
RTX3/K641LX  manuál 

 

VARNET s.r.o.  strana 1 

 

RTX3, K641LX 
BEZDRÁTOVÁ NADSTAVBA  

V6.31 

Manuál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   RTX3 + SPECTRA SP – programování je součástí RP pro SPECTRU SP a MAGELLAN 

 
VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 620 

technická linka 777 55 77 02/04/06 (pracovní doba 7:00 – 16:00, hot line do 18:00)  
www.varnet.cz      technik@varnet.cz 

Tato  dokumentace  je  vytvořena  pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků.  Dokumentace je určena pouze a výhradně pro 
subjekty s  koncesí k instalaci  EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez 

předchozího  písemného souhlasu společnosti  VARNET s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly 

úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku  vzniklých chyb nebo opomenutí.  Společnost VARNET s.r.o. si 

vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. 

Sběrná místa naleznete zde: www.asekol.cz/sberna-mista/ 

 

Dokumentace vytvořena dne: 9. 2. 2021 

poslední korekce dne  

 
 
 

http://www.varnet.cz/
mailto:technik@varnet.cz


manuál                                                                                                                                                                                                       RTX3/K641LX 

strana 2                                                                                                                                                                             VARNET  s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RTX3/K641LX  manuál 

 

VARNET s.r.o.  strana 3 

 

1. Bezdrát 
1.1 Všeobecné instalační zásady bezdrátu 

 
Upozornění 
Následující popis a uvedené vlastnosti jsou záměrně 
zjednodušeny a uzpůsobeny pro snazší 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 elektromagnetické vlastnosti 
popisovat na vlastnostech zvuku a vysílač nahradíme 
člověkem, jenž mluví a přijímač člověkem, který 
poslouchá. Pro názornost tento příklad postačí. 
 
Směrovost antény - přijímač 
I přesto, že použitá prutová anténa je označována za 
všesměrovou, není to příliš exaktní popis. Anténa 
přijímače má své oblasti, kde je schopna 
elektromagnetické záření zachytit lépe a oblasti, kde je 
její dosah horší. U modulu 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 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 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 
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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2. RTX3, K641LX + EVO 
1.1.1  

1.1.1.1  
 

vstup do programování modulu RTX3/K641LX [0] + [IK] + [4003] +[SN modulu] + [SEKCE]    

2.1 Popis                            

RTX3/K641LX je bezdrátová nadstavba, pracující na frekvencích 433 a 868MHz, 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 bezdrátové nadstavby. 

Klávesnice K641LX je kompatibilní pouze s ústřednami EVO 48, 192 a to až od verze 2.16 

 
DIGIPLEX 848 

DIGIPLEX NE96 
EVO 96 

EVO 48, 192  
bez K641LCD 

EVO 48, 192 
s K641LCD 

EVO 192 
EVO HD 

počet zón na přijímač 32 32 32 

počet 2WPGM na přijímač 8 8 8 

počet klíčenek na přijímač ne 
96 / 999 

(v paměti EVO) 

bezdrátové klávesnice ne ne ne 

opakovač MG-RPT1 ne ne ne 

 

Anténa pro 433 168mm  

rozměry bez antény 

výška   15 cm  

Anténa pro 868 84mm  

vyhodnocení automatická korekce chyb šířka   16 cm 

přenos technologie plovoucího kódu hloubka   3 cm 

frekvence 433MHz nebo 868MHz (pevné) 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 

 

 
 

1. LED indikace stavu 5. Svorkovnice antény 

2. Konektor pro upgrade firmware 6. Montážní úchyty DPS 

3. Tamper modulu 7. Vstup pro vodiče 

4. Šroub uchycení PCB   
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2.2 Instalace
 
Umístění  
Přijímač RTX3 je nutné umístit do prostředí, kde je 
dodržena pracovní teplota a není překročena maximální 
vlhkost. Nemělo by zde docházet k rychlým teplotním 
změnám. Neinstalujte modul blízko kovových předmětů a 
objektů, které mohou snižovat citlivost a dosah 
bezdrátové části (rozvaděče, zářivky, počítače). Je 
nepřípustné anténu umístit do plechové krabice.  
Mezi jednotlivými komponenty MAGELLAN nechávejte 
minimální vzdálenost uvedenou v tabulce. 
 
