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Venkovní pasivní infračervený detektor

LX402, LX802

Instalační manuál
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VENKOVNÍ PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR
DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKA VĚJÍŘ 120º DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKA DLOUHÝ DOSAH

LX-402 LX-802

1. POKYNY PRO SPRÁVNOU INSTALACI

maximální montážní výška
je 2,5 metrů

detektor instalujte přímo na
zeď nebo strop (jako voli-
telné příslušenství lze
použít držáky CA-1W nebo
CA-2C)

vyhněte se umístění
s výhledem na pohybující
se předměty (stromy, keře,
apod.)

detektor směrujte proti zdi
nebo k zemi, vyhnete se
tak nechtěné detekci

pokud využíváte detekční
charakteristiku s odolností
proti malým zvířatům (pet
alley),  montážní výška by
měla být mezi 1,2 až 1,5 m

2. DETEKČNÍ DIAGRAM
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3. POPIS MECHANICKÉHO PROVEDENÍ DETEKTORU

4. INSTALACE

A. Instalace na zeď

Povolte šroub krytu a
kryt sejměte.

Protáhněte přívodní kabel
otvorem v krytu.

B. Instalace na strop

Nainstalujte držák
CA-2C na strop a pro-
táhněte jím kabel.

Připevněte detektor
LX-40 nebo LX-80 k držáku
a zatáhněte dovnitř kabel.

 POZOR !

Pozor ! Pokud máte pro-
blém s protažením kabelu
do detektoru, vyšroubujte
šroub pro nastavení cha-
rakteristiky a oddělte desku
s elektronikou od základny
detektoru (viz. obrázek).

Připojte vodiče ke svorkovnici
podle obrázku.

Napájecí vodiče by neměly
přesáhnout  následující délky.

průřez délka

0,33 mm2 320 m

0,52 mm2 510 m

0,83 mm2 820 m

Nastavte citlivost foto-
buňky na 24 hodinový
provoz – do polohy DAY.

Nastavte počítadlo pulsů
do polohy TEST.

Nastavte citlivost podle
pokynů v sekcích 6-2 a
6-3.
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Nasaďte kryt a připojte detektor na
napájení.

Po zahřátí detektoru (cca 60 sekund)
proveďte průchodový test pro ověření
detekčního pole.

Pokud detektor zaznamená pohyb,
rozsvítí se indikační  LED dioda.

 Po provedení průchodového testu:

Nastavte citlivost fotobuňky do polohy
NORMAL.

Pokud je požadován pouze noční provoz,
řiďte se pokyny uvedenými v sekci 6-1.

Nastavte počítadlo pulzů do polohy 2.
Viz. sekce 6-1 a 6-2.

Po zapojení detektoru utěsněte otvor
kolem kabeláže přiloženým těsněním
z pěnové pryže.

Nastavte vysokou (H), střední (M) nebo
nízkou (L) citlivost. Viz. sekce 6-3.

Nasaďte kryt a dotáhněte šroub v jeho
spodní části.

5. MONTÁŽNÍ DRŽÁKY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

POZOR ! Maximální montážní výška je 2,5 m.

  DRŽÁK CA-2C PRO STROPNÍ MONTÁŽ   DRŽÁK CA-1W PRO MONTÁŽ NA ZEĎ
Horizontální nastavení ± 45°
Vertikální nastavení 0° až 20° směrem dolů

Horizontální nastavení ± 45°
Vertikální nastavení 0° až 20° směrem dolů
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6. NASTAVENÍ PRACOVNÍHO REŽIMU DETEKTORU

  Denní / noční režim

NORMÁLNÍ POLOHA  PRO NOČNÍ
PROVOZ
Nastavte polohu „NORMAL“ (vyznačená
tečkou) pokud chcete, aby detektor pracoval
pouze v noci

Nastavte polohu od tečky směrem k poloze
„DAY“ (den), pokud chcete, aby detektor
pracoval i za podmínek s vyšším osvětlením
okolí.

Nastavte polohu od tečky směrem k poloze
„NIGHT“, pokud chcete, aby detektor pracoval
pouze za podmínek s nízkou úrovní osvětlení
okolí.

Nastavte polohu „DAY“ pokud je vyžadován 24
hodinový provoz, proveďte krokový test.

Detektor je z výroby nastaven do polohy
NORMAL“.

   NASTAVENÍ POČÍTADLA IMPULSŮ

Pro normální použití nastavte
přepínač do polohy „2“.

Nastavte přepínač do polohy
„TEST“ při ověřování detekčního
diagramu krokovým testem nebo
při nasazení v extrémně stabilním
prostředí.

