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Instrukcja instalacji i programowania 
 



1. Charakterystyka ogólna 

NVX80 to dualny czujnik z antymaskingiem podczerwieni i mikrofalowym przeznaczony do zastosowa  
zewn trznych oraz przemys owych. Czujnik ten mo e pracowa  w dwóch trybach - standardowym i adresowalnym. 
W Trybie standardowym czujnik mo e by  pod czony do dowolnej centrali alarmowej poprzez 3 niezale ne wyj cia 
(1 wyj cie przeka nikowe NO/NC oraz 2 wyj cia NC na przeka nikach pó przewodnikowych). Instalator mo e 
programowo przypisa  funkcje poszczególnym wyj ciom. W trybie adresowalnym czujnik mo e wspó pracowa  z 
central  EVO192 pod czony do magistrali cyfrowej - w takim przypadku wszystkie parametry pracy czujnika mog  
zosta  zaprogramowane za pomoc  komputera pod czonego do centrali lokalnie lub zdalnie. 

Parametry pracy czujnika mo na zaprogramowa  za pomoc  przycisków i kolorowego wy wietlacza OLED na 
panelu frontowym. Oprócz wy wietlania menu programowania wy wietlacz ten mo e równie  sygnalizowa  stan 
czujnika (alarm, sabota , antymasking, usterka etc.), wy wietlacz mo e te  w trybie normalnej pracy pozostawa  
wy czony. 

Czujnik NVX80 wyposa ony jest w trzy detektory PIR typu Quad, tor detektora mikrofalowego oraz zestaw 
nadawczych i odbiorczych diod IR s cych do kontroli przezroczysto ci soczewki. Detekcja ruchu w strefie dalekiej 
i po redniej dokonywana jest poprzez dwa detektory PIR oraz detektor mikrofalowy, obszar bezpo rednio pod 
czujnikiem (strefa podej cia) nadzorowany jest przez niezale ny detektor PIR. Czu  ka dego z tych detektorów 
oraz czu  detekcji antymaskingu mo e by  niezale nie regulowana poprzez menu programowania czujnika. 
Oprócz antymaskingu podczerwieni czujnik posiada równie  funkcj  antymaskingu mikrofalowego która umo liwia 
detekcj  i sygnalizacj  pojawienia si  niepo danego obiektu w bliskiej odleg ci od czujnika. 

 



2. Pole detekcji 

 



3. Wybór miejsca monta u 

• Czujnik mo e by  zainstalowany na cianie lub na s upie. Je li czujnik nie znajduje si  pod dachem zalecane jest 
ycie dedykowanego daszka (wyposa enie dodatkowe) 

• Ze wzgl du na mo liwo  wzajemnych zak óce  nale y unika  montowania dwóch lub wi cej czujników NVX80 
blisko siebie - zalecana minimalna odleg  pomi dzy czujnikami to oko o 15m 

• Nie nale y montowa  czujnika nad gzymsami i pó kami 
• W promieniu 2m od czujnika nie powinno by adnych obiektów mog cych powodowa  zadzia anie antymaskingu 

mikrofalowego 
• W miar  mo liwo ci czujnik nale y montowa  w takim miejscu, aby nie by  nara ony na 

bezpo rednie o wietlenie przez s ce 
• W pobli u czujnika nie powinno by róde  ciep a takich jak np. reflektory halogenowe 

 



4. Monta  i pod czenie 

• Odkr rubk  blokuj  na dole czujnika i otwórz obudow  ci gn c podstaw  czujnika w dó  
• Wy am za lepki otworów przeznaczonych dla rub mocuj cych 
• Prze  przewód przez prostok tny otwór w tylnej ciance podstawy czujnika 
• Za pomoc  odpowiednich wkr tów lub ko ków rozporowych przykr  podstaw  czujnika do ciany 
• Pami taj o wkr ceniu dodatkowej rubki do otworu w za lepce czujnika sabota owego 

wykrywaj cego oderwanie czujnika od ciany 
• Pod cz poszczególne y przewodów do odpowiednich zacisków na listwie zaciskowej 
• Za  korpus czujnika na podstaw  i przesu  go do oporu w dó  
• Pod cz zasilanie - po zako czeniu inicjalizacji czujnik wejdzie w tryb programowania i pozostanie w nim 

dopóki nie dokr cisz ruby blokuj cej obudow  
• Za pomoc  przycisków i wy wietlacza OLED zaprogramuj parametry pracy czujnika 
• Po zako czeniu programowania dokr rub  blokuj  - czujnik przejdzie do trybu normalnej pracy i 

równocze nie ulegnie zamkni ciu jego obwód sabota owy 
 
 
 
Opis zacisków czujnika: 

 



5. Programowanie czujnika 

Wszystkie ustawienia czujnika definiowane s  programowo - nie ma potrzeby przestawiania jakichkolwiek zworek lub 
mikroprze czników. Programowanie czujnika mo na wykona  na dwa sposoby: poprzez u ycie przycisków i 
wy wietlacza OLED na panelu czo owym czujnika oraz zdalnie za pomoc  komputera - ten drugi sposób mo liwy jest 
tylko wtedy gdy czujnik pracuje w trybie adresowalnym pod czony do magistrali cyfrowej centrali EVO192. 

