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További információkat itt talál több nyelven: 

 

http://navi.optex.net/manual/50155 

 

 • Ez a “Gyorsreferencia” része a teljes telepítési utasításnak, 
amely bemutatja a telepítési eljárásmódot a telepítők számára. 

• A honlapunkon több nyelven megtalálja a telepítési utasítás 
összes információját. 

• Ha útmutatásra van szüksége a teljes rendszer működéséről, 
egyeztessen a teljes rendszerének telepítőjével. 

 

 • Cette “Quick Reference” est la partie des instructions d’installation 
entières qui guide les procédures d’installation pour les 
installateurs. • Obtenez les informations complètes avec multi-
langue des instructions d’installation dans le site Web. • Si vous 
avez besoin d’un guide pour le fonctionnement du système dans 
son ensemble, s’il vous plaît consulter votre installateur de 
l’ensemble du système. 

 

 • Dieses “Quick Reference” ist der Teil der gesamten 
Installationsanweisungen, die die Installationsverfahren für 
Installateure führt. • Holen Sie sich die vollständige Information mit 
mehrsprachiger der Installationshinweise in der Website. • Wenn 
Sie einen Leitfaden für den Betrieb des Systems als Ganzes 
benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur des 
gesamten Systems. 

 

 Questa “Guida rapida” è la parte di tutto il istruzioni di installazione 
che guida le procedure di installazione per gli installatori. 
Ottenere le informazioni complete con il multi-linguaggio delle 
istruzioni di installazione nel sito web. 
Se occorre una guida per il funzionamento del sistema nel suo 
complesso, consultare l’installatore dell’intero sistema. 

 

 Este “Referencia rápida” es la parte de la totalidad de las 
instrucciones de instalación que guía los procedimientos de 
instalación para los instaladores. 
Obtener la información completa con multi-idioma de las 
instrucciones de instalación en el sitio web. 
Si necesita una guía para el funcionamiento del sistema en su 
conjunto, por favor consulte a su instalador de todo el sistema. 

 

 Este “Referência Rápida” é parte de toda as instruções de 
instalação que orienta os procedimentos de instalação para os 
instaladores. 
Obter as informações completas com multi-idioma das instruções 
de instalação no web site. 
Se você precisa de um guia para a operação do sistema como um 
todo, por favor consulte o seu instalador de todo o sistema. 

 

 Deze “Snelle referentie” maakt deel uit van de totale 
installatieaanwijzingen die de installateur door de 
installatieprocedures leiden. 
Krijg de volledige meertalige informatie van de 
installatieaanwijzingen van de website. 
Als u richtlijnen nodig hebt over de werking van het gehele systeem, 
raadpleeg dan de installateur van het gehele systeem. 

 

 

 

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS 
Gyorsreferencia 

KKÜÜLLTTÉÉRRII  KKEERRÜÜLLEETTII  ÉÉRRZZÉÉKKEELLŐŐ  
  BBXX  SSHHIIEELLDD  tteerrmméékkccssaalláádd  

VEZETÉKES 
 

BXS-ST : Standard modell 
BXS-AM : + Letakarásvédelem 

1 Bevezető  Introduction   Einleitung  Introduzione  Introducción  Introdução  Inleiding 

2 A gyártó nyilatkozata 
 Déclaration du fabricant  Herstellererklärung  Dichiarazione del costruttore  Declaración del fabricante 
 Declaração do fabricante  Mededeling van de fabrikant 

 Avertissement 
 Warnung 
 Avvertenza 
 Aviso 
 Aviso 
 Waarschuwing 

 Tilos 
 Interdiction 
 Verbot 
 Divieto 
 Prohibición 
 Proibição 
 Verbod 

Javasoljuk 
Recommandation 
Empfehlung 
Raccomandazione 
Recomendación 
Recomendação 
Aanbeveling 

  

Párhuzamos 
Ferde 

 Attention 
 Vorsicht 
 Attenzione 
 Precaución 
 Cuidado 
 Voorzichtig 

 Vigyázat 

 Figyelem 
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3-1. Részek megnevezése 

 
 
Tartozékok 

 
 
Opciók 

 

3-2. A felszerelés előtt 

 
 
3-3. Felfogatás 

 

3 Telepítés  Installation  Installation  Installazione  Instalación  Instalação  Installatie 

Előlap Vezeték-szivacs 

Fő egység Alapegység 

Falra szereléshez 
Csavar (4 × 20 mm) 

Csavarkészlet 

Hátsó doboz (fekete-fehér) 
[BXS Back box] * 
* Fedél (fehér) [BXS Cap] gyárilag beszerelve. 

