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1 O tomto manuálu
Před instalací a používání jednotky nejdříve pozorně 
čtěte tento manuál.

1.1 Typografická konvence

NEBEZPEČÍ! 
Emise viditelného a infračerveného světla. 
Může být nebezpečné pro oči. Věnujte 
pozornost indikátorům

NEBEZPEČÍ! 
Velmi vysoké nebezpečí 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Jestliže není uvedeno jinak, odpojte zdroj 
napájení před provedením jakékoliv 
operace.

NEBEZPEČÍ! 
Horký povrh. 
Vyvarujte se dotyku. Povrchové plochy 
osvětlení jsou horké a v případě dotyku s 
nimi může dojít k poranění.

UPOZORNĚNÍ! 
Středně vysoké nebezpečí. 
Tato operace je velmi důležitá, aby systém 
fungoval správně. Přečtěte si prosím 
popsaný postup velmi pečlivě a postupujte 
dle instrukcí.

INFO 
Popis specifikace systému 
Doporučujeme důsledné přečtení této části 
za účelem pochopení následujících částí

2 Poznámky k autorskému 
právu a informace o 
ochranných známkách
Uvedené názvy produktů nebo společností jsou 
ochrannými známkami nebo registrovanými 
ochrannými známkami.

3 Bezpečnostní pravidla
Nedívejte se přímo do světla když je 
zapnuté. Může být nebezpečné pro oči.

Infračervené LED světlo vyzařuje viditelné 
světlo vysoké intenzity. V souladu s 
normou EN62471/IE62471 je zařízení 
klasifikováno jako zařízení z rizikové 
skupiny č.2, kdy překračuje hodnoty 
skupiny. Riziko újmy je závislé na tom, jak 
je produkt nainstalován a používán. Pro 
instalaci postupujte dle tohoto manuálu. Za 
žádných okolností neotevírejte kryt světla. 
Nedívejte s přímo do světla pomocí optické 
čočky. Nebezpečná doba expozice: 88.1s. 
Nebezpečná vzdálenost (NV): 200mm.

Obr. 1 Infračervené světlo.

RISK GROUP 2
CAUTION: IR emitted 
from this product. 
Avoid eye exposure. 
Use appropriate 
shielding or eye 
protection.

ATTENTION: IR sont 
émis par ce produit. 
Éviter toute exposition 
des yeux. Utiliser un 
blindage approprié ou 
une protection oculaire.

GROUPE DE RISQUE 2
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Osvětlení s bílými LED diodami emituje 
viditelné světlo vysoké intenzity. V souladu 
s normou EN62471/IE62471 je zařízení 
klasifikováno jako zařízení z rizikové 
skupiny č.2, kdy překračuje hodnoty 
skupiny. Riziko újmy je závislé na tom, jak 
je produkt nainstalován a používán. Pro 
instalaci postupujte dle tohoto manuálu. Za 
žádných okolností neotevírejte kryt světla. 
Nedívejte s přímo do světla pomocí optické 
čočky. Nebezpečná doba expozice: 20.8s. 
Nebezpečná vzdálenost (NV): 200mm.

Obr. 2 Bíle světlo.

Během normální činnosti může povrch 
světla dosáhnout vysokých teplot. 
Nedovolte přímému kontaktu se světlem 
a umístěte přístroj na místo nedostupné 
pro laiky. Před dotykem světlo vypněte a 
vyčkejte alespoň 10min než vychladne.

RISK GROUP 2
CAUTION: Possibly 
hazardous optical radiation 
emitted from this product. 
Do not stare at operating 
lamp. May be harmful to 
the eye.

ATTENTION: Des 
rayonnements optiques 
dangereux peuvent être émis 
par ce produit. Ne pas regarder 
la lampe directement. Peut 
être dangereux pour les yeux.

GROUPE DE RISQUE 2

UPOZORNĚNÍ! Zařízení musí být 
instalováno pouze a výhradně 
kvalifikovanými technickými pracovníky.

• Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost 
za škody způsobené nesprávným použitím 
zařízení zmíněného v tomto manuálu. Navíc si 
výrobce vyhrazuje právo na změnu obsahu bez 
předchozího upozornění. Dokumentace v tomto 
manuálu byla shromážděna s nejlepším úmyslem. 
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za použití 
tohoto zařízení. Totéž lze říci o jakékoliv osobě 
nebo společnosti, která se podílela na tvorbě a 
výrobě tohoto manuálu.

