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1. Főbb jellemzők 
 
1. Antik lámpatesteket formázó megjelenés, nagy szilárdságú polikarbonát burkolat, fém 

támasztógerinc. 
2. Kiemelkedő teljesítményű jeladó egységek, optikai lencsékkel és professzionális 

formatervezéssel. 
3. 360°-ban elforgatható lencsetagok. 
4. Telepítést megkönnyítő LED visszajelzők. 
5. A legfejlettebb digitális jelfeldolgozó kódoló egység. 
6. Adatbusz csatlakozó és opcionális segédvonali csatlakozó. 
7. 10 választható riasztási reakcióidő. 
8. A külső fényváltozásokhoz dinamikusan alkalmazkodó automatikus érzékenység 

beállítás. 
 
 

2. Készülék típusok 
 
Az egyes típusok azonosítása a szerelőtalp, az érzékelési távolság, az érzékelő sugarak 
száma és az egység működési jellege (adó vagy vevő egységről van szó) szerint történik. 
Például az ABL30-10TR típusmegjelölés azt jelenti, hogy a készülék érzékelési távolsága 30 
méter, 10 érzékelő sugarat, valamint vevő és adóegységet is tartalmaz. A 10 érzékelő sugár 
közül az 1, 3, 5, 7 és 9 adóegységek, a 2, 4, 6, 8 és 10 vevőegységek. 
A 3, 4 és 5 érzékelő sugárral szerelt típusok egy alaplapot tartalmaznak, tehát egy érzékelési 
egységet, egy zónát alkotnak. A 6, 8 és 10 érzékelő sugárral szerelt típusok két érzékelési 
egységet, vagyis két zónát alkotnak. 
 
3 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
ABL30-3T, ABL60-3T, ABL100-3T, ABL30-3R, ABL60-3R, ABL100-3R 
 
4 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
ABL30-4T, ABL60-4T, ABL100-4T, ABL30-4R, ABL60-4R, ABL100-4R 
 
5 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
ABL30-5T, ABL60-5T, ABL100-5T, ABL30-5R, ABL60-5R, ABL100-5R 
 
6 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
ABL30-6TT, ABL60-6TT, ABL100-6TT, ABL30-6RR, ABL60-6RR, ABL100-6RR, ABL30-
6TR, ABL60-6TR, ABL100-6TR, ABL30-6RT, ABL60-6RT, ABL100-6RT 
8 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
 
ABL30-8TT, ABL60-8TT, ABL100-8TT, ABL30-8RR, ABL60-8RR, ABL100-8RR, ABL30-
8TR, ABL60-8TR, ABL100-8TR, ABL30-8RT, ABL60-8RT, ABL100-8RT 
 
10 sugaras aktív infrasorompó típusok: 
ABL30-10TT, ABL60-10TT, ABL100-10TT, ABL30-10RR, ABL60-10RR, ABL100-10RR, 
ABL30-10TR, ABL60-10TR, ABL100-10TR, ABL30-10RT, ABL60-10RT, ABL100-10RT 
 
A telepítő a végfelhasználó igényének megfelelően széles típusválasztékból választhat. 
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10 sugaras érzékelő oszlop esetében az A Alaplap az  érzékelő sugarakat, a B 
Alaplap pedig a  érzékelő sugarakat vezérli. 
 
Példa a telepítési elrendezésre: 
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3. A készülék programozása 
 
Általános irányelv: Az egyes funkciók beállítása két nyomógomb (MODE (üzemmód) és 
SET (beállítás)) lenyomásával és a hétszegmenses LED kijelzők által mutatott értékek 
leolvasásával történik. Egy adott paraméter beprogramozása a paraméter címének, 
megszakítási idejének és a hibakeresési módnak a megadásával történik. 
 
A paraméterek beállításának formátuma: 
 

 A kijelzőről leolvasható érték Magyarázat 
Címkód 00-99 00-99 az 100 címértéket jelent 

Megszakítási 
idő H0 H1 H2 H3 H3 H5 H6 H7 H8 H9 

A H0-H9 érték 10 választható 
megszakítási értéket jelent.  
Hosszabb megszakítási idő 
beállítása az érzékenység 
csökkentését jelenti. 

Hibakereső 
üzemmód d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

9 választható hibakeresési érték 
van. Magasabb érték választása 
növeli a rendszer stabilitását. 

