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Vlastnosti 
 
* Inteligentní PIR detekční technologie: 

- 2 duální / 1 quad pyroelement s patentovaným dvojitým vodivým stíněním pro hlavní detekční zónu 
- detekce okolní teploty a úrovně osvětlení pro automatické řízení citlivosti 
- vyspělý detekční algoritmus 

* Koncepce snižující riziko sabotáže detektoru: 
- montážní výška až 4 m 
- detekce pokusů o změnu nasměrování pomocí 3-osého akcelerometru 
- aktivní anti-masking využívající infračervených paprsků 

* Možnost nezávislého nastavení citlivosti detekce pro bližší a vzdálenější část 
detekční charakteristiky a vykrývací detektor 

* Možnost volby detekční logiky (AND / OR) 
* Možnost volby dosahu detektoru 
* Možnost volby počtu poplachových výstupů (pouze u typu SIP-100) 
* Nastavitelná prodleva mezi poplachy 
* Zodolněný polykarbonátový kryt detektoru 
* Vestavěný vykrývací detektor mrtvé zóny 

 

1. Popis sou částí detektoru 
 

 

Redwall-V 
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2. Poznámky k instalaci a údržb ě detektoru 
 

 
Výstraha 

 
Upozorn ění 

 

 
Nepokoušejte se detektor 
opravovat nebo na něm  

provádět změny. 
 

 

 

 
Při manipulaci s detektorem při 
instalaci nebo údržbě buďte 
opatrní a detektor vždy držte 
dostatečně pevně. Pokud 
detektor pustíte z rukou a on 
zůstane viset pouze na 
připojovacím kabelu, může dojít 
k uvolnění detektoru a jeho 
následnému poškození nárazem 
či pádem. 

 

 
 

Při instalaci či údržbě detektoru je možné jej zavěsit na základnu 
prostřednictvím zajišťovací nylonové smyčky, která je standardní 
součástí dodávky detektoru. 
 

 

 
Upozorn ění 

 
Než začnete vodiče přívodního 
kabelu zapojovat do svorkovnic 
detektoru, ověřte si, že napájecí 

zdroj je vypnutý. 
 
 

 

2-1.Obecné pokyny pro instalaci 
 

 
 
Detektor umístěte tak, aby převládající směr pohybu, který má být detekován, byl kolmý k ose detekční 
charakteristiky detektoru. 
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3. Montáž a nasm ěrování detektoru 

3-1. Montáž na zeď 
 

1. Papírovou vrtací šablonu (součást dodávky detektoru) přiložte na zeď a vrtákem o průměru 6 mm 
vyvrtejte otvory pro hmoždinky, které jsou spolu s upevňovacími šrouby rovněž součástí dodávky 
detektoru. Za použití vrtací šablony rovněž vyznačte na zdi přesné místo, odkud má být vyveden 
přípojovací kabel. 

 

 
 
2. Pomocí imbusového klíče oddělte základnu detektoru a rameno s kloubem. 
 

 
 
3. Prořízněte pryžové těsnění otvoru pro průchod kabeláže a připojovací kabel protáhněte tímto otvorem. 

Základnu detektoru upevněte na zeď. 
 

 
 
4. Vodiče připojovacího kabelu zapojte do příslušných svorek (viz kap. 3-3). 
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5. Rameno s kloubem upevněte zpět na základnu detektoru. 
 

 
 

Upozornění: Při sestavování detektoru postupujte opatrně, aby nedošlo k přiskřípnutí 
nylonové zajišťovací smyčky nebo vašich prstů. 

 
6. Proveďte nastavení detektoru a přezkoušejte jeho funkci. 
 

Upozornění: Po zapnutí napájení detektoru budou červené indikační LED cca. 60 s blikat. 
Tím je signalizován průběh startovací procedury detektoru, po jejímž ukončení je teprve 
detektor normálně funkční. 

