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MG-RTX3 
 

Všeobecné instalační zásady bezdrátu 

 
Upozornění 
Následující popis a uvedené vlastnosti jsou záměrně 
zjednodušeny a uzpůsobeny pro snažší pochopení celé 
problematiky bezdrátového přenosu a tomu odpovídají i 
používané příklady a terminologie. Popis si neklade za cíl 
exaktní fyzikální přesnost, ale srozumitelnost a 
jednoduchost. 
 
Co to je bezdrát 
Bezdrátová komunikace je na straně vysílače založena na 
převodu binární informace z procesoru na 
elektromagnetické záření, které je vysíláno do prostoru 
pomocí antény. Na druhé straně je elektromagnetický 
signál zachycen anténou a opět je převeden na binární 
kód. Na přenosovou cestu působí několik rušivých vlivů, 
s kterými je potřeba počítat a které jsou v následujících 
odstavcích vysvětleny. 
Pro zjednodušení budeme elekromagnetické vlastnosti 
popisovat na vlastnostech zvuku a vysílač nahradíme 
člověkem, jenž mluví a přijímač člověkem, který 
poslouchá. Pro názornost tento příklad postačí. 
 
Směrovost antény - přijímač 
Tak jako je ucho směrové a nejlépe rozumíme, když se ke 
zvuku otočíme čelem, tak i anténa přijímače má své 
oblasti, kde je schopna elektromagnetické záření zachytit 
lépe a oblasti, kde je její dosah horší. U modulu MG-RTX3 
je pokrytí antény znázorněno na obrázku.  
   
 
 
 
 
Je dobré si uvědomit, že kolmo nad a pod anténou je 
příjem velice špatný a vysílač umístěný v tomto prostoru 
bude mít velký problém s intenzitou signálu. 
 
Zvýšení dosahu 
Pokud je požadavek na zvýšení dosahu, je možné 
vertikální anténu prodloužit 2x. V případě tohoto 
prodloužení se laloky protáhnou asi 1,5x, ale budou 
placatější.    
 
 
 
 
 
 
Je potřeba počítat s menším dosahem ve vertikálním 
směru, tak jak je znázorněno na obrázku. 
POZOR další prodlužování antény vede pouze ke zhoršení 
dosahu a dá se přirovnat k tomu, že vám někdo kroutí 
uchem. Z uvedeného popisu je zřejmé, že přijímač MG-
RTX3 se NESMÍ nijak natáčet a je možné jej instalovat 
pouze v předepsané pozici. 
 
Deformace a útlum antény 
Anténa má své přesné elektromagnetické vlastnosti, které 
musí zůstat zachovány. Anténu není možné nijak natáčet, 
deformovat nebo ohýbat. Jakýkoliv tento zásah má za 
následek zhoršení příjmu.  
V blízkosti antény se nesmí nacházet žádné kovové nebo 
vodivé materiály, které ovlivňují vlastnosti antény a 
výrazným způsobem deformují vyobrazené pokrytí. Je to 
stejný případ, jako když na ucho nasadíte protihluková 
sluchátka. 
 
 

Zarušení signálu 
Když si opět představíme hovor, kdy někdo mluví a někdo 
poslouchá je potřeba si uvědomit, že ucho zachytí kromě 
žádoucího signálu i velké množství ruchu. Pokud k nám 
někdo hovoří v tichém lese, je možné se dorozumět i na 
velkou vzdálenost, pokud posloucháme na hokejovém 
zápase, dojde k neschopnosti rozlišit žádoucí signál od 
ruchu a vzdálenost slyšitelnosti se výrazně zkracuje. 
Stejnou vlastnost má i bezdrátový přenos. Pokud je 
pásmo zarušené,  snižuje se i vzdálenost mezi vysílačem a 
přijímačem. Velkou roli zde hraje i vzdálenost zdroje 
rušivých signálů od přijímače. Pokud je i relativně slabý 
zdroj přímo u přijímače, je jeho zarušení velké. V úvahu 
přicházejí silové rozvody, motory, zářivky atd. 
 
Interference 
Pojem interference lze obecně přiblížit na ozvěně. Pokud 
hovoříme na volném prostranství, šíří se od nás zvuk bez 
překážek a není deformován. Pokud jsme v uzavřené 
prázdné místnosti, kde ze zvuk tříští a odráží je 
srozumitelnost velice špatná až žádná. Stejně si lze 
představit i elektromagnetickou interferenci. Pokud je 
v blízkosti cesty mezi vysílačem a přijímačem objekt, 
který způsobuje odrazy elektromagnetického vlnění, je tím 
způsoben efekt „ozvěny“ a přijímač dostane signál značně 
deformovaný. S touto vlastností je potřeba počítat a VŽDY 
nejdříve vyzkoušet signál z místa instalace.  POZOR!! U 
tohoto jevu nezáleží na vzdálenosti mezi přijímačem a 
vysílačem. I v relativně malé vzdálenosti nemusí být 
signál žádný nebo jenom minimální signál. Omezit vliv 
interference je možné pouze přemístěním vysílače, kdy 
stačí posun o desítky centimetrů. Interferenci nelze nijak 
odhadnout je možné pouze změřit intenzitu signálu 
z různých míst. 
 
Útlum signálu  
Útlum elektromagnetického vlnění je principiálně podobný 
útlumu zvukového signálu, v jehož dráze je plocha 
zamezující prostupu a šíření signálu. Útlum je možné do 
jisté míry předpokládat s ohledem na charakteru budovy 
nebo prostředí. Pozor je potřeba dávat zejména na zdi 
železobetonové a plechové, kamenné zdivo (hrady, 
zámky) a vlhké zdivo.   
 
 

Zásady instalace 
 
Věnujte zvýšenou pečlivost výběru místa přijímače 
MG-RTX3. Při vadně instalovaném přijímači  výběr 
místa pro vysílač nic nezachrání.   
 
Vždy měřte intenzitu signálu z více míst zamýšlené 
instalace v rozsahu desítek cm a umístěte vysílač do 
místa s nejvyšším signálem.  
 
Bedrátové vysílače jsou napájeny bateriemi a 
nejsou bezúdržbové. Vyžadují pravidelný servis. 
 
Změny v interiéru nebo stavební úpravy mohou 
ovlivnit dosah přijímač vysílač. 
 
Instalace jiných bezdrátových zařízení pracujících 
na stejné nebo uvedených frekvencích mohou 
ovlivnit přenos signálu 

216MHz - 433MHz – 866MHz 
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MG-RTX3 + DGP, EVO 
 

 
 

vstup do programování modulu MG-RTX3 [0] + [IK] + [4003] +[SN modulu] + [SEKCE] 
                                             [953] 

 

Popis 

MG-RTX3 je bezdrátová nadstavba, která obsahuje  přijímač i vysílač a umožňuje připojení bezdrátových  komponentů do 
systému DIGIPLEX / EVO.  V následující tabulce je uveden počet prvků, které lze připojit pomocí MG-RTX3. 

 
DIGIPLEX 848 
DIGIPLEX 96 

EVO 96 
EVO 48, 192 bez 
EVO-641LCD  

EVO 48, 192 
s EVO-641LCD 

maximální počet modulů 96 / 124 254 126 / 254 
počet zón na přijímač 32 32 32 

počet klíčenek na přijímač 32 32 32 
(v paměti MG-RTX3) 

96 / 999 
(v paměti EVO) 

počet bezdrátových PGM na přijímač 8 8 8 
bezdrátové klávesnice ne ne ne 
opakovač MG-RPT1 ne ne ne 

 

anténa dipól 
rozměry bez antény 

výška   15 cm  
vyhodnocení automatická korekce chyb šířka   16 cm 
přenos technologie plovoucího kódu hloubka   3 cm 
frekvence 433MHz / 868MHz vzdálenost mezi přijímači min. 1m  
citlivost -120dBm vzdálenost mezi vysílači min. 50cm 
Odběr max. 50mA mezi přijímačem a vysílačem min. 2m 
Pracovní teplota 5ºC – 50ºC PGM1, PGM2 – otevřený kolektor 50mA plně programovatelné 
Max. vlhkost 85% nekondenzující PGM 3, (PGM 4 volitelné)- relé 5A / 28V plně programovatelné 
 
Pozor!! Pokud máte sestavu EVO48 nebo EVO192 s klávesnicí EVO-641LCD a chcete klíčenky zapsat do paměti ústředny, 
musíte nastavit na sekci [3029] klávesa [1] na OFF. Tato funkce Vám umožní přes přijímač MG-RTX3 přiřadit uživatelům až 
96 / 999 klíčenek. Pokud máte sestavu EVO48 nebo EVO192 s klávesnicí EVO-641LCD a chcete klíčenky zapsat přímo do 
paměti MG-RTX3 (sekce 201 – 432) je potřeba v ústředně nastavit na sekci [3029] klávesa [1] na ON. V tomto případě je 
limitující počet klíčenek 32 na jeden přijímač MG-RTX3. Pokud máte jiný typ ústředny nebo nemáte v systému klávesnici 
EVO-641LCD musíte použít zapsání dat přímo do paměti MG-RTX3. V tomto případě je opět limitující počet klíčenek 32 na 
jeden přijímač MG-RTX3. 
 

Schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupy PGM 1, 2 - kolektor 50mA 
Výstupy PGM 3, 4 relé 5A / 28V 

Plně programovatelné 
(PGM4) na objednávku. 

RED BLK GRN YEL 
 

BUS 

Stavové LED 

4 pinový konektor 
pro upgrade 
firmware 

Tamper  

ERROR – chyba v činnosti modulu 
BUS RX – příjem dat z ústředny 
BUS TX – posílání dat do ústředny 
RF RX – příjem bezdrátových dat 
RF TX – vysílání bezdrátových dat 
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Instalace
 
Umístění  
Přijímač MG-RTX3 je nutné umístit do prostoru, kde je 
dodržena pracovní teplota a vlhkost a kde nedochází 
k rychlým teplotním změnám. Neinstalujte modul blízko 
kovových předmětů a objektů, které mohou snižovat 
citlivost a dosah systému (neony, zářivky, počítače). Je 
nepřípustné přijímač umístit na železný podklad nebo do 
plechové krabice. Jakékoliv ocelové předměty nebo 
zařízení vytvářející vlastní elektromagnetické pole mezi 
přijímačem a vysílačem snižují dosah (plechová garážová 
vrata, kV transformátory, atd.).  
Mezi jednotlivými komponenty MAGELLAN nechávejte 
minimální vzdálenost uvedenou v tabulce. 
 
Montáž a zapojení 
Zasunutím tenkého šroubováku mezi plastovou západku a 
plošný spoj uvolněte na jedné straně desku součástek a tu 
opatrně vyjměte. V zadní straně plastového krytu 
vyvrtejte nebo šroubovákem proražte přednaznačené 
montážní otvory. Přiložte zadní kryt na zeď a naznačte 
umístění otvorů. Do naznačených míst umístěte 
hmoždinky, na které připevníte zadní kryt pomocí 
šroubků. Po instalaci krytu na zeď lehkým tlakem vložte 
desku plošného spoje.  Oválná díra ve spodní části 
plošného spoje slouží pro přivedení vodičů. Přiloženou 
prutovou anténu vložte do svorky označené ANT a 
přitáhněte šroubkem. Druhý pól antény s označením GND 
je vyleptán na plošný spoj a proto jej nezapojujte.  
 

 Prutovou anténu neohýbejte ani nezkracujte!  
Použití delšího nebo kratšího prutu snižuje dosah a 

citlivost přijímače! 
 

