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Instalaci detektoru doporučujeme svěřit odpovědné osobě nejlépe s oprávněním pro montáž EZS. Při nedodržení 
podmínek instalace dodavatel neručí za správnou funkčnost a spolehlivost výrobku. Nedodržením podmínek 
instalace zaniká záruka na detektor v plném rozsahu, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození detektoru 
neodbornou manipulací a instalací. Při instalaci musí být dodrženy všechny normy a předpisy vztahující se k EZS 
a elektrické bezpečnosti. 
 

1. Smile 19 
Plně digitální čidlo Smile 19 pomocí IR senzoru monitoruje pohyb ve střeženém prostoru. Detektor je určen pouze do vnitřních 
prostor s maximální vlhkostí 90%.  
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že PIR část čidla vyhodnocuje infračervené spektrum záření. Čidlo doporučujeme 

umístit tak, aby v žádnou roční dobu nevidělo na slunce nebo použít zastiňující stříšku.  
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby bylo možné je po připevnění čidla prostrčit přívodem 
vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Kryt detektoru otevřete 
stlačením západky ve spodní části.  Vyvrtejte nebo proražte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po vytvoření 
příslušných otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při instalaci na zeď použijte pro 
přichycení hmoždinky při instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. 
Připevnění čidla musí být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. 
Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může být napájeno pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. 
Výstup pro poplachové relé a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová zatížitelnost je uvedena 
v samostatné tabulce. 
 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze nastavit dva stupně citlivosti a to pomocí jumperu JP1. Pokud je propojka zkratována (ON), je poplach 
vyhlášen až po dvojím narušení. 
 

Otestování 
Otestování čidla proveďte pomalou chůzí po celém prostoru chráněné plochy. Při pohybu musí detektor signalizovat poplach 
rozsvícením diody na 3 sec.. Berte v úvahu, že čím je osoba vzdálenější od detektoru, tím je potřeba větší pohyb pro vyvolání 
poplachu. Po otestování čidla rozpojte příslušný jumper a vyřaďte indikaci poplachu LED (dle normy EZS). 

 

SMILE 19  

Vlastnosti 

 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 18mA  

Pracovní teplota -20 až +55 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 24V 200mA 

Tamper NC, 30V 40mA 

Senzor Duální PIR  

Stupeň zabezpečení EN 50131-2-2 Grade 2 

Typ detekce - LED 

Poplach Svit červené LED po dobu 3s 

Náběh Bliká červená (2 min) 

Instalace 

Instalační výška 1,8-2,2m 

Záběr vějíře 90  

Dosah 15m 

JUMPER přepínače (ON = spojeno) 

JP1  Citlivost 
ON Nízká citlivost 

OFF Vysoká citlivost 

JP2  Signalizace LED 
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

Svorkovnice 

+ - SUPPLY napájení 

ALARM svorka vyhlášení poplachu – NC vůči COM 

COM společná svorka výstupů 

TAMP svorka tamperu krytu – NC vůči COM 
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2. Mouse GS 
Mouse GS představuje detektor, který kombinuje snímač PIR k prostorové ochraně se snímačem rozbití skla pro ochranu 
plášťovou. Je určen pouze do vnitřních prostor s maximální vlhkostí 90%.  
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že PIR část čidla vyhodnocuje infračervené spektrum záření. Čidlo doporučujeme 
umístit tak, aby v žádnou roční dobu nevidělo na slunce nebo použít zastiňující stříšku. Mikrofon pro detekci tříštění skla má 
rozsah 180°, není tedy nutné, aby na střeženou plochu přímo „viděl“.  
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby bylo možné je po připevnění čidla prostrčit přívodem 
vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Kryt detektoru otevřete 
stlačením západky ve spodní části.  Vyvrtejte nebo proražte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po vytvoření 
příslušných otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při instalaci na zeď použijte pro 
přichycení hmoždinky při instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. 
Připevnění čidla musí být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. 
Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může být napájeno pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. 
Výstup pro poplachové relé a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová zatížitelnost je uvedena 
v samostatné tabulce. 
 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze pomocí trimrů nastavit dosah pro obě složky detektoru nezávisle. Pro další  nastavení jsou na detektoru DIP 
spínače, u infračervené složky jsou k dispozici dva stupně citlivosti, u detekce tříštění skla stupně tři. 
 

