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GG                                                                 
        ; 

NÁVOD    

K INSTALACI         
 
 

Dvoupaprskové infra�ervené  závory 

AX-70 TN (BE)    standardní provedení, dosah 20 m 
AX-130TN (BE)   standardní provedení, dosah 40 m 
AX-200TN (BE)          standardní provedení, dosah 60 m 
AX-100TF (BE)   4 volitelné modula�ní kmito�ty paprsk�, dosah 30 m 

AX-200TF (BE)          4 volitelné modula�ní kmito�ty paprsk�, dosah 60 m 
 
 
 
 

VLASTNOSTI: 
                                                                                                           

AX-70/130/200TN (BE), AX-100/200TF (BE)   AX-100/200TF (BE)   (navíc) 
 

- Kvalitní konstrukce pro vysokou odolnost v��i vniknutí vlhkosti - 4 volitelné modula�ní kmito�ty paprsk� 
- Uživatelsky p�íjemné prvky pro snadné nasm�rování  - indika�ní LED pro snadn�jší nasm�rování 
- Nastavitelná doba p�erušení paprsk�    - diskvalifika�ní („mlhový“) výstup 
- Ochranné kontakty krytu u vysíla�e i p�ijíma�e   - pam�� poplachu 
- Volitelné p�íslušenství: vyh�ívací jednotky (HU-3),    
      zadní kryty (BC-3), bo�ní kryty (PSC-3)  
         

 
 

Pokyny pro bezpe�né používání výrobku 
 

 

D�kujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek firmy 
Optex. P�ed zapo�etím jeho instalace si, prosím, 
pozorn� p�e�t�te tento návod. Kopii tohoto návodu 
dejte k dispozici pracovník�m zajiš�ujícím údržbu a 
servis nainstalovaného výrobku. 
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1. OBECNÉ ZÁSADY 
 

Následující pokyny jsou d�ležité pro zajišt�ní správné funkce výrobku. Pokud infra�ervená (IR) závora nebude správn� 
instalována, nelze pln� garantovat její správnou funkci. 

 

2.  POPIS SOU�ÁSTÍ IR ZÁVORY 
  

  

 

 
 
[1]  Vysíla� a p�ijíma� IR závory  
montujte na pevné a stabilní povrchy. 

 

 
 
[2] Vysíla� a p�ijíma�  IR závory   
umíst�te tak, aby p�edm�ty pohybující 
se vlivem v�tru (nap�. v�tve strom� �i 
ke�e) nemohly p�erušovat  její paprsky. 
 

 

 
 
[3] P�ijíma�  IR závory sm�rujte tak, 
aby p�ímé slune�ní zá�ení nedopadalo 
na jeho optiku. 

 

 
 
[4] Na p�ijíma� IR závory 
nesmí dopadat paprsky od 
vysíla�e IR závory jiného 
typu. 
 

 

 
 
 
[5] Vyhn�te se použití 
záv�sného vedení. 

 

 
 
[6] Nosné prvky IR závory 
neinstalujte na nestabilní 
podklad. 
 

      

 
 
[7] Vysíla� a p�ijíma� IR závory 
montujte minimáln� 1m od zdi 
nebo oplocení. 
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3. INSTALACE 

3-1. Obecné pokyny 

 
 

3-2. Postup instalace 
 
 
[1] Rozeberte vysíla� / p�ijíma� IR závory 
 

 
 

1. Povolte upev�ovací šroub p�edního krytu a p�ední 
kryt sejm�te. 

2. Oto�te optický systém doleva a odklopte 
vodot�snou ucpávku. 

3. Povolte upev�ovací šroub t�lesa vysíla�e / 
p�ijíma�e, montážní desku posu�te vzhledem k 
t�lesu sm�rem dol� a ob� �ásti odd�lte. 

  

 
[2]  Montážní desku upevn�te na montážní povrch 
 

 
 

Pozn.: P�i snímání p�edního krytu nedržte kryt za st�íšku na jeho 
�elní stran� ; mohlo by dojít k jejímu poškození. 