Pro připojení k ústředně použijte 4 vodičový stíněný kabel. 
MG-RTX3 se zapojuje běžným způsobem jako moduly na 
BUS. Odpojte AC a baterii od ústředny před připojováním 
modulu! 
 
Signalizace LED přijímače MG-RTX3 
ERROR – chyba v činnosti modulu 
BUS RX – příjem dat z ústředny 
BUS TX – posílání dat do ústředny 
RF RX – příjem bezdrátových dat 
RF TX – vysílání bezdrátových dat 
 
Klíčenky 
 
Výměna baterie v klíčence 
1. Odšroubujte dva vruty na zadní straně klíčenky 
2. Odklopte zadní kryt 
3. Opatrně vyjměte baterii 
4. Stiskněte tlačítko / pusťte a počkejte 1minutu 
5. Vložte novou baterii s dodržením polarity   
6. Přišroubujte opatrně zadní kryt  
 
Baterie 
Klíčenka obsahuje jednu baterii CR2032. Záměna verzí 
baterií může způsobit nefunkčnost nebo zničení klíčenky.   
 
 
 
 
 
 

 
Nastavení RTX3 sekce [001] 

Kl Popis OFF  ON  

[1] Detekce slabé baterie � Zakázáno � Povoleno 

 

Pokud je povoleno hlídání slabé baterie u bezdrátových čidel a dojde k poklesu napětí na baterii pod povolenou 
hodnotu 3,6V, je tento stav přenesen do přijímače a ústředna vyhlásí poruchu „Bezdrát porucha baterie“.  
Po stisku [TRBL] se zobrazí skupina poruch [6] a po stisku klávesy [6] se zobrazí číslo zóny, která vyhlásila 
poruchu baterie.   Pokud je programováno, dojde i k přenosu na PCO. Na čidle se slabou baterií bliká červená 
LED. 

[2] Hlídání bezdrátových čidel � Zakázáno � Povoleno 

 
Při povoleném hlídání se bezdrátová čidla musí přihlásit do zadaného času, jinak je vyhlášena jejich ztráta. Ztráta 
bezdrátového čidla je přenesena do zabezpečovací ústředny. Ta dle nastavení vyhlásí poruchu, poplach a přenese 
zprávu na PCO.  

[3] Interval dohledu bezdrátových čidel � 24 hodin � 80 minut 

 
Detektor se musí přihlásit do nastaveného času aby nebyla vyhlášena jeho ztráta. V případě, že se detektor 
nepřihlásí je vyhlášen poplach jako by byl narušen jeho tamper. Čidlo vysílá tento signál v pravidelných 
intervalech a není potřeba v čidle nic nastavovat. 

[4] Kontrola zarušení bezdrátu � Zakázáno � Povoleno 

 V okamžiku, kdy je po dobu delší než 10s detekováno zarušení přijímací časti MG-RTX3 je vyhlášena porucha. 

[5] Tamper přijímače � Zakázán � Povolen 

 Pokud je tamper na přijímači povolen, je při jeho narušení poslána do ústředny zpráva o narušení tamperu 
modulu. Ústředna vyhlásí poplach dle definice tamperu. 

[6] PGM 1 � NO � NC 

[7] PGM 2 � NO � NC 

 Stav PGM v klidu. 

[8] Vyhodnocování tamperu u bezdrátových čidel � zakázáno � povoleno 

 
OFF – narušení tamperu u bezdrátových čidel není přeneseno do ústředny a je ignorováno. 
ON – tamper na bezdrátových čidlech je hlídán a vyhodnocen dle nastavení v ústředně 

 
 

Tuto sekci použijte vždy před začátkem programování bezdrátových prvků. Uvedeným postupem si ověříte, zda na sebe 
přijímač a vysílač „vidí“ a zda spolu správně komunikují. Pokud neproběhne korektně zobrazení SN čísla na sekci [030] 
nemá cenu pokračovat v dalším programování. 
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[030] 
Zobrazení sériového čísla 

vysílače 
(detektor, PGM) 

Po vstupu na sekci stiskněte tamper u bezdrátového čidla, jehož 
sériové číslo potřebujete zjistit.  
LCD Po stisknutí tamperu se sériové číslo napíše na LCD. 
LED Svítí první číslo. Stiskem šipek na klávesnici lze listovat číslem. 

 
 
 
 

Bezdrátové detektory 
 

detektor vstup SN síla signálu 
předpokládaná 
životnost baterie 

v týdnech 

baterie již 
vydržela týdnů 

 

číslo vstupu 
detektoru pro 
programování 

zóny na 
ústředně 

Pro zapsání na sekci zadejte SN 
detektoru nebo po vstupu na 

sekci stiskněte tamper 
detektoru. 

Pro smazání detektoru zadejte 
na sekci 000000 

po vstupu na sekci se 
zobrazí síla signálu od 

detektoru 
0 – 3 – slabé – 

přemístěte detektor 
4 – 10 v pořádku 
(případně stiskněte 

tamper čidla) 

po vstupu na sekci se 
zobrazí předpokládaná 
životnost baterie 

po vstupu na sekci 
se zobrazí kolik 

týdnů je již baterie 
instalována 

01 001 [101] __/__/__/__/__/__ [601] [701] [801] 
02 002 [102] __/__/__/__/__/__ [602] [702] [802] 
03 003 [103] __/__/__/__/__/__ [603] [703] [803] 
04 004 [104] __/__/__/__/__/__ [604] [704] [804] 
05 005 [105] __/__/__/__/__/__ [605] [705] [805] 
06 006 [106] __/__/__/__/__/__ [606] [706] [806] 
07 007 [107] __/__/__/__/__/__ [607] [707] [807] 
08 008 [108] __/__/__/__/__/__ [608] [708] [808] 
09 009 [109] __/__/__/__/__/__ [609] [709] [809] 
10 010 [110] __/__/__/__/__/__ [610] [710] [810] 
11 011 [111] __/__/__/__/__/__ [611] [711] [811] 
12 012 [112] __/__/__/__/__/__ [612] [712] [812] 
13 013 [113] __/__/__/__/__/__ [613] [713] [813] 
14 014 [114] __/__/__/__/__/__ [614] [714] [814] 
15 015 [115] __/__/__/__/__/__ [615] [715] [815] 
16 016 [116] __/__/__/__/__/__ [616] [716] [816] 
17 017 [117] __/__/__/__/__/__ [617] [717] [817] 
18 018 [118] __/__/__/__/__/__ [618] [718] [818] 
19 019 [119] __/__/__/__/__/__ [619] [719] [819] 
20 020 [120] __/__/__/__/__/__ [620] [720] [820] 
21 021 [121] __/__/__/__/__/__ [621] [721] [821] 
22 022 [122] __/__/__/__/__/__ [622] [722] [822] 
23 023 [123] __/__/__/__/__/__ [623] [723] [823] 
24 024 [124] __/__/__/__/__/__ [624] [724] [824] 
25 025 [125] __/__/__/__/__/__ [625] [725] [825] 
26 026 [126] __/__/__/__/__/__ [626] [726] [826] 
27 027 [127] __/__/__/__/__/__ [627] [727] [827] 
28 028 [128] __/__/__/__/__/__ [628] [728] [828] 
29 029 [129] __/__/__/__/__/__ [629] [729] [829] 
30 030 [130] __/__/__/__/__/__ [630] [730] [830] 
31 031 [131] __/__/__/__/__/__ [631] [731] [831] 
32 032 [132] __/__/__/__/__/__ [632] [732] [832] 

 

Po odejmutí vrchního krytu má detektor na plošném spoji nálepku se svým šestimístným číslem. Zapsáním sériového čísla 
detektoru na příslušnou sekci se čidlo zapíše do systému. Zápis lze provést vstupem na sekci a narušením tamperu.  Pro 
aktivaci detektoru musíte po jeho zapsání narušit příslušný detektor a jeho tamper. Do jednoho přijímače MG-
RTX3 lze přihlásit maximálně 32 bezdrátových detektorů a sériové číslo se nesmí opakovat 

 
Princip očíslování zón je podrobně popsán v Instalačním manuálu pro ústřednu. Dle tabulky je detektoru zapsaném na 
příslušné sekci přiřazeno číslo vstupu. V programování zón ústředny se zadává sériové číslo MG-RTX3 přijímače a číslo 
vstupu, kam je bezdrátový detektor zapsán. 
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Bezdrátové klíčenky 
 

Přihlášení 
klíčenky 

Přiřazení klíčenky 
uživateli 

Programování příkazů pro tlačítka klíčenky. 
Příkaz vyberte z Tabulky příkazů 

mazání klíčenek 

sekce sekce uživatel 
továrně 1  /  5 0  /  0 0  /  0 0  /  0 OFF = smazat 
sekce tlA / tlB tlC / tlD     --/C+D    -- / --  ON / OFF 

[201] [301] __/__/__ [401] __/__ __/__ __/__ __/__ 

[040] 

kl [1] 
[202] [302] __/__/__ [402] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [2] 
[203] [303] __/__/__ [403] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [3] 
[204] [304] __/__/__ [404] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [4] 
[205] [305] __/__/__ [405] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [5] 
[206] [306] __/__/__ [406] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [6] 
[207] [307] __/__/__ [407] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [7] 
[208] [308] __/__/__ [408] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [8] 

[209] [309] __/__/__ [409] __/__ __/__ __/__ __/__ 

[041] 

kl [1] 
[210] [310] __/__/__ [410] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [2] 
[211] [311] __/__/__ [411] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [3] 
[212] [312] __/__/__ [412] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [4] 
[213] [313] __/__/__ [413] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [5] 
[214] [314] __/__/__ [414] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [6] 
[215] [315] __/__/__ [415] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [7] 
[216] [316] __/__/__ [416] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [8] 

[217] [317] __/__/__ [417] __/__ __/__ __/__ __/__ 

[042]  

kl [1] 
[218] [318] __/__/__ [418] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [2] 
[219] [319] __/__/__ [419] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [3] 
[220] [320] __/__/__ [420] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [4] 
[221] [321] __/__/__ [421] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [5] 
[222] [322] __/__/__ [422] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [6] 
[223] [323] __/__/__ [423] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [7] 
[224] [324] __/__/__ [424] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [8] 

[225] [325] __/__/__ [425] __/__ __/__ __/__ __/__ 

[043]  

kl [1] 
[226] [326] __/__/__ [426] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [2] 
[227] [327] __/__/__ [427] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [3] 
[228] [328] __/__/__ [428] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [4] 
[229] [329] __/__/__ [429] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [5] 
[230] [330] __/__/__ [430] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [6] 
[231] [331] __/__/__ [431] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [7] 
[232] [332] __/__/__ [432] __/__ __/__ __/__ __/__ kl [8] 

 
 

 

Tabulka příkazů 

 

Ovládání PGM klíčenkou 

Hodnota Příkaz 

 
KLÍČENKA - V případě, že je požadavek na ovládání PGM pomocí 
klíčenky, je potřeba pro dané tlačítko nastavit příkaz PGM akce 001 
– 005. Pomocí klíčenek lze tedy ovládat maximálně 5 různých PGM. 
 
PGM - V ústředně nebo modulu je potřeba dle tabulky událostí pro 
PGM nastavit jako aktivační událost PGM akci 001 – 005.  
 
PRŮBĚH - Po stisku tlačítka na klíčence dojde k odeslání zprávy 
PGM akce na BUS a PGM, které má nastavenou příslušnou aktivační 
událost PGM akce na to zareaguje. 
 