Montáž a zapojení 
Vyšroubujte zajišťovací šroub a plošný spoj opatrně 
vyjměte. V zadní straně plastového krytu vyvrtejte nebo 
šroubovákem prorazte předznačené montážní otvory. 
Přiložte zadní kryt na zeď a naznačte umístění otvorů. 
Vyvrtejte patřičné otvory, umístěte hmoždinky, a 

připevněte zadní kryt pomocí šroubků. Po instalaci krytu 
na zeď vložte desku plošného spoje a zajistěte sroubem.  
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 nezkracujte!  
Použití delšího nebo kratšího prutu snižuje dosah a 

citlivost přijímače! 
 

Pro připojení k ústředně použijte 4-vodičový stíněný 
kabel. RTX3 se zapojuje běžným způsobem jako moduly 
na BUS. Odpojte AC a baterii od ústředny před 
připojováním modulu! 
 
Signalizace LED přijímače RTX3 
ERROR – (svítí) chyba v činnosti modulu 
BUS – (svítí) příjem a posílání dat do ústředny 
RF RX – (bliká) příjem bezdrátových dat 
RF TX – (bliká) vysílání bezdrátových dat 

 
 
 
 

 
 
 

Základní nastavení bezdrátové nadstavby  
RTX3  sekce [001] 

K641LX sekce [021] 

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, 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 nadstavby je vyhlášena porucha. 

[5] Tamper přijímače (jen RTX3)  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(jen RTX3)  NO  NC 

[7] PGM 2(jen RTX3)  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. 

RTX3/K641LX 
sekce 
[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. 
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2.3 Bezdrátové detektory – přihlášení do RTX3/K641 
 

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 
RTX3/K641LX lze přihlásit maximálně 32 bezdrátových detektorů a sériové číslo se nesmí opakovat 

 
Princip přiřazení zón je podrobně popsán v manuálu pro ústřednu. Dle tabulky je detektoru zapsaném na příslušné sekci 
přiřazeno číslo vstupu. V programování zón ústředny se zadává sériové číslo RTX3/K641LX přijímače a číslo vstupu, kam je 
bezdrátový detektor zapsán. 
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2.4 PGM - přihlášení do RTX3/K641LX 
 

PGM SN síla signálu 
Porucha 

TAMPERU 
Porucha 

DOHLEDU 

 Bezdrátové PGM – zadejte SN PGM            

                                (stiskněte tamper) 

Pro smazání bezdrátového PGM zadejte 000000  

 
PGM na 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 najdete na plošném spoji bezdrátového PGM nálepku s šestimístným sériovým číslem. 
Zapsáním sériového čísla PGM na příslušnou sekci se modul vloží do systému. Zápis lze také provést vstupem na sekci a 
narušením tamperu.  Do jednoho přijímače RTX3 lze přihlásit maximálně 8 bezdrátových PGM a sériové číslo se nesmí 
opakovat. Fyzické a bezdrátové PGM na pozicích 01, 02, 03 a 04 pracují paralelně. 

 

2.5 Programování PGM pro ústředny EVO192 do v4.63  a EVOHD do v4.50 
 

 
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 

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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3. Bezdrátové detektory 
MAGELLAN 

 
Výměna baterií – vyjměte baterie – stiskněte a uvolněte 
tamper – počkejte 60 sec. – vložte nové baterie – 
počkejte 60 sec. Testování baterií je každých 12 hodin. 
 
 
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!! 

 
 

DCT2 

 

Pro systém MAGELLAN / OMNIA 

Senzor 1x jazýčkové relé 

  

Napájení 1x CR 2450 

Životnost batt cca 2 roky 

Teplota 0C až 50C 

Tamper ano 

Dosah s MG5xxx,  RTX3 cca 40 m v budově 

Dosah s MG 6xxx cca 20 m v budově 

Jumper  

J1 nepoužito 

J2   -- přijímač je MAGELLAN / 1759MG 

J2       přijímač je OMNIA / SPC 1759EX 

 
 

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 0C až 50C 

Tamper ano 

Dosah s MG5xxx,  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 krátce stiskněte tamper 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 

 

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 0C až 50C 

Tamper ano 

Dosah s MG5xxx,  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 -- 
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PMD2P 

 

Pro systém MAGELLAN 

Sensor Duální 

Zvířata imunita do 18 kg 

Záběr 11 x 11m, 88,5 

Čočka Měnitelná 

Výška 

instalace 
2,1 m ±10% 

Napájení 3x AAA alkalické 

Životnost 

baterie 
až 4 roky 

Teplota 0C až 50C 

Certifikace dle 

EN 50131 
stupeň 2 

Dosah s MG5xxx,  RTX3 cca 70 m v budově 

Dosah s MG 6xxx cca 35 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 8 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.   