• Před zahájením jakékoliv činnosti se ujistěte, že 
napájecí zdroj je odpojen.

• Nepoužívejte kabely, které se zdají být opotřebené 
nebo staré.

• Nikdy, za žádných okolností neprovádějte změny 
nebo zapojení, které nejsou uvedeny v této 
příručce. Nesprávné používání spotřebiče může 
způsobit vážné nebezpečí, riskujete bezpečnost 
personálu a instalace.

• Používejte pouze originální náhradní díly. 
Neoriginální náhradní díly mohou způsobit požár, 
elektrické výboje či jiné nebezpečné události.

• Před samotnou instalací zkontrolujte dodané 
součástky a ujistěte se, že odpovídají Vámi 
objednané specifikaci. Toto můžete provést 
pomocí identifikačních štítků na zboží. (4.2 
Označení produktu, strana 5).

• Tento produkt je třídy A. V domácím prostředí 
může tento produkt způsobovat rušení rádiových 
vln. V tomto případě může být požadováno aby 
uživatel přijal odpovídající opatření.
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4 Obeznámení
4.1 Popis produktu a typové 
označení
GEKO nasvítí celou scénu rovnoměrně, eliminuje 
přesvětlená a podexponovaná místa, a zajistí 
bezkonkurenční noční snímky a bezpečnou ostrahu 
areálu. Vysoce efektivní odvod tepla zajišťuje u LED 
diod maximální životnost a ochranu proti přehřátí, 
zatímco přední sklo vyrobené ze speciálního 
technopolymeru zajišťuje vysokou propustnost 
infračerveného světla. (provedení s bílým světlem 
obsahuje průhledné sklo). Světla GECO jsou chráněná 
proti elektrostatickému výboji.

Světlo může napájené 12 až 24 VDC nebo 24 VAC.

Napájecí zdroj ve voděodolné krabici ve verzi 230 
VAC nebo 120 VAC je dostupný jako příslušenství pro 
jedno nebo dvě světla.

Osvětlení GECO je dodávané s držákem na zeď 
umožňující vertikální a horizontální rotaci. Světlo 
může být taktéž uchycené na venkovní kryt kamery 
použitím držáku OSUPPIR.

Infračervené osvětlení GECO garantuje životnost 5 
let, zatímco pro GECO osvětlení s bílým světlem je 
životnost 2 roky.

4.2 Označení produktu
Podívejte se na štítek umístěný na produktu.

5 Příprava zařízení pro 
použití

Jakékoliv změny, které nejsou výslovně 
schválené výrobcem způsobí ztrátu záruky.

5.1 Rozbalení a obsah
5.1.1 Vybalení
Pokud je výrobek dodán, ujistěte se, že balík je 
neporušený, a že neexistují žádné známky toho, že 
spadl nebo byl poškrábán.

Pokud jsou na zboží zjevné známky poškození, 
kontaktujte dodavatele.

Uchovávejte obal pro případ, že bude muset poslat 
zboží na opravu.

5.1.2 Obsah
Zkontrolujte, zda obsah odpovídá seznamu materiálu, 
jak je uvedeno níže:

• Světlo s konzolí

• Konzole na montáž na stěnu

• Návod k obsluze

5.2 Bezpečná likvidace 
obalového materiálu
Balící materiál může být recyklován. Instalační technik 
bude zodpovědný za třídění materiálu k likvidaci v 
souladu s platnou legislativou.

Při vracení vadného výrobku lodní dopravou 
doporučujeme používat originální balení
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6 Montáž a instalace
Během normální činnosti může povrch 
světla dosáhnout vysokých teplot. 
Nedovolte přímému kontaktu se světlem 
a umístěte přístroj na místo nedostupné 
pro laiky. Před dotykem světlo vypněte a 
vyčkejte alespoň 10min než vychladne.

Nezírejte přímo světla ze vzdálenosti menší 
než 1,7m.

Montáž a údržba musí být provedena pouze 
kvalifikovaným personálem.

6.1 Montáž
Připevněte vrchní konzoly (01) ke světlu  za pomocí 
dodaných šroubů a podložek (02).

01

02

02

Obr. 3

6.2 Montáž
6.2.1 Montáž světla na stěnu

Pozici umístění osvětlení lze změnit 
kdykoliv během instalace.

Obr. 4

Připevněte držák podle vyobrazení na obrázku. 
Dostatečně utáhněte šrouby pro uchycení do zdi.