[0] Nepoužito 
[1] Běžné zapnutí 
[2] Zapnutí STAY 
[3] Zapnutí STAY bez zpoždění 
[4] Zapnutí FORCE 
[5] Vypnutí 
[6] Vypnutí jen STAY / STAY bez zpoždění 
[7] Panik 1 
[8] Panik 2 
[9] Panik 3 
[A] Požární reset 
[B] PGM akce 001 
[C] PGM akce 002 
[D] PGM akce 003 
[E] PGM akce 004 
[F] PGM akce 005 
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MG-REM1 MG-REM2 
 Přepínání klíčenky MG-RCT1 do systému OMNIA / MAGELLAN 

Stiskem a podržením tlačítek A + D zhruba na 5sec. se klíčenka střídavě přepíná pro 
systém MAGELLAN / OMNIA.  Pokud po stisknutí a podržení tlačítek LED blikne 1x je 
klíčenka MAGELLAN, pokud LED blikne 2x je klíčenka OMNIA. 
 
(Pokud je klíčenka s uživatelem přiřazena do více podsystémů, ovládá oba současně 
zapnutí / vypnutí. Pokud je učiněn dotaz na stav systému je na klíčence signalizován 
zapnutý systém v případě, že oba podsystémy jsou zapnuté anebo je signalizován 
vypnutý systém v případě, že oba podsystémy jsou vypnuté. Pokud je jeden 
podsystém zapnutý a jeden vypnutý není na klíčence  stav podsystémů zobrazen. 
Přiřazení klíčenky ke dvěma a více podsystémům nedoporučujeme.) 

 
 
 
 
Popis MG-REM2 

!! Zpětná informace je funkční pouze pro ústředny EVO48 a EVO192 !! 
Zpětná informace o systému je funkční pouze při MG-RTX3 je tunel – klíčenky nesmí být zapsány na sekcích [201]- 
[232] ale přímo na sekce do ústředny. V Rychlém programování EVO48, 192 oddíl 5.2 sekce [3029] klávesa [1] OFF 

MG-REM2 je 5ti tlačítková vodě odolná 
klíčenka. Má zabudovaný vysílač pro 
ovládání ústředny a přijímač pro 
zpětné zobrazování stavu ústředny a 
kontrolu provedení příkazů. 
 
Zpětná kontrola je optická, 
podsvícením plastového 
obdélníčku a zvuková pípáním. 

Signalizace 
Po stisknutí tlačítka se symbolem [i] je podsvitem a zvukem signalizován stav 
systému. 
 Stiskněte [ i ] 

Oranžové blikání vysílání signálu 
Dlouhé písknutí signál nebyl přijat 
Po vysílání je signalizován stav systému 
Zelený svit + písk, písk systém v klidu 
Bez svitu + písk, písk systém není v klidu 
Červený svit + písk systém v hlídání 
Červené blikání + písk,písk poplach 

 
 
 
 

Popis sekcí pro programování bezdrátových klíčenek 

Přihlášení klíčenky sekce [201] - [232] 
Po vstupu na příslušnou sekci stiskněte dvakrát libovolné tlačítko na klíčence. Klávesnice potvrdí zápis zapípáním (píp – píp – 
píp) a skočí do režimu zadávání sekce. Pokud klávesnice zapíská (píííííp) a skočí do režimu zadávání sekce, je 
pravděpodobně klíčenka již zapsána na jiné pozici.  Klíčenku lze zapsat pouze na jednu sekci.  

Přiřazení klíčenky uživateli sekce [301] - [332] 
Každá klíčenka musí být přiřazena uživateli, který s ní bude ovládat systém. Každý uživatel má své pořadové číslo 001 – 096 
u DGP848, EVO48 nebo 001 – 255 u DGP96 (u DGP 96 lze klíčenku přiřadit pouze kódům 001 – 255), nebo 001 – 999 u 
EVO96 a EVO.192.  
Pořadové číslo uživatele zadejte na příslušnou sekci pro přiřazení klíčenky (př.: Pro přiřazení klíčenky 1 uživateli 005 zadejte 
na sekci [301] číslo 005). Uživatelský kód musí být programován.  Způsob zapnutí pomocí klíčenky musí být uživateli 
povolen v ústředně (STAY, FORCE atd.). Pro odebrání klíčenky uživateli zadejte na sekci číslo 000 
Jeden uživatel může mít pouze jednu klíčenku. 

Programování tlačítek klíčenky sekce [401] - [416] 
Po zapsání klíčenky do systému a přiřazení uživateli je třeba naprogramovat, jaký příkaz se má provést při stisku 
konkrétního tlačítka. Výběr akcí, které lze provést klíčenkou je vypsán v následující tabulce. 
1. Z obrázku označení tlačítek na klíčence vybereme označení tlačítka, které má příkaz aktivovat. 
2. Z tabulky příkazů vybereme číslo příslušící příkazu, který má být aktivován klíčenkou.  
Pro smazání nastavení stiskněte 8x klávesu [0]. Nastavení příkazů pro jednotlivá tlačítka bude smazáno. 

Mazání klíčenek [040] – [043] 
Na uvedených sekcích se svitem čísla zobrazí, které pozice pro klíčenky jsou obsazeny a které jsou volné. Pro smazání 
klíčenky stiskněte příslušnou klávesu a zhasněte pozici a potvrďte [ENTER]. Tímto postupem je klíčenka smazána. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tl A 

tl B tl C 

tl D 

tl A 

tl B 

tl C tl D 
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PGM 
 

PGM SN síla signálu Porucha 
TAMPERU 

Porucha 
DOHLEDU 

 Bezdrátové PGM – zadejte SN PGM            
                                (stiskněte tamper) 

Pro smazání bezdrátového PGM zadejte 000000  
 

PGM na MG-RTX3 
PGM1, PGM2, PGM3, PGM4 

po vstupu na sekci se 
zobrazí síla signálu od 
bezdrátového PGM 
0 – 3 – slabé – 
přemístěte PGM 
4 – 10 v pořádku 

Po vstupu na sekci 
zobrazí SN 

bezdrátového PGM 
s poruchou TAMPERU 

Listujte šipkou 

Po vstupu na sekci 
zobrazí SN 

bezdrátového PGM 
s poruchou DOHLEDU 

Listujte šipkou 

01 [901]        __/__/__/__/__/__ 
           PGM 1 na MG-RTX3 [671] 

[991] [992] 

02 [902]        __/__/__/__/__/__ 
           PGM 2 na MG-RTX3 [672] 

03 [903]        __/__/__/__/__/__ 
           PGM 3 na MG-RTX3  [673] 

04 [904]       __/__/__/__/__/__ 
          PGM 4 na MG-RTX3 [674] 

05 [905]       __/__/__/__/__/__ [675] 
06 [906]       __/__/__/__/__/__ [676] 
07 [907]       __/__/__/__/__/__ [677] 
08 [908]       __/__/__/__/__/__ [678] 

Po odejmutí vrchního krytu má bezdrátové PGM na plošném spoji nálepku se svým šestimístným číslem. Zapsáním 
sériového čísla PGM na příslušnou sekci se čidlo zapíše do systému. Zápis lze provést vstupem na sekci a narušením 
tamperu.  Do jednoho přijímače MG-RCX3 lze přihlásit maximálně 8 bezdrátových PGM a sériové číslo se nesmí opakovat. 
Pokud jsou na sekce [901], [902], [903], [904] zapsány bezdrátové PGM pracuje PGM na MG-RTX3 paralelně. 

 
 

 
Skupina událostí Událost Začátek Konec 
sekce data sekce data sekce data sekce data 

Aktivační 
událost 

PGM 1 [910] __/__/__ [911] __/__/__ [912] __/__/__ [913] __/__/__ 

PGM 2 [920] __/__/__ [921] __/__/__ [922] __/__/__ [923] __/__/__ 

PGM 3 [930] __/__/__ [931] __/__/__ [932] __/__/__ [933] __/__/__ 

PGM 4 [940] __/__/__ [941] __/__/__ [942] __/__/__ [943] __/__/__ 

PGM 5 [950] __/__/__ [951] __/__/__ [952] __/__/__ [953] __/__/__ 

PGM 6 [960] __/__/__ [961] __/__/__ [962] __/__/__ [963] __/__/__ 

PGM 7 [970] __/__/__ [971] __/__/__ [972] __/__/__ [973] __/__/__ 

PGM 8 [980] __/__/__ [981] __/__/__ [982] __/__/__ [983] __/__/__ 

Deaktivační 
událost 

PGM 1 [914] __/__/__ [915] __/__/__ [916] __/__/__ [917] __/__/__ 

PGM 2 [924] __/__/__ [925] __/__/__ [926] __/__/__ [927] __/__/__ 

PGM 3 [934] __/__/__ [935] __/__/__ [936] __/__/__ [937] __/__/__ 

PGM 4 [944] __/__/__ [945] __/__/__ [946] __/__/__ [947] __/__/__ 

PGM 5 [954] __/__/__ [955] __/__/__ [956] __/__/__ [957] __/__/__ 

PGM 6 [964] __/__/__ [965] __/__/__ [966] __/__/__ [967] __/__/__ 

PGM 7 [974] __/__/__ [975] __/__/__ [976] __/__/__ [977] __/__/__ 

PGM 8 [984] __/__/__ [985] __/__/__ [986] __/__/__ [987] __/__/__ 

 
 
 

Deaktivace PGM 
 

 Deaktivace časem / událostí 
 

Jednotka času Čas (tov 5) 

PGM sekce klávesa událostí časem sekce klávesa vteřiny minuty sekce 001-255 
1 [919] [1] OFF ON  [919] [2] OFF ON [918] __/__/__ 
2 [929] [1] OFF ON  [929] [2] OFF ON [928] __/__/__ 
3 [939] [1] OFF ON  [939] [2] OFF ON [938] __/__/__ 
4 [949] [1] OFF ON  [949] [2] OFF ON [948] __/__/__ 
5 [959] [1] OFF ON  [959] [2] OFF ON [958] __/__/__ 
6 [969] [1] OFF ON  [969] [2] OFF ON [968] __/__/__ 
7 [979] [1] OFF ON  [979] [2] OFF ON [978] __/__/__ 
8 [989] [1] OFF ON  [989] [2] OFF ON [988] __/__/__ 
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Skupina událostí Událost Začátek Konec 
číslo popis číslo popis číslo číslo 

 
000 Zóna klid 000          Zóny dle výběru 

 
 

255          Jakákoliv zóna 

001 - 096 001 – 096 
001 Zóna narušena 001 – 096 001 – 096 
002 Tamper narušen 001 - 096 001 - 096 
003 Tamper požární zóny 001 - 096 001 - 096 

004 Nepřenášené události na PCO 
000 

Porucha linky 000 000 
Reset požárních detektorů 001 001 
Zapnuto bez času pro příchod 002 002 
Zapnuto STAY 003 003 
Zapnuto FORCE 004 004 
Plné zapnutí ze zapnutí STAY 005 005 
Ovládáno telefonním modulem  006 006 
Ovládáno bezdrátem 007 007 
Porucha komunikace na PC 008 008 
Půlnoc 009 009 
Winload / NEWare – ON 010 010 
Winload / NEWare – OFF 011 011 
Uživatel inicioval tel. volání 012 012 
Ruční odpověď Winloadu (kl. [ARM]) 013 013 
Ruční položení kom. (kl. [DISARM]) 014 014 
Reset na tovární hodnoty 015 015 
AUX aktivován tlačítkem 016 016 
AUX odpojen tlačítkem 017 017 