Bedugható vonalvég 
  

Oszlopra szerelő lemez 
[BXS Pole mount plate] 

Fedél (fehér / ezüst / fekete) [BXS Cap] 

Előlap (fehér / ezüst / fekete) [BXS Face cover] 

Zárás Feloldás 
Pattintsa be! 

- Túlforgatás - Visszafelé forgatás 

Falra szerelés 

Felfogatási 
magasság 
0,8 - 1,2 m 
(1,0 m ajánlatos) 

(Opcionális alkatrészekkel) 

Oszlopra szerelés 
(Opcionális oszlopra szerelő lemezzel) 

Acélpánt ≥ 23 mm (1 coll) széles 

Villamos kötésdobozra szerelés 

Lyuktávolság 83,5 mm 
(3,29 coll) 

Védőcsöves szerelés 
(Opcionális hátsó dobozzal) 
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3-4. Összeszerelés 

 
 
 
 
3-5. Vezetékezés 

 
 
 
 
A Tápkábel hossza > mértékegység: m (ft.) 

 

(Opcionális alkatrészekkel) 

 
 

Vezeték-szivacs 

Tápfesz Tartalék Hiba Riasztás(L) Közös Riasztás(R
 

Szabotázs 

* A riasztás(L) és (R) hozzárendelhető az “Általános riasztáshoz” a 3-as DIP kapcsoló 
 

Huzalméret Áramfelvétel 31 mA Áramfelvétel 34 mA 

3-6. Vonalvég opciók 

Bedugható vonalvég ellenállás (PEU) használata 

[1] Központi egység 
[2] Tripla EOL 

[3] Dupla EOL 

[5] Bedugás iránya 
[4] Bedugható 

 
Hiba Riasz

 
Szabotázs 

Hiba 

Riasztás Szabotázs 

[6] Típus 

Közös 

Bedugható vonalvég ellenállás (PEU) 
 

Hiba Riasztás Szabotázs 
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4-1. PIR érzékelési terület 

 

4 Beállítások  Réglages  Einstellungen  Impostazione  Configuración  Configração  Instellingen 

Felülnézet 

Mértékegység: m (ft.) 

Mértékegység: m (ft.) 

Oldalnézet 

Jobb oldal Bal oldal 

Fal felé: 

Faltól el 
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4-2. Kapcsoló beállitás 

 

 

 

Elem LED Riasztási 
kimenet 
tí  

* Egyedi 
kimenetek 

** PIR rendkívül magas 

Bal Jobb 
Tartalék Letakarás

védelem Tartalék 

Gyári alapbeállítás 

4-3. PIR érzékenység 

Magas 

Közepes 
(alapbeáll

ítás) 
Alacsony Bal oldal 

Jobb oldal 

* Riasztási kimenetek; egyedi kimenetek BE/KI a 3-as DIP kapcsolóval 

Bal oldal Érzékelés 
Jobb oldal 

Riasztási kimenetek Riasztási kimenetek 

3-as DIP kapcsoló 

** PIR rendkívül magas 
; BE/KI a 4-5-ös DIP kapcsolóval Hőmérséklet 

különbség 

Kicsi 
Érzékenység 

4-es DIP kapcsoló 
(bal oldal) 

5-ös DIP kapcsoló 
(jobb oldal) 

Rendkívül magas 

+ Az érzékenység beállítása után 
feltétlen végezzen lépéstesztet Nagy 

GGyyáárrii  aallaappbbeeáállllííttááss  
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5-1. Lépésteszt 

 

5-2. LED jelzés 

 
 

 
 

 

 
 Modell BXS-ST BXS-AM 

Érzékelési mód Passzív infravörös 

PIR fedési terület 24 m (80'); 12 m (40') minden oldalon, 
4 zóna; 2 zóna minden oldalon, 180° keskeny sávú 