Počítadlo impulsů je z výroby nastaveno
do polohy „2“.

  NASTAVENÍ CITLIVOSTI

STANDARDNÍ CITLIVOST
Nastavte polohu „M“ pro normální aplikace.

Nastavte polohu „H“ pokud je požadována
vysoká citlivost.

Nastavte polohu „L“  pro prostředí, která mohou
být nestabilní.

Citlivost je z výroby nastavena na
„M“.
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7. ÚPRAVA DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY

 A. ZMĚNA VERTIKÁLNÍ DETEKCE
  VÍCEÚROVŇOVÁ CHARAKTERISTIKA

Použijte pro běžné
aplikace.

Tovární nastavení detektoru.

   POTLAČENÍ DETEKCE NAD ZEMÍ
(PET ALLEY)

Poskytuje detekční
obrazec pouze v
horizontální rovině.
Umožňuje malým
zvířatům pohyb pod
detekční rovinou.

Pozor ! V tomto režimu je snížená úroveň bezpečnosti.

Opatrně povolte
fixační šroub.

Posuňte zakrytovanou
desku s elektronikou
dolů a dotáhněte šroub
v poloze „P“.

Překlopte zrcátko do
horní polohy.

 B.  VYBLOKOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH ZÓN
pouze LX-402

Nechtěné detekční zóny mohou být zamaskovány
přelepením samolepkou přiloženou k detektoru – viz.
následující obrázek.

Příklad: Zóna a se vyblokuje přelepením segmentu
čočky s označením a.

8. ODSTRANĚNÍ PORUCH A ÚDRŽBA

Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému

Špatné napájení detektoru.
(detektor nepřipojen, nízké napětí)

Přiveďte správné napájecí napětí
v rozsahu 10,8 až 13,2 Vss.

Nesvítí indikační LED Přepólované napájení. Opravte napájení.
Detektor je v zahřívací periodě. Počkejte cca 60 sekund na zahřátí.
Příliš vysoká úroveň okolního osvětlení. Viz Sekce 6-1, změňte nastavení.
Špatná detekční oblast. Viz. sekce 2.

V detekční oblasti jsou pohybující se ob-
jekty.

Odstraňte pohybující se předměty
z detekční oblasti nebo změňte polohu
detektoru.

LED svítí i když nikdo není
v detekční oblasti Špatná hodnota napájecího napětí. Opravte napájení.

Dochází k detekci něčeho za hranicí de-
tekční charakteristiky.

Zkontrolujte oblast pokrytí.

V detekční oblasti dochází k rychlým tep-
lotním změnám.

Odstraňte předměty způsobující tepelné
změny z detekční oblasti nebo změňte
polohu detektoru.

Slepené nebo poškozené výstupní relé
kvůli přetížení.

Zkontrolujte zatížení výstupního relé. Vy-
měňte detektor.

LED svítí, ale výstup nehlá-
sí poplach Špatně provedená kabeláž. Opravte kabeláž.

Poplachový výstup připojte správně
k ostatním zařízením. NC výstup paralelně

NO výstup do série
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9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ LX-402 LX-802N
Princip detekce Pasivní infračervený detektor
Pokrytí vějíř 12 x 15m  120º dlouhý dosah 24 x 2m  85º
Počet detekčních zón – víceúrovňová ch. 40 zón 12 zón
Počet detekčních zón – pet alley 18 zón 4 zóny
Montážní výška – víceúrovňová ch. max. 2,5 m
Montážní výška – pet alley 1,2 až 1,5 m
Rychlost detekovatelného cíle 0,3 – 1,0 m/s
Nastavení citlivosti přepínačem, 3 stupně
Indikace LED při poplachu LED svítí, není vypínatelná
Doba aktivace poplach. výstupu 2 ± 1 s
Poplachový výstup relé N.C. 28Vss / max. 0,2A
Antisabotážní kontakt spínač N.C., otevřen při sejmutí krytu
Počítadlo pulzů poloha „2“: 2 impulsy (doba počítání 20 ± 5 )

poloha „TEST“: 1 impuls
Rozsah nastavení fotobuňky cca 10 až 100.000 luxů
Zahřívací perioda cca 60 s
Napájecí napětí 12Vss ± 10%
Odběr max. 25mA
Způsob instalace ve vnitřních nebo venkovních  prostorách, na zeď / strop
Pracovní teplota -20ºC až +50ºC
Vlhkost okolního prostředí max 95%
Hmotnost 150g
Příslušenství samolepící maskovací proužky (pouze LX-40)

šrouby pro montáž
těsnění z pěnové pryže

10. ROZMĚRY
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