 
 

[3] P�ívodní kabeláž 
 

P�ívodní kabeláž ve�te podle následujících pokyn�: 
 

1. Pr�m�r kabel� 4-7 mm. 
2. P�i použití kabel� o jiném pr�m�ru vhodným zp�sobem (nap�. silikonem) ut�sn�te pr�chody do vysíla�e / p�ijíma�e. 
3. Do vysíla�e / p�ijíma�e ve�te maximáln� 3 kabely. V p�ípad� použití 3 kabel� pro�ízn�te prostor mezi p�ipravenými pr�chody 
a po protažení kabel� pr�chod ut�sn�te. P�íklady možných zp�sob� vedení kabel� t�lesem vysíla�e / p�ijíma�e jsou 
znázorn�ny na následujícím obrázku. 
 

 
 

 
[1] Detek�ní dosah a montážní 
výška 
 

 
 
Maximální vzdálenost mezi 
vysíla�em a p�ijíma�em nesmí 
p�esáhnout hodnotu uvedenou 
v technické specifikaci. 

 
[2] Rozsah sm�rování 
 
 

 
 
 

 

 

 
Nedoporu�uje se montovat vysíla� �i p�ijíma� IR závory 
znázorn�ným zp�sobem. Vlivem zvýšeného útlumu 
paprsk� v rozích krytu klesne dosah IR závory až na 
polovinu nominální hodnoty. 

 
[3] Montáž na sloupek 
 
P�i montáži na sloupek ve�te  kabeláž 
chrán�nou trasou (zemní kabel, 
chráni�ka) vhodným stín�ným kabelem. 
Pr�m�r sloupku by m�l být v rozmezí 32 
až 48 mm. 
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[5] Nasm�rování a pr�chodové testy 
 

 
[4] Osa�te t�leso vysíla�e / p�ijíma�e 
na montážní desku 
 

 
 

Podle pokyn� uvedených v kapitole 4 zapojte 
p�ívodní kabely do p�íslušných svorek. T�leso 
vysíla�e / p�ijíma�e nasu�te na montážní desku 
a utáhn�te upev�ovací šroub. Vodot�snou 
ucpávku upev�ovacího šroubu osa�te na místo 
dle obrázku. 
 

 

 

 
 
Podle pokyn� uvedených 
v kapitole 5-1. prove�te 
nasm�rování optické jednotky 
vysíla�e i p�ijíma�e IR závory 
tak, aby úrove� p�ijímaného 
signálu byla co nejvyšší.  
 

Nasa�te kryt vysíla�e / 
p�ijíma�e a utáhn�te jeho 
zajiš�ovací šroub.  
 

P�ekontrolujte, zda zadní hrana 
krytu dosedla až na vodicí linku 
vyzna�enou na t�lese vysíla�e / 
p�ijíma�e. 

   

4. ZAPOJENÍ SVORKOVNIC 
 
AX-70/130/200TN (BE) 
 

P�ijíma�:       Vysíla�: 
     Poplachový výstup               
     typ NC, bezpotenciálový 
     zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A     

                     
               Ochranný kontakt                              Ochranný kontakt               
Napájení   typ NC, bezpotenciálový      Napájení             typ NC, bezpotenciálový 
10,5 - 28 V ss  zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A     10,5 - 28 V ss             zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A 
         
                                         
 
  
                                         
 
 
 
 
AX-100/200TF (BE) 
  

P�ijíma�:                   Volba typu výstupu – funk�ní DIP p�epína� 3 
       Poplachový výstup                    
       typ NO/NC (volitelný), bezpotenciálový     POZOR !!! Je-li zvolen typ 

     zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A                    výstupu NO, nedojde  p�i 
   výpadku napájení ke zm�n� 