PIR távolsági határ 2,5 – 12 m (5 szint) 

Érzékelési szög a faltól Fal felé: 0° 
Faltól el: 3° Választható 

Érzékelhető sebesség 0,3 – 2,0 m/s (1' – 67"/s) 

Érzékenység 
Normál; 2,0°C (3,6°F) 0.6 m/s mellett 

Rendkívül magas; 1,0°C (1,8°F) 0.6 m/s mellett 
Minden oldalhoz egyedileg választható 

Tápellátás 9,5 – 18 VDC 
Áramfelvétel (kivéve 
lépéstesztkor) 

31 mA max. 
12 VDC esetén 

10 % max. 
12 VDC esetén 

Riasztási idő 2,0 ± sec. 
Bemelegedési idő 60 mp. vagy kevesebb (LED villog) 

Riasztás (R) kimenet 28 VDC 0,1 A max. [Egyedi; jobb vagy általános], [alap nyitott 
vagy zárt] választható 

Riasztás (L) kimenet 28 VDC 0,1 A max. [Egyedi; bal vagy általános], [alap nyitott 
vagy zárt] választható 

Hiba kimenet - Zárt 28 VDC 0,1 A max. 

Szabotázs kimenet Zárt 28 VDC 0,1 A max. Nyitott, ha az előlapot, a fő egységet 
vagy alapegységet levették 

LED jelzés 

Piros LED ; 
1. Bemelegedés 

2 Riasztás 
(DIP kapcsoló BE vagy 

lépésteszt) 

Piros LED; 
1. Bemelegedés 

2 Riasztás 
3. Letakarás érzékelés 
(DIP kapcsoló BE vagy 

lépésteszt) 
Üzemi hőmérséklet -30 – +60°C (-22 – +140°F) 
Környezeti páratartalom 95% max. 
Nemzetközi védettség IP 55 
Felfogatás Falra, oszlopra (beltéri, kültéri) 
Szerelési magasság 0,8 – 1,2 m/s (2,7' – 4') 
Súly 430 g (15,2 oz.) 
Tartozékok Csavar (4 x 20 mm) x 2 

• A kialakítás és specifikációk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. • A készüléket behatolás 
észlelésére tervezték, és egy riasztó központot aktivál. Mivel egy teljes rendszernek csak egy 
részét képezi, nem tudunk felelősséget vállalni a betörésből eredő bármely kárért vagy más 
következményért.  

5 Ellenőrzés  Vérification  Überprüfung  Verifica  Comprobación  Checagem  Controleren 

Zárja le az előlap fedelét. Ekkor automatikusan megkezdődik a 
 

Ellenőrizze, hogy a LED 2 másodpercig világít, ha észlelte a 
kívánt tárgyat. 

A Lépésteszt az előlap fedél lezárása után 3 perccel leáll. 
Akkor 5 másodpercig villog a LED. 

6 Érzékelési terület 
 Zone de détection  Erfassungsbereich  Area di rilevazione 
 Área de detección  Área de detecção  Detectiebereik 

Felülnézet 
Fal felé: Mértékegység: 

  

Mértékegység: 
 (ft ) 

Faltól el 

Oldalnézet 

Bemelegedés ; 60 másodpercig, vagy rövidebben 
 

Riasztás; 2 másodpercig világít 
PIROS 

PIROS 

Letakarásvédelem; 3-szor villog, majd ismétli. 

6 Műszaki adatok 
 Spécifications  Spezifikationen  Specificazioni 
 Especificaciones  Especificações  Specificaties 
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Copyright (C) 2017 OPTEX CO.,LTD. 

Egység: mm (coll) 

EU elérhetőség információk 
 
Gyártó: 
OPTEX CO., LTD. 
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN 
 
Hivatalos képviselő Európában: 
OPTEX (EUROPE) LTD. / EMEA Központ 
Marandaz House 1 Cordwallis Park, Clivemont Road, 
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K. 

8  Méretek  Méretek  Abmessumgen  Dimensioni 
 Dimensioes  Dimensões  Afmetingen 