 

3-2. Základna detektoru 
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3-3. Popis svorkovnic 

 
 

Poznámky: 
 

1. Sabotážní výstup detektoru by měl být zapojen do nepřetržitě monitorovaného vstupu ústředny EZS. 
2. Poplachový výstup 1  

– pokud je počet výstupů nastaven na 2, indikuje poplachy bližší i vzdálenější části detekční 
charakteristiky 

– pokud je počet výstupů nastaven na 3, indikuje poplachy bližší části detekční charakteristiky (viz 
kap. 5-3) 

3. Poplachový výstup 2 
– pokud je počet výstupů nastaven na 3, indikuje poplachy vzdálenější části detekční charakteristiky 

(viz kap. 5-3) 
 

Výstup Funkce 

Poruchový výstup Výstup indikuje pokusy o zamaskování detektoru. Pokud je těsně před čelní stranu 
detektoru umístěn maskující objekt na více než cca. 20 s, elektronika detektoru 
tento stav vyhodnotí a aktivuje poruchový výstup. 

Výstup je aktivován při otevření předního krytu detektoru. 

Výstup je aktivován při oddělení detektoru a jeho základny. 

Sabotážní výstup 

Detektor je schopen zjistit pokusy o jeho poškození nebo změnu nasměrování. 
Pokud je přední kryt detektoru zavřený, po zapnutí napájení elektronika detektoru 
rozpozná aktuální nasměrování a uloží je do paměti - tato procedura trvá cca. 10 s. 
Pokud pak dojde k úderu do detektoru v horizontálním nebo vertikálním směru 
nebo ke změně nasměrování detektoru, sabotážní výstup bude aktivován. 
Pokud potřebujete upravit nasměrování detektoru, ponechejte napájení zapnuté a 
otevřete přední kryt. Změňte nasměrování detektoru a přední kryt znovu zavřete - 
v průběhu cca. 10 s bude do paměti uloženo nové nasměrování. 

 
 
Délka napájecích vodičů by pro různé průřezy a různá napájecí napětí neměla překročit následující 
hodnoty: 
 

SIP-5030 SIP-100 Průřez napájecích 
vodičů 12 V ss 14 V ss 24 V stř. 12 V ss 14 V ss 24 V stř. 

0,33 mm2 480 m 640 m 1.370 m 410 m 550 m 1.280 m 

0,52 mm2 760 m 1.010 m 2.160 m 650 m 860 m 2.020 m 

0,83 mm2 1.210 m 1.610 m 3.450 m 1.030 m 1.380 m 3.220 m 
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4. Směrování detektoru 
Detektor je možné směrovat v rozmezí ±85° v horizontálním sm ěru a ±10° ve vertikálním sm ěru. Vertikální 
směrování se provádí podle montážní výšky detektoru.  
 

 

 
 

Upozornění: Pokud chcete detektor natočit po směru hodinových ručiček (při pohledu shora), 
povolte nastavovací šroub na pravé straně kloubu. Pokud chcete detektor natočit proti směru 
hodinových ručiček (při pohledu shora), povolte nastavovací šroub na levé straně kloubu. 
Pokud budete postupovat jinak, může být obtížné nebo dokonce nemožné nastavovací šroub 
znovu utáhnout. 

 

 
 

 

4-1. Směrování hlavní detek ční charakteristiky 
 

1. Natočte těleso detektoru v horizontálním směru tak, aby detekční charakteristika pokrývala 
požadovanou oblast. 
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2. Natočte těleso detektoru ve vertikálním směru tak, aby detekční charakteristika pokrývala 

požadovanou oblast. 
 

 

Upozornění: Pokud zeď, na kterou 
detektor instalujete, není svislá, 
potřebný úhel náklonu tělesa 
detektoru může překročit horní nebo 
dolní mez rozsahu daného 
vyznačenými vodítky. V takovém 
případě vždy ověřte pokrytí střežené 
oblasti pomocí zaměřovacího 
hledáčku nebo testeru. Pokud je 
detekční charakteristika nakloněna 
příliš vzhůru nebo dolů, detektor 
může reagovat i na pohyb mimo 
zamýšlenou střeženou oblast nebo 
naopak tato oblast nebude pokryta 
celá. 

 

 
3. Sejměte přední kryt detektoru. 
 

 

 
 
 

Upozornění: Přední kryt je s tělesem 
detektoru spojen nylonovou 
zajišťovací smyčkou, takže by 
nemělo dojít k jeho poškození či 
ztrátě. Kryt nevyklápějte 
nepřiměřenou silou. 