255 Jakákoliv nepřenášená událost --- --- 

005 
Uživatelský kód byl zadán na 
klávesnici 

000 Uživatelský kód 001 – 255 000 – 255 000 – 255 
001 Uživatelský kód 256 – 511 000 – 255 000 – 255 
002 Uživatelský kód 512 – 767 000 – 255 000 – 255 
003 Uživatelský kód 768 – 999 000 – 231 000 – 231 
255 Jakýkoliv uživatelský kód --- --- 

006 Otevřeny dveře 
000 Číslo dveří 001 - 032 001 – 032 
255 Jakékoliv dveře --- --- 

007 Programován BYPASS 

000 Jednoklávesové prog. BYPASSu 000 000 
000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

008 
Zpoždění přenosu na PCO 
před poplachem 

000 Číslo zóny 001 - 096 001 – 096 
255 Jakákoliv zóna --- --- 

009 Zapnuto Master kódem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

010 Zapnul uživatel 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

011 Zapnul KEYSWITCH 
000 Číslo KEYSWITCH 001 - 032 001 – 032 
255 Jakýkoliv KEYSWITCH --- --- 

012 Speciální zapnutí 
000 

Auto zapnutí 000 000 
Zapnuto z Winloadu 001 001 
Auto zapnutí dle času 002 002 
Auto zapnutí dle klidu 003 003 
Částečné zapnutí 004 004 
Jednoklávesové zapnutí 005 005 
--- 006 006 
--- 007 007 
Zapnuto z telefonního modulu 008 008 
Nepoužíváno 009 009 

255 Jakékoliv speciální zapnutí --- --- 

013 Vypnuto Master kódem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

014 Vypnul uživatel 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

015 Vypnul KEYSWITCH 
000 Číslo KEYSWITCH 001 - 032 001 – 032 
255 Jakýkoliv KEYSWITCH --- --- 

016 
Vypnuto po poplachu Master 
kódem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 
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017 Vypnuto po poplachu uživatel 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

018 
Vypnuto po poplachu 
KEYSWITCH 

000 Číslo KEYSWITCH 001 - 032 001 – 032 
255 Jakýkoliv KEYSWITCH --- --- 

019 Vypnut poplach Master kódem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

020 Vypnut poplach uživatel 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

021 Vypnut poplach KEYSWITCH 
000 Číslo KEYSWITCH 001 - 032 001 – 032 
255 Jakýkoliv KEYSWITCH --- --- 

022 Speciální vypnutí 
000 

Auto zapnutí zrušeno 000 000 
Jednoklávesové vypnutí STAY / ST bez zp 001 001 
Vypnuto z Winloadu 002 002 
Vypnuto z Winloadu po poplachu 003 003 
Vypnut z Winloadu poplach  004 004 
--- 005 005 
--- 006 006 
--- 007 007 
Vypnuto z telefonního modulu 008 008 

255 Jakékoliv speciální vypnutí --- --- 
023 Zóna BYPASS-ována 000          Zóny dle výběru 

 
 
 

255          Jakákoliv zóna 

001 - 096 001 – 096 
024 Zóna v poplachu 001 – 096 001 – 096 
025 Zóna požární poplach 001 - 096 001 - 096 
026 Zóna obnova po poplachu 001 - 096 001 - 096 
027 Zóna obnova po požárním 001 - 096 001 - 096 

028 Vypnuto před limitem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

028 Vypnuto po limitu 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

030 Speciální poplach 
000 

Panik 1 (1 + 3) 000 000 
Panik 2 (4 + 6) 001 001 
Panik 3 (7 + 9) 002 002 
Poplach v čase po odchodu 003 003 
Druhý poplach 004 004 
Auto vyřazení zóny 005 005 

255 Jakýkoliv speciální poplach --- --- 

031 Nátlak  

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

032 Auto vyřazení zóny 000          Zóny dle výběru 
 
255          Jakákoliv zóna 

001 - 096 001 – 096 
033 Tamper zóny porucha 001 – 096 001 – 096 
034 Tamper zóny obnova 001 - 096 001 - 096 
035 Blokování klávesnice 000 Blokování klávesnice 000 000 

036 Porucha 
000 

-- 000 000 
Porucha AC (po prodlevě na PCO sekce 3058) 001 001 
Porucha baterie 002 002 
Přetížení AUX 003 003 
Přetížení BELL 004 004 
Odpojen BELL 005 005 
Porucha času 006 006 
Porucha požární zóny 007 007 

255 Jakákoliv porucha --- --- 

037 Obnova 
000 

Obnova linky  000 000 
Obnova AC 001 001 
Obnova baterie 002 002 
Obnova AUX 003 003 
Obnova BELL 004 004 
Připojen BELL 005 005 
Zadání času 006 006 
Obnova požární zóny 007 007 

255 Jakákoliv porucha --- --- 
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038 Porucha modulu 
000 

Porucha komunikace na BUS 000 000 
Porucha tamper modulu 001 001 
Porucha ROM / RAM 002 002 
Porucha tel. linky modulu 003 003 
Porucha komunikace na PCO 004 004 
Porucha Tisku 005 005 
Porucha AC 006 006 
Porucha baterie 007 007 
Porucha AUX 008 008 

255 Jakákoliv porucha modulu --- --- 

039 Obnova modulu 
000 

Obnova komunikace na BUS 000 000 
Obnova tamper modulu 001 001 
Obnova ROM / RAM 002 002 
Obnova tel. linky modulu 003 003 
Obnova komunikace na PCO 004 004 
Obnova Tisku 005 005 
Obnova AC 006 006 
Obnova baterie 007 007 
Obnova AUX 008 008 

255 Jakákoliv porucha modulu --- --- 
 
 
 

     

040 
Porucha komunikace na 
telefonní číslo 

000 Telefonní číslo 001 - 004 001 – 004 
255 Jakékoliv telefonní číslo --- --- 

041 Bezdrát porucha baterie 000          Zóny dle výběru 
 
 
255          Jakákoliv zóna 

001 – 255  001 – 255 
042 Bezdrát porucha hlídání 001 – 255 001 – 255 
043 Bezdrát obnova baterie 001 – 255 001 – 255 
044 Bezdrát obnova hlídání 001 – 255 001 – 255 

045 Speciální událost 
000 

Reset z 0 (odpojeno napětí) 000 000 
Reset za chodu 001 001 
Přenosový test na PCO 002 002 
Spojení s Lisen-IN 003 003 
Winload programování ON 004 004 
Winload programování OFF 005 005 
Instalační programování ON 006 006 
Instalační programování OFF 007 007 

255 Jakákoliv speciální událost --- --- 

046 Zapnuto před limitem 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

047 Zapnuto po limitu 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

048 PGM AKCE xxx 
000 AKCE 001 - 064 001 – 064 
255 Jakákoliv funkce --- --- 

Tabulka pro PGM akce xxx 

 
stisk kláves na 

klávesnici 
MG-RTX3 

stisk tlačítka na klíčence 
keyswitch  definice [3] keyswitch definice [4] 

PGM akce 001 [1] + [2] tlačítku přiřazena hodnota hexa B keywitch 1 – otevřen keyswitch 1 – otevřen 
PGM akce 002 [4] + [5] tlačítku přiřazena hodnota hexa C keywitch 2 – otevřen keyswitch 1 - zavřen 
PGM akce 003 [7] + [8] tlačítku přiřazena hodnota hexa D keywitch 3 – otevřen keyswitch 2 – otevřen 
PGM akce 004 [CLEAR] + [0] tlačítku přiřazena hodnota hexa E keywitch 4 – otevřen keyswitch 2 - zavřen 
PGM akce 005 [2] + [3] tlačítku přiřazena hodnota hexa F keywitch 5 – otevřen keyswitch 3 – otevřen 
PGM akce 006 [5] + [6] -- keywitch 6 – otevřen keyswitch 3 - zavřen 
PGM akce 007 [8] + [9] -- keywitch 7 – otevřen keyswitch 4 – otevřen 
PGM akce 008 [0] + [ENTER] -- keywitch 8 – otevřen keyswitch 4 - zavřen 
PGM akce 009 -- -- keywitch 9 – otevřen keyswitch 5 - otevřen 

až   až až 
PGM akce 031 -- -- keywitch 31 – otevřen keyswitch 16 – otevřen 
PGM akce 032 -- -- keywitch 32 – otevřen keyswitch 16 - zavřen 

až    až 
PGM akce 063 -- -- -- keyswitch 32 – otevřen 
PGM akce 064 --- -- -- keyswitch 32 - zavřen 

 
049 Odchod pomocí Z2 000          Dveře dle výběru 

 
 
 
 
255          Jakékoliv dveře 

001 – 032 001 – 032 
050 Přístup zakázán 001 – 032 001 – 032 
051 Nezavřeno – poplach 001 – 032 001 – 032 
052 Násilně otevřeno - poplach 001 – 032 001 – 032 
053 Zavřeno po nezavřeno popl. 001 – 032 001 – 032 
054 Zavřeno po násilně otv. pop 001 - 032 001 - 032 

055 Spuštěn čas INTELLI zóny 
000          Zóny dle výběru 
255          Jakákoliv zóna 

001 - 096 001 - 096 
--- --- 

056 Zóna vyřazena při FORCE 000          Zóny dle výběru 
255          Jakákoliv zóna 

001 - 096 001 - 096 
057 Zóna zařazena po FORCE 001 - 096 001 - 096 
058 Na BUS přidán modul 000          Modul dle výběru 

255          Jakýkoliv modul 
001 - 254 001 - 254 

059 Z BUS odstraněn modul 001 - 254 001 - 254 
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062 Uživateli povolen vstup acc 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

063 Uživateli zakázán vstup acc 

000 Uživatel 001 – 255 001 – 255  001 – 255 
001 Uživatel 256 – 511 001 – 255 001 – 255 
002 Uživatel 512 – 767 001 – 255 001 – 255 
003 Uživatel 768 – 999 001 – 231 001 – 231 
255 Jakýkoliv uživatel --- --- 

 

064 

Stav 1 
Neprogramuje se deaktivační 
událost. Nesmí se daktivovat 
časem. Po ukončení aktivační 
události se PGM shodí 
automaticky. 

000 – událost 
musí vzniknout 
ve všech Pods 
součastně 

 
001 – Pods1 
002 – Pods2 
003 – Pods3 
004 – Pods4 
005 – Pods5 
006 – Pods6 
007 – Pods7 
008 – Pods8 

 
255 – stačí 
když událost 
vznikne 

v jednom Pods 
 

Zapnuto 000 000 
Zapnuto FORCE 001 001 
Zapnuto STAY 002 002 
Zapnuto STAY bez zpoždění 003 003 
POPLACH do vypnutí kódem 004 004 
POPLACH tichý 005 005 
POPLACH hlasitý do čas sir nebo vyp kódem 006 006 
POPLACH požární 007 007 

065 

Stav 2 
Neprogramuje se deaktivační 
událost. Nesmí se daktivovat 
časem. Po ukončení aktivační 
události se PGM shodí 
automaticky. 

Ready 000 000 
Čas pro odchod 001 001 
Čas pro příchod 002 002 
Porucha v systému 003 003 
Poplach v paměti 004 004 
Zóny v BYPASSu 005 005 
BYPASS, Master, Instalační 006 006 
Blokována klávesnice 007 007 

066 

Stav 3 
Neprogramuje se deaktivační 
událost. Nesmí se daktivovat 
časem. Po ukončení aktivační 
události se PGM shodí 
automaticky. 

Spuštěn čas INTELLI zóny (nelze použít pro 
aktivaci na modulech) 

000 000 

Čas zpoždění požárního poplachu 001 001 
Auto zapnutí  002 002 
--- 003 003 
Tamper narušen 004 004 
Bezdrát porucha baterie 005 005 
Porucha požární zóny 006 006 
Bezdrát porucha hlídání 007 007 

067 

Speciální stav 
Tyto události je možné použít 
pouze pro aktivaci PGM na desce 
ústředny – nelze použít pro 
moduly. 

