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1 POPIS 
Detektor pracuje s infračervenou pasivní technologií. Je kompatibiní s 
bezdrátovými systémy ústředen Domonial, Vista a Gaalxy Dimension (C079).  

2 MONTÁŽ A INSTALACE 

 

                                          
 
                       Nesměrovat detektor proti: 
 
Požadavky na montáž 
• Instalovat do výšky 2.3 – 2.7m. 

• Vyvarovat se dopadu přímého nebo odraženého slunečního světla. 

• Zaměřit detektor směrem od okna a od otopných/chladicích  zařízení. 

• Nezakrytý výhled detektoru na chhráněný prostor. 

• Síla signálu v místě instalace minimálně na úrovni 2 (10 je maximum). 

 
Instalace detektoru 
• Odšroubovat pojistný šroub (je-li instalován a malým šroubovákem, 

zatlačním na pojistnou západku je možné opatrně sejmout přední kryt 
detektoru. 

 
 
• Zatlačit na pojistnou západku desky plošného spoje směrem ven a 

vyjmout desku z krytu detektoru.  

 
• Namontovat zadní část krytu detektoru na zeď nebo do rohu.pokud je 

použit montářní držák, postupujte podle instrukcí dodávaných s držákem. 
• Vložit desku plošného spoje zpět do zadní části krytu detektoru. 
Poznámka: Při rohové motáži nebude možné požít sabotážní kontakt proti 
odtržení od zdi. 

3 REGISTRACE DETEKTORU  
• Vložit baterii do detektoru (respektovat správnou polaritu). 

• Při použití v systému Galaxy se starším modulem C077 (komunika ční 
formát V2)  je třeba během vkládání baterie do detektoru držet stisknutý 
sabotážní mikrospínač. Registrace do systému se provádí následným 
aktivací sabotážního mikrospínače (před aktivací mikrospínače musí být 
systém nastaven do stavu, kdy očekává na zvolené adrese vyslání 
sériového čísla detektoru). Popis způsobu nastavení ústředny do stavu 
očekávání vyslání sériového čísla je podrobně popsán v instalačním 
manuálu ústředny. 

• Při použití v systému Galaxy Dimension s modulem C079 (komunika ční 
formát Alpha)  je postup následující. Nejprve vložíme baterii do detektoru a 
až po vložení baterie aktivujeme sabotážní mikrospínač. 

• V definitivním umístění je vyžadována síla signálu alespoŇ 2/10 (20%). 

Poznámka: Při použití nesprávného typu baterie existuje riziko 
exploze. Je nezbytné používat pouze baterie doporu čené výrobcem 
detektoru.        

4 KONFIGURACE DETEKTORU 

 

 
Poznámka: Šedá políčka zobrazují tovární nastavení. 
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5 NASTAVENÍ CITLIVOSTI A TESTOVÁNÍ 
• Nastavit odpovídající citlivost (je popsáno dále v textu) a vrátit přední 
část krytu. Jakmile přestane blikat LED detektoru, začít s průchodovým 
testem. Při průchodu detekovanou oblastí indikuje LED detektoru pohyb a 
přenos poplachové informace. 
• Dosah detektoru závisí na více okolnostech – druh oblečení, pozadí a 
teplotě okolí. Je vhodné prověřit  průchodovým testem spolehlivé pokrytí 
pravděpodobné trasy narušitele. 

 
Nejnižší citlivost:  3 -5 kroků (nízká citlivost a čítač impulsů na 2) . 

 
Nízká citlivost:  2 -4 kroky (vysoká citlivost a čítač impulsů na 2) . 

 
Střední citlivost:  1 -3 kroky (nízká citlivost a čítač impulsů na 1). 

 
Vysoká citlivost:  1 -2 kroky (vysoká citlivost a čítač impulsů na 1) . 
Poznámka:  Doporučené nastavení pro aplikace kde je očekáváno, že 
narušitel bude překonávat v hlídaném prostoru pouze krátkou trasu. 
Doporučeno pro aplikace s požadavkem na vyšší bezpečnost . 
 

6 PRAVIDLA PRO MONTÁŽ DETEKTORU     
IRPI800M je navržen pro použití ve vnitřním prostředí.Může být montován na 
zeď nebo do rohu, případně s využítím montážního držáku. Je třeba zajistit 
nezakrytý výhled detektoru na chráněnou oblast, směrem od okna  a směrem 
od topných/chladicích zařízení v místnosti. Teplota okolí v místě instalace 
detektoru by měla být podobná teplotě okolí chráněné oblasti. Je nepřípustné, 
aby na detektor dopadalo přímé nebo odražené sluneční světlo. 

7 SABOTÁŽNÍ SPÍNAČE             

IR800M je osazen sabotážním kontaktem N/C , který je rozpojen při sejmutí 
předního krytu detektoru.  

IR800M je osazen taktéž sabotážním kontaktem detekujícím odtržení 
detektoru od zdi. Pokud má být použit , je třeba odstranit záslepku, která jej 
vyřazuje z činnosti  (obrázek v kap.2). Místo záslepky je třeba zašroubovat do 
zdi v místě kde byla záslepka šroub tak, aby jeho hlava byla 6mm nad 

povrchem zdi. Po intalaci zadní části krytu detektoru a vložení desky plošného 
spoje by mělo dojít k sepnutí mikrospínače sabotážního okruhu. 