 
 

 
4. K detektoru připevněte zaměřovací hledáček. 
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Poznámky k upevnění hledáčku: 
 

- Upevňovací kolíky hledáčku orientujte tak, aby konvexní část jednoho z kolíků zapadla do zářezu vedle 
příslušného otvoru na přední straně detektoru. Upevňovací kolíky hledáčku pak zasuňte do otvorů. 
 

 
 
- Průsvitku orientujte tak, aby šipka u středového kruhu směřovala vzhůru a orientační značení segmentů 
detekční charakteristiky bylo normálně čitelné. 
 

 
 
- Zasuňte průsvitku do drážek na hledáčku tak, aby zapadla mezi vymezovací nálitky.  
 

 
5. Proveďte horizontální a vertikální nasměrování tělesa detektoru tak, aby v zaměřovacím hledáčku 

byla vidět oblast, která má být detektorem střežena. 
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Poznámky ke směrování detektoru: 
 

Pokud se setkáte s některou z následujících situací, postupujte podle pokynů uvedených v kap. 10. 
 

 
 

 

Upozornění:  
- Zaměřovací hledáček je pomůckou pro správné nasměrování detektoru. 
- Po nasměrování detektoru vždy ověřte pokrytí střežené plochy pomocí průchodových testů. 
- Zaměřovacím hledáčkem se nikdy nedívejte do slunce. 
- Po ukončení práce se zaměřovacím hledáčkem jej uschovejte tak, aby nebyl vystaven 
přímému slunečnímu záření. 

 
6. Utáhněte nastavovací šroub, který jste v průběhu směrování povolili. 
 
7. K detektoru připojte tester pro provádění průchodových testů (volitelné příslušenství) a ověřte pokrytí 

střežené plochy. 
 

 
 

- Pokud je přepínač volby napájení přepnutý do polohy „POWER SUPPLY FROM SENSOR“, bude 
tester po zapojení připojovacího kabelu do konektoru na čelní straně detektoru generovat 
nepřerušovaný tón. 
 

- Jakmile osoba provádějící průchodové testy poprvé vstoupí do střežené oblasti, tester bude 
střídavě generovat silná a slabá pípnutí. 
 

- Jakmile detektor zachytí celou postavu osoby provádějící průchodové testy, tester bude generovat 
silný nepřerušovaný tón. 
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4-2. Směrování vykrývacího detektoru 
 

1. Nasměrujte vykrývací detektor v horizontálním směru. Možný rozsah směrování je -90° až 90°. 
 

 
 
 
 

    

 

               
 

     
2. Nasměrujte vykrývací detektor ve vertikálním směru. Možný rozsah směrování je -3° až 3°. 
 
 

    

 

      

 

 
3. Připojte k detektoru tester pro provádění průchodových testů a ověřte pokrytí příslušného prostoru 

vykrývacím detektorem.  
 

 
 

- Pokud je přepínač volby napájení přepnutý do polohy „POWER SUPPLY FROM SENSOR“, bude 
tester po zapojení připojovacího kabelu do konektoru na čelní straně detektoru generovat 
nepřerušovaný tón. 
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- Jakmile osoba provádějící průchodové testy poprvé vstoupí do střežené oblasti, tester bude 
střídavě generovat silná a slabá pípnutí. 
 

- Jakmile detektor zachytí celou postavu osoby provádějící průchodové testy, tester bude generovat 
silný nepřerušovaný tón. 

 
 

Upozornění: Při provádění průchodových testů dejte pozor, abyste testerem či jeho 
připojovacím kabelem nezakryli vyšrafované části přední strany detektoru (viz předchozí 
obrázek) či jejich část. Toto zakrytí by částečně nebo úplně zamezilo přístupu infračerveného 
záření k detektoru a detektor by se jevil být méně citlivý či by vůbec nedetekoval, takže 
výsledky průchodových testů by byly zkreslené. 

 
 

Má detektor potíže s detekcí pohybu osoby v rámci střežené oblasti?  
1. Nastavte detekční logiku na OR (viz kap. 5-2). Pokud jsou potom výsledky průchodových 
testů v pořádku, po dokončení testů přepněte logiku zpět na AND. 
2. Změňte nastavení citlivosti detekce (viz kap. 5-1). 

