké detekčné zóny

Konektor pre pripojenie 
krokového
 testera  

Sabotážny
kontakt

Signalizácia funkcie
(viď bod 11). 1: Prepínač detekčného algoritmu 

(AND alebo OR) 
2: Prepínač detekčného dosahu 
3,4: Prepínače pozdržania signalizácie 

poplachu

Prepínač citlivosti 
detekcie pod seba

60s30s
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POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)

POHĽAD ZHORA (montážna výška 4.0 m)

POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

DETEKČNÁ CHARAKTERISTIKA6
Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
POHĽAD ZHORA (montážna výška 4 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4 m)

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

 Blízka oblasť                Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

Blízka oblasť              Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4.0 m)
Blízka oblasť              Vzdialená oblasť        Oblasť pod detektorom

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)
Blízka oblasť        Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom



Prepínač citlivosti pre ďalekú a blízku detekčnú
oblasť a oblasť detekcie pod detektorom
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DWN
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Prepínač citlivosti

Vzdialená 
oblasť

Blízka 
oblasť

Oblasť 
pod 
detektorom

5-2 Prepínač detekčného algoritmu DIP prepínač 1 

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Detekčná oblasť detektorov SIP-3020/5, 
SIP-4010/5 a SIP-404/5 je tvorená dvomi 
striedajúcimi sa rovinnými detekčnými plochami, 
ktoré sú vytvorené dvomi pármi pyroelementov 
pre zabezpečenie detekcie pohybu blízko detektora 
a pod detektorom.

 

POLOHA
PREPÍNAČA STAV FUNKCIA

UP
OR

(Predna-
-stavené)

Poplachový výstup sa aktivuje pri 
narušení ktorejkoľvek zóny.
* Tento režim sa používa pri 
nastavovaní detekčnej oblasti. 
Po vykonaní nastavenia prepnite 
detektor do režimu AND. 

  

DWN AND

Tento režim je určený na zníženie 
rizika falošného poplachu. Poplachový 
výstup sa aktivuje pri narušení oboch 
detekčných zón. V prípade, že sa v 
detekčnej oblasti vyskytujú predmety, 
ktoré blokujú viacero detekčných zón, 
použite režim OR.

5-3  Prepínač dosahu detekcie DIP prepínač 2 

POLOHA PREPÍNAČA STAV FUNKCIA

UP OFF
Vypnutá vzdialená oblasť detekcie. 
Dosah detekcie sa skráti tak, ako je 
znázornené na obrázku nižšie.

DWN
ON

Zapnutá vzdialená oblasť detekcie.

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Upozornenie >>
Po vypnutí detekcie vo vzdialenej zóne sa detekčná 
oblasť skráti na približne 20 m. Dosah detektora 
skontrolujte pomocou hľadáčika a krokového testu.

5-4 Prepínač pozdržania signalizácie poplachu DIP prepínač 3-4 

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Je možné nastaviť čas pozdržania aktivácie 
poplachového výstupu (4 rôzne časy). Ak je napr.
 čas pozdržania nastavený na 30 s, v priebehu 
30 s od prvej aktivácie poplachového výstupu 
nebude tento výstup aktivovaný ani pri pozitívnej 
detekcii. Ak v čase dlhšom ako 30 s prítomnosť 
narušiteľa nebude detegovaná, detektor prejde 
do bežného režimu. Po uplynutí tejto doby bude 
detektor opäť detegovať a signalizovať narušenie.

POLOHA 
PREPÍNAČA

FUNKCIA
0s  

(Predna-
stavené) 

15s

(Predna--stavené)

NASTAVENIE FUNKCIÍ DETEKTORA

Pre modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Upozornenie >>
Ak po pripojení napájania LED dióda detektora bliká 
dlhšie ako cca 60 s, odpojte a opätovne pripojte 
napájanie.

5-1

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Je možné nezávisle nastaviť citlivosť detekcie 
pre ďalekú a blízku detekčnú oblasť, ako aj 
pre detekciu pohybu pod detektorom.

POLOHA
PREPÍNAČA FUNKCIA

SH
Vhodné pre priestory, kde je 
vyžadovaná citlivosť vyššia 
ako “H“
 

H
Vhodné pre priestory, kde je 
vyžadovaná citlivosť vyššia 
ako “M“
 

M
(Prednastavené)

Vhodné pre bežné podmienky

L Vhodné pre náročné podmienky 
s vysokým rizikom falošných poplachov

Vypnutá vzdialená oblasť detekcie.