 
A paraméterek beállításának magyarázata: 
1. Címkód: a MODE (üzemmód) gomb megnyomásával válassza ki a paramétert. A LED 

kijelzőn egy számértéket lát 00 és 99 között. A SET (beállítás) gomb lenyomása eggyel 
növeli a kijelzőn látható számértéket. 

2. Megszakítási időköz: a MODE (üzemmód) gomb lenyomásával válassza ki a paramétert. 
A LED kijelzőn egy számértéket lát H0 és H9 között. A SET (beállítás) gomb lenyomása 
eggyel növeli a kijelzőn látható számértéket. H0-H4 beállítás azt jelenti, hogy egyetlen 
érzékelő sugár megszakadása is riasztás vált ki. H5-H9 beállítás pedig azt jelenti, hogy 
riasztás csak két egymás melletti érzékelő sugár egyidejű megszakítása esetén 
következik be. 

 
MEGJEGYZÉS: A megszakítási idő beállításától függetlenül az alsó érzékelő sugár 
megszakítása azonnali riasztást vált ki. 

 
3. Hibakereső üzemmód: a MODE (üzemmód) gomb lenyomásával válassza ki a 

paramétert. A LED kijelzőn egy számértéket lát d0 és d9 között. A SET (beállítás) gomb 
lenyomása eggyel növeli a kijelzőn látható számértéket. A d1-d9 beállítható érték a 
hibakereső üzemmód fokozatait jelöli. A d0 beállítás azt jelöli, hogy hibakeresésre nincs 
szükség, a készülék rögtön működésbe léphet. Miután a hibakeresési és tesztelési 
műveletek véget értek, állítsa a paramétert d0 értékre, hogy a készülék legközelebb ne 
hajtsa végre a hibakereső rutint. 

 
A kijelző működése: 
30 másodperc inaktivitás után a kijelző automatikusan kikapcsol. A MODE gomb 
megnyomásával kapcsolható vissza. Ha a hibakereső beállítása d0, a megjelenítési idő 2 
másodperc. 
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4. A készülék bekötése 
 
A készülék bekötése a P-Z8 TTL átviteli modulon keresztül történik. Ennek két lehetséges 
módja a következő: 
 
A. Amennyiben az érzékelőket az adatbuszon keresztül szeretné a riasztórendszer központi 

egységéhez csatlakoztatni, az 1. Ábrán látható módon járjon el. (Ebben az esetben a 
MODE és SET gombok használatával be kell állítania az eszköz címét.) 

 

 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
1. Egy P-Z8 modulhoz legfeljebb 8 érzékelő pár csatlakoztatható. Az egyes érzékelő párok 

címzése 01-től 08-ig terjedhet, ügyeljen rá, hogy egy címet csak egy érzékelő párhoz 
rendeljen hozzá. 

2. A 01 címkódú érzékelő párhoz tartozó kimenet Z1, majd ennek megfelelően például a 08 
címkódú párhoz tartozó kimenet a Z8. 

3. Ha az érzékelő megtáplálásához külső tápfeszültség szükséges, ezt csatlakoztassa a P-
ZB modul ZBUS és GND csatlakozóira. (Az érzékelők közvetlen csatlakoztatása a P-Z8 
modulhoz, növeli a rendszer zavarvédettségét.) 

4. Ha a P-Z8 modult egy segédvonalra kötött riasztóközponthoz csatlakoztatja, a P-Z8 
modul riasztási kimenetének GND pontja a közös csatlakozó (minden modul egy külön 
zóna). 

 
A TTL adatbusz áramköri lapjának elvi felépítése: 
 

 
MEGJEGYZÉS: 
 
1. Tápfeszültség: 12-20V AC vagy 15-24V DC 
2. Tápfeszültség meglétének visszajelzése: ellenőrző fény. 
3. A Z LED villogása a segédvonal hibáját jelzi. 

A LED1-LED8 villogása az adott zóna riasztási állapotát jelzi 
A rendszer nyugalmi állapotában egyik LED sem világít vagy villog. 
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B. Az érzékelő és a riasztórendszer központi csatlakoztatása a segédvonal segítségével. 
 