 
Potřebujete vymaskovat některé segmenty detekční charakteristiky? 
 

Postup maskování  

SIP-5030 SIP-100 

 

Pokyny 

 

Vzdálenější část 
det. charakteristiky 

Na odpovídající části příslušného 
zrcadla nalepte maskovací přelepky 
(jsou součástí dodávky detektoru) 

 

(maskování není možné) 
 

viz kap. 7 

Použijte maskovací prvky (jsou 
upevněny uvnitř detektoru) 

 

viz kap. 8-1 
 

 

Bližší část det. 
charakteristiky Na odpovídající části příslušného 

zrcadla nalepte maskovací přelepky 
(jsou součástí dodávky detektoru) 

 
 

(maskování není možné)  

viz kap. 8-2 

 
U vykrývacího detektoru není možné maskování provádět. 
 
 
 
 

5. Nastavení detektoru 
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5-1. Nastavení citlivosti detekce 
 

 
 
Detektory SIP-5030 a SIP-100 umožňují nezávisle nastavit citlivost detekce pro bližší část detekční 
charakteristiky, pro vzdálenější část detekční charakteristiky a pro vykrývací detektor. 
 

Pozice přepínače Význam 
 

SH 
Velmi vysoká citlivost - pro aplikace s vyšší úrovní rizik, 
předpokládá se použití systému CCTV 

H Vysoká citlivost - pro aplikace vyžadující zvýšenou citlivost 
detekce 

M  
(tovární nastavení) 

 

Střední citlivost - pro standardní aplikace 

 
 
 

  

L 
Nízká citlivost - pro aplikace s vyšším výskytem rušivých 
vlivů nebo úzkými detekčními zónami 

 

5-2. Nastavení detek ční logiky  (DIP přepínač 1) 
 

 
 
Pyroelementy použité u detektorů SIP-5030 a SIP-100 pracují s párovými segmenty detekční 
charakteristiky, které se skládají ze dvou polovin.  
 

Pozice                    
DIP přepínače 

Nastavení   
parametru 

Popis 

 
 

UP (nahoře) 

 
 

OR 
(tovární nastavení) 

Poplachový výstup detektoru je aktivován, pokud 
detektor zjistí pohyb v jedné polovině některého 
párového segmentu. 
Toto nastavení se doporučuje použít při kontrole 
pokrytí střežené oblasti, po dokončení 
průchodových testů však nastavte logiku AND. 

 

 
 
 

DWN (dole) 

 
 
 

AND 

Poplachový výstup detektoru je aktivován, pokud 
detektor zjistí pohyb následně v obou polovinách 
některého párového segmentu. 
Toto nastavení se doporučuje použít v případě, 
kdy detekce pohybu osob není spolehlivá nebo 
pokud jsou části detekční charakteristiky 
blokovány různými objekty (stromy, budovy atd.). 

 

5-3. Nastavení po čtu výstup ů (DIP přepínač 2) 
 

 
 

Popis Pozice                    
DIP přepínače 

Nastavení   
parametru SIP-5030 SIP-100 

UP (nahoře) 3 výstupy (nepoužito) Samostatné poplachové výstupy 
pro bližší část detekční 
charakteristiky, vzdálenější část 
detekční charakteristiky              
a vykrývací detektor. 

 

DWN (dole) 2 výstupy 
(tovární nastavení) 

(nepoužito) Samostatné poplachové výstupy 
pro bližší + vzdálenější část 
detekční charakteristiky              
a vykrývací detektor. 
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Upozornění: Pokud u detektoru SIP-100 zvolíte samostatný výstup pro vzdálenější část 
detekční charakteristiky, bude délka této části záviset na montážní výšce detektoru.  
Při montážní výšce 4 m bude vzdálenější část detekční charakteristiky pokrývat vzdálenost 
cca. 35 až 100 m od detektoru, při montážní výšce 2,3 m pak cca. 20 až 100 m od detektoru. 