-- 

Zvonkohra v podsystému 1(000) – 4(003) 000 - 003 000 - 003 
Reset požárních detektorů 004 004 
Připojení na telefonní linku (LED ON) 005 005 
Kiss OFF 006 006 
Vyzvánění telefonu 007 007 
Siréna v podsystému 1(008) – 8(015) 008 - 015 008 – 015 
Požární poplach v pods 1(016) – 8(023) 016 - 023 016 – 023 
Zap/Vyp kiss off v pods 1(024) – 8(031) 024 - 031 024 - 031 
*KEYSWITCH 01 – 32 jako PGM akce xxx  032 - 063 032 - 063 
Stav dveří 01(064) – 32(095) 064 - 095 064 – 095 
Porucha v systému 096 096 
Porucha komunikace 097 097 
Porucha na modulu 098 098 
Porucha na BUS 099 099 
Porucha datumu a času 103 103 
Porucha AC 104 104 
Porucha baterie 105 105 
Přetížen AUX 106 106 
Přetížen BELL 107 107 
Chybí BELL 108 108 
Porucha ROM 109 109 
Porucha RAM 110 110 
Ztráta linky 1 112 112 
Porucha komunikace na telefonní číslo 1  113 113 
Porucha komunikace na telefonní číslo 2 114 114 
Porucha komunikace na telefonní číslo 3 115 115 
Porucha komunikace na telefonní číslo 4 116 116 
Porucha komunikace na tel. číslo PC 117 117 
-- 118 118 
-- 119 119 
Modul narušen tamper 120 120 
Modul porucha ROM  121 121 
Modul porucha tel. linky   122 122 
Modul porucha komunikace s PCO  123 123 
Modul porucha tisku 124 124 
Modul porucha AC 125 125 
Modul porucha baterie 126 126 
Modul porucha AUX 127 127 
Chybí klávesnice 128 128 
Chybí modul 129 129 
-- 130 - 132 130 – 132 
Celková porucha BUS 133 133 
Přetížení BUS 134 134 
-- 135 135 
Sepnuto relé komunikátoru 136 136 

070 Čas   hodiny minuty 
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MG-RTX3 samostatně, s ESPRIT 
 

 

 

Popis
Bezdrátový přijímač, který umožňuje při samostatném provozu klíčenkou ovládat výstupy PGM nebo  ve spojení s ústřednou 
ESPRIT kromě ovládání PGM výstupů i ovládat ústřednu. 
 
anténa dipól 

Dosah v budově MG-REM1                  60m 
vyhodnocení automatická korekce chyb 
přenos technologie plovoucího kódu 

rozměry bez antény 
výška    15 cm  

frekvence 433MHz / 868MHz šířka    16 cm 
citlivost -120dBm hloubka    3 cm 
Odběr max. 50mA vzdálenost mezi přijímači min. 1m  
Pracovní teplota 5ºC – 50ºC vzdálenost mezi vysílači min. 50cm 
Max. vlhkost 85% nekondenzující mezi přijímačem a vysílačem min. 2m 

 

 samostatně ESPRIT 
kompatibilita  všechny verze 
PGM max. 150mA 2x 2x 
relé 5A / 28V 1x (lze objednat + 1) 1x (lze objednat + 1) 
max. klíčenek 32 32 
max. čidel -- -- 
max. MG-RTX3 v systému -- 1 
tamper na přijímači nevyužit nevyužit 
připojení k ústředně -- BUS 
PC -- -- 
programování z klávesnice klávesnice ESPRIT 636, 646 připojená přímo na MG-RTX3 pomocí servisního kabelu 
 
 

Instalace
 
2.1 Umístění  
Přijímač MG-RTX3 je nutné umístit do prostor, kde je 
dodržena pracovní teplota a vlhkost a kde nedochází 
k rychlým teplotním změnám. Neinstalujte modul blízko 
kovových předmětů a objektů, které mohou snižovat 
citlivost a dosah systému (neony, zářivky, počítače). Je 
nepřípustné přijímač umístit na železný podklad nebo do 
plechové krabice. Jakékoliv ocelové předměty nebo 
zařízení vytvářející vlastní elektromagnetické pole mezi 
přijímačem a vysílačem snižují dosah (plechová garážová 
vrata, kV transformátory, atd.).  
Mezi jednotlivými komponenty MAGELLAN nechávejte 
minimální vzdálenost uvedenou v tabulce. 
 
2.2 Montáž a zapojení 
Zasunutím tenkého šroubováku mezi plastovou západku a 
plošný spoj uvolněte na jedné straně desku součástek a tu 
opatrně vyjměte. V zadní straně plastového krytu 
vyvrtejte nebo šroubovákem proražte přednaznačené 
montážní otvory. Přiložte zadní kryt na zeď a naznačte 
umístění otvorů. Do naznačených míst umístěte 
hmoždinky, na které připevníte zadní kryt pomocí 
šroubků. Po instalaci krytu na zeď lehkým tlakem vložte 
desku plošného spoje.  Oválná díra ve spodní části 
plošného spoje slouží pro přivedení vodičů. Přiloženou 
prutovou anténu vložte do svorky označené ANT a 
přitáhněte šroubkem. Druhý pól antény s označením GND 
je vyleptán na plošný spoj a proto jej nezapojujte.  
 

 Prutovou anténu neohýbejte ani nezkracujte!  
Použití delšího nebo kratšího prutu snižuje dosah a 

citlivost přijímače! 
 

Pro připojení k ústředně použijte 4 vodičový stíněný kabel. 
MG-RTX3 se zapojuje běžným způsobem jako klávesnice 
v systému ESPRIT. 
Odpojte AC a baterii od ústředny před připojováním 
modulu! 
 
2.3 Signalizace LED přijímače MG-RTX3 
ERROR – chyba v činnosti modulu 
BUS RX – příjem dat z ústředny 
BUS TX – posílání dat do ústředny 
RF RX – příjem bezdrátových dat 
RF TX – vysílání bezdrátových dat 
 
2.4 Klíčenky 
Při samostatném provozu nebo ve spolupráci s ústřednou 
ESPRIT je možné použít pouze komunikaci s klíčenkami 
MG-REM1.  
 
Výměna baterie v klíčence 

1. Odšroubujte dva vruty na zadní straně klíčenky 
2. Odklopte zadní kryt 
3. Opatrně vyjměte baterii 
4. Stiskněte tlačítko / pusťte a počkejte 1minutu 
5. Vložte novou baterii s dodržením polarity   
6. Přišroubujte opatrně zadní kryt  

 
Baterie 
Klíčenka obsahuje jednu baterii CR2032. Záměna verzí 
baterií může způsobit nefunkčnost nebo zničení klíčenky.   
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Schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reset systému 
Resetem se MG-RTX3 nastaví na tovární hodnoty. Jestliže je modul připojen k ústředně, je níže popsaným 
resetem nastaven na tovární hodnoty pouze přijímač MG-RTX3.  
1. Odpojte napájecí napětí od vysílače. 
2. Stiskněte a držte tlačítko PROG a napětí připojte.  
3. Čekejte přibližně 5 sec. a poté tlačítko pusťte. Zelená LED rychle bliká, stiskněte a hned pusťte tlačítko PROG. 

Programovací klávesnice pípne a vysílač je nastaven na tovární hodnoty. 
 
 
Programování 
Jestliže stisknete klávesu CLEAR při programování, vrátíte se k předcházejícímu kroku, s výjimkou vkládání dat. V tomto 
případě se vrátíte k zadávání sekce a vložená data se smažou. 
 
Krok 1 – Vstup do programování 
V normálním režimu červená dioda na plošném spoji bliká v 2 sec. intervalu. Pro přepnutí modulu do 
programovacího režimu stiskněte tlačítko PROG. Programovací klávesnice pípne a dioda READY na klávesnici se 
rozsvítí. Jestliže do dvou minut nestisknete klávesu,  MG-RTX3 automaticky opustí programovací režim. 
 
Krok 2  - Zadání instalačního kódu 
Stiskněte ENTER a zadejte instalační kód. Klávesa ENTER začne blikat. Továrně je instalační kód nastaven na 757575.  
 
Krok 3 – Zadání sekce 
Zadejte dvě čísla pro volbu sekce. Klávesa ENTER zůstane svítit. Klávesa 2ND bliká jestliže vybraná sekce je prázdná. 
Stiskněte opět ENTER a zadejte vybraná data, nebo pro vymazání všech dat ze sekce stiskněte 2ND a ENTER. V případě 
platného postupu klávesnice potvrdí příjem dat dvojím písknutím. 
 
Krok 4 – Zadávání dat 
 
 

Vstup do programování 
Stiskněte PROG tlačítko + ENTER + instalační kód + sekce + data + ENTER 
 

Instalační kód 
sekce [000] __/__/__/__/__/__ továrně 757575 

Pomocí instalačního kódu lze vstoupit do programování přijímače a definovat všechny jeho funkce.  
Kód může obsahovat čísla 0 – 9. 
 
 

Yel 
Grn 
- 
+ 

Klávesnici Esprit 
636 nebo 646 
určenou pro 
programování MG-
RTX3 připojte přes 
4 pinový konektor. 
Po naprogramování 
ji opět odpojte. 

Tlačítko PROGRAM 
Stiskněte pro programování  
Pro reset MG-RTX3 stiskněte a 
držte po připojení napětí 

Maximální vzdálenost modulu MG-
RTX3 od ústředny Esprit je 70m. 
 
V případě samostatného provozu 
zapojte z obrázku pouze napájení 
AUX+ / AUX-.  Svorky GRN a YEL 
nezapojujte. 

Výstupy PGM 1 a 2 max. 150mA 
Výstupy PGM 3 a 4 relé 5A / 28V 

 
(PGM4) na objednávku. 