Vysílání – rychlé blikání LED 

Spínač 

S2   HIGH Vysoká citlivost PIR 

S2   LOW Nízká citlivost PIR 

Jumper 

J1   -- Single režim (Fast) 

J1       Dual režim – odolnější proti faleš. poplachům 

J2   -- LED funkční 

J2       LED vypnuta 

 
 
 

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 0C až 50C 

  

Dosah s MG5xxx,  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMD85 

 

Pro systém MAGELLAN 

Sensor 2x Duální 

PMD85 imunita do 40 kg,  

PMD85 L1 spodní mrtvá zóna 

PMD85 L2 úzká chodbová 

Výška instalace 1,8 – 2,7 m 

Napájení 3x AA alkalické 

Životnost batt až 4 roky 

Teplota -35C - 50C 

Krytí IP 55 

Dosah s MG5xxx,  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 

DIP spínače 

DIP1 ON LED funkční  

DIP1 OFF LED vypnuta  

DIP2 ON Single režim 

DIP2 OFF Dual režim – odolnější proti faleš poplachům 

DIP3 ON Standardní úroveň štítu proti falešným poplachům 

DIP3 OFF Vyšší úroveň štítu – vysoká odolnost 

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 

   

 
 

2WPGM 

 

Pro systém 
MAGELLAN 5000 

MAGELLAN 6060 od v1.2 

Napájení 
AC  6V(160mA)-16V(45mA) 

DC 5V(160mA)-24V(45mA) 

Teplota 0C - 50C 

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 

S
2 J

1 

J
2 
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NVR780 

 Pro systém MAGELLAN 

Sensor 4x Duální 

PET imunita imunita do 40 kg,  

Reakční rychlost 0,2m/sec - 4m/sec 

Náběh 35 sec 

Výška instalace 1,5m a výše 

Napájení 3x AA alkalické 

Životnost batt až 3 roky 

Teplota -35C až 50C 

Vlhkost 95% max. 

Dosah 2x 12m 

Krytí IP 55 

Dosah s MG5xxx,  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 

Signalizace  

Poplach – svit LED a bzučák 2 sec.,  

DIP spínače 

DIP1 ON signalizace LED povolena 

DIP1 OFF LED vypnuta  

DIP2 ON signalizace zvukem povolena 

DIP2 OFF signalizace vypnuta 

DIP3 ON Vyšší citlivost detekce (pokrytí od 0,1m) 

DIP3 OFF Standardní citlivost detekce (pokrytí od 0,4m) 

DIP4 ON Single režim – obě poloviny detektoru jsou 

přenášeny jako jedna zóna 

DIP4 OFF Dual režim – každá polovina detektoru je 

přenášena samostatně, tedy dvě zóny 

Přihlášení SN  

Otevřete detektor a krátce stiskněte tamper pro přihlášení do 

přijímače. 

Nastavení horizontálního dosahu detektoru 

Posunem čočky ve svislé rovině určujeme sklon spodního paprsku 

a tím dosah té které poloviny detektoru (červené paprsky). 

 
 

2.5.1.1.1  
 

 
Kryt detektoru 780MRC 

 

 

NV35MR 

Pro systém MAGELLAN 

Detekce PIR s antimaskingem 

Sensor 2x Duální 

Zvířata do 50 cm 

Záběr 5,7 

Dosah PET/SHARP 7,5m/10m 

Antimasking aktivní IR diody 

Tamper šroub krytu/zeď 

Výška instalace 2 m 

Napájení 3VDC = 2x AA baterie 

Životnost batt až 3 roky 

Teplota -35C až 50C 

Prostředí venkovní, IP54 

Dosah s MG6xxx cca 30 m v budově 

Dosah s MG5xxx,  RTX3 cca 70 m v budově 

Šetření baterie 

Detekce pohybu 2x  do 5 min. = 3 min. spící režim bez přenosu 

Narušení tamperu (šroub) = 5 min. detekuje vše – test chůzí 

 

Nastavení dosahu: 