 

5-4. Nastavení poplachové prodlevy  (DIP přepínače 3 a 4) 

 
 
Detektory SIP-5030 a SIP-100 umožňují nastavení poplachové prodlevy (4 různé hodnoty), tj. časového 
intervalu, po který nebude poplachový výstup funkční. 
Pokud tedy např. nastavíte poplachovou prodlevu na 30 s, poplachový výstup nebude při pohybu 
narušitele v detekční zóně aktivován po dobu 30 s od předchozí aktivace. Po vypršení poplachové 
prodlevy (klid v detekční zóně po dobu min. 30 s) je v případě dalšího pohybu narušitele v detekční zóně 
poplachový výstup  ihned aktivován. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Detekční charakteristika 
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Upozornění: Pokud u detektoru SIP-100 zvolíte samostatný výstup pro vzdálenější část 
detekční charakteristiky, bude délka této části záviset na montážní výšce detektoru.  
Při montážní výšce 4 m bude vzdálenější část detekční charakteristiky pokrývat vzdálenost 
cca. 35 až 100 m od detektoru, při montážní výšce 2,3 m pak cca. 20 až 100 m od detektoru. 

 
 
 

7. Maskování vzdálen ější části detek ční charakteristiky 
 

 
 

Upozornění: Aby nedošlo k pádu krytky optiky detektoru na zem, je krytka s tělesem 
detektoru spojena zajišťovací nylonovou smyčkou. Při vyklápění krytky nepoužívejte 
nadměrnou sílu. 

 
Vyklopení krytky optiky: 
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Pokud potřebujete vymaskovat některý ze segmentů vzdálenější části detekční charakteristiky, pomocí 
pinzety (součást dodávky detektoru) opatrně nalepte příslušnou maskovací přelepku (rovněž součást 
dodávky detektoru) na část zrcadla odpovídající tomuto segmentu. 
 

 
 
 
 

8. Maskování bližší části detek ční charakteristiky 
 

8-1. Maskování pomocí maskovacích prvk ů 
 

 
 
Po stranách zrcadlo pro bližší část detekční charakteristiky jsou připraveny 2 maskovací prvky – jeden při 
levé straně a druhý při pravé straně zrcadla. Tyto maskovací prvky umožňují jendoduše provést 
vymaskování segmentů v této části detekční charakteristiky pouhou změnou jejich pozice. 
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Upozornění: Pomocí maskovacích prvků je možné vymaskovat pouze vnější segmenty 
detekční charakteristiky. Pro maskování ostatních segmentů je nutné použít maskovací 
přelepky (viz kap. 8-2). 

 

 
 

 
 
 

8-2. Maskování pomocí maskovacích p řelepek 
 

Pokud potřebujete vymaskovat některý ze segmentů bližší části detekční charakteristiky, pomocí pinzety 
(součást dodávky detektoru) opatrně nalepte příslušnou maskovací přelepku (rovněž součást dodávky 
detektoru) na část zrcadla odpovídající tomuto segmentu. 
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9. Finalizace nastavení detektoru 
 

 
 
Pokud jste dokončili nasměrování a nastavení detektoru, pevně utáhněte všechny nastavovací šrouby, 
které jste v průběhu směrování detektoru povolili. Nakonec utáhněte i zajišťovací šroub. 
 

 
 

Upozornění: Pokud budete chtít upraviit nasměrování detektoru, vždy nejprve povolte 
zajišťovací šroub. Pokud byste chtěli měnit pozici tělesa detektoru bez povolení zajišťovacího 
šroubu, může dojít k poškození kloubu. 

 
Upozornění: Před nasazením předního krytu detektoru vsuňte obě nylonové zajišťovací 
smyčky dovnitř tělesa detektoru. Pokud by smyčka byla skřípnuta mezi přední kryt a okraj 
tělesa detektoru, může dovnitř tělesa detektoru natéci voda. 
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10. Řešení nestandardních situací 

10-1. Veřejný chodník nebo silnice na okraji detek ční zóny 
 

Cíl: Omezit velikost detekční zóny tak, aby veřejný chodník nebo silnice vedly mimo ni. 
 
1. Překontrolujte, zda je ukazatel náklonu detektoru namířen do prostoru mezi oběma vodítky (viz kap.   

4-1). 
 
2. Pomocí zaměřovacího hledáčku a průsvitky ověřte, zda některý ze segmentů detekční charakteristiky 

nezasahuje do veřejného chodníku či silnice. 
 