Wej cie do menu programowania odbywa si  poprzez odkr cenie ruby blokuj cej obudow , równocze nie jej 
odkr cenie powoduje zadzia anie czujnika sabota owego, dzi ki czemu nie jest mo liwe przeprogramowanie czujnika 
bez wywo ania alarmu sabota owego. 

 
 
 

W chwili powstawania tej instrukcji menu czujnika dost pne jest tylko w j zyku angielskim, jednak e w nied ugim 
czasie zostanie ono przet umaczone na j zyk polski. 

 



6. Menu programowania 

 



Outputs i Wall Tamper 

Czujnik NVX80 posiada trzy wyj cia oraz wej cie w cznika sabota owego reaguj cego na oderwanie czujnika od 
ciany. W trybie adresowalnym te trzy wyj cia oraz wej cie sabota owe mog  by  widziane jako oddzielne linie 

alarmowe w systemie. Menu programowania (OUTPUTS) umo liwia swobodne przypisanie funkcji dla ka dego 
wyj cia oddzielnie oraz w czenie lub wy czenie wej cia sabota u na oderwanie od ciany (WALL TAMPER). 
Poni sza tabela przedstawia fabryczne przypisanie funkcji do wyj . 

 

 

 

 

 

 



Czujnik NVX80 posiad bardzo wysok  zdolno  do wykrywania prób jego zamaskowania. Po czone technologie 
antymaskingu podczerwieni i mikrofalowego wykrywaj  wszelkie próby unieruchomienia czujnika z u yciem wszelkich 
mo liwych materia ów, zarówno farb w sprayu, lakieru bezbarwnego, folii aluminiowej jak i wielu innych, mo e równie  
wykrywa  ruch niepo danych obiektów w bezpo redniej blisko ci czujnika. Oprócz tego czujnik mo e wykrywa  i 
sygnalizowa  fakt zabrudzenia soczewki (pogorszenia jej przezroczysto ci o 50%). 

Antymasking podczerwony wykrywa obiekty znajduj ce si  w odleg ci 0   30mm od czujnika, po up ywie 3   5 
sekund od wykrycia obiektu na wy wietlaczu pojawia si  niebieska ramka sygnalizuj ca zamaskowanie czujnika. 
Alarm antymaskingu generowany jest z zaprogramowanym opó nieniem. Je li soczewka zostanie zas oni ta, a 
nast pnie ods oni ta przed up ywem zaprogramowanego czasu, alarm nie zostanie wyzwolony, dzi ki czemu nie 
wyst puj  alarmy wywo ane przypadkowym chwilowym zas oni ciem czujnika. 

 

Antymasking mikrofalowy wykrywa ruch obiektów w odleg ci 0,5   2m od czujnika. Alarm antymaskingu mo e 
zosta  wyzwolony tylko wtedy, gdy do 10 minut przed wykryciem obiektu w pobli u czujnika nast pi a normalna 
detekcja ruchu (alarm). Po wykryciu ruchu w pobli u czujnika pojawi si  na wy wietlaczu zielona ramka (prealarm 
antymaskingu MW). Je li od tej chwili w ci gu 90 sekund nie nast pi normalna detekcja ruchu wygenerowany zostanie 
alarm antymaskingu. Prealarm i alarm antymaskingu zostaje skasowany po pi ciokrotnej normalnej detekcji ruchu 
soczewk  g ówn . 

Anti-Masking 



Przy instalacji czujnika na wysoko ci 2,5   3,5m zasi g detekcji w podczerwieni wynosi do 17m przy k cie 
widzenia 90°. Obszar strefy podej cia to pó okr g o promieniu oko o 2m. Je li zostanie w czona funkcja 
odporno ci na zwierz ta strefa podej cia zostaje wy czona. 

Czu  detektora mikrofalowego przek ada si  bezpo rednio na zasi g detekcji. Zakres regulacji czu ci 
detektora mikrofalowego odpowiada zasi gowi detekcji 10  19m. 

 

Detektor podczerwieni z niezale  stref  podej cia 

Detektor mikrofalowy 



7. Sygnalizacja zdarze  

Ka dej reakcji czujnika towarzyszy pojawienie si  na wy wietlaczu okre lonej ikony. W trybie pracy 
wy wietlacz mo e by  wy czony. Wy wietlacz sygnalizuje zarówno alarmy jak i prealarmy, czyli wykrycie 
ruchu przez jeden z detektorów (PIR lub MW). Je li w ci gu 16 sekund od wyst pienia prealarmu ruch 
zostanie wykryty przez drugi detektor nast puje alarm w ciwy. 

Alarmy i prealarmy 



 
 
 

8. Aktualizacja oprogramowania sprz towego (firmware) 

W czujniku NVX80 znajduje si  specjalne z cze przeznaczone do pod czenia interfejsu 307USB. Za po rednictwem 
tego interfejsu mo na dokona  aktualizacji oprogramowania sprz towego czujnika. W tym celu nale y poda  zasilanie 
do czujnika wyjmuj c kostk  zaciskow  z tylnej cz ci obudowy czujnika i zak adaj c j  bezpo rednio na bolce 
pod czeniowe (rysunek poni ej) oraz pod czy  interfejs 307USB do czteropinowego z cza. Aktualizacji 
oprogramowania dokonuje si  w taki sam sposób jak wszystkich innych urz dze  Paradox za pomoc  programu 
Paradox InField Programmer. 

 