 
DIP spínače 

1 LED 
ON Signalizace povolena 

OFF Signalizace zakázána 

2 Režim 
ON PET imunita 

OFF SHARP 

3 Frekvence 
ON 433 MHz 

OFF 868 MHz 

LED signalizuje  

Tamper – zelená blikne každých 30 sekund 

Bootování/Zavření tamperu – červená a zelená střídavě blikají 

Poplach – červená svítí 2 sekundy 

Detekce pohybu – červená krátce blikne (spící režim) 

Antimasking – oranžová blikne třkrát každých 60 sekund 

Nastavení citlivosti PIR – zelená blikne 1-3 krát 
Slabá baterie – Test je každých 12h. Porucha je vyhlášena pokud 

napětí je pod 2,5V po 4 testy (48h). Dioda stav signalizuje  

blikáním v 5 sec. intervalu a čidlo pošle zprávu o slabé baterii.  

Vějíř v režimu PET 

 

Vějíř v režimu SHARP 
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NV75MR 

 

Pro systém MAGELLAN 

Sensor 2x Duální senzor 

Spodní pohled ano, volitelně 

PET imunita imunita do 40 kg 

Tamper dvojitý, krytu a povrchu 

Náběh 30 sec 

Výška instalace 2,1m a výše 

Napájení 2x AA  alkalické 

Životnost baterií až 3 roky 

Porucha baterie pokles pod 2.2V 

Provozní teplota -35C až 50C 

Vlhkost 95% max. 

Dosah detektoru 16m, 90° 

Dosah antimasking 30cm 

Kalibrace antimaskingu 

Po náběhu detektoru otevřete a znovu zavřete tamper. Zahájí se 

kalibrace antimaskingu, která může trvat až 60 sekund. Během 

kalibrace se do vzdálenosti 2m před detektorem nesmí nic 

pohybovat. 

PET imunita/Spodní vidění (CREEP) 

Detektor NV75MR umožňuje zvolit mezi 

režimem s PET imunitou a režimem se 

spodním viděním. Volba se provádí 

změnou pozice clonky v pravé polovině 

čočky. Souběžně s touto změnou také 

vypněte na sekci [002] parametr 3. 
 

                                      
      PET imunita  /  spodní vidění 

Montáž držáku HDB7 na zeď 

 

Instalace 

Instalační výška 
s PET imunitou 2,0 – 2,4m  

se spodním viděním 2,0 – 2,8m  

Záběr vějíře 90  

Dosah 16m 

DIP spínače 

DIP1 ON Signalizace LED povolena 

DIP1 OFF Signalizace LED zakázána 

DIP2 ON Single EDGE – jednoduché vyhodnocení signálu 

DIP2 OFF Dual EDGE – vyhodnocení signálu s kompenzací 

DIP3 ON PET imunita zapnuta 

DIP3 OFF PET imunita neaktivní 

DIP4 ON Frekvence 433 MHz 

DIP4 OFF Frekvence 868 MHz 

Šetření baterie 

Detekce pohybu 2x  do 5 min. = 3 min. mrtvý režim bez detekce 

Otevření / zavření tamperu = 3 min. detekuje vše – test chůzí 

Signalizace 

Zelená blikne každých 30s  Otevřený tamper 

Zelená blikne 1x až 5x 
Signalizace nastavení citlivosti 

detektoru 

Červená svítí 3s Poplach 

Červená se zelenou blikají 
střídavě po dobu 45s 

Náběh/Zavření tamperu 

Oranžová svítí Antimasking poplach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WD1  - detektor zaplavení 

 

Montáž 
Na zeď  

Volně ležící 

Napájení 1x AA alkalická 

Teplota 0C - 50C 

Životnost bat cca 3 roky 

Pro systém 
MAGELLAN, 

SPECTRA + RTX3  

Dosah s  MG5xxx,  

RTX3 
cca 30 m v budově 

Poplach – signalizace + odeslání 

Modrá LED – blik + dlouhý píp každou sekundu 

Tamper – signalizace + odeslání 

Modrá LED – blik + píp píp každé čtyři sekundy 

Výměna baterie 

1. Demontujte z držáku (centrální šroub) 

2. Odšroubujte tři šrouby na spodní straně v rozích 

3. Sejměte horní kryt 

4. Vyměňtebaterii 

5. Přiložte kryt zpět a zašroubujte 

6. Proveďte aktivaci 

Aktivace   

1. Stiskněte a držte tamper 3 vteřiny 

2. Detektor potvrdí start 5x krátkým zapípáním 

Přihlášení 

1. Vstupte do instalačního programování 

2. Zadejte sekci podle čísla zóny [061] – [092] 
3. Podržte stisknutý tamper po dobu tří sekund 

4. Zkontrolujte sílu signálu na příslušné sekci [101] - [132] 

ES1 – externí sonda 

 