               Ochranný kontakt        stavu výstupu. 
Napájení   typ NC, bezpotenciálový 
10,5 - 28 V ss  zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A 
                 
                               

Vysíla�:      
                            Ochranný kontakt               

           Napájení             typ NC, bezpotenciálový 
           10,5 - 28 V ss             zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A 
    

                  
   

Svorka COM je spole�ná pro  
poplachový i diskvalifika�ní výstup        

              
  Diskvalifika�ní (= „mlhový“) výstup          
  typ NC, bezpotenciálový 
  zatížitelnost max. 28 V ss / 0,2 A 
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Maximální délka kabelu mezi napájecím zdrojem a IR závorou 
 

Max.délka vedení  
Pr��ez vodi�e 

 12 V ss 24 V ss 

0,33 mm2 

 

500 m 

 

2.400 m 

 
0,52 mm2 

 

700 m 

 

3.500 m 

 
0,83 mm2 

 

1.100 m 

 

5.500 m 

. 
1,31 mm2 1.700 m 8.000 m 

 
Délka kabelu mezi napájecím zdrojem a vysíla�em / p�ijíma�em IR závory by nem�la p�ekro�it hodnoty uvedené v tabulce. 
Uvedené hodnoty platí pro 1 IR závoru ; pokud je tedy 2 �i více IR závor napájeno týmž kabelem, je t�eba maximální uvedenou 
vzdálenost vyd�lit po�tem IR závor na kabelu. 
 
 

5. NASTAVENÍ IR ZÁVORY 
 

5-1. Nasm�rování optických jednotek 
 
Nasm�rování optických jednotek je pro správnou funkci IR závory klí�ovou operací. Podle pokyn� uvedených v této kapitole 
prove�te nasm�rování tak, abyste na p�ipojeném voltmetru dosáhli maximálního možného nap�tí odpovídajícího Dobrému �i 
(ješt� lépe) Výbornému nasm�rování. 
 
 
1. Hrubé nasm�rování pomocí hledá�ku 
 

Pomocí pohledu do hledá�ku nastavte optickou jednotku vysíla�e / p�ijíma�e tak, aby prot�jší modul IR závory byl ve st�edu 
zorného pole hledá�ku. 
 

 

Horizontální sm�rování 
 

Vertikální sm�rování 
 

 
 

Nasm�rování v horizontálním 
sm�ru provedete otá�ením 
prvku pro horizontální 
sm�rování rukou. 
 

Nasm�rování ve vertikálním 
sm�ru provedete otá�ením 
šroubu pro vertikální 
sm�rování vhodným 
šroubovákem. 
 

 
 

 
 
Pokud prot�jší modul IR závory není dob�e viditelný, m�žete za n�j umístit 
nap�. list papíru, aby bylo snazší rozeznat jej od pozadí. 

 
2. Jemné nasm�rování 
 
 

Kontrola intenzity paprsk� 
dopadajících na p�ijíma� pomocí 
indika�ní LED poplachu 
 

Po dokon�ení hrubého nasm�rování 
pomocí hledá�k� ov��te intenzitu 
paprsk� dopadajících na p�ijíma� 
pomocí indika�ní LED poplachu na 
p�ijíma�i IR závory. 
 
         P�ijíma� 

 
 

 

Jemné nasm�rování pomocí voltmetru 
 

Na p�ipojeném voltmetru nastavte rozsah v rozmezí 5-10 V ss. M��icí hroty p�ipojte do 
zdí�ek na p�ijíma�i IR závory dle vyzna�ené polarity. 
 

Dalším krokem je finalizace nasm�rování pomocí voltmetru. Výsledkem jemného 
nasm�rování by m�lo být nap�tí odpovídající alespo� Dobrému nasm�rování (viz 
následující tabulka). 
 
P�ijíma�                                                Vysíla� / P�ijíma� 
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Vztah mezi nap�tím na kontrolním výstupu a stavem indika�ní LED poplachu:  
 

 
 

 
Upozorn�ní:  
P�i sm�rování IR závory 
dejte pozor, aby paprsky 
závory nebyly stín�ny nap�. 
rukou nebo m��icími kabely 
voltmetru. 
 

