
P ed zapo etím montá�e si pozorn  p e t te tyto pokyny
- Optex p iná�í nový koncept Boundary Guard, který ochra uje budovu je�t  p ed vniknutím naru�itele do budovy. Dal�í  funkcí,
   vedle vyslání signálu do úst edny je zvukový poplach, který odstra�í naru�itele p ed vloupáním.
- BX-80N je pasívní infra ervené idlo, které detekuje infra ervenou tepelnou energii, kterou produkují o o  .

Vlastnosti
. Dvojité výstupní terminály -Samostatné výstupy N.O. a N.C.

2. Zvukový poplach a zvukový test - Zabudovaný bzu ák m �e pípat v p ípad , �e je spu�t n alarm. Bzu áku lze také
  vyu�ít p i testech funkce.

3. Funkce zmen�ení zóny detekce - idlo BX-80N m �e být nastaveno tak, aby detekevalo jen n které objekty, nebo
  p i spu�t ní poplachu musí být blokován horní i spodní paprsek.

4. Funkce rozpoznání velikosti objektu - BX-80N nedetekuje objekty, které nenaru�í horní paprsek.
5. Norma - IP 55

. BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ
P ed montá�í si pozorn  p e t te tento manuál, nebo  jinak by p ístoj nemusel fungovat správn  a bezpe n .

Varování Tato ikona upozor uje na situaci, p i ní� m -Upozorn ní Tato ikona upozor uje na situaci, p i ní� m -
�e dojít kvá�nému zran ní nebo smrti. �e dojít ke zran ní nebo po�kození p ístroje.

Tato ikona ozna uje zakázané innosti. P esn ji jsou zakázané innosti popsány poblí� ikony. 

Varování Varování
Tento výrobek nikdy neu�ívejte k jiným ú el m, ne� je Nikdy nerozebírejte ani neupravujte výrobek, zvý�ilo by se
popsáno vý�e. Mohlo by dojít k neo ekávaným nehodám. tím riziko po�áru nebo zni ení p ístroje.

Varování Upozorn ní
Nep ipojujte výstupní svorky k jednotkám, které vy�adují vy��í Zamezte p ímému p sobení vody na výrobek. 
napájení nebo mají vy��í odb r proudu. Zvy�uje se tím riziko Zvy�uje se tím riziko po�kození.
po�áru, nebo zni ení výrobku.

2. ZÓNA DETEKCE

Pohled shora

Úhly detek ních zón jsou Úhly detek ních zón jsou
horizontáln  nastavitelné o 0 - 3°. horizontáln  nastavitelné o 0 - 3°.

Poloha A: 
Pohled na zónu ze strany: 2m

Poloha B: Asi ,3m ve 2m
Pohled na zónu ze strany: 8m

Horizontální i vertikální úhly detekce jsou nezá- Poloha C: 
visle nastavitelné na levé i pravé stran  idla. Pohled na zónu ze strany: 5m
(oddíl 7, Nastavení detekce prostoru)

D LE�ITÉ
Tento výrobek detekuje teplotní rozdíly mezi po- Poloha D: 
hybujícím se cílem a pozadím detek ním zóny. Pohled na zónu ze strany: 2m
Pokud tedy se cíl nepohybuje, idlo jej nezazna-
mená. Stejn  tak teplota cíle m �e ovlivnit roz-
sah detekce idla.



3. POPIS ÁSTÍ

Dr�ák o ek

Zadní panel P ipev ovací �rouby P ední
kryt

Základní o ky
jednotka

P ední kryt

Zvukový
poplach

LED
P epína

DIP (oddíl 8-3)

Nastavení
citlivosti
(oddíl 8- ) T sn ní

Nastavení Odrazové
hlasitosti Otvor pro zrcátko
(oddíl 8-2) kabely

Tamper  Výstupy

Pohled zep edu Kryt �roub

4. POKYNY PRO INSTALACI
Dodr�ujte tyto pokyny, aby idlo fungovalo co nejlépe. Pokud se jimi nebudete ídit, je mo�né, �e jednotka nebude funk ní nebo
bude fungovat se zhor�eným výkonem.

Instalujte idlo tak, aby byly horní de-
tek ní zóny rovnob �né se zemí. Po-
kud je idlo nainstalováno pod úhlem Instalujte idlo tak, aby detek ní zóny

Vý�ka instalace je 0,8 a� ,2 m. k zemi, funkce se m �e zhor�it. byly rovnob �né se zdí.

Vyhn te se nasm rování idla na po-
hybující se p edm ty (stromy, ke e, ..)
Jestli�e se takové instalaci nelze vyh- Vyhn te se zam ení detek ní zóny
nout, obra te se na oddíl e�ení prob- na objekty, které mohou odrá�et sv t-
lém lo, nap . kalu�e, okna...

