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s antimaskingem a samokontrolou

CX-502AM
CX-502, CX502-V

Instalační manuál



PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR

CX-502 CX-502V CX-502AM
STANDARDNÍ PROVEDENÍ PAMĚŤ POPLACHU ANTI-MASKING

VLASTNOSTI

CX-502
• dvojité vodivé stínění

pyroelementu – velmi vysoká
odolnost proti falešným poplachům
(patentováno)

• víceohnisková optika
(patentováno)

• přepínač pro lokální ovládání LED

• vyhodnocení Super Quad Zone
Logic

• obvody teplotní kompenzace

• utěsněná optická soustava

• relé s neslyšitelným spínáním

• dálkové ovládání indikační LED
(pouze typ BE)

pouze CX502V
• paměť poplachu

• dálkové ovládání indikační LED

pouze CX-502AM
• vícebodový anti-masking

• periodická samokontrola

• paměť poplachu, funkce „první v
poplachu“, přepínací poplachové
relé

• dálkové ovládání indikační LED

• indikace provozních stavů dvěma
LED

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CL-80N
čočka dlouhý dosah

FA-1W
držák pro montáž na stěnu,
nastavení ±45º (horiz.), 0-20º (vert.
směrem dolů)

FA-3
kompaktní držák pro montáž na
stěnu i strop, nastavení ±45º
(horiz.), 0-10º (vert. směrem dolů)

1. POKYNY PRO INSTALACI

vyhněte se umístění
detektoru přímo proti
slunci

nesměrujte detektor na
ventilátory nebo výstupy z
klimatizací

vyhněte se umístění blízko
zdrojů páry a v prostředí
s vysokou vlhkostí, které
mohou způsobit
kondenzaci

pozor na blokování
výhledu detektoru
záclonami, přepážkami,
nábytkem a dalšími
předměty v detekčním poli

neinstalujte detektor ve
venkovním prostředí

 VAROVÁNÍ !

nikdy se
nesnažte detektor
opravovat nebo

na něm dělat
úpravy

VAROVÁNÍ !

pokud došlo k poškození detektoru
například zatečením vody, vniknutím

předmětů, přehřátím nebo kouřem případně
je cítit zápach, okamžitě přestaňte detektor
používat a pošlete ho na opravu dodavateli

v opačném případě může hrozit úraz el.
proudem nebo požár.

POZOR !

Instalujte detektor
pevně na montážní

podklad.

Padající detektor
může způsobit

úraz.

2. DETEKČNÍ DIAGRAM

Detekční charakteristika VĚJÍŘ Detekční charakteristika DLOUHÝ DOSAH

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Pokud používáte detektor s čočkou dlouhý dosah (volitelné
příslušenství), musí být přepínač pro nastavení režimu v poloze
STD. Zároveň je nutné nastavit přepínač pro nastavení citlivosti do
polohy H, pokud je požadovaná detekční vzdálenost delší jak 20
metrů.



3. POPIS MECHANICKÉHO PROVEDENÍ DETEKTORU

4.  INSTALACE

Povolte šroub na
spodní straně
detektoru a sejměte
přední kryt.

 

Následujícím způsobem uvolněte desku
elektroniky s čočkou:
Desku posuňte nahoru ve směru šipky
dokud se její dolní okraj neuvolní z držáků
v dolní části základny detektoru.

Desku s elektronikou vytáhněte ze základny
(západky po bocích základny přitom musí
zapadat do vodicích kanálků sestavy desky
s elektronikou.

Prostrčte přívodní kabel odpovídajícím
otvorem v zadní části základny. Dvěma
přiloženými šrouby připevněte základnu
detektoru na montážní podklad. Pokud
používáte držák, zkontrolujte před
zhotovením otvorů, zda budou v zákrytu.

Zapojte detektor podle
instrukcí v následující
kapitole.

Pokud budete používat čočku
dlouhého dosahu nebo
potřebujete získat přístup
k přepínači citlivosti, je třeba
sejmout čočku.Stačí uvolnit
(například šroubovákem) dvě
západky po bocích čočky. Při
osazování čočky ji nejprve
slícujte s vodícími  kanálky
v sestavě elektroniky a jemně
přitiskněte dokud nezaklapnou
západky do výřezů po stranách
čočky.
Čočka dlouhého dosahu CL-
80N má uvnitř vylisováno  číslo
„51-1522“.