 
 
 

5. A készülék főbb elemei 
 

 
 
MEGJEGYZÉS: 
Vevőegység. 
1. A 6 sugaras érzékelő oszlop 3 visszajelző fényt tartalmaz (L1~L3) 

A 8 sugaras érzékelő oszlop 4 visszajelző fényt tartalmaz (L1~L4) 
A 10 sugaras érzékelő oszlop 5 visszajelző fényt tartalmaz (L1~L5) 

2. A visszajelző fények az egyes érzékelő párok működésének megfelelően működnek. Az 
L1 visszajelző fény villogása például azt jelzi, hogy az egyes zóna érzékelője riasztásban 
van (az érzékelő sugár megszakadt), az L5 visszajelző fény villogása viszont azt jelzi, 
hogy az 5 zóna érzékelője van riasztásban (az érzékelő sugár megszakadt). 
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6. Az érzékelő sugár megszakítási idejének (érzékenységének) 
beállítása. 
 
A megszakítási idő beállításának végrehajtásához tekintse át az érzékelő programozásáról 
szóló részt. 
 

 
Az alábbi ábrák segítségével állítsa be a kívánt 
megszakítási időt (érzékenységet). Vegye figyelembe, hogy 
általánosságban szólva a beállított megszakítási 
(érzékelési) időnek rövidebbnek kell lennie, mint a behatoló 
által okozott tényleges megszakítási időnek. 
 

 

 
 
Az érzékelő működésének ellenőrzése 
Miután végzett a beállításokkal, hajtson végre sétatesztet és ellenőrizze a vevőegység 
visszajelző fényeinek működésén a rendszer üzemképességét. 
 

 Működési állapot Visszajelzés 
Adóegység Adás A tápfeszültség visszajelző világít. 

Vevőegység 

Élesítés A tápfeszültség visszajelző világít. Az érzékelő sugár 
párok visszajelző fényei közül egyik sincs működésben. 

Riasztás 
A tápfeszültség visszajelző világít. Az érzékelő sugár 
párok visszajelző fényei közül legalább az egyik 
működésben van. 
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7. Telepítési hibakeresés 
 
1. A 10-1. Ábrának megfelelően rögzítse az érzékelő oszlop talapzatát. 
2. A 7-1. Ábrának megfelelően lazítsa fel az oszlop burkolatának felső fedelét 

rögzítő csavart, majd vegye ki a fedelet és vegye le a külső burkolatot. 
3. Állítsa be az érzékelő kívánt magasságát, majd rögzítse az érzékelőt a rögzítő 

csavarral. Kösse be a vezetékeket, majd a lengő vezetékköteget rögzítse 
kábelkötegelővel (7-2. Ábra). 

4. Beállítások: 
A. A programozási táblázatban leírt módon állítsa be az érzékelő 

megszakítási idejét (érzékenységét). 
B. A beállítás során folyamatosan növelje az érzékenységet, de a beállított 

érték nem lehet alacsonyabb, mint d7. 
C. Az optikai tengelyvonal beállítása (7-3, 7-4. Ábra): 

a. Az érzékelők tengelyvonalának beállítását felülről lefelé haladva 
végezze el. 

b. Az érzékelő alsó részén elhelyezett beállító tárcsa segítségével állítsa 
szembe a vevőegység lencséjét az adóegység optikai lencséjével. A 
függőleges beállító csavar segítségével forgassa el az érzékelő 
lencséjét oly módon, hogy a vevőegység betekintő nyílásán át az 
adóegység képét lássa a középpontban (7-4. Ábra). 

c. Miután végzett a beállításokkal, az érzékelő sugár visszajelző fénye 
villogásról folyamatosan világító üzemmódra kapcsol át. 

5. Miután végzett a beállításokkal, állítsa a hibakereső üzemmód szintjét d0-ra. 
6. A beállítások véglegesítéséhez rögzítse az érzékelőt. 
 

 



 
ABL sorozatú kerti infrasorompók  Telepítési útmutató 

10 

 
 
 

8. Hibakeresés és javítás 
 
Hibajelenség Hiba valószínű oka Megoldási javaslat 
A tápfeszültség jelző LED nem 
világít. 

Nem megfelelő tápfeszültség 
betáplálás. 

Ellenőrizze a tápfeszültséget és a 
vezetékezést. 

A riasztás jelző LED nem világít, 
akkor sem, ha a sugarak 
nyilvánvalóan blokkolva vannak. 

1. Az érzékelő sugár egy más 
objektumokról visszaverődik, 
vagy egy másik adóegység jele 
jut a vevőbe. 

2. A beállított megszakítási idő túl 
hosszú. 
 

1. Távolítsa el a visszaverődést 
okozó objektumot, és győződjön 
meg róla, hogy minden 
vevőegység a megfelelő 
adóegységből kapja a jelet. 