Vypnutá vzdialená oblasť detekcie.

Prepínač citlivosti pre 
blízke detekčné zóny

Prepínač citlivosti pre 
ďaleké detekčné zóny

Konektor pre pripojenie 
krokového
 testera  

Sabotážny
kontakt

Signalizácia funkcie
(viď bod 11). 1: Prepínač detekčného algoritmu 

(AND alebo OR) 
2: Prepínač detekčného dosahu 
3,4: Prepínače pozdržania signalizácie 

poplachu

Prepínač citlivosti 
detekcie pod seba

60s30s
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15

POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)

POHĽAD ZHORA (montážna výška 4.0 m)

POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

DETEKČNÁ CHARAKTERISTIKA6
Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
POHĽAD ZHORA (montážna výška 4 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4 m)

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

 Blízka oblasť                Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

Blízka oblasť              Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4.0 m)
Blízka oblasť              Vzdialená oblasť        Oblasť pod detektorom

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)
Blízka oblasť        Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom
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MASKOVANIE DETEKCIE VZDIALNÝCH OBLASTÍ 
Zrkadlo pre detekciu vzdialených oblastí v hlavnej jednotke má 
k dispozícii 2 maskovacie prípravky; po jednej na ľavú a pravú 
stranu. Tvar oblasti detekcie možno meniť pomocou umiestnenia 
týchto prípravkov.

Upozornenie >>
Detekčné zóny je možné maskovať len smerom z vonkajšej 
strany dovnútra. Nie je možné maskovanie len vnútorných 
zón.
V prípade, ak je potrebné maskovať iba vnútornú zónu, 
použite na maskovanie okrajovú bielu časť nálepky pre 
blízku detekčnú oblasť (voliteľné príslušenstvo). Nalepte 
maskovaciu nálepku na tie zrkadlá, ktoré chcete maskovať.

Upozornenie >>
Okienko detektora je s spojené s hlavnou jednotkou 
pomocou nylonovej slučky tak, aby nemohlo spadnúť. 
Pri demontovaní neťahajte príliš silno za okienko.
Po zamaskovaní potrebných detekčných zón okienko 
vložte späť a zároveň vložte nylonovú slučku späť 
do vnútra detektora.

Spôsob demontáže okienka >>

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

34 12567

10 [m]155051015

7
65

1
42 3

•

•

•

•

7

POHĽAD ZHORA (montážna výška 4.0 m)

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4.0 m)
Blízka oblasť               Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)
Blízka oblasť               Vzdialená oblasť        Oblasť pod detektorom

Okienko

Pritlačte otvor na ľavej spodnej strane a 
vysuňte okienko smerom hore a k sebe.

②Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③Vložte gumený stabilizačný prvok pre 
zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok z 
obalu a na schéme detekčných 
zón skontrolujte polohu zrkadla, 
ktoré zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.

Zrkadlo pre detekciu pohybu v diaľke
Záchytka

Záchytka

Ak sa v dosahu detekcie nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.

- 9 -

8
8-1 Maskovanie detekčných zón pomocou 

maskovacích prípravkov
Zrkadlo blízkej zóny je vybavené 2 maskovacími prípravkami; 
po jednej na ľavej a pravej strane. Tvar oblasti detekcie možno 
meniť pomocou zmeny polohy týchto prípravkov.

Upozornenie >>
Pomocou týchto prípravkov možno maskovať iba okrajové 
zóny 1 a 6. Na maskovanie ostatných detekčných zón 
slúžia maskovacie nálepky (viď bod 8-2).

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

6 4 2 5 3 1

10 51 ]m[5051015

6

543

1

2

MASKOVANIE BLÍZKEJ DETEKČNEJ ZÓNY
Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

1234

5 ]m[055 ]m[05

4 32 321

SIP-4010/5 SIP-404/5

Zrkadlo pre detekciu pohybu v diaľke
Záchytka

Záchytka

Záchytka

Zrkadlo blízkej zóny

② Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③ Vložte gumený stabilizačný prvok pre 
zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok z 
obalu a na schéme detekčných 
zón skontrolujte polohu zrkadla, 
ktoré zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.  

② Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③ Vložte gumený stabilizačný prvok 
pre zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok 
z obalu a na schéme 
detekčných zón skontrolujte 
polohu zrkadla, ktoré 
zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.

 

Záchy-
-tka

Ak sa v detekčnej oblasti nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.

Ak sa v detekčnej oblasti nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.  
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MASKOVANIE DETEKCIE VZDIALNÝCH OBLASTÍ 
Zrkadlo pre detekciu vzdialených oblastí v hlavnej jednotke má 
k dispozícii 2 maskovacie prípravky; po jednej na ľavú a pravú 
stranu. Tvar oblasti detekcie možno meniť pomocou umiestnenia 
týchto prípravkov.

Upozornenie >>
Detekčné zóny je možné maskovať len smerom z vonkajšej 
strany dovnútra. Nie je možné maskovanie len vnútorných 
zón.
V prípade, ak je potrebné maskovať iba vnútornú zónu, 
použite na maskovanie okrajovú bielu časť nálepky pre 
blízku detekčnú oblasť (voliteľné príslušenstvo). Nalepte 
maskovaciu nálepku na tie zrkadlá, ktoré chcete maskovať.

Upozornenie >>
Okienko detektora je s spojené s hlavnou jednotkou 
pomocou nylonovej slučky tak, aby nemohlo spadnúť. 
Pri demontovaní neťahajte príliš silno za okienko.
Po zamaskovaní potrebných detekčných zón okienko 
vložte späť a zároveň vložte nylonovú slučku späť 
do vnútra detektora.

Spôsob demontáže okienka >>

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

34 12567

10 [m]155051015

7
65

1
42 3

•

•

•

•

7

POHĽAD ZHORA (montážna výška 4.0 m)

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 4.0 m)
Blízka oblasť               Vzdialená oblasť       Oblasť pod detektorom

POHĽAD ZHORA (montážna výška 2.3 m)

BOČNÝ POHĽAD (montážna výška 2.3 m)
Blízka oblasť               Vzdialená oblasť        Oblasť pod detektorom

Okienko

Pritlačte otvor na ľavej spodnej strane a 
vysuňte okienko smerom hore a k sebe.

②Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③Vložte gumený stabilizačný prvok pre 
zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok z 
obalu a na schéme detekčných 
zón skontrolujte polohu zrkadla, 
ktoré zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.

Zrkadlo pre detekciu pohybu v diaľke
Záchytka

Záchytka

Ak sa v dosahu detekcie nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.
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8
8-1 Maskovanie detekčných zón pomocou 

maskovacích prípravkov
Zrkadlo blízkej zóny je vybavené 2 maskovacími prípravkami; 
po jednej na ľavej a pravej strane. Tvar oblasti detekcie možno 
meniť pomocou zmeny polohy týchto prípravkov.

Upozornenie >>
Pomocou týchto prípravkov možno maskovať iba okrajové 
zóny 1 a 6. Na maskovanie ostatných detekčných zón 
slúžia maskovacie nálepky (viď bod 8-2).

Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

6 4 2 5 3 1

10 51 ]m[5051015

6

543

1

2

MASKOVANIE BLÍZKEJ DETEKČNEJ ZÓNY
Pre 
modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

1234

5 ]m[055 ]m[05

4 32 321

SIP-4010/5 SIP-404/5

Zrkadlo pre detekciu pohybu v diaľke
Záchytka

Záchytka

Záchytka

Zrkadlo blízkej zóny

② Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③ Vložte gumený stabilizačný prvok pre 
zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok z 
obalu a na schéme detekčných 
zón skontrolujte polohu zrkadla, 
ktoré zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.  

② Maskovací prípravok nasaďte na zrkadlo 
a pripevnite o záchytku.

③ Vložte gumený stabilizačný prvok 
pre zabezpečenie maskovacieho prípravku.

① Vyberte maskovací prípravok 
z obalu a na schéme 
detekčných zón skontrolujte 
polohu zrkadla, ktoré 
zodpovedá tej detekčnej 
zóne, ktorú chcete maskovať.

 

Záchy-
-tka

Ak sa v detekčnej oblasti nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.

Ak sa v detekčnej oblasti nachádzajú konáre 
alebo iné pohyblivé objekty.  
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Po vykonaní všetkých nastavení detektora opatrne 
pritiahnite všetky nastavovacie skrutky. Nakoniec pritiahnite 
spodnú upevňovaciu skrutku.

