
Pasivní infračervený detektor
s Quad zone logic

FX-50QZ, FX-50QZL
( STANDARDNÍ VERZE )

FX-50SQ, FX-50SQL
( ZODOLNĚNÁ VERZE S DVOJITÝM VODIVÝM STÍNĚNÍM PYROELEMENTU )

Instalační manuál
Rev. 2000-02



PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR
STANDARDNÍ VERZE ZODOLNĚNÁ VERZE S DVOJITÝM VODIVÝM STÍNĚNÍM PYROELEMENTU

FX-50QZ, FX-50QZL FX-50SQ, FX-50SQL

 VLASTNOSTI
• „quad zone logic“
• patentované dvojité vodivé stínění pyroelementu

(verze FX-50SQ / 50SQL)
• patentovaná čočka s víceohniskovou optikou
• zóna pro vykrytí prostoru pod detektorem
• utěsněná optická soustava a komora pyroelementu
• obvody teplotní kompenzace

 SNADNÁ INSTALACE
• snadno prorazitelné prolisy pro přívod kabeláže
• kanál pro přívod kabelu v zadní části krytu
• volná svorka (například pro připojení vyvažovacích

odporů)
• dostatek místa pro přívodní kabely

 FUNKCE
• nastavitelné počítadlo impulsů (2 nebo 4)
• povolení / zákaz funkce indikační LED propojkou
• antisabotážní kontakt
• paměť poplachu (FX-50QZL / 50SQL), nastavitelná

polarita ovládacího vstupu paměti pozitivní /
negativní

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• FA-3 držák pro montáž na zeď i strop, nastavitelný

±45º horizontálně, 0 až -15º vertikálně
• FL-60N čočka pro detekční diagram dlouhý dosah

(18 m)

1. POKYNY PRO SPRÁVNOU INSTALACI

nevystavujte detektor
přímému dopadu slunečního
záření

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

2. POPIS MECHANICKÉHO PROVEDENÍ DETEKTORU
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 PROPOJKY INDIKACE LED A POČÍTADLA
PULSŮ

 SNADNÉ ZHOTOVENÍ OTVORŮ PRO
PŘÍVOD KABELÁŽE

Použijte propojky pro povolení (ON) nebo zákaz (OFF) LED
indikace a pro nastavení počítadla pulsů na hodnotu 2 nebo 4.

Silnějším tlakem špičky šroubováku prorazte předlisovaný otvor.
Přizpůsobte jeho průměr podle průměru použitého kabelu.

3. DETEKČNÍ DIAGRAM

 DEMONTÁŽ  A ZPĚTNÉ OSAZENÍ ČOČKY
Pro sejmutí čočky stiskněte
plastikové západky na čočce
směrem ven a tlakem směrem
dopředu čočku oddělte. Pokud
chcete čočku vrátit,  zepředu ji
zasuňte na místo v krytu
detektoru.

 VÝBĚR DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY
Pro dlouhý dosah je třeba použít
čočku FL-60N.

čočka FL-60N  má na okraji vylisovaný
nápis „LONG RANGE“

4. ZAPOJENÍ DETEKTORU
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Napájecí vodiče by neměly překročit následující délky uvedené v tabulce.

FX-50QZ, FX-50SQ FX-50QZL, FX-50SQL

Napájecí napětí

Průřez vodiče 12Vss 14Vss 12Vss 14Vss
0,33 mm2 320m 650m 230m 460m
0,52 mm2 510m 1020m 360m 730m
0,83 mm2 820m 1600m 570m 1150m
Pokud je připojeno na jednom vodiči více detektorů, maximální délku je třeba vydělit příslušným počtem detektorů.

5. PAMĚŤ POPLACHU ( FX-50QZL, FX-50SQL)

Aby byla paměť poplachu funkční, je
třeba propojit její ovládací vstup
s výstupem kompatibilního systému
EZS.
Svorku A.M. připojte k příslušnému
dvoustavovému napěťovému
výstupu (typu „zastřeženo /

odstřeženo“).
Propojka pro volbu polarity
• pozitivní polarita: nechejte propojku osazenu
• negativní polarita: přestřihněte propojku, jak je

uvedeno na obrázku

pozitivní pol. negativní pol.
systém zastřežen vstup nepřipojen

nebo +5 až 16Vss
0 až 1Vss (vstup
uzemněn)

systém odstřežen 0 až 1Vss (vstup
uzemněn)

vstup nepřipojen
nebo +5 až 16Vss

 POPIS FUNKCE PAMĚTI POPLACHU
Pokud dojde v době, kdy je systém zastřežen
k vyvolání poplachu informace se uloží do paměti. Po
odstřežení systému se trvale rozsvítí červená LED
signalizující, že v době střežení došlo k poplachu.