2. Csökkentse a megszakítási időt. 

Az érzékelő sugarak 
megszakításakor a vevő LEDje 
jelez, de riasztás nem történik. 

1. A vezetékezésben szakadás 
vagy rövidzár van. 

2. A vezetékezés hibás. 

Ellenőrizze a vezetékezést és a 
kapcsolódási pontokat. 

A riasztási LED visszajelző a 
vevőegységen folyamatosan 
világít. 

1. Az érzékelő lencséjének 
tengelyvonal beállítása nem 
megfelelő. 

2. Valamilyen objektum takarja az 
adó és vevőegység közötti 
rálátást. 

3. Az érzékelő fedelek koszosak. 

1. Állítsa be a lencsék 
tengelyvonalát. 

2. Távolítsa el a takarást okozó 
objektumot. 

3. Tisztítsa meg az érzékelők 
fedelét egy puha ronggyal. 

Szabálytalan riasztási jelzés a 
kimeneten 

1. Vezetékezési hiba. 
2. Alacsony vagy túl magas 

tápfeszültség érték. 
3. Az adó és vevőegység közötti 

szabad rálátást egy mozgó 
objektum takarja. 

4. Az érzékelő telepítésére szolgáló 
alap nem stabil. 

5. Az érzékelők optikai tengelyvonal 
beállítása nem megfelelő. 

6. Az érzékelő megszakítási ideje túl 
rövid. 

1. Ellenőrizze az érzékelő 
bekötését. 

2. Ellenőrizze a tápfeszültség 
szintjét. 

3. Távolítsa el az akadályozó 
objektumot vagy módosítsa az 
érzékelési területet. 

4. Válasszon egy stabil alapot. 
5. Ellenőrizze az érzékelő optikai 

tengelyvonal beállítását. 
6. Állítson be hosszabb 

megszakítási időtartamot. 
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9. Műszaki adatok 
 
Típus ABL 

30-3/6 
ABL 
60-3/6 

ABL 
100-3/6 

ABL 
30-4/8 

ABL 
60-4/8 

ABL 
100-4/8 

ABL 
30-5/10 

ABL 
60-5/10 

ABL 
100-5/10 

Érzékelési 
távolság 30m 60m 100m 30m 60m 100m 30m 60m 100m 

Magasság 170cm 200cm 230cm 
Érzékelő 
sugárpárok 
száma 

3/6 sugárpár 4/8 sugárpár 5/10 sugárpár 

Áramfelvétel Adóegység: 40~110mA            Vevőegység:     ≤ 50mA 
Maximális érzékelési távolság ≤ 2500m 
Érzékelési eljárás 1 vagy 2 érzékelő sugár megszakítása 
Érzékelési mód Infravörös LED 
Érzékenység 50-700msec 
Riasztási kimenet Busz/Megosztott riasztási kimenet 
Tápfeszültség 9~16V DC 
Működési hőmérséklettartomány -25°C~+55°C 
Optikai tengely irányozhatósága 180°(+/- 10°) vízszintes 

20°(3/-10°) függőleges 
További jellemzők Érzékelő sugár irányozhatósága 
 Választható érzékelési idők 
 Címkódolású azonosító rendszer 
 Automatikus környezetkövető funkció 
Alapanyag Alumínium és nagy szilárdságú polikarbonát műanyag 
 
 

10. Fizikai méretek 
 
A 10-1. Ábra az érzékelő oszlop talpának méretét mutatja. 
A 10-2. Ábra az 5/10 érzékelő sugarú ABL érzékelő oszlop méretét mutatja. 
A 10-3. Ábra az 4/8 érzékelő sugarú ABL érzékelő oszlop méretét mutatja. 
A 10-4. Ábra az 3/6 érzékelő sugarú ABL érzékelő oszlop méretét mutatja. 
Valamennyi ábrán megadott számérték mértékegysége mm-ben értendő. 
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Az érzékelő forgalmazója: 
HA-HO Hometechnics Kft.  
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23. 
Tel.: (36-1) 350-2098,  
        (36-1) 350-2099 
Fax.: (36-1) 320-7748;  
Mobil: (36-30) 633-HAHO 
Email: info@ha-ho.hu;  
Honlap: www.ha-ho.hu 