Přiložte desku s elektronikou k základně tak,
aby západky po bocích základny  zapadly do
vodicích kanálků sestavy desky
s elektronikou. Sestavu uložte tak, aby ležela
zadní stranou v základně a posunutím
směrem dolů ji zafixujte ve finální poloze.

Proveďte krokové testy a nastavení
detektoru podle instrukcí
v kapitole 6.
Nasaďte kryt a utáhněte
připevňovací šroub v dolní části
detektoru.

5.  ZAPOJENI DETEKTORU



Následující tabulka orientačně ukazuje povolené délky kabeláže k čidlům pro napájecí napětí 12Vss a 14Vss tak,
aby nebyly překročeny povolené úbytky napětí na vedení. Při použití více detektorů na smyčce je třeba délky
kabelů vydělit počtem detektorů.

6. FUNKCE DETEKTORU

1. NASTAVENÍ CITLIVOSTI

POZOR !
Po změně nastavení přepínače citlivosti proveďte
vždy krokový test, abyste se přesvědčili, že
detektor stále zajišťuje požadované pokrytí
střeženého prostoru.

Před nastavením citlivosti je třeba nejprve sejmout
čočku (přepínač nastavení citlivosti je umístěn pod
ní). Postupujte podle kapitoly 4-5.

Změnu nastavení (továrně nastaven na M=střední
citlivost) proveďte v následujících případech:

A) Přepnutí na „L“ = nízká citlivost
Pokud je detektor instalován v prostředí
s nepříznivými vlivy a hrozí riziko falešných poplachů.
Lze ho použít v situaci, kdy je střežená oblast malá
nebo úzká.
Tam, kde se vyskytují drobná zvířata nebo dochází k
náhlým změnám teploty.

B) Přepnutí na „H“ = vysoká citlivost
Nastavení použijte pokud je požadována vysoká
citlivost jako například dlouhý dosah nad 20m,
prostory s vysokou teplotou a tedy malým kontrastem
nebo pokud je detektor nainstalován výš než 2,7m.

2. VYP / ZAP INDIKAČNÍ LED

DIP č.1 slouží k lokálnímu povolení
zákazu indikace poplachů LED.
„ON“ = indikace povolena
„OFF“ = indikace vyřazena.
CX-502 Nastavte přepínač do
požadované polohy.

CX-502V / CX-502AM
1) Pokud je systém ve střežení (a informace je

přivedena na detektor), poplachová ani
poruchová (pouze CX-502AM) LED nejsou
funkční bez ohledu na polohu DIP č.1.

2)  Pokud je systém mimo střežení (a informace je
přivedena na detektor), poplachová a poruchová
(pouze CX-502AM) indikace LED může být
povolena nebo zakázána pomocí DIP č.1.

3) Během zahřívání jsou obě LED funkční bez
ohledu na polohu DIP č.1.

Podrobnosti o způsobu přivedení signálu Odstřeženo
/ Zastřeženo najdete v kapitole 6-5.

Svorka D.L. umožňuje dálkové povolení / zákaz
indikace poplachů LED z ústředny EZS.
(platí pouze pro typy CX-502(BE), CX-502V a CX-
502AM).
Při dálkovém ovládání LED indikace musí být DIP č.1
v poloze „OFF“.
Poznámka: Polarita CX-502(BE) je pevně nastavena
jako „NEGATIVNÍ“.
Další podrobnosti o polaritě signálu pro ovládání LED
indikace naleznete v kapitole 6-5.

CX-502 CX-502V CX-502AM
Průřez vodiče 12V 14V 12V 14V 12V 14V
0,33 mm2 480 m 960 m 440 m 880 m 320 m 640 m
0,52 mm2 750 m 1500 m 700 m 1 400 m 500 m 1 000 m
0,83 mm2 1 200 m 2400 m 1 100 m 2 200 m 800 m 1 600 m

Osvald
ukazuje povolené délky kabeláže k čidlům pro napájecí napětí 12Vss a 14Vss tak,CX-502 CX-502V CX-502AMPrůřez vodiče 12V 14V 12V 14V 12V 14V0,33 mm2 480 m 960 m 440 m 880 m 320 m 640 m0,52 mm2 750 m 1500 m 700 m 1 400 m 500 m 1 000 m0,83 mm2 1 200 m 2400 m 1 100 m 2 200 m 800 m 1 600 m

Osvald
Následující tabulka orientačně ukazuje povolené délky kabeláže k čidlům pro napájecí napětí 12Vss a 14Vss tak,aby nebyly překročeny povolené úbytky napětí na vedení. Při použití více detektorů na smyčce je třeba délkykabelů vydělit počtem detektorů.