RED BLK GRN YEL 
 

Ústředna ESPRIT 
Připojit paralelně 

ke klávesnici 

Stavové LED 

4 pinový konektor 
pro upgrade 
firmware 

Tamper nepoužit 

ERROR – chyba v činnosti modulu 
BUS RX – příjem dat z ústředny 
BUS TX – posílání dat do ústředny 
RF RX – příjem bezdrátových dat 
RF TX – vysílání bezdrátových dat 
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Programování tlačítek u klíčenek (ESPRIT a samostatný provoz) 
 

číslo 
klíčenky 

zapsání klíčenky programování tlačítek 
sekce  sekce  

01 201 

S
ti
sk

n
i 
E
N
T
E
R
 a
 p
o
to
m
 d
lo
u
ze
  
tl
ač
ít
ko
 A
 p
ro
 z
ap
sá
n
í 
kl
íč
en
ky
 d
o 
p
ři
jí
m
ač
e 

401 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   

02 202 402 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] [2] [3]  

03 203 403 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] off off off Zakázáno zapnutí / vypnutí 

04 204 404 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] on off off Tlačítko A = zapnutí / vypnutí 

05 205 405 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] off on off Tlačítko B = zapnutí / vypnutí 

06 206 406 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
on on off 

Tlačítko A = zapnutí / vypnutí 

07 207 407 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Tlačítko B = zapnutí / vypnutí 

08 208 408 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] off off on Tlačítko A = zap. Force / vypnutí 

09 209 409 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
on off on 

Tlačítko A = zap. Force / vypnutí 

10 210 410 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Tlačítko B = zap. Stay / vypnutí 

11 211 411 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
off on on 

Tlačítko A = zapnutí / vypnutí 

12 212 412 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Tlačítko B = zap. Stay / vypnutí 

13 213 413 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] on on on Tlačítko A = zap. Stay / vypnutí 

14 214 414 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

15 215 415 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [4] Tlačítkem A povoleno ovládat PGM    

16 216 416 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [5] Tlačítkem B povoleno ovládat PGM    

17 217 417 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [6] Tlačítkem C povoleno ovládat PGM    

18 218 418 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [7] Tlačítkem D povoleno ovládat PGM    

19 219 419 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] které PGM bude tlačítko ovládat nastavte v sekci 
[011][012][013][014] 20 220 420 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

21 221 421 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

22 222 422 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
[8] 

Součastný stisk dvou tlačítek  C a D 
vyvolá poplach PANIK 1 23 223 423 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

24 224 424 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

25 225 425 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

26 226 426 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

27 227 427 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

28 228 428 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

29 229 429 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

30 230 430 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

31 231 431 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

32 232 432 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  

 

sekce [401] - [432] klávesy [1] - [3] – z tabulky vyberte jakým způsobem budou tlačítka klíčenky ovládat ústřednu ESPRIT. 

sekce [401] - [432] klávesy [4] - [7] -  nastavujeme funkci tlačítek pro ovládání PGM. Je-li povoleno tak při stisku tlačítka je 
zároveň aktivováno příslušné PGM. Na sekci [011] - [014] nastavte které PGM bude aktivováno při stisku tlačítka. 

sekce [401] - [432] klávesa [8] – pokud je povoleno vyvolání panik je aktivováno PGM dle sekce [001] a případně je stav 
přenesen do ústředny dle sekce [002] klávesa [2]. Při povolení přenosu se ústředna chová jako při vyvolání panik 1 na 
klávesnici. Funkce Panik musí být povolena v ústředně ESPRIT. 

 
 

PGM aktivovat při stisku tlačítka na klíčence  
 
 

Čas sepnutí PGM 
 sekce PGM1 PGM2 PGM3 PGM4  sekce 

 

[0]=stiskem sepni/vypni 

Tlačítko A aktivuje PGM [011] [1] [2] [3] [4] PGM 1 [021] __ [1] = 1 sec. 

Tlačítko B aktivuje PGM [012] [1] [2] [3] [4] PGM 2 [022] __ [2] = 5 sec. 

Tlačítko C aktivuje PGM [013] [1] [2] [3] [4] PGM 3 [023] __ [3] = 10 sec. 

Tlačítko D aktivuje PGM [014] [1] [2] [3] [4] PGM 4 [024] __ [4] = 20 sec. 

V těchto sekcích definujeme která PGM se mají sepnout při stisku tlačítka 
na vysílači. Klíčence bylo povoleno ovládat PGM v sekci [401] – [432]. 

Na sekci lze vložit  
pouze jedno číslo z  

výběru 

[5] = 40 sec. 
[6] = 60 sec. 
[7] = 2 min. 
[8] = 4 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepínání klíčenky MG-REM1 do systému OMNIA / MAGELLAN 
Stiskem a podržením tlačítek A + D zhruba na 5sec. se klíčenka střídavě přepíná pro sytém 
MAGELLAN / OMNIA.  Pokud po stisknutí a podržení tlačítek LED blikne 1x je klíčenka MAGELLAN, 
pokud LED blikne 2x je klíčenka OMNIA. 

Je potřeba klíčenku nastavit do režimu MAGELLAN. K MG-RTX3 nelze přihlásit klíčenky OMNIA. 

tl A 

tl B tl C 

tl D 
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Přiřazení uživatele ke klíčence (pouze ESPRIT) 
 Programování uživatelských kódů pro ovládání ústředny Esprit 

 Sekce Uživatelský kód jako v ústředně 
Majitel klíčenky 1 301 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 2 302 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 3 303 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 4 304 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 5 305 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 6 306 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 7 307 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 8 308 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 9 309 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 10 310 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 11 311 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 12 312 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 13 313 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 14 314 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 15 315 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 16 316 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 17 317 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 18 318 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 19 319 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 20 320 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 21 321 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 22 322 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 23 323 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 24 324 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 25 325 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 26 326 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 27 327 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 28 328 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 29 329 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 30 330 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 31 331 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 
Majitel klíčenky 32 332 __  /  __  /  __  /  __  /  __  /  __ 

SEKCE 301 – 332 Jestliže uživatel stiskne tlačítko vysílače, přijímač vyšle do ústředny příslušný naprogramovaný kód. Pro vypnutí / zapnutí 
musí mít ústředna povoleno ovládání tímto kódem.  
Př. Majitel vysílače č. 1 má v přijímači naprogramován v sekci 01 kód 123456. Stejný kód musí být zadán v ovládané ústředně pro uživatele 
který vlastní tuto klíčenku. Při stisku tlačítka vysílače se vyšle kód 123456 do ústředny a ta se chová jako při zadání kódu 123456 
z klávesnice.   Jestliže není zadaný pro některý vysílač kód, potom jím lze pouze ovládat PGM výstupy. Mazání kódu – pro smazání kódu 
vstupte na sekci [301] - [330] a stiskněte klávesu [2nd] + [ENTETR]  
SEKCE 201 – 232 Pro ovládání přijímače musí být příslušný vysílač identifikován přijímačem a přiřazen uživateli. Pro přiřazení vysílače 
zadejte příslušnou sekci a stiskněte ENTER. Diody na klávesnici READY a ARMED se rozsvítí.  Stiskněte a podržte libovolné tlačítko na 
klíčence. Klíčenka se zapíše a klávesnice pípne dvakrát a dioda ARMED zhasne pro potvrzení. Jedno dlouhé písknutí znamená že identifikace 
neproběhla a vysílač byl odmítnut (byl již přidělen jinému uživateli). Pro vymazání vysílače zadejte číslo příslušné sekce stiskněte [2ND] a 
potvrďte [ENTER]. 

 
 

Definice Panik poplachu 
Panik aktivuje PGM sekce 002 ___ Vypnutí panik klíčenkou sekce 003 ___ 
[0] = nepovoleno aktivovat PGM [0] = lze okamžitě – funkce není blokována 
[1] = Panik poplach aktivuje PGM 1 [1] = vypnutí panik blokováno 30 sec. 
[2] = Panik poplach aktivuje PGM 2 [2] = vypnutí panik blokováno 60 sec. 
[3] = Panik poplach aktivuje PGM 3 [3] = vypnutí panik blokováno 90 sec. 
[4] = Panik poplach aktivuje PGM 4 [4] = vypnutí panik blokováno 120 sec. 

Jestliže je generován panik poplach je možné aktivovat 
jeden ze 4 PGM výstupů. 

Aby se zamezilo neoprávněnému vypnutí panik poplachu klíčenkou je 
možno nastavit dobu po kterou bude přijímač ignorovat vysílač. 
Vypnout panik klíčenkou bude možné až po uplynutí nastavené doby. 

Na sekci lze vložit pouze jedno číslo z výběru 
 

Nastavení systému pro ESPRIT Sekce [001]  
Klávesa Popis OFF  ON  

[1] Délka kódů � 4 místné � 6ti místné 
Pozor pokud je MG-RTX3 připojen k ústředně Esprit musí být délka kódů nastavena shodně v MG-RTX3 i v ústředně na sekci [088] kl [9]. 

[2] Při panik poplachu � pouze aktivace PGM � + přenos panik do ústředny 
 

Nastavení PGM Sekce [004]  
Klávesa Popis OFF  ON  

[6] PGM 1 je v klidu � NO � NC 

[7] PGM 2 je v klidu � NO � NC 
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MG-RTX3 samostatně s PX8 
 

 

 
Popis 
Expander PX8 umožňuje připojení bezdrátových čidel na MG-RTX3  a vyvedení jejich stavu pomocí relé. Relé na PX8 je možné 
kromě signalizace stavu zón použít i pro jiné stavy. Expander PX8 je možné použít pouze pro bezdrátový přijímač MG-RTX3 
v1.31, který pracuje samostatně a není připojen k žádné ústředně. Na jeden MG-RTX3 je možné připojit až 4 expandéry PX8, 
kde každý expandét je osazen 8mi relátky.    
  
Max. 4 moduly na jeden MG-RTX3 Max. zón 32 
Max. vzdálenost 50cm - PX8 od MG-RTX3 

Aktivační událost pro PGM 

Stav zóny 
Pro propojení používejte přiložený kabel. Tamper 
Kompatibilita  MG-RTX3 v1.31 Porucha dohledu 
Kompatibilita pouze MG-REM1 Porucha baterie 
Napájení 12V z MG-RTX3 Stisk tlačítka na klíčence 
Odběr PX8 50mA Pracovní teplota 5ºC – 50ºC 
Počet PGM 8 na jednom modulu Max. vlhkost 85% nekondenzující 
Zatížení PGM max. 100mA   

 
programování klávesnice ESPRIT 636, 646 připojená přímo na MG-RTX3 pomocí servisního kabelu 
 
 
Postup 

1. Propojte konektor SERIAL1 na PX8  do SERIAL na MG-RTX3 nebo do SERIAL2 na předcházejícím PX8. 
2. Jumperem vyberte pořadí PX8 
3. Zapojte PGM výstupy z PX8 do zón na ústředně. 
4. Zapojte klávesnici 636 nebo 646 do přijímače MG-RTX3 na konektor PROGRAM.  

a. Stiskněte tlačítko Esprit mode programming na MG-RTX3 
b. Stiskněte [ENTER] na klávesnici + zadejte instalační kód (továrně 757575) 
c. Zadejte sekci pro programování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED ERROR (červená) 
chyba komunikace s MG-RTX3 
 
LED BUS (zelená) 
Bliká pokud MG-RTX3 posílá data 
 

Konektor UPGRADE 
Lze provést upgrade firmware. 

Pořadí modulu PX8 a přiřazení zón 
JP1 – Modul 1 – zóny 1 - 8 
JP2 – Modul 2 – zóny 9 - 16 
JP3 – Modul 3 – zóny 17 - 24 
JP4 – Modul 4 – zóny 25 – 32 
Bez jumperu = JP1 ON 

Jumper TRIGGER 1 
Nepoužito nechte na – 
Pro PGM 1 - 4 

Jumper TRIGGER 2 
Nepoužito nechte na – 
Pro PGM 5 - 8 

Zabezpečovací ústředna 
Zapojení do ústředny je na vstup zóny 
Nastavte PGM v klidu na NC stejně jako 
detektor. Je potřeba zapojovat PGM 
z PX8 do ústředny stejně jako čidlo. 