Obr. 5
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Zkompletujte osvětlení s držákem pomocí dodaného 
šroubu, matice a těsnění.

Obr. 6

Nastavte vertikální a horizontální sklon osvětlení 
nastavením dvou upevňovacích šroubů.

Obr. 7

Rozsah výsledného osvětlení zkontrolujte na 
monitoru. Dotáhněte všechny šrouby.

6.2.2 Instalace světla na venkovní kryt 
(sada OSSUPPIR)
Připevněte plát (01) mezi spodní část krytu (02) a 
konzoly (03) za použití dodaných šroubů.

02

01

04

03

Obr. 8

Připevněte světlo (včetně konzole) za použití matice 
a podložky.

Obr. 9

Nastavte vertikální a horizontální sklon (Obr. 7, strana 
7).

Rozsah výsledného osvětlení zkontrolujte na 
monitoru. Dotáhněte všechny šrouby.

6.2.3 Připojení

Napájení a 
řízení

Fotobuňka Regulace prahu 
zapnutí

Obr. 10
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6.2.4 Nastavení prahu pro senzor 
stmívání
Světlo má integrovaný senzor stmívání, který 
umožňuje automatické zapnutí a vypnutí v daných 
světelných podmínkách.

Hodnota úrovně světla na senzoru stmívání je 
továrně nastavena na přibližně 50lx (vhodné pro 
většinu instalací) Chcete-li změnit nastavení senzoru 
stmívání, povolte zátku na zadní straně světla a 
pokračujte s nastavením pomocí šroubováku.

Otočením potenciometru ve směru hodinových 
ručiček se změna na noční režim provede při větší 
světelné hodnotě. Otočením potenciometru proti 
směru hodinových ručiček se provede změna na 
noční režim při nižší světelné hodnotě.

Obr. 11

Vyčkejte na správný jas před samotným zapnutím 
světla. Otáčejte potenciometrem pomalu dokud se 
LED dioda vedle potenciometru nerozsvítí. Jakmile 
byla prahová hodnota aktivace byla dosažena (LED 
dioda svítí), otáčejte potenciometrem pomalu v 
opačném směru.

Je-li nastavení dokončené, ujistěte se, zda 
je zajištěné dostatečné utěsnění pevným 
utažením krytky.

Je-li zapínání světla nastaveno automaticky 
pomocí vestavěného spínače citlivého 
na světlo, ujistěte se, zda jsou kabely pro 
vzdálené ovládání (zelený a červený) v 
napájecím kabelu zaizolované.

6.2.5 Vypnutí senzoru stmívání
Nastavením jasu na minimum zakážete automatické 
zapínání lampy (otočte potenciometrem protisměru 
hodinových ručiček). Pomocí tohoto nastavení 
může být osvětlení zapnuto pouze sepnutím 
telemetrického kontaktu jestliže je systém vybavený  
centrálním spínačem citlivým na světlo nebo dálkově 
ovládaným  kontaktem.

6.2.6 Napájecí a ovládací kabel
Osvětlení je dodávané s napájecím a ovládacím 
kabelem dlouhým 2m.

Napájecí kabely (bílá, černá): Světlo může být 
napájené buď 24 VAC/VDC nebo 12 VDC. Napájení 
připojte k černému a bílému kabelu. (bílá e černá, 
polarita není důležitá). Pro zajištění správné činnosti 
se prosím podívejte na tabulky rozdělené podle typu 
napájení a typu instalovaného světla. (6.2.7 Technická 
specifikace kabeláže, strana 9).

Z důvodů zabránění nesprávné činnosti 
lze ke každému zdroji napájení připojit 
maximálně dvě světla.

Kabely vzdáleného ovládání (telemetrie), zelený 
a červený: Ovládací kabel (telemetrie) umožňuje 
zapnout osvětlení vzdáleně pomocí suchého 
kontaktu použitého mezi konci zeleného a červeného 
drátku. Pro správnou funkci se ujistěte, zda je 
fotobuňka vypnuta. (6.2.5 Vypnutí senzoru stmívání, 
strana 8). Uzavřením kontaktu světlo zapnete. 
Otevřením kontaktu světlo vypnete.
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6.2.7 Technická specifikace kabeláže
V závislosti na typu světla (Low nebo High Power) 
a  na napájecím napětí, platí následující maximální 
délky pro napájecí vodiče (pro připojení k černému a 
bílému páru vodičů).

