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I. Model i parametry 

Model 
ABL – 50 

(D) 

ABL – 100 

(D) 

ABL – 150 

(D) 

ABL – 200 

(D) 

ABL – 250 

(D) 

ABL – 300 

(D) 

Odległośd 

Na 

zewnątrz 
50m 100m 150m 200m 250m 300m 

wewnątrz 150m 300m 450m 600m 750m 900m 

Ilośd wiązek 6 wiązek 

Sposób wykrywania Pojedyncze 3 lub 6 wiązek zablokowanych jednocześnie 

Źródło optyczne Pulsująca, cyfrowa wiązka podczerwieni 

Czas reakcji Regulacja 40-250 msek. 

Wyjście alarmowe 
Stykowe wyjście przekaźnikowe NO, NC, parametry styku DC30V 0,5A 

maks. 

Napięcie zasilania --- 

Zasilanie TX + RX ≤ 60 mA (przy DC 15V, LED wyłączone, brak brzęczyka alarmu) 

Wilgotnośd i 

temperatura 

funkcjonowania 

-25OC -55OC, 5% - 95% RH (wilgotnośd względna) 

Wymiary Patrz rysunek na koocu 

Wyjście sabotażu Wyjście stykowe NC, parametry styku DC24V 0,5A maks. 

Regulacja osi optycznej --- 

Celownik/Wizjer Tryb okna 

System anty-mgielny, 

anty-mrozowy 
Ogrzewana obudowa (opcjonalnie) 

Materiał Żywica PC 

Waga netto 2 660 g (TX + RX) 

Waga brutto 3 240 g 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Elementy składowe 

 

Housing Obudowa 

Follow switch Przełącznik follow (śledzenia) 

Up, down beam option frequency switch Przełącznik opcji częstotliwości wiązki góra, dół 

Cable connecter Podłączenie kabla 

Vertical fine-tune knob Gałka dostrojenia pionowego 

Cable holes Otwory na kable 

Tamper Sabotaż 

Power LED Dioda LED zasilania 

Cable connecter złącze kablowe 

Buzzer switch Włącznik brzęczyka 

Horizontal fine-tune knob Gałka dostrojenia poziomego 

Lens Soczewki 

Viewfinder (outsider mounting) Celownik/Wizjer (montaż zewnętrzny) 

Program switch and Tamper Przełącznik programu i sabotaż 

Power and Signac LED Dioda LED zasilania i sygnału 

Response time adjustor Regulacja czasu reakcji 

Voltage testing pinas Punkty kontroli napięcia 

free terminal  wolny zacisk 

power Zasilanie 



III. Instalacja 

3.1 Uwagi dotyczące instalacji 

 

->Podczas konfiguracji pojawia się 

przeszkoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Podstawa jest niestabilna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zastosowad wiele 

czujników dla ochrony przy 

dużych odległościach. Należy 

zainstalowad zgodnie z 

powyższym wykresem w celu 

uniknięcia zakłóceo między 

wiązkami. 

 

 

 

 

 



Bezpośrednie światło słoneczne, światło lampy, 

itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąt regulacji:  poziomo: 180O (± 90O) 

Pionowo: 20O (± 10O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalation height-wysokośd montażu, 

Beam spread diameter - Średnica 

rozpiętości wiązki 

Guarding distance – Odległośd ochrony 

 

 

 

 

 



3.2 Typowe zastosowanie 

Zastosowanie 1: instalacja rozdzielna/split (tryb przekaźnikowy) Układ: 2 szt. TX, 2 szt. RX 

 

 

Zastosowanie 2: instalacja kombinowana (tryb wzmocniony) Układ: 4 szt. TX, 4 szt. RX 

 

 

 

 



3.3 Metoda instalacji 

(1) Instalacja na ścianie 

1. Usunąd pokrywę 

 

 

 

2. Przyczepid papierowy szablon w 

miejscu, gdzie ma zostad 

zamontowany czujnik i 

wywiercid otwory w miejscach 

oznaczonych. 

 

 

 

3. Przełożyd kabel przez otwór dla 

instalacji elektrycznej. 

 

 

 

 

4. Przymocowad główną częśd obiektu na 

ścianie 

 

 

 

 

5. Podłączyd kabel do złącza przewodowego. 

6. Nałożyd pokrywę po wyregulowaniu czasu 

reakcji wiązki. 