Otestování 
Otestování PIR části proveďte pomalou chůzí po celém prostoru chráněné plochy. Při pohybu musí detektor signalizovat 
poplach rozsvícením diody na 2 sec.. Berte v úvahu, že čím je osoba vzdálenější od detektoru, tím je potřeba větší pohyb pro 
vyvolání poplachu. 
K otestování složky detekce tříštění skla použijte tester, který simuluje tříštění běžného skla. V nabídce fi. Variant je 
k dispozici tester 5709C. 

 

MOUSE GS  

Vlastnosti 

 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 23mA  

Pracovní teplota -10 až +55 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 30V 100mA 

Tamper NC, 30V 40mA 

Senzor IR Duální PIR  

Stupeň zabezpečení EN 50131-2-2 Grade 2 

Typ detekce - LED 

Poplach PIR Svit zelené a červené LED po dobu 2s 

Poplach tříštění Svit červené LED po dobu 2s 

Náběh Bliká zelená (2 min) 

Instalace 

Instalační výška 1,8-2,2m 

Záběr vějíře 90  

Dosah IR 12m 

Dosah mikrofonu 7m 

Nastavení 

DIP1 DIP2  

OFF OFF Vysoká citlivost detekce tříštění 

OFF ON Běžná citlivost detekce tříštění 

ON OFF Nízká citlivost detekce tříštění 

ON ON Velmi nízká citlivost detekce tříštění 

DIP3 
ON detekce PIR – jeden impuls do poplachu 

OFF detekce PIR – dva impulsy do poplachu 

Dosah detekce tříštění skla 

(v metrech) 

 

MIC 

 
Dosah detekce pohybu 

(v metrech) 

 

Svorkovnice 

+ -  SUPPLY napájení 

ALARM 

MIC svorka vyhlášení poplachu tříštění skla – NC vůči C 

C společná svorka poplachových výstupů 

PIR svorka vyhlášení poplachu detekce pohybu – NC vůči C 

TAMPER svorka tamperu krytu – NC 

Citlivost 
detekce  
tříštění 

Citlivost 
detekce  
pohybu 

DIP spínače – nastavení detektoru 

7 

5 

2 12 

6 

2 
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3. Mouse 02 
Mouse 02 představuje detektor do vnitřního prostředí, který kombinuje snímač PIR pro tepelně závislé vyhodnocení prostoru 
a mikrovlnný vysílač/přijímač pro vyhodnocení pohybu. Poplach je vyhodnocován v součinnosti obou složek, čímž se 
významně eliminuje množství falešných poplachů. Mikrovlnná část také vyhodnocuje zakrytí detektoru (antimasking). Je 
určen pouze do vnitřních prostor s maximální vlhkostí 90%.  
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že MW část čidla aktivně vysílá do okolí paprsky. Vyvarujte se montáži dvou a více 
čidel v jedné místnosti tak, že vlny jednoho čidla budou ovlivňovat čidlo druhé (nutno umístit mimo dosah). Nezapomínejte, 
že vlny projdou i zdí.  
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby bylo možné je po připevnění čidla prostrčit přívodem 
vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Kryt detektoru otevřete 
stlačením západky ve spodní části.  Vyvrtejte nebo prorazte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po vytvoření 
příslušných otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při instalaci na zeď použijte pro 
přichycení hmoždinky, při instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. 
Připevnění čidla musí být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. 
Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může být napájeno pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. 
Výstup pro poplachové relé antimasking a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová zatížitelnost je 
uvedena v samostatné tabulce. 
 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze pomocí trimrů nastavit dosah pro obě složky detektoru nezávisle. Pro další  nastavení jsou na detektoru DIP 
spínače, u infračervené složky jsou k dispozici dva stupně citlivosti, u mikrovlnné detekce dva dosahy. 
 

