
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN D 50/100/150/200 infarsorompók 
Telepítési Útmutató 
AN900-50 (kültér 50m, beltér 150m)  AN900-100 (kültér 100m, beltér 300m) 
AN900-150 (kültér 150m, beltér 450m)  AN900-200 (kültér 200m, beltér 600m) 

1. 10 választható frekvencia a nemkívánatos interferenciák hatékony kiküszöbölésére. 
2. Egyedülálló teszt üzemmód, melyben a felső és alsó sugárpárok egyénileg 

hangolhatók; LED visszajelzés a feszültség, a tengelyvonal beállítás jóságának 
jelzésére, feleslegessé téve a feszültségmérő műszer használatát. 

3. Egyedülálló ÉS/VAGY riasztási üzemmódok: 4 vagy 2 sugaras logikai kapcsolódások. 
A felhasználónak lehetősége van a számára legjobb konfiguráció beállítására. 

4. 10 választható érzékenységi fokozat a telepítési helyszíntől függő beállításhoz. 
5. Automatikus környezet kompenzálás a téves riasztások elkerülésére. 
6. Opcionális hallható és látható riasztási jelzések. 
7. Zöld termék, környezetbarát alapanyagokból. 
8. Különösen nagy teljesítményű infravörös fénykibocsátó elemek, energiahasznosítás 

90%. Megbízható és stabil, professzionális optikai és áramköri elemek. 

Főbb jellemzők 

A készülék főbb elemei 

Telepítési szempontok 

A telepítés menete 

Programozás 
Általános irányelvek: 
Az egyes funkciók beállítása két nyomógomb (MODE (üzemmód) és SET (beállítás)) 
lenyomásával és a két, hétszegmenses kijelzőn leolvasható érték beállításával 
történik.  

MODE (üzemmód): a gomb lenyomásával egy adott 
paraméter kiválasztására szolgál. A gomb egyszeri 
lenyomásával léptethető az egyes beállítható paraméterek 
között. 
SET (beállítás): a gomb a MODE gombbal kiválasztott 
paraméter értékének beállítására szolgál. A gomb egyszeri 
lenyomásával léptethető az egyes beállítható értékek között. 

Adóegység beállítási lehetőségei: 
1. Paraméterek beállítása: Frekvencia – Teszt üzemmód – Érzékelési mód – LED 

kapcsoló 
2. Gyári alapbeállítások visszaállítása: Nyomja le a SET gombot és tartsa 

lenyomva 3 másodpercig.  
A paraméterek gyári alapértékei: 10, 32, 40, 50. 

Vevőegység beállítási lehetőségei: 
1. Paraméterek beállítása: Frekvencia – Érzékenység - Teszt üzemmód – 

Érzékelési mód – LED kapcsoló – Zümmer kapcsoló -Jelerősség 
2. Gyári alapbeállítások visszaállítása: Nyomja le a SET gombot és tartsa 

lenyomva 3 másodpercig.  
A paraméterek gyári alapértékei: 10, 25, 32, 40, 50, 60, 0, 0. 

A paraméterek beállításának menete: 
1. Frekvencia: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki a Frekvencia 

paramétert (1). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza ki a kívánt beállítási 
értéket (0~9). Összesen 10 választható frekvencia érték van, tehát a kijelzőn egy 
számot láthat, melynek értéke 10 és 19 között változik. 

2. Érzékenység: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki az 
Érzékenység paramétert (2). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza ki a 
kívánt beállítási értéket (0~9). Összesen 10 választható érzékenység érték van, 
tehát a kijelzőn egy számot láthat, melynek értéke 20 és 29 között változik. 

3. Teszt üzemmód: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki a Teszt 
üzemmód paramétert (3). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza ki a 
kívánt beállítási értéket (0~2). Összesen 3 választható teszt üzemmód van, tehát 
a kijelzőn egy számot láthat, melynek értéke 30 és 32 között változik. 

4. Érzékelési mód: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki az 
Érzékelési mód paramétert (4). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza ki a 
kívánt beállítási értéket (0~1). Összesen 2 választható érzékenység érték van, 
tehát a kijelzőn egy számot láthat, melynek értéke 40 és 41 között változik. A 40 
az ÉS logikai üzemmódot jelenti, vagyis, hogy riasztási jelzés csak akkor 
keletkezik, ha mind a négy érzékelő sugár megszakad. A 41 a VAGY logikai 
üzemmódot jelenti, vagyis, hogy riasztási jelzés csak akkor keletkezik, ha mind a 
két alsó vagy a két felső érzékelő sugár egyszerre megszakad. 