 

(2) Instalacja na wspornikach 

1. Przez środek wsporników wyciągnąd kabel 

 

 



2. Usunąd pokrywę 

 

 

 

3. Przymocowad płytkę podstawy do wsporników 

 

 

 

 

 

 

 

(schemat prowadzenia instalacji tył-do-tyłu) 

 

 

 

 

 

Odległośd przewodowa między NADAJ. i ODB. 

 

IV. Opis funkcjonowania i ustawienia 

Funkcja przełącznika DIP nadajnika 

Jeśli DIP4 = OFF(wyłączony), DIP1 ~ 3 są na 

częstotliwości górnej wiązki, częstotliwośd 

dolnej wiązki jest sekwencją górnej 

częstotliwości plus 1. Np. częstotliwośd 

górnej wiązki wynosi 1, częstotliwośd 

dolnej wiązki powinna wynosid 2.  

Jeśli DIP4 = ON(włączony), DIP1 ~ 3 są na 

częstotliwości górnej, dolnej wiązki, górna i 

dolna wiązka są przesyłane jednocześnie, 

częstotliwośd jest DIP1 ~ 3. 

Uwaga: należy zablokowad dolną wiązkę 

podczas regulacji górnej i odwrotnie. 



Sygnalizacja mocy sygnału za pomocą LED 

Sygnalizacja mocy sygnału 

(LED – 5 – LED – 1) 
Moc sygnału 

włączone włączone włączone Włączone włączone 10 

włączone włączone włączone Włączone błysk 9 

wyłączone włączone włączone Włączone włączone 8 

wyłączone włączone włączone włączone błysk 7 

wyłączone wyłączone włączone włączone włączone 6 

wyłączone wyłączone włączone włączone błysk 5 

wyłączone wyłączone wyłączone włączone włączone 4 

wyłączone wyłączone wyłączone włączone błysk 3 

wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone włączone 2 

wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone błysk 1 

wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone 0 

 

 

Działanie odbiornika 

 

W warunkach pracy, 3 razy nacisnąd przycisk programowania przez 3 sekundy, po usłyszeniu dwóch 

dźwięków „di-, di-„ włączono stan programowania (patrz stan parametrów). W tym stanie brzęczyk 

będzie odzywał się  co jakiś czas, aby poinformowad, że znajduje się w stanie ustawiania parametrów.  

(1) Brzęczyk wydaje jeden dźwięk co jakiś czas, wprowadzid programowanie nr 1, czyli ustawid 

adres BUS. D1 ~ D5 wyświetlają adres panelu BUS. Każde naciśnięcie przycisku program, D1 ~ 

D5 będzie binarnie plus 1. 

 

Urządzenie przejdzie do kolejnych ustawieo, jeśli nie zostanie wykonane żadne działanie przez 10 

sekund. 



(2) Brzęczyk wydaje dwa dźwięki co jakiś czas, wprowadzid programowanie nr 2, czyli ustawid 

górną częstotliwośd otrzymywania wiązki i wyjście alarmowe N.C. / N.O. D1 ~ D3 wyświetlają 

odbieraną częstotliwośd dolnej wiązki. D4 wyświetla funkcję wyjścia alarmowego N.O. / N.C. 

Każde naciśnięcie przycisku programowania, D1 ~ D5 będzie binarnie plus 1 (D4 świeci, 

przekaźnikowe wyjście alarmowe jest na N.O.; inaczej jest na N.C.) 

 

Urządzenie przejdzie do kolejnych ustawieo, jeśli nie zostanie wykonane żadne działanie przez 10 

sekund. 

 

(3) Brzęczyk wydaje trzy dźwięki co jakiś czas, wprowadzid programowanie nr 3, czyli ustawid 

dolną częstotliwośd otrzymywania wiązki i wyjście alarmowe I / LUB (AND / OR). D1 ~ D3 

wyświetlają  odbieraną częstotliwośd górnej wiązki. D4 wyświetla funkcję wyjścia 

alarmowego I / LUB. Każde naciśnięcie przycisku programowania, D1 ~ D5 będzie binarnie 

plus 1. (D4 świeci, wybrad alarm „LUB”(„OR”), jeśli którakolwiek z wiązek górnych lub dolnych 

jest zablokowana alarm włączy się; D4 wyłączone, wybrad „I”(„AND”) , alarm włączy się, kiedy 

górne i dolne wiązki będą zablokowane jednocześnie, jeśli tylko górna lub dolna wiązka 

będzie zablokowana , odpowiednia dioda LED będzie się świecid, ale alarm nie włączy się). 