Upozornenie >>
V prípade, že je potrebné meniť oblasť detekcie, najprv 
povoľte upevňovaciu skrutku. Pokus o zmenu 
nasmerovania detektora bez povolenia upevňovacej 
skrutky môže spôsobiť poškodenie detektora.
Pri nasadzovaní krytu sa uistite, že nylonová slučka sa 
nachádza v vnútri tela detektora. V prípade uviaznutia 
slučky medzi detektorom a krytom hrozí nebezpečenstvo 
netesnosti a vniknutia vody do detektora.

Nasaďte a upevnite kryt detektora.

•

•

(1)

(2)

UKONČENIE NASTAVENIA9
8-2 Maskovanie detekčných zón pomocou 

nálepiek
Pomocou pinzety (v dodávke) umiestnite maskovacie 
nálepky (príslušenstvo) na príslušné políčka zrkadla blízkej 
detekčnej zóny.

F 6
E 6
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①Upevňovacia skrutka

②Nastavovacia 
skrutka

Zrkadlo pre blízku detekciu

Maskovacie nálepky
ZRKADLO
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② ③
①
①

①

①

②
②

②

②

③
③

③

③

④
④

④

④

⑤
⑤
⑤

⑤

⑤

⑥

⑥
⑥
⑥

- 11 -

VÝZNAM SIGNALIZÁCIE LED DIÓDY

Far areaFar area
AlarmAlarm CreepCreep

Stav detektora

Doba nábehu

Pohotovostný režim

Pozitívna detekcia (v blízkej/ďalekej zóne)

Pozitívna detekcia (pohyb pod detektorom)

11

10-2 Ak zariadenie deteguje pohybujúce sa konáre 
alebo vegetáciu
Poznámka >>

Upravte oblasť detekcie tak, aby do nej nezasahovali 
konáre stromov ani vegetácia, ktorá sa hýbe vo vetre.

Skontrolujte, či ukazovateľ sklonu detektora spadá 
do rozsahu definovaného ryskami “dorazov“ 
pri nastavovacej skrutke.

Skontrolujte cez hľadáčik, či sa v chránenej oblasti 
nenachádzajú konáre alebo vegetácia, ktorá sa môže 
hýbať vo vetre.

Použite krokový tester a uistite sa, použitím jeho 
zvukového kanálu, že tester nehlási aktivitu, ak 
v chránenom priestore nedochádza k žiadnemu 
viditeľnému pohybu. Nastavte detekčnú oblasť tak, 
aby do nej nezasahovali rušivé objekty.

Ak zvukový kanál testeru signalizuje aktivitu, znamená to, 
že sa v časti detekčnej oblasti nachádzajú pohyblivé 
objekty.

Pomocou krokového testera skontrolujte, ktorá časť 
detekčnej oblasti hlási aktivitu. Zmeňte polohu prepínača 
testera a skontrolujte, či sa oblasť aktivity nachádza bližšie 
alebo ďalej od detektora.

Pomocou hľadáčika určite polohu aktívnej zóny v detekčnej 
oblasti.

Zamaskujte aktívnu (neželanú) oblasť detekčnej charakteristiky 
detektora. Na maskovanie môžete použiť maskovacie prípravky 
alebo nálepky. Môžete tiež využiť prepínač citlivosti vzdialenej 
zóny detekcie (viď bod 5, 7 a 8). Detekciu pohybu pod 
detektorom nie je možné maskovať. Za účelom správneho 
nastavenia znovu nastavte detekčnú oblasť (viď bod 4-2).

Použitím krokového testera preverte jeho výstupný zvukový 
signál. Ak zmeny zvukového signálu nie sú veľmi veľké, 
nastavenie je možné ukončiť.

Poznámka >>
Nie je možné súčasné použitie hľadáčika a krokového 
testera.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10-1 Ak sa v stráženom priestore pohybujú osoby 
alebo vozidlá
Odporúčanie >>

Nastavte oblasť detekcie tak, aby nezasahovala do 
verejných priestorov.

Skontrolujte, či ukazovateľ sklonu detektora spadá do 
rozsahu definovaného ryskami “dorazov“ pri nastavovacej 
skrutke.

Skontrolujte cez hľadáčik, či oblasť detekcie nezasahuje 
do verejných priestorov.