5. LED kapcsoló: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki a LED 
kapcsoló paramétert (5). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza ki a kívánt 
beállítási értéket (0~1). Összesen 2 választható érzékenység érték van, tehát a 
kijelzőn egy számot láthat, melynek értéke 50 és 51 között változik. Az 50 érték 
beállítása a LED kijelző bekapcsolását, az 51 érték beállítása a LED 
kikapcsolását jelenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Hibajelenség A 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.  

2. A négy érzékelő sugár 
egyszerre nem szakad 
meg. 

3. A beállított megszakítási 
idő túl rövid. 
 

1. Távolítsa el a 
visszaverődést okozó 
objektumot. 

2. Szakítsa meg egyszerre 
mind a négy érzékelő 
sugarat. 

3. Növelje meg a 
megszakítási időt. 

Az érzékelő  sugarak 
megszakításakor a 

vevő LEDje jelez, de 
riasztás nem történik. 

 

1. A vezetékezés 
rövidzárban 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. 

 

 

Szaggatott riasztási 
jelzés. 

1. Vezetékezési hiba. 
2. A betáplált tápfeszültség 

nem megfelelő. 
3. Mozgó takaró objektum 

az adó és vevőegység 
között. 

4. A telepítési alap nem 
stabil. 

5. Nem megfelelő lencse 
beállítás. 

6. A tényleges 
megszakítási idő túl 
rövid. 

7. A beállított megszakítási 
idő túl rövid. 

8. Az adó és 
vevőegységben beállított 
érzékelési módok 
eltérnek. 

9. Az adó és 
vevőegységben beállított 
frekvencia értékek 
eltérnek. 

1. Ellenőrizze a vezetékezést. 
2. Ellenőrizze a 

tápfeszültséget. 
3. Keresse meg a kitakarást 

okozó objektumot és 
távolítsa el, vagy helyezze 
át az érzékelőt.. 

4. Ellenőrizze a telepítési alap 
(fal, oszlop) rögzítését. 

5. Állítsa be a lencsék 
tengelyvonalát. 

6. Helyezze át az érzékelőt 
egy más telepítési pontba. 

7. Módosítsa a megszakítási 
időt, vagy helyezze át az 
érzékelőt. 

8. Programozza az adó és 
vevőegységet azonos 
érzékelési módra. 

9. Programozza az adó és 
vevőegységet azonos 
frekvenciára. 

 
 
Típus ABF-50 ABF-100 ABF-150 ABF-200 

Kültér 50m 100m 150m 200m Érzékelési 
távolság Beltér 150m 300m 450m 600m 
Érzékelő sugarak száma 4 
Érzékelési mód 4/2 sugár megszakítása 
Érzékelő sugár típusa Impulzusos infravörös 
Megszakítási idő 35-700 msec (választható) 
Riasztási kimenet 30V DC/0.5A max terhelhetőségű „C” relékontaktus 
Tápfeszültség 10.5V~28V DC; 9~24V AC 
Áramfelvétel 130mA 140mA 150mA 160mA 
Működési hőmérséklet -25°C ~ +55°C 
Méretek 110x340x103mm 
Szabotázsvédelem NC kapcsoló nyit a fedél levételekor 
Irányozhatóság 180°(±90°) vízszintes; 20° (±10°) függőleges 
Fűtés Fűtő fedél 
Működési páratartalom 95% max. 
Telepítési helyzet Falra vagy oszlopra 
Súly 3.1 Kg (adó és vevőegység együtt) 
Burkolat PC műgyanta (fekete) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zümmer kapcsoló: A MODE gomb ismételt lenyomásával válassza ki a 
Zümmer kapcsoló paramétert (6). A SET gomb ismételt lenyomásával válassza 
ki a kívánt beállítási értéket (0~1). Összesen 2 választható érzékenység érték 
van, tehát a kijelzőn egy számot láthat, melynek értéke 60 és 61 között változik. 
A 60 érték beállítása a zümmer bekapcsolását, a 61 érték beállítása a zümmer 
kikapcsolását jelenti. 