3. REŽIM DETEKCE (POČÍTADLO IMPULSŮ)

K nastavení režimu detekce slouží DIP
č.2. V závislosti na prostředí, kde je
detektor nainstalován, lze nastavit
detekční režim „Standard“ nebo „Special“.

STD Použijte pro běžné aplikace.
SP V nepříznivém prostředí, kde lze očekávat

pohyb malých zvířat nebo jsou zde objekty
jako pohybující se záclony, faxy apod.

Pokud je nastaven režim detekce „SP“, může se
detektor zdát necitlivý. Proto je třeba při volbě tohoto
režimu vždy ověřit dobře pokrytí krokovým testem.

Pozor ! Pokud využíváte čočku dlouhý dosah,
detekční režim musí být nastaven na „STD“.

4. PAMĚŤ POPLACHU A PAMĚŤ PRVNÍHO DETEKTORU V POPLACHU

Paměť poplachu (pouze CX-502V a CX-502AM)
Používá se k vizuální indikaci, zda byl detektor
v poplachu během zastřežení systému. Pokud byl
detektor v poplachu, rozsvítí se při odstřežení
červeně LED.

Paměť prvního detektoru v poplachu
(pouze CX-502AM)
Pokud je na jedné smyčce zapojeno více detektorů
s použitím paměti poplachu, chovají se po odstřežení
následovně:
1) LED detektoru, který byl v poplachu jako první

bliká.
2) U druhého a dalších detektorů v poplachu LED

svítí nepřerušovaně.

Funkčnost paměti poplachu
Paměť poplachu a prvního detektoru v poplachu jsou
funkční pouze pokud je u odstřeženého systému LED
indikace zakázána „OFF“ (a to buď DIP č.1 nebo
dálkově přes svorku D.L.).
• K aktivaci paměti poplachu a prvního detektoru

v poplachu nedojde při poplachu na detektoru
v odstřeženém stavu.

• I když dojde během zastřeženého stavu k uložení
informace o poplachu do paměti, poplachový
výstup se chová normálně a spíná  při každé
detekci.

Vynulování paměti poplachu
Paměť poplachu se nuluje automaticky při dalším
zastřežení systému.
• Zapojení paměti poplachů
Na svorku A.M. je třeba přivést  ovládací signál
zpravidla z programovatelného výstupu ústředny
s vhodnými napěťovými úrovněmi a polaritou.
Podrobnosti najdete v kapitole 6-5.

Zapojení paměti prvního detektoru v poplachu
U detektorů v rámci jedné smyčky je třeba propojit
svorky I.A. a navíc musí být připojen ovládací signál
paměti poplachu. Takto lze propojit maximálně 40
detektorů.

5. VOLBA POLARITY OVLÁDACÍCH SIGNÁLŮ (POUZE CX-502V A CX-502AM)

Umožňuje detektoru spolupracovat
s různými výstupy celé řady
ústředen s volitelnou polaritou.
Takovéto výstupy mohou být
použity k dálkovému ovládání LED
indikace i paměti poplachu. Výstupy bývají různě
pojmenovány, v principu se používá výstup typu
„Zastřeženo / Odstřeženo“ k ovládání pamětí a
výstup typu „Průchodový test“ k ovládání LED
indikace. Odpovídající požadavky na napěťové
úrovně jsou uvedeny v následující tabulce:
Poznámka: „uzemněním“ se rozumí propojení s
úrovní 0Vss napájení detektoru.
Pozor ! Polarita je společná pro signál dálkového
ovládání LED indikace i paměť poplachu.

Pozice
DIP č.3

Úroveň na vstupu
D.L. nebo A.M.