Ak sú v dosahu detektora verejné priestory, zmeňte sklon 
detektora. Počas nastavenia sklonu detektora dbajte na to, 
aby ukazovateľ sklonu detektora nebol mimo rozsahu 
definovaného ryskami “dorazov“.

 Ak je ukazovateľ mimo rozsahu 
stanoveného ryskami “dorazov“:

Zamaskujte vzdialenú detekčnú oblasť pomocou 
maskovacích prípravkov alebo prepínačom pre nastavenie 
vzdialenej detekčnej oblasti. V niektorých prípadoch môže 
byť potrebné aj maskovanie blízkej detekčnej oblasti 
(viď body 5 a 8).
Skontrolujte pomocou krokového testera, či detektor reaguje 
na osoby alebo vozidlá, ktoré sa pohybujú na hranici detekčnej 
oblasti.

Poznámka >>
Nie je možné súčasné použitie hľadáčika 
a krokového testera.

Upozornenie >>
Citlivosť detektora sa môže zvýšiť v prípade veľkého 
teplotného rozdielu medzi prostredím a pohybujúcim 
sa objektom.

Upozornenie >>
Zdroje tepla mimo detekčnej oblasti môžu spôsobovať 
falošné poplachy spôsobené odrazom tepla od podkladu 
smerom k detektora. Môžu to spôsobovať napr.: mláka, 
mokrá vozovka, hladký betón alebo asfalt.
Ak má zdroj tepla odrážajúci sa smerom k detektora 
vysoký výkon a/alebo odrážajúci povrch je veľmi lesklý, 
môže dochádzať k falošným poplachom. Pri nastavovaní 
dosahu detekcie je preto potrebné zohľadniť tieto faktory.

KONTROLA FUNKCIE DETEKTORA10

(1)

(2)

(3)

(4)

Upozornenie >>
Ak po pripojení napájania LED dióda 
detektora bliká dlhšie ako cca 60 s, 
odpojte a opätovne pripojte
napájanie.

Signalizácia detekcie v blízkej/ďalekej oblasti – červená LED dióda
Signalizácia detekcie “pod seba“ – červená LED dióda 

LED signalizácia

Bliká

 Nesvieti

Svieti

Svieti
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Po vykonaní všetkých nastavení detektora opatrne 
pritiahnite všetky nastavovacie skrutky. Nakoniec pritiahnite 
spodnú upevňovaciu skrutku.

Upozornenie >>
V prípade, že je potrebné meniť oblasť detekcie, najprv 
povoľte upevňovaciu skrutku. Pokus o zmenu 
nasmerovania detektora bez povolenia upevňovacej 
skrutky môže spôsobiť poškodenie detektora.
Pri nasadzovaní krytu sa uistite, že nylonová slučka sa 
nachádza v vnútri tela detektora. V prípade uviaznutia 
slučky medzi detektorom a krytom hrozí nebezpečenstvo 
netesnosti a vniknutia vody do detektora.

Nasaďte a upevnite kryt detektora.

•

•

(1)

(2)

UKONČENIE NASTAVENIA9
8-2 Maskovanie detekčných zón pomocou 

nálepiek
Pomocou pinzety (v dodávke) umiestnite maskovacie 
nálepky (príslušenstvo) na príslušné políčka zrkadla blízkej 
detekčnej zóny.

F 6
E 6

 

F
E
D
C
B

E E E E E E
D D D D D D
C C C C C C

B B B B B B

F F FF F F ①
①③⑤②④⑥

[m]10 1515 50510

[m]
4

2

0 0 030201 [m]

6

3 52

1

4

B

C

D

E

F

BCDEF

①Upevňovacia skrutka

②Nastavovacia 
skrutka

Zrkadlo pre blízku detekciu

Maskovacie nálepky
ZRKADLO

④

⑥

② ③
①
①

①

①

②
②

②

②

③
③

③

③

④
④

④

④

⑤
⑤
⑤

⑤

⑤

⑥

⑥
⑥
⑥
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VÝZNAM SIGNALIZÁCIE LED DIÓDY

Far areaFar area
AlarmAlarm CreepCreep

Stav detektora

Doba nábehu

Pohotovostný režim

Pozitívna detekcia (v blízkej/ďalekej zóne)

Pozitívna detekcia (pohyb pod detektorom)

11

10-2 Ak zariadenie deteguje pohybujúce sa konáre 
alebo vegetáciu
Poznámka >>

Upravte oblasť detekcie tak, aby do nej nezasahovali 
konáre stromov ani vegetácia, ktorá sa hýbe vo vetre.