 
 
5-2. Nastavení doby p�erušení paprsk� 
 
Pro standardní aplikace je nejvhodn�jší prvotní nastavení doby p�erušení paprsk� 50 ms. S ohledem na p�edpokládanou 
rychlost pohybu narušitele m�žete nastavit n�kterou ze 4 hodnot. 
Dobu p�erušení paprsk� nastavte 4-polohovým p�epína�em na bo�ní stran� optické jednotky p�ijíma�e (modely TN), resp. 
funk�ními DIP p�epína�i 1 a 2 na zadní stran� optické jednotky p�ijíma�e (modely TF). 
 

Doba p�erušení 
paprsk� 

Nastavení          
DIP p�epína�� 

50 ms 1 - OFF ; 2 - OFF 

100 ms 1 - OFF ; 2 - ON 

250 ms 1 - ON ; 2 - OFF 

 

 500 ms 1 - ON ; 2 - ON 

AX-70/130/200TN (BE)             AX-100/200TF (BE) 

 
 

 

 
 
5-3. Nastavení modula�ního kanálu paprsk� (jen modely TF) 
 
 
 

 

 

Funkce volby modula�ních kanál� (�i kmito�t�) dává možnost efektivn� zabránit vzájemnému 
ovliv�ování jednotlivých IR závor, ke kterému by jinak mohlo dojít p�i použití dvou IR závor nad sebou 
nebo více IR závor v jedné linii za sebou. 

• Volba jednoho ze 4 modula�ních kanál� se provádí 4-polohovým p�epína�em umíst�ným na 
bo�ní stran� optické jednotky vysíla�e/p�ijíma�e. 

• Vysíla� a p�ijíma� jedné IR závory musejí mít nastaven stejný modula�ní kanál. 

• Instalace více než 2 IR závor model� TF nad sebou není p�ípustná. 
 

 
Poznámka:  
 

P�i použití 2 IR závor nad sebou nastavujte jejich modula�ní kanály vždy s odstupem 2 kanál� (viz následující p�íklady). Horní 
IR závora by m�la mít nastaven kanál 1 (resp. kanál 2), dolní IR závora pak kanál 3 (resp. kanál 4). 
 
P�íklady nastavení modula�ních kanál�: 
 
 

St�ežení dlouhého úseku 
 

 
 

 

St�ežení dlouhého úseku, 2 IR závory nad sebou 
 

 
 

Pozn.: Použití více než 2 IR závor nad sebou není možné. 
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St�ežení uzav�eného obvodu 
 

 
 

 

St�ežení uzav�eného obvodu, 2 IR závory nad sebou 
 

 
 

Pozn.: Použití více než 2 IR závor nad sebou není možné. 
 

 
 

    6.  PR	CHODOVÉ TESTY 
 
Po dokon�ení instalace a nasm�rování IR závory p�ezkoušejte její správnou �innost. 
 
 

1. Kontrola indika�ní LED poplachu 
 

2. Pr�chodové testy 
 

 
   P�ijíma� 

 
 
Ov��te, zda je za normálních podmínek 
indika�ní LED poplachu zhasnutá. 
Pokud tato LED svítí, i když nejsou 
paprsky p�erušené, prove�te znovu 
nasm�rování IR závory. 
 

 

 

 
Pr�chodové testy, p�i kterých p�erušíte 
infra�ervené paprsky, prove�te na 
následujících 3 místech: 
  A - v blízkosti vysíla�e 
  B - v blízkosti p�ijíma�e 
C - uprost�ed vzdálenosti mezi 
      vysíla�em a p�ijíma�em 
 

Pokud se v blízkosti IR závory vyskytují 
odrazivé plochy (nap�. n�které ploty, 
montované haly apod.), zastavte se 
v bod� C a ov��te, zda došlo k 
vyhlášení poplachu. 