ðôè ó ïôî ³



5. MONTÁ�
5-1. P ed montá�í

Povolte �rouby p ipev ující p ední Povolte �rouby p ipev ující zadní Odstra te zadní panel tak, �e jej
kryt a sejm te jej. Nedotýkejte se panel. Nedotýkejte se odrazových posunete dol  a sejmete ze zá-
povrchu o ek. zrcátek. kladní jednotky.

5-2. Postup montá�e

Ve te kabel otvorem v základní jednotce
Provle te kabel otvorem a p ip vn te a p ipojte jej k výstup m (oddíl 6). Ujist -
zadní kabel na ze  pomocí p ilo�ených te se, �e jsete vedli kabely mezi t sn ní-
�roubk  (na dvou místech). idlo musí mi v základní jednotce a zadním panelu a Vra te základní jednotku na zadní panel a
ve vý�ce 0,8 - 1,2 m. ochránili je p ed de�t m, prachem atd. p i�roubujte ji �rouby k zadnímu panelu.

   P i vedení 
kabel  na zdi

T sn ní

Provle te  kabely otvorem pro  kabely na  základní jednotce
a p ipojte je k výstup m, poté je ve te do �t rbiny na spod-
ní stran  základní jednotky. Ujist te se, �e jsete vedli kabely Odstra te krytky pro vn j�í vedení na jedné
mezi t sn ními v základní jednotce a zadním panelu a ochrá- stran  p edního krytu. Po zapojení vra te
nili je p ed de�t m, prachem a hmyzem-. p ední kryt na základní jednotku.

6. ZAPOJENÍ

Výstup poplach  : N.C.

Výstup poplach  : N.O.

Tamper (N.C.)

Vstupní nap tí : 10 - 28 VDC
Vstup ovládání hlasitosti

(oddíl 8-4)

- UL vy�aduje, aby bylo idlo BX-80N napojeno na napájení,
které je schopné dodávat nominální napájení 12VDC, 38mA
(max)(p i 10-28VDC) a aby baterie dodávaly energii alespo
ty i hodiny.

- Za ízení musí být nainstalováno v souladu s normami SN.

Vodi e by nem ly p ekro it tyto délky:
Nap tí

Kabel 2VDC 24VDC
0,33 mm2 50 m 500 m
0,52 mm2 250 m 760 m
0,80 mm2 400 m 200 m
,3  mm2 600 m 800 m

P i pou�ití dvou nebo více jednotek p ipojených
na jeden kabel je výsledná délka dosa�ena vy-
    d lením maximální délky po tem jednotek



7. NASTAVENÍ PROSTORU DETEKCE
7-1. Nastavení úhlu do prostoru
Pokud n jaká p eká�ka zabra uje detek ním paprsk m, m �ete je horizontáln  nastavit o 0 - 3°. Tím získáte od p eká�ky odstup.

Vyhn te se nastavení horizontálních úhl  pouze horní nebo spodní detek ní zóny. Aby byl vyvolán poplach, musí být blokovány
oba paprsky.Jestli�e nastavujete horizontální úhel paprsku, nastavte horní i spodní paprsek. Pokud jste úhel zm nili, nastavte
citlivost na [High] (oddíl 8-1)

Pomocí �roubováku uvoln te t i há ky na ka�dé stran  dr�áku Posu te o ky do vybraného úhlu (0 - 3°) a ujist te se, �e
o ek. Poté vyjm te dr�ák z p edního krytu tahem za dr�átka. o ky jsou vyháknuty ze �t rbiny na dr�áku o ek.

Po nastavení detek ní zóny
vra te dr�ák o ek zp t do
p edního krytu tak, �e
polo�íte t i há ky ABC na
ka�dé stran  dr�áku o ek
na 3 �t rbiny A�B�C� na p ed-
ním krytu.

P i úhlu 3° je detek ní zóna ve 12m od idla 0,6m od zdi.

7-2. Nastavení vzdálenosti detekce
Horní detek ní paprsek je neustále rovnob �ný se zemí.
Spodní detek ní paprsek se pohybuje dle nastavení. Horní i spodní papr-
Tak�e vzdálenost detekce je ur ena úhlem spodního sek blokován.
paprsku, nebo  k aktivaci idla je nutné blokovat oba 
(horní i spodní) paprsky. Detekce!

Pouze horní papr- Pouze spodní papr-
sek blokován. sek blokován.

Bez Bez
detekce detekce

Nastavte vzdálenost detekce posunutím spodních o ek.
Spodní paprsky lze nastavovat nezávisle na obou stranách. POLOHA [A]: Pohled ze strany na zónu: 12m
Vysu te o ky, neohýbejte!