Společná zem 
Společná zem pro 
PGM 1 - 4 

Společná zem 
Společná zem pro 
PGM 5 - 8 

1Kohm 

1Kohm 

Konektor SERIAL 1 
Konektor pro vstup dat 
z MG-RTX3 nebo 
předchozího modulu PX8 

Konektor SERIAL 2 
Konektor pro pokračování 
dat do dalšího modulu PX8 
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Schéma zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení modulů PX8 
 

Modul PGM 
stav v klidu  jednotka času čas sepnutí přihlášení typ výstupu 

   čidla  
sekce data sekce data sekce data    

PX8 - 1 

1 

[061]  

[1] 

ON 
NC 
 

OFF 
NO 

[051] 

[1] 

ON 
min 
 

OFF 
sec 

[601] _/_/_ [101] [501]  _/_/_ 
2 [2] [2] [602] _/_/_ [102] [502]  _/_/_ 
3 [3] [3] [603] _/_/_ [103] [503]  _/_/_ 
4 [4] [4] [604] _/_/_ [104] [504]  _/_/_ 
5 [5] [5] [605] _/_/_ [105] [505]  _/_/_ 
6 [6] [6] [606] _/_/_ [106] [506]  _/_/_ 
7 [7] [7] [607] _/_/_ [107] [507]  _/_/_ 
8 [8] [8] [608] _/_/_ [108] [508]  _/_/_ 

PX8 - 2 

1 

[062] 

[1] 

ON 
NC 
 

OFF 
NO 

[052] 

[1] 

ON 
min 
 

OFF 
sec 

[609] _/_/_ [109] [509]  _/_/_ 
2 [2] [2] [610] _/_/_ [110] [510]  _/_/_ 
3 [3] [3] [611] _/_/_ [111] [511]  _/_/_ 
4 [4] [4] [612] _/_/_ [112] [512]  _/_/_ 
5 [5] [5] [613] _/_/_ [113] [513]  _/_/_ 
6 [6] [6] [614] _/_/_ [114] [514]  _/_/_ 
7 [7] [7] [615] _/_/_ [115] [515]  _/_/_ 
8 [8] [8] [616] _/_/_ [116] [516]  _/_/_ 

PX8 - 3 

1 

[063] 

[1] 

ON 
NC 
 

OFF 
NO 

[053] 

[1] 

ON 
min 
 

OFF 
sec 

[617] _/_/_ [117] [517]  _/_/_ 
2 [2] [2] [618] _/_/_ [118] [518]  _/_/_ 
3 [3] [3] [619] _/_/_ [119] [519]  _/_/_ 
4 [4] [4] [620] _/_/_ [120] [520]  _/_/_ 
5 [5] [5] [621] _/_/_ [121] [521]  _/_/_ 
6 [6] [6] [622] _/_/_ [122] [522]  _/_/_ 
7 [7] [7] [623] _/_/_ [123] [523]  _/_/_ 
8 [8] [8] [624] _/_/_ [124] [524]  _/_/_ 

PX8 - 4 

1 

[064] 

[1] 

ON 
NC 
 

OFF 
NO 

[054] 

[1] 

ON 
min 
 

OFF 
sec 

[625] _/_/_ [125] [525]  _/_/_ 
2 [2] [2] [626] _/_/_ [126] [526]  _/_/_ 
3 [3] [3] [627] _/_/_ [127] [527]  _/_/_ 
4 [4] [4] [628] _/_/_ [128] [528]  _/_/_ 
5 [5] [5] [629] _/_/_ [129] [529]  _/_/_ 
6 [6] [6] [630] _/_/_ [130] [530]  _/_/_ 
7 [7] [7] [631] _/_/_ [131] [531]  _/_/_ 
8 [8] [8] [632] _/_/_ [132] [532]  _/_/_ 

 000 – aktivace 
dle trvání 
události 

 
001 – 999 

aktivace sec 
nebo min 

Po vstupu na 
sekci 

stiskněte 
ENTER a 
potom 

stiskněte a 
pusťte  
tamper 

detektoru 
 

000 – výstup zakázán 
001 – 032 stav zóny 
070 tamper na zónách 
071 porucha dohledu 
072 porucha baterie 

 
081 stisk tlačítka A 
082 stisk tlačítka B 
083 stisk tlačítka C 
084 stisk tlačítka D 
085 stisk C + D 

tl A 

tl B tl C 

tl D 

Klávesnice 636, 646 
Klávesnice pro programování sestavy, připojená na 
MG-RTX3 na konektor Esprit module programming. 
Po naprogramování je možné klávesnici odpojit a 
sestavu provozovat bez klávesnice. 

Modul MG-RTX3 
Bezdrátový přijímač. Je možné 
připojení čidel a klíčenek. 
 
Na konektor SERIAL připojte 
modul PX8. 
 

PX8 - 1 
Jumper 1 ON 
Zóny 1 - 8 
 

PX8 - 2 
Jumper 2 ON 
Zóny 9 - 16 
 

K dalším modulům PX8 
 
PX8 – 3 
Jumper3 ON – zóny 17 - 24 
 
PX8 – 4  
Jumper 4 ON - zóny 25 - 32 
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Dohled modulů PX8 Sekce [005]  
Klávesa Popis OFF  ON  

[1] PGM1 na MG-RTX3 dohlíží PX8-1 � Zakázáno � Povoleno 
[2] PGM2 na MG-RTX3 dohlíží PX8-2 � Zakázáno � Povoleno 
[3] PGM3 na MG-RTX3 dohlíží PX8-3 � Zakázáno � Povoleno 
[4] PGM4 na MG-RTX3 dohlíží PX8-4 � Zakázáno � Povoleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sekci pro zónu 
bliká – není přihlášená zóna  
OFF – zóna již přihlášená 
Mazání zóny – stiskněte [2ND] - [2ND] bliká, ENTER svítí – 
stiskněte ENTER pro smazání zóny 

ON – režim programování 

ON – aktivován zápis zóny 
OFF – zápis zóny není aktivní 

TRL – stav zóny  ON- otevřena 
  OFF – zavřena 
  bliká – tamper 
 
MEM – dohled ON – porucha dohled 
  OFF – v pořádku 
 
BYP – baterie ON – slabá 
  OFF – v pořádku 

CLEAR – pro odchod ze sekce 
 
ENTER – ON – stiskněte ENTER pro smazání zóny 
  OFF – stiskněte ENTER pro načtení zóny  

Síla signálu 
Vše svítí – zóna není zapsána 
1 – 4 - špatný signál – 
přemístěte 
5 – 7 – dobrý signál 
8 – 10 – výborný signál 
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Bezdrátové detektory MAGELLAN 
 

 
Vložení baterií 
Po vložení baterií do čidla počkejte 60 sec. na ukončení 
startovacího tesu.  Testování baterií je každých 12 hodin. 
 
Výměna baterií – vyjměte baterie – stiskněte a uvolněte 
tamper – počkejte 60 sec. – vložte nové baterie – 
počkejte 60 sec. 
 
Napájení 
Použité baterie a jejich množství je uvedeno u každého 
detektoru zvlášť. Při vkládání baterií kontrolujte správnou 
polaritu uvedenou na držáku baterie. U typu AA a AAA 
používejte pouze značkové alkalické baterie s napětím 
článku 1,5V. Uvedená životnost je testovaná s bateriemi 
DURACELL. Nikdy nepoužívejte baterie s odlišným 
napětím. Detektory kontrolují napětí na baterii každých 12 
hodin a pokud napětí poklesne pod definovanou mez (u 
čidel s 3x AA nebo AAA to je 3,6V), je poslána do 
přijímače zpráva, po které je na klávesnici zobrazena 
porucha „Slabá baterie čidla“ s uvedením čísla zóny. 
Zároveň může být poslána zpráva na PCO. V příslušném 
čidle je potřeba vyměnit celou sadu baterií za nové. Při 
výměně baterií vyjměte původní baterie, stiskněte a 
uvolněte tamper. Po uvolnění tamperu počkejte 60 sec. a 
vložte nové baterie. Po vložení nových baterií počkejte 60 
sec. na proběhnutí startu a čidlo můžete dále používat.  
Uvedená životnost baterií v čidlech je orientační a v praxi 
závisí na počtu přenosů.  
     
Instalace 
Dodržujte vzdálenost mezi jednotlivými vysílači minimálně 
50 cm. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem musí být 
minimálně 2 m Před definitivním připevněním čidla na 
místo vyzkoušejte intenzitu signálu. Intenzitu je potřeba 
měřit od každého čidla jednotlivě a přesně v místě 
předpokládané instalace. Na intenzitu signálu má vliv i 
interference v daném místě a ta může způsobit, že i 
při nevelké vzdálenosti od přijímače může být 
intenzita signálu nedostatečná. V takovém případě 
je nutné vysílač přemístit. Při výběru místa berte v 
úvahu možné zdroje rušení přenosu (počítače, vysílače, 
zářivky, neony) a materiály pohlcující elektromagnetické 
vlny (plechové předměty, železné zárubně, plechové 
střechy). Tyto předměty mohou nepříznivě ovlivnit dosah 
a spolehlivost přenosu i „přes zeď“. 
 
Jumpery 
Po změně jumperů resetujte vysílač - vyjměte baterie, 
stiskněte a pusťte tamper, počkejte 60 sec. a baterie 
vložte. 
 

Po naprogramování čidla do systému narušte 
detektor a tamper pro synchronizaci přenosu!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG-PMD1P 

 

Pro systém MAGELLAN / OMNIA 
Sensor Duální 
Zvířata imunita do 18 kg 
Záběr 11 x 11m, 88,5° 
Čočka Měnitelná 
Výška instalace 1,8 – 2,7 m 
Napájení 3x AA alkalické 
Životnost batt až 4 roky 
Teplota 0°C až 50°C 

  

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 70 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
Šetření baterie 
Detekce pohybu 2x  do 5 min. = 3 min. mrtvý režim bez detekce 
Otevření / zavření tamperu = 3 min. detekuje vše – test chůzí 

LED signalizuje  
Poplach – svit 2 sec.,  
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 
napětí je pod 2,3V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  
blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   
Vysílání – rychlé blikání LED 
Jumper  
J1   ����--���� Interval dohledu 12 hod 

pouze OMNIA 
J1   ����   ���� Interval dohledu 12 min 
J2   ����--���� přijímač je MAGELLAN 
J2   ����   ���� přijímač je OMNIA 
J3   ����--���� Nízká citlivost PIR 
J3   ����   ���� Vysoká citlivost PIR 
J4   ����--���� Single režim 
J4   ����   ���� Dual režim – odolnější proti faleš. poplachům 
J5   ����--���� LED funkční 
J5   ����   ���� LED vypnuta 

 
 
MG-DCT10 

 

Pro systém MAGELLAN / OMNIA 
Senzor (SN) 2x jazýčkové relé 
Vstup   (SN+1) 1x externí kontakt 
Napájení 3x AAA alkalické 
Životnost batt až 3 roky 
Teplota 0°C až 50°C 
Tamper ano 
  

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 70 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
LED uvnitř čidla signalizuje 
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 
napětí je pod 2,3V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  
blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   
Vysílání – rychlé blikání LED 
Přenos vstupů 
Je možné nezávisle přenášet jak stav magnetického kontaktu tak 
stav  univerzálního vstupu. Pro magnetický kontakt je uvedeno 
sériové číslo SN, pro univerzální vstup je uvedeno sériové číslo o 
jednu vyšší SN+1.  
Přenos vstupů SN a SN+1 je pouze v režimu MAGELLAN. 