Funkce
LED

indikace

Význam pro
paměť

poplachu
rozpojeno nebo

+5 - 18Vss
povolena zastřeženo

POSI
0 – 1Vss

(uzemněno)
vyřazena odstřeženo

rozpojeno nebo
+5 - 18Vss

vyřazena odstřeženo

NEGA
0 – 1Vss

(uzemněno)
povolena zastřeženo



6. ANTI-MASKING A SAMOKONTROLA (POUZE CX-502AM)

Funkce anti-masking chrání čočku detektoru proti
překrytí předmětem nebo pokrytí látkou jako je
například sprej a tím zajišťuje správnou  detekci
podle technické specifikace.
Funkce samokontroly je realizována elektronickým
obvodem uvnitř detektoru, který v intervalu 5 hodin
periodicky kontroluje správnou funkci elektroniky
detektoru. Tím je zajištěn vždy bezchybný provoz.

Poruchový výstup (TO)
Aktivuje se pokud dojde k pokusu o zamaskování
nebo selhání funkce při samokontrole.

Aktivace poruchového výstupu
Pokud dojde k detekci
zamaskování nebo k objevení
závady v elektronice při
samokontrole, je možné
aktivovat pouze poruchový
nebo poruchový a současně
poplachový výstup.
Nastavení se provádí DIP č.4 podle následující
tabulky.

Pozice
DIP č.4 Aktivován výstup

OFF Porucha (TO)
ON Porucha (TO) i Poplach (ALARM)

Vizuální indikace poruchového stavu
Kromě výstupu Porucha (TO) je událost indikována
také vizuálně prostřednictvím žluté poruchové LED.

Typ poruchy Chování žluté LED

anti-masking pomalu bliká
( 0,5 sekundy )

selhání při samokontrole trvale svítí

anti-masking i
selhání při samokontrole

rychle bliká
( 0,2 sekundy )

Vizuální indikace poruchového stavu je funkční
pouze pokud je u odstřeženého systému LED
indikace povolena „ON“ (a to buď DIP č.1 nebo
dálkově přes svorku D.L.).

Funkce anti-maskingu
Pokud je před detektorem ve vzdálenosti do 10cm
umístěn předmět po dobu delší než 10 sekund, dojde

k vyhlášení pokusu o zamaskování a aktivaci
poruchového výstupu.
Pokud je objekt odstraněn, po jedné sekundě dojde
k vynulování poplachového stavu a poplachový
výstup stejně jako optická signalizace se vrátí do
klidového stavu.

Pozor při instalaci !
Protože přesnost vyhodnocení pokusu o
zamaskování je velmi kritický parametr, je třeba se
při instalaci řídit následujícími pravidly:
1) Instalace
Vyhněte se umístění detektoru do míst, kde jsou do
vzdálenosti 1m před detektorem umístěny nějaké
předměty jako jsou dveře, závěsy nebo různé
závěsné cedule. Vyhněte se také instalaci, kdy na
detektor může dopadat přímé nebo odražené světlo.
2)  Připojení detektoru na napájení
Během zahřívání detektor automaticky nastavuje
některé svoje elektrické parametry, aby byl zajištěn
následující spolehlivý a bezproblémový provoz
s přesnou detekcí. Aby tato kalibrace proběhla dobře,
je třeba dodržet následující pokyny:
A) Při připojení na napájení buďte ve vzdálenosti

alespoň 1m od detektoru.
B) Při prvním připojení na napájení nesmí být ve

vzdálenosti 1m od detektoru žádné předměty.

Ověření správné funkce anti-maskingu
1. Ujistěte se, že bylo provedeno správné zapojení

a nastavení detektoru podle předchozích kapitol
a připojte detektor na napájení.

2. Proběhne zahřívací perioda detektoru
signalizovaná blikáním červené (u CX-502AM
žluté a červené) LED. Zároveň dojde k zahájení
kalibrace obvodů anti-maskingu.

3. Po skončení zahřívání přestanou blikat LED, což
signalizuje, že je detektor nastaven a připraven
k použití (pokud LED nepřestanou blikat,
postupujte podle kapitoly 7).

4. Umístěte překážku (například list papíru) ve
vzdálenosti do 10cm od detektoru a čekejte 10
sekund.

5. Pokud žlutá LED začne pomalu blikat, pracuje
detektor správně a byl vyhodnocen pokus o
zamaskování detektoru.

6. Odstraňte předmět před detektorem. Je-li vše
v pořádku, žlutá LED přestane blikat. Tím je test
funkce správného nastavení anti-maskingu
ukončen



7. VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému

Špatné napájení detektoru.
(detektor nepřipojen, nízké napětí)

Přiveďte správné napájecí napětí
v rozsahu 9 až 18Vss.

Cíl mimo detekční oblast. Viz. sekce 2-4.

