
Grza³ka

Prze³. DIP

Regulacja pionowa

Soczewki

Regulacja pozioma

Terminal pod³¹czeniowy

Trójwi¹zkowa Bariera Podczerwieni
VIDT-150

Dziekujemy za wybór naszego urz¹dzenia.
Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi przed instalacj¹. Po przeczytaniu od³ó¿ instrukcjê do póŸniejszego
 u¿ycia.

Nieprzestrzeganie zaleceñ oznaczonych w instrukcji i nieprawid³owa obs³uga mo¿e spowodowaæ œmieræ 
lub powa¿ne obra¿enia.

Uwaga

Nieprzestrzeganie zaleceñ oznaczonych w instrukcji i nieprawid³owa obs³uga mo¿e spowodowaæ szkody w mieniu.

Nie próbuj samodzielnie naprawiaæ urz¹dzenia. Mo¿e to spowodowaæ po¿ar lub uszkodzenie urz¹dzenia.

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia do innych celów ni¿ wykrywanie poruszaj¹cych siê obiektów, takich jak ludzi i pojazdy

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia do innych celów ni¿ wykrywanie poruszaj¹cych siê obiektów, takich jak ludzi i pojazdy

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia do innych celów ni¿ wykrywanie poruszaj¹cych siê obiektów, takich jak ludzi i pojazdy

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia do innych celów ni¿ wykrywanie poruszaj¹cych siê obiektów, takich jak ludzi i pojazdy

Opis czêœci

W³aœciwoœci
•Regulowany czas przerwania wi¹zki - regulacja czasu przerwania wi¹zki w zale¿noœci od warunków
 otoczenia
•Obudowa zapobiegaj¹ca zaroszeniu - minimalizacja fa³szywych alarmów
•Dodatkowy filtr UV wbudowany w soczewki odbiornika
•Wbudowana grza³ka
•WskaŸnik poziomu sygna³u
•Wybór jednego z 4 kana³ów pracy - zapobiega przed wzajemnymi zak³óceniami barier
•Wyjœcie przekaŸnikowe typu C/NC
•Mo¿liwoœæ zmiany mocy sygna³u (zasiêgu bariery).
•Styk sabota¿owy wykrywaj¹cy próbê otwarcia obudowy
• Estetyczne i odporne na wp³yw warunków atmosferycznych obudowy

Instalacja
Nie montuj barier w nastêpuj¹cych miejscach

Zamontuj urz¹dzenie 2.
na stabilnym pod³o¿u. W miejscu gdzie znajduj¹ siê przeszkody 

(takie jak np. drzewa) pomiêdzy odbiornikiem
 i nadajnikiem

Unikac bezposredniego oswietlania 
sùoncem

Odbiornik nie mo¿e
znajdowaæ siê w zasiêgu
pracy nadajnika innego typu. Unikaj prowadzenia kabli w powietrzu.

Instaluj urz¹dzenie
w odleg³oœci wiêkszej
ni¿ 1m od œciany czy p³otu.

Wysokoœæ monta¿u

Zasiêg detekcji

Œzerokoœæ
 wi¹zki

Wysokoœæ monta¿u

Zasiêg wi¹zki

Regulacja pozioma
Regulacja pionowa

Ustawienia k¹tów

Metody Instalacji

Monta¿ na œcianie

Monta¿ na s³upku

Odkrêæ œrubê i zdejmij
 przedni¹ obudowê.

Otwór na kabel

PrzeprowadŸ kabel przez otwór
 i pozostaw ok.10cm do pod³¹czenia

Zaznacz, otwory instalacyjne
i przykrêæ barierê do œciany

wywieræ Pod³¹cz przewody do zacisków
Patrz opis terminali

Po sprawdzeniu ustawienia osi optycznej
zaùo¿ pokrywê i dokrêæ œrubê mocujac¹.

Œrednica s³upka: fi 38 - 50mm 
(rura 1 1/4" lub 1 1/2")

Zdejmij os³onê

Otwór na kabel

PrzeprowadŸ kabel przez otwór
 i pozostaw ok.10cm do pod³¹czenia

Uchwyt

Przykrêæ barierê do s³upka
i uchwytu

Instalacja „ty³-do-ty³u” w przypadku dwóch barier.