POLOHA [B]: Pohled ze strany na zónu: 8m

Vyjm te dr�ák o ek z p edního krytu, jak je popsáno v oddíle 7-1,
Nastavení prostorového úhlu.
Spodní o ky nastavují vzdálenost detekce. Vyberte po�adovanou POLOHA [C]: Pohled ze strany na zónu: 5m
polohu z vodítka na dr�áku o ek (A,B,C nebo D).
Sv tlo LED a zvukový poplach (oddíl 8-3) lze pou�ít ke zji�t ní zón de-
tekce. Pokud zóny nejsou vhodné, nastavte vzdálenost detekce znovu.

Spodní detek ní zónu lze nastavit takto:
[ Tabulka nastavení vzdálenosti detekce (jedna strana) ]

POLOHA [D]: Pohled ze strany na zónu: 2m

Vý�ka instalace musí být mezi 0,8 - 1,2 m.
Maximální vzdálenost detekce se m �e m nit dle teplotních podmínek
prost edí
Rozsah detekce závisí na vý�ce montá�e.

Poloha A B C D
Vzdálenost detekce 0-12 m 0-8 m 0-5 m 0-2 m



8. NASTAVENÍ FUNKCÍ
8-1. Nastavení citlivosti 8-2. Nastavení hlasitosti

Pokud je po�adována vy��í Nastavte hlasitost v pr b hu
citlivost, vyberte [ H ]. Pokud zvukového poplachu (oddíl 8-4)
je místo  instalace ve  �pat- nebo v pr b hu testu (oddíl 8-3).
ných podmínkách, Nastavte OFF, pokud nevy�adu-
vyberte [ L ] jete ani jednu funkci.

8-3. Nastavení DIP

1. Indikátor LED - Stav indikátoru LED: Zapnuto (ON) nebo Vypnuto (OFF)
2. Nastavení funkce - Nejprve musíte nastavit funkci zvukového poplachu v úst edn    

(oddíl 8-4). Nebo vyberte OFF a zvukový poplach nebude aktivní.
3. Testovací mód - Vyberte OFF pro normální funkci nebo ON, abyste aktivovali funkci

zvukového testu. (nastavte hlasitost - oddíl 8-2).

8-4. Funkce zvukového poplachu
Zvukový poplach varuje p i vniknutí naru�itele pípnutím (asi 70 dB). Zvuk trvá 15 sekund. Tato funkce m �e být
ovliv ována pomocí výstupu z úst edny.

Nastavení funkce (CH2) - Nastavte zvukový poplach, aby pípal p i blokování horní i spodní zóny.
Vyberte ON nebo OFF. Tato funkce m �e být ovliv ována dálkov  po-

Pozitivní mocí p epína e nebo výstupu v úst edn . Obra te se na tabulku.
- Kdy� pou�íváte zvukový poplach, ale vstup A/C není zapojen, nastavte,
p epína  (CH2 ) na OFF - negativní. 

Negativní

Zapojení zvukového poplachu, pokud je úst edna aktivní
Typ galvanický Typ nap ový
Takto se idlo zapojí, pokud z úst edny není �ádný PGM výstup V p ípad  programovatelného (PGM) výstupu 

 z úst edny (pozitivního nebo negativního).
- V p ípad , �e není zápor- - V p ípad , �e záporný výstup

ný výstup z úst edny. nebo relé výstup (N.C. nebo
N.O.) z úst edny existuje.

Volitelný p epína Negativní
výstup Úst edna Výstup PGM Úst edna

9. TEST
Prove te test detekce po montá�i.

Indikátor Ujist te se, �e LED nesvítí, pokud Montá� je kompletní teprve poté, co
funkce LED v detek ní zón  není pohyb.  Aby vyzkou�íte, �e LED a zvukový pop-

byl poplach spu�t n, musí být blo- lach funguje p i blokování obou pa-
kován horní i spodní paprsek. prsk .

Pokud LED svití, a koliv nejsou oba Pokud indikátory nefungují, kdy� jsou
paprsky blokovány, obra te se na oba paprsky blokovány, obra te se 
oddíl 11, Postup e�ení problém . na oddíl 11, Postup e�ení problém .

Test lze zjednodu�it pomocí zvuko- Poté, co je test dokon en, vypn te
vého poplachu (oddíl 8-2 a 8-3). testovací mód. idlo lze aktivovat.

Test by m l být provád n alespo  jednou ro n .