3. Pokud detekční zóna zasahuje za veřejný chodník nebo silnici, za použití zaměřovacího hledáčku 

změňte náklon tělesa detektoru.  
Postupujte však opatrně – ukazatel náklonu by neměl mířit příliš daleko od prostoru vymezeného 
oběma vodítky. 

 

Pokud se ukazatel náklonu nadměrně vzdálí od prostoru mezi vodítky: 

• U detektoru SIP-5030 vymaskujte pomocí maskovacích přelepek příslušné segmenty 
vzdálenější části detekční charakteristiky. Za určitých okolností může být nezbytné vymaskovat 
také některé segmenty bližší části detekční charakteristiky (viz kap. 8). 

• U detektoru SIP-100 není možné není možné vymaskování provést. 
 
4. Za použití testeru AWT-3 proveďte ověření, zda pohyb osoby po chodníku nebo auta po silnici není 

detekován. 
 

Upozornění: Detektory SIP neumožňují zároveň použít zaměřovací hledáček i tester. Tester 
se připojuje do konektoru, který je hledáčkem nasazeným na detektor překrytý. 

 
Upozornění: Pokud je povrchová teplota pohybujícího se objektu výrazně odlišná od teploty 
pozadí, detektor může vykazovat větší dosah. 

 
 

Upozornění: Zdroj tepla umístěný mimo detekční zónu může být příčinou planých poplachů 
způsobených odrazem tepelného záření od země. Mezi povrchy, které nejlépe tepelné záření 
odrážejí, patří vodní plochy, vlhké cesty, hladký beton nebo asfalt. 
Pokud je zdroj tepla silný nebo odrazivost povrchu vysoká, detekční dosah detektoru se 
může prodloužit a mohou tak být detekovány i objekty pohybující se mimo vlastní detekční 
zónu. Umístění detektoru a velikost detekční zóny tedy volte i s ohledem na povrch země 
v rámci střeženého objektu. 
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10-2. Vegetace pohybující se v rámci detek ční zóny 
 

Cíl: Upravit velikost detekční zóny tak, aby nepokrývala oblasti s vegetací, jež se může 
pohybovat vlivem větru. 

 
1. Překontrolujte, zda je ukazatel náklonu detektoru namířen do prostoru mezi oběma vodítky (viz kap.   

4-1). 
 
2. Pomocí zaměřovacího hledáčku a průsvitky ověřte, zda některý ze segmentů detekční charakteristiky 

nezasahuje do oblasti s vegetací (stromy, keře, tráva), která se za větrného počasí může pohybovat. 
 
3. Pomocí testeru AWT-3 ověřte odezvu detektoru na stav bez pohybu narušitele. V případě potřeby 

upravte detekční zónu tak, aby nezasahovala do problematických oblastí. 

Pokud se výška tónu generovaného testerem mění, v rámci detekční zóny musí být patrný nějaký 
pohyb (např. vegetace). 

 
4. Pomocí testeru se pokuste identifikovat část detekční zóny, ve které dochází k pohybu. Otočným 

přepínačem na testeru můžete přepínat indikaci aktivity ze vzdálenější části detekční zóny, z bližší 
části detekční zóny nebo vykrývacího detektoru. 

 
5. Pomocí zaměřovacího hledáčku se pokuste identifikovat segment detekční charakteristiky pokrývající  

místo, kde dochází k pohybu. 
 
6. Vymaskujte příslušný segment (příslušné segmenty) detekční charakteristiky: 

• U detektoru SIP-5030 můžete pomocí maskovacích přelepek vymaskovat příslušné segmenty 
vzdálenější části detekční charakteristiky. V případě nutnosti vymaskovat také některé segmenty 
bližší části detekční charakteristiky použijte maskovací prvky nebo přelepky (viz kap. 8). 

• U detektoru SIP-100 není možné není možné vymaskování provést. Pokuste se tedy změnit 
nasměrování detektoru tak, aby jeho detekční charakteristika nezasahovala do oblasti 
s pohybem vegetace. 

 
7. Pomocí testeru AWT-3 znovu ověřte odezvu detektoru na stav bez pohybu narušitele. Pokud se výška 

tónu generovaného testerem nemění nebo se mění jen velmi málo, je možné nastavení detektoru, 
dokončete nastavení detektoru. 