 

G550 

 

Pro systém MAGELLAN 

Sensor 
všesměrový elektretový 

mikrofon 

Poplach po dobu 4 sec  

Dosah 6m 

Min. velikost 

skleněné tabule 
0,3m x 0,6m 

Detekované 

skla 

Běžné, kalené, drátěné a 

laminované skla 

Napájení 3x AAA alkalické 

Životnost batt až 2 roky 

Teplota 0C - 50C 

Dosah s MG5xxx,  RTX3 cca 70 m v budově 

Dosah s MG 6xxx cca 30 m v budově 

Instalace 

Detektor instalujte na strop místnost nebo na protější stěnu, 

vzdálenost od hlídané plochy musí být v rozmezí 1m - 6m. Nikdy 
ho nemontujte na stěnu, kde jsou umístěny hlídané plochy a také 

do rohů místnosti. Detektor by měl být v přímé viditelnosti na 

hlídanou plochu.  Vyhněte se naprogramování smyčky s 

detektorem jako 24-hodinová hlídací.  

Testovací režim 

Ke kontrole funkce detektoru použijte tester 5709C. Nastavte na 

testeru „tempered glass“, podržte reproduktor testeru těsně u 

detektoru a tester aktivujte. Čidlo spustí alarm a přejde do 

testovacího režimu. LED na senzoru začne nepřetržitě blikat. 

Pokud po dobu jedné minuty detektor nezaznamená žádný vzruch 

testovací režim se automaticky ukončí. 

Nyní vyzkoušejte funkci detektoru aktivací testeru přímo u 

hlídaného skla, správná funkce se potvrdí trvalým svitem LED 

během aktivace. 
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SD360 – detektor přítomnosti kouře 

 

Pro systém MAGELLAN 

Senzor optická komůrka 

Napájení 1x 3V, CR123A  

Provozní teplota 0C až 45C 

Relativní vlhkost 10% - 85% 

Certifikace EN 14604:2005 

Životnost bat až 1 rok 

Výkon sirény 85dB/3m 

Dosah s MG5xxx,  RTX3 cca 70 m v budově 

Signalizace 

Pohotovostní režim: červená blikne každých 334 sec. 

Poplach: červená rychle bliká + pípá bzučák 

Slabá baterie: žlutá blikne + pípnutí každých 43 sekund 

Porucha detektoru: 3x žlutá blikne + 3 pípnutí každých 43 vteřin 
Test přenosu 

Stiskněte a podržte tlačítko na čelní straně detektoru na 4 

sekundy. Po této době se pulzně aktivuje siréna. Tento test prověří 

funkčnost elektroniky a vysílače. Tímto způsobem se také detektor 

přihlašuje  do přijímače. 

Přihlášení do přijímače 

Stiskněte tlačítko na čelní straně detektoru, poté proběhne 

přihlašení  do přijímače. 

 
Popis SD360 
Detektor pracuje na principu optického vyhodnocení 
přítomnosti kouře v detekční komůrce 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  
• Otočením proti směru hodinových ručiček sundejte 

z detektoru patici.  
• Patici připevněte na strop dvěma šrouby přes 

předlisované otvory. 
• Na zadní straně detektoru vyklopte víko a vložte 3V 

lithiovou baterii typu Panasonic CR123A nebo Duracell 
DL123A. 

• 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. 

• Detektor přihlaste 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 
4 sekundy. 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. 
 
RF část 
2.5.2 Test narušení požární zóny 
Po přihlášení detektoru do přijímače pomocí testovacího 
tlačítka vyvolejte na detektoru poplach pro kontrolu 
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 a bliknutím žluté každých 43 
sekund.  Pokud je slabá baterie detekována delší dobu než 
5 minut je přenesena zpráva do přijímače. Tato zpráva je 
přenášena každých 12 hodin dokud není baterie 
vyměněna. 
Baterii vyměňte ihned. Se slabou baterií není zaručena 
správná funkce detektoru. 
 
 