7. Jelerősség kijelzése: A jelerősség változását egy feszültségszint változása jelzi 
a telepítő számára - magasabb feszültségérték, jobb jelszint. A MODE gomb 
ismételt lenyomásával válassza ki a jelerősség kijelzése funkciót, A kijelzőn 
ekkor egy számérték jelenik meg 0.0 és 2.5 között. Az érzékelő párok optikai 
tengelyvonalának beállításával javíthat ezen az értékén. A készülék megbízható 
működéséhez szükséges minimális feszültségérték elérésekor a zöld színű 
visszajelző LED bekapcsol. 

1. Az adó és vevőegységet azonos Érzékelési módra és Frekvenciára kell 
állítani. A Teszt üzemmód paramétert 32 értékre kell állítani, egyébként 
nem fog működni. 

2. Az adóegység riasztási jelzés küld, ha a vevő vagy adóegység 
burkolatának szabotázskapcsolója aktiválódik. 

3. Miután a teszt eljárások befejeződtek, energiatakarékossági 
szempontból javasolt a LED visszajelző és a zümmer kikapcsolása. 

4. A LED 15 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol, a MODE 
gomb megnyomásával kapcsolható vissza. A LED a feszültség kijelzése 
során nem kapcsol ki, ezért rendkívül fontos, hogy a beállítások 
végrehajtása után váltson üzemmódot.  

Az optikai tengelyvonal beállítása 
1. Távolítsa el az érzékelők fedelét és csatlakoztassa a tápfeszültséget. Győződjön 

meg róla, hogy az L1, L2 tápfeszültség visszajelző LEDek a vevő és 
adóegységen is világítanak. (Lásd 5 és 6 ábra).  

2. Az 1 ábra szerint kb. 10 cm távolságról tekintsen az optikai keresőbe, és 
módosítsa a lencse beállításait vízszintesen és függőlegesen, amíg a vevő és 
adóegységek egymás optikai keresőjének középső részén nem láthatók. 

3. Állítsa be ugyanazt a kívánt érzékelési módot (ÉS (40), vagy VAGY (41)), és 
frekvenciát az adó és vevőegységen. 

4. Állítsa be a felső érzékelő pár teszt üzemmódját (30), és programozza a 
vevőegység LED kijelzőjét a tengelyvonal beállítási feszültségszint 
megjelenítésére (x,x). 

5. Következik a felső érzékelő pár tengelyvonalának beállítása az adó és vevő 
egységekben. A tengelyvonal beállító csavarok segítségével állítson be egy 
olyan állapotot, amikor a LED kijelző a legnagyobb feszültség értéket mutatja, pl. 
1,5V-ot. ha a tengelyvonal megfelelő, az L4 zöld visszajelző LED világítani fog. 

6. Állítsa be az alsó érzékelő pár teszt üzemmódját (31), és programozza a 
vevőegység LED kijelzőjétt a tengelyvonal beállítási feszültségszint 
megjelenítésére (x,x). 

7. Következik az alsó érzékelő pár tengelyvonalának beállítása az adó és vevő 
egységekben. A tengelyvonal beállító csavarok segítségével állítson be egy 
olyan állapotot, amikor a LED kijelző a legnagyobb feszültség értéket mutatja, pl. 
1,5V-ot. ha a tengelyvonal megfelelő, az L3 zöld visszajelző LED világítani fog. 

8. Állítsa át a teszt üzemmódot mindkét érzékelő pár mérésére (32), és 
programozza a vevőegység LED kijelzőjét a tengelyvonal beállítási 
feszültségszint megjelenítésére (x,x). A LED kijelzőn egy 1,5-nél nagyobb 
számértéknek kell megjelennie. Ha a megjelenített érték alacsonyabb, mint 1,5 
ismételje meg a 4~7 lépéseket, míg jobb eredményt nem ér el.  

10. A megfelelő tengelyvonal beállítását követően az L3, L4 zöld visszajelző LEDeknek 
világítani kell, az L1, L2 piros visszajelző LEDeknek kikapcsolva kell lennie, a 
zümmer nem szólhat. 

11. Az aktuális telepítési környezettől függően, a következő pontban foglaltak 
szerint állítsa be a kívánt érzékenységet. 

12. Energiatakarékossági szempontból kapcsolja ki a LED visszajelzőket és a 
zümmert. 

13. Helyezze fel az érzékelők fedelét. 

Az érzékelő érzékenységének beállítása 

Műszaki adatok 

Az érzékelő méretei és szerelékei 

Hibakeresés és javítás 

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 



 