 
Poznámka: Pokud se indika�ní LED poplachu p�i p�erušení paprsk� nerozsvítí, postupujte podle pokyn� uvedených v kapitole 
9 – Odstra�ování závad. 
 
 

7.  SPECIÁLNÍ FUNKCE  (jen modely TF) 
 

7-1. Diskvalifika�ní obvod (DQ) 
 
Tento obvod zp�sobí aktivaci diskvalifika�ního (DQ) výstupu, pokud nastanou nep�íznivé pov�trnostní podmínky zp�sobující 
zvýšený útlum paprsk� a tento stav trvá déle než 40 s. 
 
 

�asové schéma funkce 
 

P�íklady využití DQ výstupu 
 

 
 

 
 

 

2 výstupy – poplach & DQ 
 

 
 

Svorka COM je spole�ná pro poplachový i 
DQ výstup. 
 

 

P�emost�ní poplachového výstupu 
 

 
 

Pomocí externího relé s kontaktem typu NO 
je možné DQ výstupem p�i jeho aktivaci 
p�emostit poplachový výstup. 
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7-2. Pam�� poplachu 
 
P�i použití více IR závor v jednom objektu (a zejména p�i zapojení více IR závor na jeden vstup úst�edny EZS) je pomocí 
indika�ních LED pam�ti poplachu možné zjistit, která IR závora poplach vyhlásila.  
 

Jakmile odezní poplachová událost a zhasne indika�ní LED poplachu, je aktivována pam�� poplachu a za�íná �asový interval 
o délce 5 minut, v jehož pr�b�hu indika�ní LED pam�ti poplachu nesvítí. Po jeho ukon�ení za�íná indika�ní sekvence o délce 
55 minut, kdy aktivita indika�ní LED pam�ti poplachu odpovídá níže uvedenému �asovému schématu. V p�ípad� opakovaných 
poplach� za�íná indika�ní sekvence bu� 5 minut po ukon�ení prvního poplachu nebo 2 minuty po ukon�ení posledního 
poplachu podle toho, která z uvedených podmínek je spln�na pozd�ji. 
 
 
P�ijíma�                               Indika�ní LED 

 
 
 
 
�asové schéma funkce indika�ní LED pam�ti poplachu 
 
 

 
 

 
V pr�b�hu indika�ní sekvence jsou opakovány 10-sekundové 
úseky, které umož�ují zjistit, jak dlouhý �as uplynul od 
za�átku indika�ní sekvence. Každých 5 minut je p�idáno 
jedno bliknutí, �as od za�átku indika�ní sekvence je tedy   
(N-1) x 5 minut. 
 

 
 

 
 
 

8. VOLITELNÉ P
ÍSLUŠENSTVÍ 
 
8-1. Vyh�ívací jednotky HU-3 
 

 

1. P�íprava pr�chod� pro p�ívodní vodi�e 
 

Na zadní stran� t�lesa vysíla�e/p�ijíma�e IR 
závory jsou k dispozici pr�chody pro vedení 
vodi�� k vyh�ívací jednotce. 
 

 
 

 

 
 

Vhodným nástrojem 
od�ízn�te zátky 
pr�chod� na levé 
nebo pravé stran� 
(podle toho, která je 
v dané situaci 
vhodn�jší). 
 

 
 

 

2. Oto�ení optické jednotky 
 

Optickou jednotku vysíla�e/p�ijíma�e IR závory 
oto�te zhruba o 45° v��i p�ipraveným pr�chod�m. 
 

 
 

 

3. Instalace vyh�ívací jednotky 
 

Vyh�ívací jednotku nasm�rujte dle 
obrázku a zasu�te ji za optickou jednotku 
vysíla�e/p�ijíma�e. 
 

 
 

 

 
 

P�ívodní vodi�e vyh�ívací jednotky 
protáhn�te vý�ezem na bo�ní stran� 
jednotky a p�ipraveným pr�chody. 
 