• paměť poplachu je funkční i v případě, že je
propojkou indikace LED zakázána

• paměť není funkční v době, kdy je systém mimo
střežení

• po uložení informace o poplachu do paměti během
střežení funguje dál poplachový výstup i LED
indikace normálně

 VYNULOVÁNÍ PAMĚTI POPLACHU
K vynulování paměti dojde automaticky po
následném uvedení systému do střežení.

6. HLEDÁNÍ ZÁVAD A ÚDRŽBA

Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému
Špatné napájení detektoru.
(detektor nepřipojen, nízké napětí)

Přiveďte správné napájecí napětí
v rozsahu 9,5 až 16Vss.

Nesvítí indikační LED Cíl mimo detekční oblast, špatná čočka. Viz. sekce 3.

Přepólované napájení. Přepólujte napájecí vodiče na svorkovnici
detektoru.

Indikace LED zakázána. Zapněte indikaci LED – viz. sekce 5.

LED svítí i když nikdo není
v detekční oblasti V detekční oblasti jsou pohybující se

předměty (závěsy, záclony apod.)

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

V detekční oblasti dochází k rychlým
teplotním změnám (topná tělesa,
klimatizace, atd.)

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

LED trvale svítí Špatně zapojený ovládací vstup paměti
poplachu.

Zapojte správně ovládací vstup.

Špatné napěťové úrovně ovládacího
napětí paměti dodávané ústřednou.

Zkontrolujte napěťové úrovně - viz.
tabulka v sekci 5

LED svítí, ale výstup
nehlásí poplach

Slepené nebo poškozené výstupní relé
kvůli přetížení.

Zkontrolujte zatížení výstupního relé.
Vyměňte detektor.

Špatně provedená kabeláž. Opravte kabeláž.

Alespoň jednou ročně provádějte průchodový test.
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7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ FX-50QZ, FX-50SQ
Princip detekce Pasivní infračervený detektor
Pokrytí vějíř 15 x 15m  85º
Počet detekčních zón vějíř – 78 zón
Montážní výška 1,5 až 2,4 m
Citlivost 2ºC při 0,6m/s
Rychlost detekovatelného
cíle

0,3 – 1,5 m/s

Indikace LED povolení / zákaz nastavitelné propojkou
Doba aktivace poplach.
výstupu

cca 2,5 s

Poplachový výstup relé N.C. 28Vss / max. 0,2A
Antisabotážní kontakt spínač N.C., otevřen při sejmutí krytu
Počítadlo pulsů nastavitelné na 2 nebo 4, doba počítání

cca 20 sekund
Zahřívací perioda cca 30 s
Napájecí napětí 9,5 až 16 Vss
Odběr 17mA (max.) při 12Vss
Hmotnost 90g
Pracovní teplota -20ºC až +50ºC
Vlhkost okolního prostředí max 95%

bez poplachu do 20V/m
(FX-50QZ / 50QZL)

Odolnost proti cizím polím

bez poplachu do 30V/m
(FX-50SQ / 50SQL)

RozměryVerze L (s  pamětí poplachu)

Typ FX-50QZL, FX-50SQL
negativní polarita pozitivní polarita

ovládání
paměti
poplachu

střežení:
0 až 1Vss

(vstup uzemněn)

střežení:
vstup nepřipojen
nebo +5 až 16Vss

odběr 18mA (nom.), 25mA (max.)

Čočka FL-60N (volitelné příslušenství pro detekční
charakteristiku dlouhý dosah)

Pokrytí dlouhý dosah 18 x 1,8m
Počet detekčních zón dlouhý dosah – 20 zón

Osvald

Osvald

Osvald

Osvald

Osvald