Indikace LED zakázána. Zapněte indikaci LED.
Nesvítí červená LED

Přepólované napájení. Přepólujte napájecí vodiče na
svorkovnici detektoru.

V detekční oblasti jsou pohybující se
předměty (závěsy, záclony apod.)

Odstraňte pohybující se předměty
z detekční oblasti nebo změňte polohu
detektoru.Červená LED svítí i když

nikdo není v detekční
oblasti V detekční oblasti dochází k rychlým

teplotním změnám (topná tělesa,
klimatizace, atd.)

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

Slepené nebo poškozené kontakty
výstupního relé kvůli přetížení.

Zkontrolujte zatížení výstupního relé.
Vyměňte detektor.Červená LED svítí, ale

výstup nehlásí poplach
Špatně provedená kabeláž. Opravte kabeláž.

Červená LED nepřestává
blikat (zahřívání) Nízká hodnota napájecího napětí. Přiveďte správné napájecí napětí

v rozsahu 9 až 18Vss.

Detektor je zamaskován. Odstraňte maskující předmět, blikání
přestane za několik sekund.Žlutá LED bliká

(pouze CX-502AM) Silné světlo nebo elektrické rušení
způsobuje aktivaci obvodu anti-masking. Odstraňte rušivé zdroje.

Špatná inicializace detektoru. Proveďte správně inicializaci podle
pokynů v sekci 6-6.Červená a žlutá LED

nepřestávají blikat
(zahřívání) Nízká hodnota napájecího napětí. Přiveďte správné napájecí napětí

v rozsahu 9 až 18Vss.

Alespoň jednou ročně provádějte průchodový test.



8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ CX-502

Princip detekce Pasivní infračervený
detektor

Pokrytí vějíř 15 x 15m  85º
Počet detekčních zón 82 zón
Montážní výška 1,8 až 3,0 m
Citlivost 1,6ºC při 0,6 m/s
Rychlost
detekovatelného cíle

0,3 – 1,5 m/s

Napájecí napětí 9 až 18Vss

Odběr 5 mA (normální
12 mA (max.)

Doba aktivace poplach.
výstupu

2 ± 0,5 s

Poplachový výstup relé N.C. 28Vss
max. 0,2A

Antisabotážní kontakt spínač N.C
otevřen při sejmutí krytu

Zahřívací perioda cca 1 min
signalizována blikající LED

Indikace LED
zahřívací perioda

(LED bliká)
poplachový stav

Vstup D.L.
(pouze verze BE)

Viz. odstavec 6-2

Odolnost proti cizím
polím

bez poplachu do 30 V/m

Pracovní teplota -20ºC až +50ºC
Vlhkost okolního
prostředí

max 95%

Hmotnost 120 g

Typ CX-502V

Odběr 5 mA (normální)
13 mA (max.)

Paměť poplachu (vstup
A.M.)

volitelná polarita
ovládacího signálu

(pozitivní nebo negativní ),
společná pro D.L. i A.M.,

viz. odstavec 6-4

Ovládání LED indikace
(vstup D.L.)

volitelná polarita
ovládacího signálu

(pozitivní nebo negativní ),
společná pro D.L. i A.M.,

viz. odstavec 6-2
Hmotnost 120 g

CL-80N čočka pro dlouhý dosah
(volitelné příslušenství)
Pokrytí dlouhý dosah 24 x 2,3m
Počet detekčních zón 22 zón

Typ CX-502AM

Odběr 7 mA (normální)
15 mA (max.)

Paměť poplachu
(vstup A.M.)

volitelná polarita
ovládacího signálu

(pozitivní nebo negativní ),
společná pro D.L. i A.M.,

viz. odstavec 6-4
Paměť prvního
detektoru poplachu

samostatný vstup IA., viz.
odstavec 6-4

Ovládání LED indikace
(vstup D.L.)

volitelná polarita
ovládacího signálu

(pozitivní nebo negativní ),
společná pro D.L. i A.M.,

viz. odstavec 6-2
zahřívací perioda (blikají
červená a žlutá LED)

červená LED:
poplach, paměť poplachu,
první detektor v poplachuIndikace LED

žlutá LED:
indikace antimaskingu a

samokontroly
Výstup Porucha (TO) N.C. 28Vss / max. 0,2A
Hmotnost 135 g

9. ROZMĚRY

Osvald