 

Jeśli przez 10 sek. nie było żadnego działania, urządzenie wyemituje długi dźwięk, ustawi się i 

zachowa ustawienia, wejdzie w stan pracy. 

 

Uwaga: Po podłączeniu zasilania, LED automatycznie wyświetli dane ustawienia częstotliwości dla 10 

zapamiętanych, co dioda LED alarmu (brzęczyk) także to potwierdzi i przejdzie do stanu pracy. 

 

 

 

 

W stanie pracy, D1 ~ D5 wyświetlą siłę sygnału 

otrzymanego przez dolne i górne wiązki. 

Frequency – częstotliwośd 

Signal LED – sygnał LED 

 

 

V. Regulacja wiązki 

(1) Usunąd pokrywę i podłączyd zasilanie. 



(2) Ustawid celownik/wizjer na TX/RX, obserwowad efekt kolimacji 

przy odległości 5 cm od celownika/wizjera, wyregulowad tak, aby 

odbicie przeciwnego czujnika trafiło w środek otworu do 

patrzenia. 

(3) Ustawid górną/dolną częstotliwośd wiązki TX i RX, puścid górną 

częstotliwośd tak jak dolną osobno. 

(4) Zablokowad dolne wiązki TX, wyregulowad górne wiązki, pozwolid 

im prawidłowo wycelowad, Wybrad górne wiązki RX, ustawid siłę 

sygnału na 7 stopieo i zachowad światło LED górnej wiązki. 

(5) Wyregulowad dolne wiązki odnosząc się do (4), instrukcja siły 

sygnału LED (11 stopieo) sugeruje ustawienie powyżej 7 stopnia. 

(6) Sprawdzid, czy działa prawidłowo w stanie „I”(„AND”) lub „LUB”(„OR”). 

(7) Regulacja zakooczona, założyd pokrywę. 

 

 

VI. Regulacja czasu reakcji 

Należy zapoznad się z rysunkiem w celu ustawienia czasu reakcji RX. Zazwyczaj ustawiony czas jest 

krótszy, niż czas przejścia intruza przez teren. 

 

 

 

Bardzo szybki bieg: błyskawiczna reakcja 

 

 

 

 

 



 

Szybki bieg (6,9 m/s) 

 

 

 

 

 

 

Zwykły bieg (3 m/s) 

 

 

 

 

 

 

Szybki chód (1,2 m/s) 

 

 

 

 

 

Zwykły chód (0,7 m/s) 

 

 

 

 

 

 

Wolny chód (0,4 m/s) 

 

 

 

 

VII. Potwierdzenie ruchu 



 
LED górnej 

wiązki 

LED dolnej 

wiązki 
LED siły sygnału Stan 

Celowanie górnej wiązki 

(całkowicie zablokowad 

dolną wiązkę) 

włączone - silny Górne wiązki działają prawidłowo 

włączone - słaby 
Górne wiązki działają prawidłowo, ale sygnał jest 

słaby 

błysk - silny 
Silny sygnał, alarm górnych wiązek, może 

częstotliwośd jest nieprawidłowa. 

błysk - słaby 
Sygnał jest słaby, alarm górnych wiązek, 

nieprawidłowe wycelowanie. 

Celowanie dolnej wiązki 

(całkowicie zablokowad 

górną wiązkę) 

- włączone silny Dolne wiązki działają prawidłowo 

- włączone słaby 
Dolne wiązki działają prawidłowo, ale sygnał jest 

słaby 

- błysk silny 
Silny sygnał, alarm dolnych wiązek, może 

częstotliwośd jest nieprawidłowa. 

- błysk słaby 
Sygnał jest słaby, alarm dolnych wiązek, 

nieprawidłowe wycelowanie. 

 

VIII.  Wymiary 

 

      

 
 
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
Lubieszyn 8 
72-002 Dołuje k/Szczecina 
Tel. +48 91 485 40 60-79 
Oddział Warszawa: 
Ul. Odrowąża 15 
03-310 Warszawa 
Tel. +48 22 814 53 46-47 
Oddział Gdańsk 
ul. Norwida 480-280 Gdańsk 
tel. 58 785 62 94 lub 58 785 62 95 
fax: 58 785 62 97 