 

 

 
 

Zatáhn�te za konce p�ívodních 
vodi��, aby uvnit� 
vysíla�e/p�ijíma�e IR závory z�stala 
jen nezbytn� nutná délka t�chto 
vodi��. 
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4. Zapojení vyh�ívací jednotky 
 

Pr�chody pro p�ívodní vodi�e ut�sn�te 
hmotou, která je sou�ástí dodávky vyh�ívacích 
jednotek. Prostor mezi vodi�em a st�nami 
pr�chodu musí být dokonale ut�sn�ný. 
 

 
 

 

 
 

Délka kabelu mezi napájecím zdrojem 
(24 V ss/st�.) a vyh�ívací jednotkou by 
nem�la p�ekro�it níže uvedené hodnoty. 
Tyto hodnoty platí pro 1 vyh�ívací jednotku 
; pokud je tedy 2 �i více jednotek 
napájeno týmž kabelem, je t�eba 
maximální uvedenou vzdálenost vyd�lit 
po�tem jednotek na kabelu.  
 
          Pr��ez vodi��           Max. délka kabelu 
 

             0,83 mm2                      300 m 
             1,31 mm2                      500 m 
             2,09 mm2                      800 m 
 

 

 
 

Propojení p�ívodních vodi�� 
vyh�ívacích jednotek a vodi�� 
kabelu od napájecího zdroje 
prove�te bu� pájením nebo 
spojkami, které jsou sou�ástí 
dodávky vyh�ívacích jednotek. 
 

 
 

 
   

8-2. Zadní kryty BC-3 
 
 

1. Odstran�ní vylamovacích okének 
 

 
 

Vhodnými nástroji odstra�te ze zadního 
krytu horní a dolní vylamovací okénko. 

 

2. Instalace montážní desky 
 

 
 

Pozn.: Montážní t�meny, které jsou sou�ástí 
dodávky IR závory, není možné použít. 
 

Montážní desku upevn�te na 
sloupek pomocí t�men� a šroub�, 
které jsou sou�ástí dodávky 
zadních kryt�. 
 

 

3. Instalace t�lesa vysíla�e/p�ijíma�e a 
zadního krytu 
 

 
 

Na montážní desku upevn�te t�leso 
vysíla�e/p�ijíma�e IR závory. Nasa�te 
zadní kryt a upevn�te jej 4 šrouby. 
Prove�te nasm�rování IR závory a 
p�ezkoušejte její funkci. Potom nasa�te 
p�ední kryty. 
 

 
 

8-3. Bo�ní kryty PSC-3 
 
 

1. Odstran�ní vylamovacích okének 
 

 
 

Vhodnými nástroji odstra�te z bo�ního 
krytu horní a dolní vylamovací okénko 
dle pr�m�ru sloupku. 
P�est�íhnutím perforovaných p�í�ek 
odstra�te vnit�ní výztuhu krytu. 
 

 

2. Instalace montážních 
desek 
 

 
 

Pozn.: Montážní t�meny, které jsou 
sou�ástí dodávky IR závory, není 
možné použít. 
 

Montážní desky upevn�te na 
sloupek pomocí t�men� a 
šroub�, které jsou sou�ástí 
dodávky zadních kryt�. 
 

 

3. Instalace bo�ních kryt� 
 

 
 

Pozn.: P�i nasazování bo�ních 
kryt� správn� sesa�te otvory pro 
zajiš�ovací šrouby na krytech a 
montážních t�menech. 
 
Nasa�te oba bo�ní kryty a 
upevn�te je 8 šrouby. 