Otestování prostoru 
Pro otestování detektoru povolte signalizaci pomocí spínače DIP1-ON. Test proveďte pomalou chůzí po celém prostoru 
chráněné plochy. Při pohybu musí detektor signalizovat poplach rozsvícením diody na 2 sec.. Berte v úvahu, že čím je osoba 
vzdálenější od detektoru, tím je potřeba větší pohyb pro vyvolání poplachu. 
 

Autotest 
Detektor má vestavěný automatický testovací režim, který zkontroluje stav jednotlivých prvků. Test proběhne pravidelně 
jednou za deset hodin, kontroluje se mikrovlnný snímač, PIR senzor. Také je kontrolováno napájecí napětí, toto nepřetržitě. 
Pokud je detekována závada, rozpojí se svorky FAIL a LED signalizuje typ závady. Blikání zelené – chyba MW části, blikání 
oranžové – závada PIR senzoru a blikání červené znamená napájecí napětí mimo rozsah 9-15V. Pokud je závada takového 
rozsahu, že ohrožuje vlastní detekci pohybu, dojde také k rozpojení svorek ALARM (je-li DIP4-OFF). 

 

MOUSE 02  

Vlastnosti 

 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 24mA  

Pracovní teplota -10°C až +55 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 30V 100mA 

Antimask NC, 30V 40mA 

Tamper NC, 30V 40mA 

Senzor IR Duální PIR  

Dosah 15m 

Krytí IP30 

Prostředí  vnitřní 

Stupeň zabezpečení EN 50131-2-2 Grade 3 

Signalizace LED 

Detekce PIR Svit oranžové LED 

Detekce MW Svit zelené LED 

Poplach Svit červené LED po dobu 2s 

Náběh Bliká střídavě zelená a červená 

Instalace 

Instalační výška 1,9-2,1m 

Záběr vějíře 90  

Dosah detektoru 15m 

  

Nastavení 

DIP1 
OFF  LED signalizace zakázána 

ON LED signalizace aktivní 

DIP2 
OFF Poplach po prvním impulsu 

ON Poplach až po dvou následujících impulsech 

DIP3 
OFF  Dosah detektoru 7m 

ON Dosah detektoru 15m 

DIP4 
OFF  

Při antimaskingu se společně se svorkami MASK 

otevřou také svorky N.C. 

ON Při antimaskingu se otevřou pouze svorky MASK 

DIP spínače – 
nastavení 

Svorkovnice 
napájení 

Svorkovnice výstupů: 
Tamper 
Alarm 
Antimasking 
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EOL pole 

Není-li vložena žádná propojka, jsou všechny svorky NC!!! 

 

 

 

 

nastavení pro 
EOL a ALARM 

nastavení pro 
MASK/FAIL 

zadní tamper zkrat = povolen 

LED 
signalizace 
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4. SS 14 
  

Instalační prostředí 
Detektor SS 14 kombinuje snímač otřesů s magnetickým kontaktem. Je určen pouze do vnitřních prostor s maximální vlhkostí 
90%.  
 

Výběr místa 
U oken či prosklených dveří lze tímto detektorem vyřešit jak hlídání polohy dveří (magnetický kontakt), tak i rozbití (detekce 
otřesů). Mimo to je detektor určen pro ochranu jiných předmětů, kde je potřeba detekovat prudké otřesy nebo silné nárazy.  
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby bylo možné 
je po připevnění čidla prostrčit přívodem vytvořeným v zadním krytu. 
Vyvrtejte nebo prorazte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po 
vytvoření příslušných otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a 
naznačte rozmístění otvorů. Neopomeňte na uchycení „trhacího“ prolisu, aby 
byl detektor schopen indikovat utržení z plochy.Při instalaci na zeď použijte 
pro přichycení hmoždinky při instalaci na jiné podklady použijte samořezné 
šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. Provlékněte kabel otvorem a 
zadní kryt přišroubujte. Připevnění čidla musí být dostatečně pevné a bez 
vůle. Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může být napájeno 
pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. Výstup pro poplachové 
relé a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová 
zatížitelnost je uvedena v samostatné tabulce. 
 