Skontrolujte, či ukazovateľ sklonu detektora spadá 
do rozsahu definovaného ryskami “dorazov“ 
pri nastavovacej skrutke.

Skontrolujte cez hľadáčik, či sa v chránenej oblasti 
nenachádzajú konáre alebo vegetácia, ktorá sa môže 
hýbať vo vetre.

Použite krokový tester a uistite sa, použitím jeho 
zvukového kanálu, že tester nehlási aktivitu, ak 
v chránenom priestore nedochádza k žiadnemu 
viditeľnému pohybu. Nastavte detekčnú oblasť tak, 
aby do nej nezasahovali rušivé objekty.

Ak zvukový kanál testeru signalizuje aktivitu, znamená to, 
že sa v časti detekčnej oblasti nachádzajú pohyblivé 
objekty.

Pomocou krokového testera skontrolujte, ktorá časť 
detekčnej oblasti hlási aktivitu. Zmeňte polohu prepínača 
testera a skontrolujte, či sa oblasť aktivity nachádza bližšie 
alebo ďalej od detektora.

Pomocou hľadáčika určite polohu aktívnej zóny v detekčnej 
oblasti.

Zamaskujte aktívnu (neželanú) oblasť detekčnej charakteristiky 
detektora. Na maskovanie môžete použiť maskovacie prípravky 
alebo nálepky. Môžete tiež využiť prepínač citlivosti vzdialenej 
zóny detekcie (viď bod 5, 7 a 8). Detekciu pohybu pod 
detektorom nie je možné maskovať. Za účelom správneho 
nastavenia znovu nastavte detekčnú oblasť (viď bod 4-2).

Použitím krokového testera preverte jeho výstupný zvukový 
signál. Ak zmeny zvukového signálu nie sú veľmi veľké, 
nastavenie je možné ukončiť.

Poznámka >>
Nie je možné súčasné použitie hľadáčika a krokového 
testera.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10-1 Ak sa v stráženom priestore pohybujú osoby 
alebo vozidlá
Odporúčanie >>

Nastavte oblasť detekcie tak, aby nezasahovala do 
verejných priestorov.

Skontrolujte, či ukazovateľ sklonu detektora spadá do 
rozsahu definovaného ryskami “dorazov“ pri nastavovacej 
skrutke.

Skontrolujte cez hľadáčik, či oblasť detekcie nezasahuje 
do verejných priestorov.

Ak sú v dosahu detektora verejné priestory, zmeňte sklon 
detektora. Počas nastavenia sklonu detektora dbajte na to, 
aby ukazovateľ sklonu detektora nebol mimo rozsahu 
definovaného ryskami “dorazov“.

 Ak je ukazovateľ mimo rozsahu 
stanoveného ryskami “dorazov“:

Zamaskujte vzdialenú detekčnú oblasť pomocou 
maskovacích prípravkov alebo prepínačom pre nastavenie 
vzdialenej detekčnej oblasti. V niektorých prípadoch môže 
byť potrebné aj maskovanie blízkej detekčnej oblasti 
(viď body 5 a 8).
Skontrolujte pomocou krokového testera, či detektor reaguje 
na osoby alebo vozidlá, ktoré sa pohybujú na hranici detekčnej 
oblasti.

Poznámka >>
Nie je možné súčasné použitie hľadáčika 
a krokového testera.

Upozornenie >>
Citlivosť detektora sa môže zvýšiť v prípade veľkého 
teplotného rozdielu medzi prostredím a pohybujúcim 
sa objektom.

Upozornenie >>
Zdroje tepla mimo detekčnej oblasti môžu spôsobovať 
falošné poplachy spôsobené odrazom tepla od podkladu 
smerom k detektora. Môžu to spôsobovať napr.: mláka, 
mokrá vozovka, hladký betón alebo asfalt.
Ak má zdroj tepla odrážajúci sa smerom k detektora 
vysoký výkon a/alebo odrážajúci povrch je veľmi lesklý, 
môže dochádzať k falošným poplachom. Pri nastavovaní 
dosahu detekcie je preto potrebné zohľadniť tieto faktory.