 

4. Instalace t�les 
vysíla�e/p�ijíma�e 
 

 
 

Na montážní desky 
upevn�te t�lesa 
vysíla�e/p�ijíma�e IR 
závor. 
Prove�te 
nasm�rování IR závor 
a p�ezkoušejte jejich 
funkci. Potom 
nasa�te p�ední kryty. 
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    9.  ODSTRA�OVÁNÍ ZÁVAD 
  

Závada 
 

Možná p�í�ina 
 

Náprava 
 

Nesprávné nap�tí napájecího zdroje. Zkontrolujte, zda je napájecí nap�tí IR závory v 
rozmezí 10,5 až 28 V ss. 

P�erušené napájecí vedení. Zkontrolujte napájecí vedení. 

 

 

Indika�ní LED na vysíla�i 
nesvítí. 

 

P�ílišná délka napájecího vedení nebo 
malý pr��ez jeho vodi��. 

Zkontrolujte, zda délka napájecího vedení odpovídá 
údaj�m uvedeným v kap. 4: Zapojení svorkovnic. 

Nesprávné nap�tí napájecího zdroje. Zkontrolujte, zda je napájecí nap�tí IR závory v 
rozmezí 10,5 až 28 V ss. 

P�ílišná délka napájecího vedení nebo 
malý pr��ez jeho vodi��. 

Zkontrolujte, zda délka napájecího vedení odpovídá 
údaj�m uvedeným v kap. 4: Zapojení svorkovnic. 

Na p�ijíma� dopadají detek�ní paprsky 
odražené od zem� nebo zdí budovy. 

Prove�te znovu nasm�rování IR závory. Pokud ani 
potom IR závora nefunguje správn�, odstra�te reflexní 
plochy nebo zm��te pozici IR závory. 

Horní a dolní paprsek IR závory nejsou 
p�erušeny ve stejný okamžik. 

P�erušte oba paprsky ve stejný okamžik. 

 

 

 

 

Indika�ní LED poplachu  
na p�ijíma�i nesvítí, i když 
jsou paprsky p�erušeny 
p�ímo p�ed p�ijíma�em. 

 
Na p�ijíma� dopadají paprsky z jiného 
vysíla�e. 

Nalezn�te pro p�ijíma� takové umíst�ní, kde na n�j 
nebudou dopadat paprsky z jiného vysíla�e. 

Zkrat na signálovém vedení mezi 
poplachovým výstupem a vstupem 
úst�edny EZS. 

P�ekontrolujte signálové vedení. P�i p�erušení paprsk� se 
rozsvítí indika�ní LED 
poplachu, ale nedojde 
k vyhlášení poplachu. Vadný kontakt poplachového relé. Je nutná oprava, kontaktujte dodavatele IR závory. 

Špatné nasm�rování IR závory. Prove�te znovu nasm�rování IR závory. Indika�ní LED poplachu 
trvale svítí. P�edm�t p�erušující paprsky mezi 

vysíla�em a p�ijíma�em IR závory. 
Odstra�te blokující p�edm�t nebo zm��te polohu IR 
závory tak, aby paprsky nebyly tímto p�edm�tem 
p�erušené. 

Námraza, sníh a hustý 
déš� vyvolávají plané 
poplachy. 

Nasm�rování IR závory není p�esné. Prove�te znovu nasm�rování IR závory. 

Nasm�rování IR závory není p�esné. Prove�te znovu nasm�rování IR závory. Poplach je vyvoláván,        
i když paprsky nejsou 
p�erušené. 

Povrch kryt� vysíla�e/p�ijíma�e IR 
závory je zne�ist�ný. 

Vy�ist�te kryty m�kkým had�íkem navlh�eným vodou 
nebo neutrálním �isticím prost�edkem. 

 

Jestliže zde uvedené pokyny nevedou k odstran�ní problému, kontaktujte prosím dodavatele IR závory. 
 