  

8 FUNKCE LED 

S3 = ON LED je zakázána, LED = OFF LED je zakázána a je fukční po dobu 
10 minut po uzavření přední části krytu detektoru ( doba 10 minut je určena 
pro pochůzkový test detektoru). 

          
Každým sejmutí a opětným vrácením předního krytu je na 10 minut povolena 
LED i při S3=ON. 

 

9 TEST POCHŮZKOU 

Po připojení napájení k detektoru probíhá po dobu 2.5 min. jeho „zahřívání”. 
Po ukončení procesu „zahřívání”, je-li uzavřen přední kryt,  běží doba 10min 
pro test pochůzkou. Po tuto dobu je každá detekce signalizována LED a 
vyslána do ústředny. Kdykoliv lze otevřením a uzavřením předního krytu 
detektor nastavit  do testu pochůzkou.  

10 VYBITÁ BATERIE 
Detektor vyšle zprávu o selhání baterie do ústředny a pracuje ještě po dobu 
jednoho týdne. Po tuto dobu lze vyměnit baterii detektoru bez selhání funkce   
( pokud se tak nestane dojde k výpadku supervizního signálu a ústředna 
signalizuje ztrátu komunikace s detektorem). 
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11 MASKOVÁNÍ ČOČKY 
Je-li zapotřebí  odstínit určité segmenty zorného pole detektoru, lze použít 
přiloženou masku umožňující zaslepit vybrané segmenty čočky. Je-li 
požadován poze pohled dolů, lze zamaskovat celou čočku. Při maskování 
čočky postupujeme následovně: 

•  Otevřít detektor a vyjmout čočku (viz předchozí text 4).  
• Vybrat požadované segmenty a zamaskovat je odpovídajícími částmi 
přiložené masky přes vnitřní stranu čočky. 
• Použít masku K9855 pro dlouhý, střední a krátký dosah na čočce  pro 
vysokou bezpečnost (volitelná). 

 

13 VYZAŘOVACÍ DIAGRAMY 
Horizontální vyzařovací diagram 

 
Vertikální vyzařovací diagram 

Poznámka: Dosah, uváděný na obrázku, nemusí odpovídat 
maximálnímu dosahu v konkrétní aplikaci. Skutečnou hodnotu 
dosahu je nutné ověřit pochůzkovým testem. 

 
PARAMETRY 
Dosah:   11 m x 12 m  

Baterie:   1x CR123A lithová baterie  
Upozornění pro výměnu a manipulaci s bateriemi.  Při nesprávném zacházení s bateriemi 
existuje riziko exploze , požáru nebo popálení. Baterii nelze nabíjet, demontovat, 
vystavovat teplotám nad 100°C nebo spalovat.  P ři výměně bateriií je třeba postupovat 
opatrně – používát pouze nové , nepoškozené baterie  a vkládat je do čidla tak, aby byla 
dodržena správná polarita baterií.  Pokud jsou baterie poškozené, je nutné je neprodleně 
vyměnit a zlikvidovat bezpečným způsobem (dle instrukcí výrobce baterií) a v souladu s 
místními předpisy pro nakládání s odpadem tohoto typu.   

Životnost baterií (v letech, minimáln ě):  V2GY: 3;  Alpha: 4,5  

Klidový odb ěr:  25µA 

Maximální odb ěr:  45mA 

Pracovní kmito čet vf části :  868 MHz 

Typ modulace:   úzkopásmová, FM 

Supervize: 18 min Alpha, 9 min  V2 GY 

Dosah vf části ve volném prostoru:   2000m 

PIR – imunita proti bílému sv ětlu:   6,500 Lux typical 

Filtr – zá řivkové osv ětlení:   50 Hz  

Pracovní & Skladovací teplota:   -10° to 55° C & :  -20° to 70° C 
0% - 95% relativní vlhkost (nekondenzující) 

Teplotní kompenzace:   dvojí hrana 

Citlivost:  nastavitelná ve čtyřech stupních 

PIR – detekční  pole:  duální PIR element 
Čočka s vyšší bezpečností (P/N 5-532-477) 
  22 zón s dlouhým dosahem 12 středních zón 
  6 zón krátkého dosahu 4 zóny s pohledem dolů 

Sabotážní kontakty:  přední kryt + odtržení od zdi 

Rozměry:   11.2cm x 6cm x 4cm 

Hmotnost:  84 g;   Včetně balení: 131 g  

Balení obsahuje: 1ks baterie, 1ks maska čočky (K9855), pojistný šroubek 
předního krytu detektoru. 

Příslušenství:   
Montážní držáky – 
  SMB-10 Otočný montážní držák (P/N 0-000-110-01) 
  SMB-10C Stropní otočný montážní držák (P/N 0-000-111-01)  

Vyhovuje:    
CE  ,    PD6662,     EN60065,     INCERT,    NFA2P 
EN 50131-1 a  TS 50131-2-2, Security Grade 2, Environmental Class II. 

 
Poznámky : 
• Pro “High security” instalace odpovídající  TS 50131-2-2 použít “High 

security” čočku, nastavit vysokou citlivost, použít pojistný šroubek 
předního krytu a montovat do 2,3m. 

 

 
 
 
Prohlášení o shodě k tomuto produktu je na našich webových stránkách,  
http://www.adiglobal.cz//iiWWW/cz/produkty110.nsf/wp/domu .  
Pro jakékoliv další informace týkající tohoto výrobku, prosím kontaktujte:    
ADI Global Distribution 
Havránkova 33 
619 00  Brno - Dolní Heršpice 
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