 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze nastavit citlivosti otřesové části a to trimrem SENS. Otočením směrem doprava (+) dosáhneme vyšší 
citlivosti. 
 

Otestování 
Otestování čidla proveďte rázy na střežené ploše. Složku magnetického kontaktu otestujte oddálením pohyblivé části na 
vzdálenost, přesahující 20 mm. 

 

SS 14  

Vlastnosti 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 9mA  

Pracovní teplota -20 až +55 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 30V 40mA 

Tamper NC, 24V 200mA 

Pracovní vzdálenost magnetu 20 mm  

Detekce odtrhnutí z plochy ano 

Instalace 

 
Svorkovnice 
+ - SUPPLY napájení 

TAMPER svorka tamperu krytu – NC vůči COM 

REED svorka vyhlášení poplachu oddálení magnetu – NC vůči COM 

COM společná svorka výstupů 

VIB svorka vyhlášení poplachu detekce vibrací – NC vůči COM 

 
 

VIB 

COM 

REED 

TAMPER 

+ SUPPLY 

 - SUPPLY 

LED detekce vibrace 

Spínač tamperu 

Relé magnetu 

Popis svorek 

Trimr citlivosti vibrací 
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5. IR1 
Plně digitální čidlo RX1 pomocí IR senzoru monitoruje pohyb ve střeženém prostoru. Díky plně digitálnímu zpracování signálu 
je detektor výrazně odolnější vůči obvyklým příčinám falešných poplachů, jako jsou: odrazy slunečních paprsků, tepelný 
obraz pozadí, či elektromagnetické rušení. Detektor je určen pouze do vnitřních prostor s maximální vlhkostí 90%.  
 
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že PIR část čidla vyhodnocuje infračervené spektrum záření. Čidlo doporučujeme 
umístit tak, aby v žádnou roční dobu „nevidělo na slunce“ nebo jej vhodně zastínit např. stříškou.  
 
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby je bylo možné po připevnění čidla prostrčit přívodem 
vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Kryt detektoru otevřete 
povolením šroubu ve spodní části.  Vyvrtejte nebo prorazte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po vytvoření příslušných 
otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při instalaci na zeď použijte pro přichycení 
hmoždinky při instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. Připevnění čidla 
musí být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. Napájení zapojte do 
svorek označených + -. Čidlo může být napájeno pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. Výstup pro poplachové 
relé a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová zatížitelnost je uvedena v samostatné tabulce. 
 
 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze nastavit pomocí DIP spínačů počet aktivačních pulsů a dosah. Spínačem číslo 3 se pak aktivuje/deaktivuje 
signalizační dioda. 
 
 

Otestování 
Otestování čidla proveďte pomalou chůzí po celém prostoru chráněné plochy. Při pohybu musí detektor signalizovat poplach 
rozsvícením diody na 2 sec. Berte v úvahu, že čím je osoba vzdálenější od detektoru, tím je potřeba větší pohyb pro vyvolání 
poplachu. Po otestování čidla rozpojte příslušný jumper a vyřaďte indikaci poplachu LED (dle normy EZS). 

 

 

IR1  

Vlastnosti 

 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 17mA  

Pracovní teplota -10 až +40 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 24V 20mA 

Tamper NC, 30V 40mA 

PET imunita malé zvířata  

Tamper krytu ano 

Tamper sejmutí ze zdi ano 

Stupeň zabezpečení EN 50131-2-2 Grade 2 

Typ detekce - LED 

Poplach Svit modré LED po dobu 2s 

Náběh Bliká modrá (2 min) 

Instalace 

Instalační výška 2m 

Záběr vějíře 100  

Dosah 15m 

DIP přepínače (ON = spojeno) 

DIP1  
Aktivace 

poplachu 

ON dva pulsy 

OFF jeden puls 

DIP2  Dosah detektoru 
ON 15 metrů 

OFF 7 metrů 

DIP3  Signalizace LED 
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

Svorkovnice 

+ - SUPPLY napájení 

ALARM svorky vyhlášení poplachu – NC 

TAMPER svorky tamperu krytu – NC 

Jumpery T, A, EOL  
Pro připojení k ústřednám Paradox nechte jumpery nezapojené. 