Okablowanie

Centrala
alarmowa

Wej. alarm

OdbiornikNadajnik

Centrala
alarmowa

Wej. alarm

OdbiornikNadajnik

Nadajnik Odbiornik Odbiornik
Nadajnik

Centrala
alarmowa

Wej. alarm

Pojedynczy zestaw 2 zestawy - piêtrowo
(zmienione kana³y pracy)

2 zestawy w jednej linii
(te same kana³y pracy)

Wymagania przewodów
Napiêcie

Œrednica D³ugoœæ

Jesli podùaczono wiecej ni¿ jeden nadajnik lub odbiornik
do jednego przewodu zasilajacego to maksymalna
dopuszczalna dùugoœæ przewodu jest równa dùugoœci z
tabeli podzielonej przez iloœæ urz¹dzeñ.
D³ugoœæ przewodów zasilaj¹cych nie powinna 
przekraczaæ wartoœci podanych w tabeli

Uwaga

Nadajnik

Zasilanie Grza³ka Tamper

Odbiornik

Zasilanie Grza³ka Tamper

Terminal pod³¹czeniowy

Zasilanie DC 10V-24V
Grza³ka fabrycznie pod³¹czona

Zasilanie DC 10V-24V
Grza³ka fabrycznie pod³¹czona
Wyjœcie przekaŸnikowe max 30V DC 0.5A

Œruba obudowy

Wizjer

WskaŸniki

Œruba obudowy Obudowa

Otwory uchwytu

Uchwyt
Otwór na kabel

Modu³ z p³yt¹

UWAGA !
Obudowa posiada otwory technologiczne 
do mocowania bariery oraz przepust na przewód.
Wykonywanie dodatkowych otworów
jest zabronione i powoduje utratê gwarancji.
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Dopasuj kanały synchronizacji . Ustaw taki kanał synchronizacji
za pomocà przełàcznika DIP na nadajniku i odbiorniku.

Patrzàc przez wizjer obracaj soczewkami w lewo/prawo
 do uzyskania obrazu drugiego urzàdzenia
w úrodku pola widzenia.

Obracaj úrubà strojenia w pionie do uzyskania
najwyýszego poziomu dostrojenia.

Wskaênik poziomu dostrojenia wyœwietla  poziom dostrojenia
 od najgorszego 1 do najlepszego 9 (patrz rysunek).

Sprawdê, czy dioda stanu urzàdzenia oznaczona „ALARM”) nie úwieci.
Jeýeli dioda úwieci nawet jeýeli wiàzki nie sà naruszone to wykonaj 
ponownie strojenie optyczne i sprawdê okablowanie.

S³aba

Idealna

Dobra

Dopuszczalna
Si³a sygna³u

Odbiornik

Nadajnik

Czêstotliwoœæ

Czas reakcji

Operacja
Moc sygna³u

Wolny

Grza³ka

Operacja
Czêstotliwoœæ

Grza³ka

OdbiornikNadajnik OdbiornikNadajnik OdbiornikNadajnikOdbiornik Nadajnik

OdbiornikNadajnik OdbiornikNadajnikOdbiornik Nadajnik

Ochrona obwodowa - przyk³ad 2

Ochrona obwodowa - przyk³ad 1

Zmiana czestotliwosci pracy jest stosowana w celu unikniecia
zakùócen interferencyjnych w instalacjach z wieloma zestawami.
Nale¿y u¿yæ przeù¹cznika zmiany czestotliwoœci i upewniæ siê,
czy ustawienia w nadajniku i  odbiorniku s¹ takie same

1,2  Wybór kana³u - czêstotliwoœci
3 Wy³¹czenie wskaŸników - oszczêdzanie energii
4 PREHEAT - w³. grza³ki aby sprawdziæ dzia³anie. 
   Ustawiæ na HEAT podczas normalnej pracy
5 Si³a sygna³u nadajnika (L-niska, H-wysoka)
6 Wolny

Strojenie i wskaŸnik sygna³u

Nadajnik

Odbiornik

1,2  Wybór kana³u 
3 Wy³¹czenie wskaŸników - oszczêdzanie energii
4 PREHEAT - w³. grza³ki aby sprawdziæ dzia³anie. 
   Ustawiæ na HEAT podczas normalnej pracy
5,6 

- czêstotliwoœci

Minimalny czas przerwania wi¹zki potrzebny
   do wyzwolenia alarmu. Ustaw wiêkszy czas w
   przypadku fa³szywych alarmów spowodowanych
   przez ptaki, liœcie i inne.

Prze³¹cznik DIP

Rozwi¹zywanie problemów

Problem Powód Rozwi¹zanie problemu 

WskaŸnik POWER w odbiorniku 
nie œwieci siê. 

1. Brak zasilania 
2. Wy³¹czone wskaŸniki 

prze³¹cznik iem DIP. 

1. SprawdŸ zasilanie bariery 
2. W³¹cz wskaŸniki za pomoc¹ DIP 

WskaŸnik POWER w nadajniku 
nie œwieci siê. 

1. Brak zasilania 
2. Wy³¹czone wskaŸniki 

prze³¹cznik iem DIP. 

1. SprawdŸ zasilanie bariery 
2. W³¹cz wskaŸniki za pomoc¹ DIP 

WskaŸnik ALARM w odbiorniku 
nie zapala siê gdy wi¹zka zostaje 

przerwana. 