Stav úst edny Nastavení idla 
Aktivní 0 � 1 VDC 

Neaktivní 5 � 18 VDC 
Pozitivní 

Aktivní 5 � 18 VDC 
Neaktivní  0 � 1 VDC 

Negativní 
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10. POPIS A ROZM RY IDLA

11. E�ENÍ PROBLÉM

Bez aktivace Svítí LED? Je zapnut vypína  LED? Zkontrolujte, zda je na- Zavolejte tech. podporu
p tí mezi 0 a 28 VDC

Zapn te vypína  (oddíl 8-3) P ívod en. je p eru�en
Sejm te kabely z výstup-

Je výstup poplach                    ních svorek. Sta í ji�
správn  zapojen? Opravte zapojení napájení?

Kabely jsou p íli� dlouhé
Zavolejte tech. podporu co� zp sobuje pokles na-

p tí. Pou�ijte siln j�í ka-
bel nebo dal�í zdroje na-

M �e být �patný zdroj p tí, blí�e k nejvzdájen j-
Zkontrolujte, zda je nap tí. Obra te se na �í jednotce.Pokud si nejste

LED nep etr�it  bliká napájení mezi 0 a dodavatele nap tí. jisti pou�itím kabelu, obra -
28 VDC. te se na technickou pod-

Mo�ná neskon il zah ívací as. poru.
Ujist te se, �e tento as byl del�í ne� Po kejte 45s po zapnutí.
45 sekund.

Zavolejte tech. podporu. Nap tí je zkratováno,nebo
Bzu ák nefunguje Je hlasitost nasta- Zkontrolujte, zda je správn  nastavena uzemn no. Opravte zapo-

nena na OFF? funkce zvukového poplachu (oddíl 8-4). jení.
Zkontrolujte nastavení.

Nastavte hlasitost na �MAX�, nebo �MIN� Zavolejte tech. podporu.

Aktivuje poplach,
i kdy� není zádný ob- Je jednotka namontována kolmo k zemi? Namontujte jednotku kolmo (oddíl 8-4)
jekt v detek ní zón .

Zkontrolujte, zda je spodní detek ní zóna del�í, ne� jste plánovali Vzdálenost detekce je nastavena spodním paprskem (oddíl 7) 

Zkontrolujte, zda n jaké p edm ty neodrá�í spodní detek ní zónu. Odstra te takové p edm ty. Posu te spodní detek ní paprsek.

Zkontrolujte, zda není jednotka namontována proti slunci. P emíst te idlo (oddíl 3).

Zkontrolujte, zda jsou boblí� n jaké p edm ty m nící teplotu (topení, Odstra te je z detek ní zóny nebo p emíst te idlo na jiné
klimatizace) nebo pohybyjící se p edm ty (záclony, rostliny). místo.

Zavolejte tech. podporu.

Bez detekce Je zóna detekce správn  nastavena? Nastavte zónu detekce znovu (oddíl 7).

Je citlivost nastavena na �LOW�? Nastavte citlivost na �MAX� a prove te test znovu (oddíl 8)

Zavolejte tech. podporu.

Toto idlo bylo navr�eno, aby detekovalo pohyby vet elce a vyvolalo poplach.
Proto�e je sou ástí celého systému, nebereme �ádnou odpov dnost za �kody,
nebo následky vniknutí.

MODEL BX-80N
Metoda detekce Pasívní infra ervené idlo
Oblast detekce 24m, 2m na ka�dé stran
Detek ní zóny 4 zóny, 2 na ka�dé stran

Citlivost ,6°C p i 0,6 m/s
Detekovatelná rychlost 0,3 - 2,0 m/s 

Vstupní nap tí 0 - 20 VDC
Odb r proudu 28mA (normáln ), 38 mA (maximáln )

as mezi poplachy Asi 2 sekundy
Výstupy z relé 2 výstupy, N.O. a N.C., 28VDC, 0,2A (max) ka�dý

Tamper N.C. se otev e p i sejmutí krytu
Testovací re�im Zapnuto / vypnuto

Zah ívací as Asi 45 sekund, LED blikají
Hlasitost Asi 70 dB ve vzdálenosti m

Indikátory LED LED blikají v zah ívacím módu a p i poplachu
Provozní teplota -20 - +50°C
Vlhkost prost edí 95% max
RF interference Bez poplachu do 20V/m

Montá� Na ze  (ven / dovnit )
Vý�ka montá�e 0,8 - ,2m

Hmotnost 400g
         IP           55

P íslu�enství �rouby (4 x 20) x2
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zabezpe ovací a telekomunika ní za ízení 
Za  Stra�nickou  vozovnou  7, Praha 0 , 00 00 
02/7400 33-technické odd lení,                
02/7400 -spojovatelka  
02/7400 0-fax 
web:www.atisgroup.cz,email:atis.group@atisgroup.cz 

prodej,projekce,revize 

http://www.atisgroup.cz,email:atis.group@atisgroup.cz