Při propojení všech jumperů se vytvoří dvouodporové vyvážení poplachových svorek – alarm 2k2 – tamper 4k7. 
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6. DT1/DT1AM 
Plně digitální čidlo DT1 kombinuje detekci pomocí pasivního IR senzoru a aktivní MW části. Monitoruje pohyb ve střeženém 
prostoru a poplach vyvolá teprve po narušení obou dvou složek. Detektor je určen pouze do vnitřních prostor s maximální 
vlhkostí 90%. Ve verzi DT1AM disponuje také antimaskingem. 
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že PIR část čidla vyhodnocuje infračervené spektrum záření a mikrovlnná část 
aktivně vyhodnocuje pohyb v prostoru na základě Dopplerova jevu. Nikdy tudíž neumísťujte dva tyto detektory do jedné 
místnosti, mikrovlnné části se mohou negativně ovlivňovat.  
 

Instalace 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely tak, aby bylo možné je po připevnění čidla prostrčit přívodem 
vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Kryt detektoru otevřete 
stlačením západky ve spodní části.  Vyvrtejte nebo prorazte do zadního krytu čidla naznačené otvory. Po vytvoření 
příslušných otvorů přiložte zadní kryt na instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při instalaci na zeď použijte pro 
přichycení hmoždinky při instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo jiný odpovídající způsob uchycení. 
Připevnění čidla musí být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. 
Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může být napájeno pouze stejnosměrným napětím v rozmezí 9 – 15V. 
Výstup pro poplachové relé a pro tamper zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. Proudová zatížitelnost je uvedena 
v samostatné tabulce. 
 

Nastavení čidla 
Na detektoru lze nastavit pomocí DIP spínačů logiku vyhodnocení AND/OR, počet aktivačních pulsů a dosah u PIR části. 
Spínačem číslo 5 se pak aktivuje/deaktivuje signalizační dioda a pomocí trimru Range nastavujete dosah MW části. 
 

Otestování 
Otestování čidla proveďte pomalou chůzí po celém prostoru chráněné plochy. Při pohybu musí detektor signalizovat poplach 
rozsvícením diody na 2 sec.. Berte v úvahu, že čím je osoba vzdálenější od detektoru, tím je potřeba větší pohyb pro vyvolání 
poplachu. Po otestování čidla rozpojte příslušný jumper a vyřaďte indikaci poplachu LED (dle normy EZS). 

 

DT1/DT1AM  

Vlastnosti 

 

Napájení 9-15VDC    

Odběr 27mA  

Pracovní teplota -10 až +40 °C 

Vlhkost max. 90% 

Poplachové relé NC, 24V 20mA 

Tamper NC, 30V 40mA 

PET imunita malé zvířata  

Frekvence MW 9.90 GHz 

Tamper krytu ano 

Tamper sejmutí ze zdi ano 

Stupeň zabezpečení EN 50131-2-2 Grade 2 

Typ detekce - LED 

Detekce PIR Svítí zelená 

Detekce MW Svítí žlutá 

Poplach Svit modré LED po dobu 2s 

Antimasking Led rychle bliká 

Náběh Bliká modrá (2 min) 

Instalace 

Instalační výška 2m 

Záběr vějíře 100  

Dosah 15m 

DIP přepínače (ON = spojeno) 

DIP1  
Aktivace 

poplachu 

ON dva pulsy 

OFF jeden puls 

DIP2  
Dosah 

detektoru 

ON 15 metrů 

OFF 7 metrů 

DIP3  Signalizace LED 
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

Svorkovnice 

+ - SUPPLY napájení 

ALARM svorky vyhlášení poplachu – NC 

TAMPER svorky tamperu krytu – NC 

Jumpery T, A, EOL  
Pro připojení k ústřednám Paradox nechte jumpery nezapojené. 

Při propojení všech jumperů se vytvoří dvouodporové vyvážení poplachových svorek – alarm 2k2 – tamper 4k7. 

 
 