V režimu OMNIA se oba vstupy přenáší jako SN. 
Přihlášení SN – magnetického kontaktu 
Otevřete detektor a jednou stiskněte a držte tamper asi po dobu 1 
sec. pro přihlášení do přijímače 
Přihlášení SN+1 – univerzálního vstupu 
Otevřete detektor a dvakrát stiskněte tamper během 1 sec. pro 
přihlášení do přijímače. 
Jumper MAGELLAN OMNIA 
J1   ����--���� relé je NO Interval dohledu 12 hod 

J1   ����   ���� relé je NC Interval dohledu 12 min 

J2   ����--���� přijímač je MAGELLAN 
J2   ����   ���� přijímač je OMNIA 
J3   ����--���� vstup je NO -- 
J3   ����   ���� vstup je NC -- 

 
 
 

Jumpery 
 

J3      J1 
J4      J2 

J5 
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MG-PMD75 

 

Pro systém MAGELLAN / OMNIA 
Sensor 2x Duální 
Zvířata imunita do 40 kg 
Záběr 11 x 11m, 90° 
Čočka nelze měnit 
Výška instalace 1,8 – 2,7 m 
Napájení 3x AAA alkalické 
Životnost batt až 2 roky 
Teplota 0°C až 50°C 
  

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 70 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
Detekce pohybu 2x  do 5 min. = 3 min. mrtvý režim bez detekce 
Otevření / zavření tamperu = 3 min. detekuje vše – test chůzí 

LED signalizuje  
Poplach – svit 2 sec.,  
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 
napětí je pod 2,3V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  
blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   
Vysílání – rychlé blikání LED 
Jumper  
J1   ����--���� Interval dohledu 12 hod 

pouze OMNIA 
J1   ����   ���� Interval dohledu 12 min 
J2   ����--���� přijímač je MAGELLAN 
J2   ����   ���� přijímač je OMNIA 
J3   ����--���� Single režim 
J3   ����   ���� Dual režim – odolné proti faleš. poplachům 
J4   ����--���� Vysoká citlivost PIR 
J4   ����   ���� Nízká citlivost PIR 
J5   ����--���� LED funkční 
J5   ����   ���� LED vypnuta 

 
MG-PMD85 

 

Pro systém MAGELLAN 
Sensor 2x Duální 
MG-PMD85 imunita do 40 kg,  
MG-PMD85 L1 spodní mrtvá zóna 
MG-PMD85 L2 úzká chodbová 
Výška instalace 1,8 – 2,7 m 
Napájení 3x AA alkalické 
Životnost batt až 4 roky 
Teplota -35°C - 50°C 

Krytí IP 55 

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 70 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
Šetření baterie 
Detekce pohybu 2x  do 5 min. = 3 min. mrtvý režim bez detekce 
Otevření / zavření tamperu = 3 min. detekuje vše – test chůzí 

LED signalizuje  
Poplach – svit 2 sec.,  
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 
napětí je pod 2,3V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  
blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   
Vysílání – rychlé blikání LED 
Jumper  
J1   ����--���� LED funkční  
J1   ����   ���� LED vypnuta  
J2   ����--���� Single režim 
J2   ����   ���� Dual režim – odolnější proti faleš poplachům 
Trimr „-“ 000 – minimální citlivost, „+“ 010 - citlivé 
Po sundání předního krytu bliká LED a signalizuje na jakou úroveň 
je nastavena citlivost.  Počet bliknutí odpovídá číslu citlivosti. 

Při otevřeném tamperu detektor nepracuje!!! 
Čočky 

bez mrtvých zón 
s odolností zvířat  

L1 
spodní mrtvá zóna 

L2 
úzká chodbová 

   

 
 
 
 

MG-DCT2 

 

Pro systém MAGELLAN / OMNIA 
Senzor 1x jazýčkové relé 
  
Napájení 1x CR 2450 
Životnost batt cca 2 roky 
Teplota 0°C až 50°C 
Tamper ano 

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 40 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 20 m v budově 
Jumper  
J2   ����--���� přijímač je MAGELLAN / 1759MG 
J2   ����   ���� přijímač je OMNIA / SPC 1759EX 
Interval dohledu je pevně 12 hod – u OMNIA 

 
 
MG-DCTXP2 

 

Pro systém MAGELLAN 
Senzor (SN) 1x jazýčkové relé 
Vstup   (SN+1) 1x externí kontakt 
Napájení 2x AAA alkalické 
Životnost batt až 3 roky 
Teplota 0°C až 50°C 
Tamper ano 

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 60 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
  
LED uvnitř čidla signalizuje 
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 
napětí je pod 2,3V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  
blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   

Vysílání – rychlé blikání LED 
Přenos vstupů 
Je možné nezávisle přenášet jak stav magnetického kontaktu tak 
stav  univerzálního vstupu. Pro magnetický kontakt je uvedeno 
sériové číslo SN, pro univerzální vstup je uvedeno sériové číslo o 
jednu vyšší SN+1.  
Přihlášení SN – magnetického kontaktu 
Otevřete detektor a jednou stiskněte a držte tamper asi po dobu 1 
sec. pro přihlášení do přijímače 
Přihlášení SN+1 – univerzálního vstupu 
Otevřete detektor a dvakrát stiskněte tamper během 1 sec. pro 
přihlášení do přijímače. 
Jumper  

J1   ����--���� 
NO – magnetický i univerzání kontakt 
otevřeno – přenos „zóna otevřena“ 
zavřeno – přenos „zóna zavřena“  

J1   ����   ���� 
NC – magnetický i univerzání kontakt 
zavřeno – přenos „zóna otevřena“ 
otevřeno – přenos „zóna zavřena“ 

J2    nepoužito 

 
 
MG-2WPGM 

 

Pro systém 
MAGELLAN 5000 
MAGELLAN 6060 od v1.2 

Napájení 
AC  6V(160mA)-16V(45mA) 
DC 5V(160mA)-20V(45mA) 

Teplota 0°C - 50°C 
Vstup NO / NC nevyvážený 
Výstup  relé NO/NC   5A, 30V 
  
  

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 60 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
LED signalizuje  
RX LED – při příjmu signálu bliká (zelená) 
TX LED – při vysílání signálu bliká (červená) 
RSSI LED – signalizuje sílu signálu 
                     bliká dvakrát – signál v pořádku 
                     bliká jednou – signál je slabý 
                     nebliká – signál není vůbec detekován 
Relay LED – pokud je relé sepnuto svítí (zelená) 
Jumper  
J   ����--���� vstup zóny je v klidu NC 
J   ����   ���� vstup zóny je v klidu NO 

 
 
 
 
 

Jumpery 
J5 
J4 
J3  
J2 

J1 

Jumpery 
J1 J2 
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MG-SD-738 

 

Pro systém MAGELLAN 
Senzor opticko-kouřový 
Napájení 1x   9V  
Teplota 0°C až 40°C 
Relativní vlhkost 10% - 85% nekond 
Životnost batt až 1 rok 
Výkon sirény 85dB/m 
  

Dosah s MG5xxx,  MG-RTX3 cca 60 m v budově 
Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 
LED signalizuje 
Při provozu blikne přibližně každých 45 sec. 

Test přenosu 
Stiskněte a podržte tlačítko na čelní straně detektoru na 5 sec.. Po 
této době se pulzně aktivuje siréna. Tento test prověří funkčnost 
elektroniky a vysílače. Tímto způsobem se také detektor přihlašuje  
do přijímače. 
Celkový test čidla 
Pro kompletní otestování čidla použijte aerosolový sprej SOLO 
Aerosol A3-027. Asi z 10 cm foukněte malé množství aerosolu do 
detekční komory. Do 10 sec. detektor vyvolá poplach. Poplach trvá 
po dobu přítomnosti aerosolu v detekčním prostoru. 
Detekce slabé baterie 
Slabá baterie je signalizována houknutím každou minutu.  

 
v. 1.0 NESMÍ BÝT jako zpožděná požární zóna 
v. 1.1 MŮŽE BÝT jako zpožděná požární zóna 

 
Popis 
Detektor MG-SD738 pracuje na opticko-kouřovém principu 
a slouží pro detekci kouře v místnosti, kde je instalován. 
Detektor není schopen zaznamenat přítomnost plynu, 
ohně nebo zvýšené teploty. Na přítomnost kouře upozorní 
akustickým signálem vestavěnou piezo sirénou a předá 
signál do bezdrátového přijímače. Kouř je detekován 
pouze v případě, že „zasáhne“ přímo detektor. 
K ukončení poplachu dojde až po „vyčištění“ detekčního 
prostoru v čidle od kouře.  
Detektor je možné použít pouze jako doplňkovou 
signalizaci k EZS. Není možné jej použít do objektů, kde je 
předepsána EPS signalizace. 
POZOR nepřikládejte detektor k uchu, akustický 
signál může z bezprostřední blízkosti poškodit 
sluch. 
 
Umístění 
Pro instalaci detektoru je potřeba dodržet několik zásad 
instalace. 
• Pokud je hlídaná místnost delší než 12m použijte dva 

detektory na každou stranu. 
• Nejlepší umístění je na střed stropu. 
• Pokud nelze na střed tak minimálně 10cm od rohu 

místnosti. 
 

Instalace  
• Stiskněte pojistku v obvodu detektoru a otočením 

sundejte z detektoru patici.  
• Dle druhu stropu zvolte odpovídající šrouby 

(hmoždinku, samořezné, do sádrokartonu). 
• Patici připevněte na strop přes předlisované otvory. 
• Na zadní straně detektoru vyšroubujte jistící šroub a 

vložte 9V baterii. Vždy používejte pouze alkalické 
značkové baterie.  

• POZOR po vložení baterie dojde na 1 sec. 
k aktivaci sirény pro potvrzení korektního 
napájení. 

• Nasaďte detektor na patici a ve směru hodinových 
ručiček upevněte. 

• Při instalaci detektoru dodržujte vzdálenost mezi 
jednotlivými vysílači minimálně 50 cm.  

• Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem musí být 
minimálně 2 m.  

• Maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem je 
pro každé prostřední individuální a je třeba pro každý 
vysílač zvlášť změřit intenzitu signálu postupem 
popsaným pro přijímač.  

• Při výběru místa berte v úvahu možné zdroje rušení 
přenosu (počítače, vysílače, plechové desky).  Nikdy 
neohýbejte ani jinak nedeformujte anténu vysílače. 

• Detektor přihlašte do přijímače standardním 
způsobem popsaným v manuálu pro daný přijímač.  
Detektor se zapíše do přijímače pomocí 6ti místného 
čísla na štítku na zadní straně detektoru. 

 
Test detektoru 
 
Test elektroniky 
Stiskněte a podržte tlačítko na čelní straně detektoru na 5 
sec.. Po této době se pulzně aktivuje siréna. Tento test 
prověří funkčnost elektroniky a vysílače. 
 
Celkový test čidla 
Pro kompletní otestování čidla použijte aerosolový sprej 
SOLO Aerosol A3-027. Asi z 10 cm foukněte malé 
množství aerosolu do detekční komory. Do 10 sec. 
detektor vyvolá poplach. Poplach trvá po dobu přítomnosti 
aerosolu v detekčním prostoru. 
 
Test detektoru provádějte minimálně každý měsíc. 
Ujistěte se, že na PCO nebude test vyhodnocen jako 
poplach. 
 
Bezdrát 
Test narušení požární zóny 
Po přihlášení detektoru do přijímače je potřeba pomocí 
testovacího tlačítka vyvolejt na detektoru poplach pro 
přenos signálu do přijímače. 
 
Dohled čidla 
Interval dohledu se programuje v přijímači a není potřeba 
tuto funkci v detektoru nijak nastavovat. 
 
Přenos poplachu 
Po detekci kouře a vyvolání poplachu je přenesena zpráva 
do přijímače. Signál o poplachu se posílá každých 30 sec. 
až do doby, kdy je poplach na detektoru ukončen.  Po 
ukončení poplachu je 5 sec. monitorován stav zda nedojde 
k obnově poplachu a potom je odeslána zpráva o ukončení 
poplachu.  
 
Detekce slabé baterie 
Pokud je vyhodnocena slabá baterie je na tento stav 
upozorněno pípnutím sirény každou minutu.  Pokud je 
slabá baterie detekována delší dobu než 5 min. je 
přenesena zpráva do přijímače. Tato zpráva je přenášena 
každých 12 hodin dokud není baterie vyměněna. 
Ihned vyměňte baterii. Se slabou baterií není zaručena 
správná funkce detektoru. 
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