1. Odbicia wi¹zek lub wi¹zki z 
innego Ÿród³a docieraj¹ do 
odbiornika. 

2. Obie wi¹zki nie s¹ przerwane 
w tym samym czasie. 

3. Czas odpowiedzi bariery jest 
zbyt krótk i. 

1. Usuñ odbicia lub zmieñ kana³ 
Ÿród³a zak³ócaj¹cej wi¹zki. 
 

2. Przerwij wi¹zki jednoczeœnie. 
 

3. Wyd³u¿ czas odpowiedzi. 

Odbiornik sygnalizuje ALARM po 
przeciêciu wi¹zki, lecz brak jest 

sygna³u na wyjœciu. 

1. Przerwany lub zwarty obwód 
wyjœciowy. 

2. Z³e kontakty elektryczne 

1. SprawdŸ przewody i zaciski. 
 

2. Do³¹cz poprawnie przewody 

WskaŸnik ALARM w odbiorniku 
œwieci non-stop. 

1. Wi¹zka nie trafia dok³adnie do 
detektora. 

2. Na drodze wi¹zki wystêpuj¹ 
przeszkody. 

3. Zanieczyszczona obudowa. 

1. Ustaw ponownie barierê. 
 

2. Usuñ przeszkody blokuj¹ce 
wi¹zkê podczerwieni. 

3. Wyczyœæ obudowê. 

Sporadyczne fa³szywe sygna³y 
alarmowe. 

1. Niepoprawne okablowanie. 
2. Zbyt niskie napiêcie zasilania. 
3. Przeszkody ba drodze wi¹zki 

pojawiaj¹ siê w czasie wiatru i 
deszczu. 

4. Podstawa umocowania bariery 
jest niestabilna. 

5. Zbyt ma³a precyzja 
ukierunkowania barier. 

6. Blokada wi¹zek przez ruch 
obiektów. 
 

7. Czas reakcji bariery jest zbyt 
krótki. 

8. Wskazanie poziomu sygna³u 
jest zbyt niskie. 

1. SprawdŸ okablowanie. 
2. SprawdŸ napiêcie zasilania 
3. Zmieñ usytuowanie bariery lub 

usuñ przeszkody. 
 

4. ZnajdŸ stabilne miejsce do 
zamontowania bariery. 

5. Popraw wzajemne 
ukierunkowanie barier. 

6. Zainstaluj barierê w miejscu, 
gdzie jedynie niepowo³any ruch 
obiektów mo¿e wywo³aæ alarm. 

7. Ustaw czas reakcji bariery 
stosownie do warunków pracy. 

8. Popraw wzajemne 
ukierunkowanie barier, lub 
zmniejsz odleg³oœæ miêdzy 
nadajnikiem i odbiornikiem. 

 

2 Grupy barier 6 Grup barier

Zmiana czêstotliwoœci

3 Grupy barier dla dalekiego zasiêgu

Poziom sygna³u

Status Alarmu

Upwenij siê czy bariery nie s¹ w alarmie.
Dioda ALARM nie swieci siê. Jeœli œwieci
 to wykonaj poprawnie bariery  strojenie 

Odbiornik

Nadajnik

Je¿eli strojenie wykonano poprawnie i urz¹dzenia
 pracuj¹  w³aœciwie, wykonaj test przejœcia, w co 
najmniej trzech miejscach:
Przed nadajnikiem.
Przed odbiornikiem.
W œrodkowym punkcie pomiêdzy nadajnikiem
 i odbiornikiem.

Czas przerwania wi¹zki ustawia siê w odbiorniku. Ustawienie tego parametru pozwala na 
dopasowanie czu³oœci bariery do warunków pracy.
Ustawienie d³u¿szego czasu przerwania wi¹zki zmniejsza czu³oœæ.

Test dzia³ania

Dioda ALARM  powinna siê zaœwiecaæ podczas
przechodzenia pomiêdzy barierami

Poziom sygna³u

Status Alarmu

Specyfikacja

Wymiary

 

Czas przerwania wi¹zki

Aby dobraæ czas odpowiedzi patrz na rysunek poni¿ej.
Generalnie czas odpowiedzi powinien byæ mniejszy ni¿ prêdkoœæ poruszaj¹cego siê obiektu.

Wartoœci podane na rysunku okreœlaj¹ maksymaln¹ prêdkoœæ poruszania siê obiektu.
Obiekt poruszaj¹cy siê z wiêksza prêdkoœci¹ nie zostanie wykryty. 
Obiekt unosz¹cy siê w powietrzu, taki jak ptak czy kartka papieru,
mo¿e czasami zablokowaæ wi¹zki i wywo³aæ alarm.
Ustaw d³u¿szy czas przerwania prze³¹cznikiem DIP aby unikn¹æ fa³szywych alarmów.

100msec

500msec

250msec
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