 
 

    10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
Rozm�ry: 
 
 

     IR závory AX-TN/TF (BE) 
 

 

vyh�ívací prvky HU-3 
 

 

   zadní kryty BC-3 
 

 

   bo�ní kryty PSC-3 
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Typ za�ízení dvoupaprsková IR závora 

Model AX-70TN (BE) AX-130TN (BE) AX-200TN (BE) AX-100TF (BE) AX-200TF (BE) 

Maximální dosah 20 m 40 m 60 m 30 m 60 m 

Maximální technický dosvit 200 m 400 m 600 m 300 m 600 m 

Princip detekce sou�asné p�erušení 2 detek�ních paprsk� 

Volba modul. kanál� ne ano, 4 kanály 

Doba p�erušení paprsk� nastavitelná 50 / 100 / 250 / 500 ms 

Napájecí nap�tí 10,5 až 28 V ss 

Odb�r proudu max. 38 mA 

TX: 17 mA, RX: 21 mA 

max. 41 mA 

TX: 20 mA, RX: 21 mA 

max. 45 mA 

TX: 24 mA, RX: 21 mA 

max. 44 mA 

TX: 6 mA, RX: 38 mA 

max. 48 mA 

TX: 10 mA, RX: 38 mA 

Poplachový výstup relé, typ NC 

 zatížitelnost max. 28 V ss / 200 mA 

relé, typ NO/NC (volba DIP p�epína�em) 

zatížitelnost max. 28 V ss / 200 mA 

Doba sepnutí popl. výstupu nom. 2 s (± 1 s) 

Diskvalifika�ní (DQ) výstup ne relé, typ NC 

 zatížitelnost max. 28 V ss / 200 mA 

Ochranné kontakty typ NC (rozepne p�i sejmutí p�edního krytu), zatížitelnost max. 28 V ss / 200 mA 

Indika�ní LED provozu  

(vysíla�) 

barva zelená 

svítí = napájení zapnuto, nesvítí = napájení vypnuto 

Indika�ní LED poplachu  

(p�ijíma�) 

barva �ervená  

svítí = poplach, nesvítí = klidový stav 

barva �ervená 

svítí = poplach, nesvítí/bliká = klid. stav 

Indika�ní LED pam. poplachu  

(p�ijíma�) 

ne barva �ervená 

svítí/bliká = p�edchozí poplach(y) 

Rozsah pracovních teplot -35°C až +60°C 

Relativní vlhkost prost�edí max. 95 % 

Rozsah nasm�rování horizontáln� ± 90°, vertikáln� ± 5° 

Možnosti montáže vnit�ní / venkovní prost�edí ; montáž na pevný povrch nebo na sloupek 

Hmotnost 650 g 700 g 

Krytí IP65 

Obsah dodávky vysíla� (1x), p�ijíma� (1x), t�men pro montáž na sloupek (4x), zajiš�ovací šroub montážní desky (8x), 
vymezovací šroub montážního t�menu (8x), šroub pro montáž na ze� (4x) 

 
 
Typ za�ízení vyh�ívací jednotky  Typ za�ízení zadní kryty  Typ za�ízení bo�ní kryty 

Model HU-3  Model BC-3  Model PSC-3 

Napájecí nap�tí 24 V ss/st�.       

Odb�r proudu 210 mA (1 jednotka)       

Povrchová teplota max. +60°C       

Rozsah prac. teplot -35°C až +60°C  Rozsah prac. teplot -35°C až +60°C  Rozsah prac. teplot -35°C až +60°C 

Hmotnost 6 g (1 jednotka)  Hmotnost 150 g (2 kryty)  Hmotnost 110 g (2 kryty) 

Obsah dodávky vyh�ívací jednotka 
(2x), spojka (4x), 
t�snicí hmota 

 Obsah dodávky zadní kryt (2x), 
montážní t�men 
(4x), zajiš�ovací 
šroub krytu (8x) 

 Obsah dodávky bo�ní kryt (2x), 
montážní t�men 
(4x), zajiš�ovací 
šroub krytu (8x) 

 
* Výrobce si vyhrazuje právo zm�nit uvedené technické specifikace bez p�edchozího upozorn�ní. 
 
 
 
 

 
 