KONTROLA FUNKCIE DETEKTORA10

(1)

(2)

(3)

(4)

Upozornenie >>
Ak po pripojení napájania LED dióda 
detektora bliká dlhšie ako cca 60 s, 
odpojte a opätovne pripojte
napájanie.

Signalizácia detekcie v blízkej/ďalekej oblasti – červená LED dióda
Signalizácia detekcie “pod seba“ – červená LED dióda 

LED signalizácia

Bliká

 Nesvieti

Svieti

Svieti
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ROZMERY       

SIP-3020/5, 4010/5, 404/5

24
8

102 266

90

21

75 11
6

17
.1

13

96

21

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 INCORPORATED (USA)
TEL. Č.:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839 
URL:http://www.optexamerica.com/

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

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

OPTEX SECURITY Sp. z o. o. 
(POLAND)
TEL. Č.:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl/

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

  

Upozornenie >>
V prípade použitia vykurovacej jednotky SIP-HU sa 
odporúča napájať detektor napätím 22 – 26V AC.

Technická špecifikácia a vzhľad sa môžu zmeniť bez 
predošlého oznámenia.

• OPM-WT, AWT-3 - Zvukový krokový tester
• AVF-1  - Hľadáčik
• SIP-MINIHOOD - Ochranný kryt proti slnku/snehu
• SIP-HU  - Vykurovacia jednotka

ŠPECIFIKÁCIA12
Platí 
pre modely SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

SIP-3020/5

Pasívna infračervená
Dosah detekcie 
(hlavná oblasť)

30 x 20m 40 x 10m 40 x 4m

Detekčný dosah 
(oblasť pod 
detektorom)

3x5 m (montážna výška 2.3 m) 
6x9 m (montážna výška 4 m) 
Nastaviteľný detekčný uhol

Počet 
detekčných

zón

Hlavná 
oblasť

74 zón

36 zón

   Montážna výška

Napájacie napätie 11 - 16V DC
22 - 26V AC

S voliteľným 
vykurovaním 22 - 26V AC

Prúdový odber 40mA max. (12V DC)
75mA max. (24V AC)

415mA max. (24V AC)

Signalizačná 
LED dióda

Poplach 
z blízkej 
a ďalekej zóny

Červená LED dióda

Poplach zo 
zóny pod 
detektorom

Červená LED dióda

Dĺžka zopnutia poplachového relé
Doba nábehu

Voľba dosahu detekcie Ďaleká zóna: ZAP / VYP

Čas pozdržania poplachu 0 / 15 / 30 / 60 s

Voľba detekčného algoritmu AND/OR (A/ALEBO)

N.C. 28V DC, 0.1A max.
N.C. 28V DC, 0.2A max.

Poplachový 
výstup

Hlavná 
oblasť

N.C.28V DC, 0.2A max.
N.O.28V DC, 0.2A max.

Oblasť 
pod 
detektorom

Oblasť 
pod 
detektorom

N.C.28V DC, 0.2A max.
N.O.28V DC, 0.2A max.

Prepínač citlivosti Vzdialená zóna: SH/H/M/L; Blízka zóna: SH/H/M/L;
Zóna pod detektorom: SH/H/M/L

Rozsah
pracovných

teplôt

Bez 
vykurovacej 
jednotky

-25 - +60°C

S voliteľným 
vykurovaním -40 - +60°C

Stupeň 
krytia

Hlavná jednotka: IP65; 
Základňa: IP55

Rozmery 
(V x Š x H) 248 x 102 x 266 mm

1.4 kg

Príslušenstvo

Skrutky
Šablóna pre montážne otvory, 
Imbusový kľúč
Maskovacie nálepky
Pinzeta
Návod na montáž
Schéma detekčných zón, 
Gumená montážna podložka

Merané v: mm

Detektory REDWALL boli navrhnuté na detekciu prítomnosti
narušiteľa. Sú ale iba časťou systému EZS a preto nenesieme
žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku narušenia
chránených priestorov.

Detekčná metóda

2.3 - 4m

S voliteľným 
vykurovaním

cca 2 s
cca 60 s

Sabotážny kontakt
Výstup “PROBLÉM“

Hmotnosť

48 zón 24 zón

Model SIP-404/5SIP-4010/5