SPECIFIKACE KABELÁŽE (12VDC)

Průřez 
kabelu

AWG Maximální délka

Low power světlo High power světlo

0.5mm² 20 10m 6m

0.75mm² 18 16m 9m

1mm² 17 22m 12m

1.5mm² 16 32m 18m

Tab. 1

SPECIFIKACE KABELÁŽE (24VAC/VDC)

Průřez 
kabelu

AWG Maximální délka

Low power 
světlo

High power 
světlo

0.34mm² 22 25m 15m

0.5mm² 20 40m 22m

0.75mm² 18 60m 35m

1.5mm² 16 120m 70m

Tab. 2

Pro připojení telemetrického kabelu (zelený a 
červený) použijte vodič s minimálním průřezem 
0,34mm² (AWG22) o maximální délce 200m.

7 Likvidace odpadu
Tento symbol pro recyklaci odpadu platí 
pouze v zemích EU a nelze ho použít v 
jiných částech světa.

Váš produkt je navržen a vyroben z vysoko kvalitních 
materiálů a komponentů, které mohou být 
recyklované a znovu použité.

Tento symbol značí elektrické a elektronické zařízení, 
které by mělo být na konci jejích životnosti mělo být 
zlikvidováno odděleně od domovního odpadu.

Prosím zlikvidujte toto zařízení ve vašem místním 
středisku sběrných odpadů nebo v recyklačním 
centru.

V Evropské unii existují sběrná místa pro použité a 
elektronické výrobky.

8 Řešení problémů
8.1 Kontrola napájení
Zkontrolujte napájení jednotky. Požadované hodnoty 
12-24V= nebo 24V~ +/- 10%.

8.2 Kontrola funkce senzoru 
stmívání
Zkontrolujte funkčnost senzoru stmívání jeho 
zakrytím černou páskou.

Ponechejte kontakt pro připojení telemetrie otevřený.
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9 Technická data
9.1 Obecné
Hliníkový kryt

Dodáváno kompletní s podporou horizontální a 
vertikální rotace z natřené pozinkované oceli.

Vlnové délky: 850nm, 940nm e bílé světlo

9.2 Mechanické parametry
Rozměry: 133x112x135mm

Váha jednotky: 0.9kg

9.1 Elektrické parametry
Napájecí zdroj/Proudový odběr:

• Od 12Vdc až 24V~, 1A (vysoké napětí, 4 LED) nebo 
0.5A (nízké napětí, 2 LED)

• 24Vac, 1A (vysoké napětí, 4 LED) nebo 0.5A (nízké 
napětí, 2 LED), 50/60Hz

Stav SMD LED

Vestavěný nastavitelný fotočlánek pro automatické 
zapnutí a vypnutí

Vstup pro aktivaci pomocí externího suchého 
kontaktu

Dodávané s vícepólovým kabelem: 4xAWG22 
(0,34mm²), L=2m

9.2 Světla
GEKO IRH - ÚHEL OSVITU A DOSAŽITELNÁ VZDÁLE-
NOST

Hori-
zontální / 
vertikální 
tvar 
světla

Maximální vzdálenost

Vlnová 
délka 850 
nm, nízké 
napájení

Vlnová 
délka 
850nm, 
vysoké 
napájeni

Vlnová 
délka 940 
nm

Bílé 
světlo

10˚ 100m 140m 100m –

30˚ 60m 84m 60m 60m1

60˚ 40m 56m 40m 40m1

Tab. 3 Vzdálenost a výkon světla závisí na použité kameře/
objektivu a světelných podmínkách prostředí.

 1 Dosažitelné vzdálenosti s kamerou v režimu Den 
(barevný obrázek)

9.3 Prostředí
Vnitřní/Venkovní

Provozní teplota: Od -40°C a +60°C

9.4 Certifikace
Elektrická bezpečnost (CE): EN60950-1

Elektromagnetická kompatibility (CE): EN50130-4, 
EN55022 (Třída A), FCC Part 15 (Třída A)

Fotobiologická bezpečnost (CE): EN62471

Stupeň IP ochrany: EN60529, IP66

Certifikát UL: cULus Listed

Certifikát EAC
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10 Technické výkresy
Rozměry a výkresy jsou v milimetrech. 

85

6550

11
2

13
310

4

10
1

104 20

60

80

135

124

133

65

108

Ø 6.2

Ø 8.5

3

144 104

30
48

150° 20°

18
25 60

Ø 8.5

Obr. 12 GEKO IRH.



MNVCIRHS_1511_CZ

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

www.videotec.com
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