 
Upozornění: Detektory SIP neumožňují zároveň použít zaměřovací hledáček i tester. Tester 
se připojuje do konektoru, který je hledáčkem nasazeným na detektor překrytý. 

 
 
 
 

11. Indika ční LED 
 
 

 
 
 

Stav detektoru Stav indikačních LED 

Startovací procedura detektoru LED střídavě blikají 

Klidový stav detektoru Žádná LED nesvítí 

Poplach hlavního detektoru Svítí levá LED 

Poplach vykrývacího detektoru Svítí pravá LED 
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Stav detektoru Stav indikačních LED 

Startovací procedura detektoru LED střídavě blikají 

Klidový stav detektoru Žádná LED nesvítí 

Poplach ve vzdálenější části Svítí levá LED 

Poplach v bližší části Svítí prostřední LED 

Poplach vykrývacího detektoru Svítí pravá LED 

 
 
 

12. Technické specifikace 
 
Model SIP-5030 SIP-100 

   Princip detekce pasivní infračervený 

Detekční charakteristika vějíř, 50 x 30 m záclona, 100 x 3 m 

Hlavní detektor 100 28  

Počet segmentů 
Vykrývací detektor 36 

Montážní výška 2,3 - 4,0 m 

Napájecí napětí 11 - 16 V ss / 22 - 26 V stř. 

Odběr proudu max. 40 mA (12 V ss) 
max. 75 mA (24 V stř.) 

max. 45 mA (12 V ss) 
max. 80 mA (24 V stř.) 

Poplach hlavního detektoru – 
vzdálenější část 

 

červená LED 

Poplach hlavního detektoru – 
bližší část 

 

 

červená LED 
 

červená LED 

 
 
Indikace 

Poplach vykrývacího detektoru červená LED 

Doba aktivace poplachových výstupů cca. 2 s 

Startovací procedura detektoru cca. 60 s 

Počet poplachových výstupů 2 volitelně 2 / 3 

Poplachová prodleva nastavitelná 0 / 15 / 30 / 60 s 

Interní detekční logika volitelná AND / OR 

Hlavního detektor – 
vzdálenější část 

 

NO+NC, max. 28 V ss / 200 mA 

Hlavního detektor –           
bližší část 

 
NO+NC, max. 28 V ss / 200 mA 

 

NO+NC, max. 28 V ss / 200 mA 

 

 

Poplachové výstupy 

Vykrývací detektor NO+NC, max. 28 V ss / 200 mA 

Sabotážní výstup NC, max. 28 V ss / 100 mA 

Poruchový výstup NC, max. 28 V ss / 200 mA 

Citlivost detekce nastavitelná nízká / střední / vysoká / velmi vysoká 

Bez vestavěného vyhřívání  -25°C až +60°C 
 

Rozsah pracovních 
teplot S vestavěným vyhříváním -40°C až +60°C 

Krytí IP65 (těleso detektoru) / IP55 (základna) 

Rozměry 271 x 102 x 290 mm 

Hmotnost 1,6 kg 

 
 
Standardní příslušenství 

upevňovací šrouby, vrtací šablona, 
6-hranný klíč, sada maskovacích 
přelepek, pinzeta, pryžové fixační 
bloky, průsvitka s rozložením 
segmentů det. charakteristiky, 
instalační návod 

upevňovací šrouby, vrtací šablona, 
6-hranný klíč, průsvitka s rozložením 
segmentů det. charakteristiky, 
instalační návod 

 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené technické specifikace bez předchozího upozornění. 
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Rozměry: 
 

 
 

Volitelné p říslušenství: 
 
AWT-3  –  akustický tester pro provádění průchodových testů 

AVF-1  –  zaměřovací hledáček 

SIP-MIDIHOOD  –  stříška pro zvýšenou ochranu detektoru proti slunci a sněhu 

SIP-HU  –  vyhřívací jednotka 
 
 
 

Poznámka: 

Tento výrobek je ur čen pro detekci pohybujících se osob p ři neoprávn ěném vniknutí do st řeženého prostoru 
a nezajiš ťuje ochranu proti krádeži. Výrobce ani dodavatel to hoto výrobku proto nenesou žádnou 
odpov ědnost za škody zp ůsobené v d ůsledku krádeže či jiné následky.  

 
 
 

ADI 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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