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4.  NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ  

4.1  Nastavení a testování 
 
Přijímač (RX) bariéry Manta je vybaven integrovaným nastavovacím nástrojem, což je velice 
důležité pro zjednodušení instalace a periodické kontroly. 
 

4.1.1  Nastavení Vysíla če  
• Uvoln ěte tři šrouby krytu a poté otev řete hlavu vysíla če.  
• Zkontrolujte napájecí napětí DC (13.8V ) na pinu 1 a 2 svorkovnice MS2 (obr. 8). 
• Vyberte jeden z 16-ti modulačních kanálů pomocí hexadecimálního přepínače (0 až F). 

Pro zvýšení odolnosti bariér proti rušení je vhodné pro každý pár zvolit jiný modulační 
kanál. Volba různých kanálů nemá vliv na schopnost detekce bariéry.  

• Poznámka : pokud jeden z přijímačů RX přijímá signál z vlastního vysílače a druhý rušivý 
signál z jiného vysílače (například v důsledku odrazů), je nutné oba vysílače 
synchronizovat, výběrem jednoho jako Master a druhého jako Slave. V tomto případě je 
modulační kanál vysílače Slave stejný, jako kanál, který je vybrán na vysílači Master bez 
ohledu na nastavení kanálu na vysílači Slave. 

• Adresace vysílačů se provádí pomocí otočných přepínačů SW2 a SW3. 
• Adresa vysílače TX může být v rozsahu od 01 do 99 (00 je adresa 100), přepínač SW3 

(jednotky adresy) a SW2 (desítky adresy). 
 

4.1.2  Nastavení P řijíma če  
• Uvolněte tři šrouby krytu a poté otevřete hlavu přijímače.  
• Zkontrolujte napájecí napětí DC (13.8V ) na pinu 1 a 2 svorkovnice MS2 (obr. 9). 
 
a. Ujistěte se, že je aktivní tamper kontakt S2  (výstup rozpojen)  
 

b. Přepněte “funkční přepínač” SW1 do pozic 1 . Tím se aktivuje fáze sladění vysílače TX s 
přijímačem RX.  
 

c. Stiskněte tlačítko S3. Po této operaci bariéra získává úroveň signálu a po několika vteřinách 
zastaví automatické řízení zisku signálu, v tomto stavu bzučák BZ1 generuje pulzní tón. To 
znamená, že přijímač obdržel od vysílače signál ve správné pracovní úrovni.  
 

d. Povolte šrouby držáku přijímače a pohybujte s ním vodorovně (horizontálně) pro nalezení 
maximálního přijímaného signálu. 
 

e. Pokud se během seřizování pulzní frekvence bzučáku zvyšuje, to znamená, že úroveň 
přijímaného signálu vzrostla ve srovnání s úrovní předchozí. Stiskněte tlačítko S3 znovu a 
pokud bude pulzní frekvence přijímaného signál nižší, pohybujte hlavou přijímače ve stejném 
směru. Pokud se při seřizování pulzní frekvence bzučáku snižuje, to znamená, že přijímaný 
signál je nižší než původní, je třeba se vrátit zpět na původní pozici a hledat nejlepší úroveň 
přijímaného signálu. Pokud není nalezena nova maximální úroveň přijímaného signálu, 
znamená to, že tato pozice hlavy přijímače je nejlepší z pozic předchozích. 



  CIAS Elettronica S.r.l. ABBAS, a.s. verze. 1.2  

Instala ční manuál  Strana 17 z 25 MANTA 50 – 80  

 

f. Povolte šrouby držáku vysílače a najděte nejlepší horizontální pozici vysílače pro nejsilnější 
přijímaný signál na straně přijímače. Postupujte stejně jako v předchozím bodě “e”. Nahrazení 
stisknutí tlačítka S3 na straně vysílače můžete provést přerušením paprsku rukou před hlavou 
vysílače. 
 

g. Jakmile naleznete nejlepší pozice hlav přijímače I vysílače pro příjem nejsilnějšího signálu, 
zajistěte šrouby držáků pro horizontální pohyb.  

 

h. Povolte šrouby držáku přijímače pro vertikální pohyb a natočte hlavu mírně nahoru. Stiskněte 
tlačítko S3 a pomalu naklánějte hlavu přijímače směrem dolů pro nalezení nejsilnějšího 
signálu jako v bodě “e”. 

 

i. Povolte šrouby držáku vysílače pro vertikální pohyb a opakujte nastavení jako v předchozím 
bodě “h”. Jakmile bude dosaženo nejlepšího vertikálního nastavení (nejlepší přijímaný signál), 
zajistěte šrouby držáků u přijímače I vysílače pro vertikální pohyb. 

 

j. Přepněte funkční přepínač SW1 do pozice 2 , přesvědčte se, že během této operace není nic 
v mikrovlnném detekčním poli. Například aby se mezi vysílačem a přijímačem nepohybovali 
lidé. 
Uvědomte si, že tento úkon je velice důležitý, protože bariéra načítá modulaci kanálu, 
hodnotu a úroveň mikrovlnného signálu. Rušení mikrovlnného signálu v tomto okamžiku 
bude nekorektní pro správné “spárování” a tudíž bariéra v budoucnu může být nestabilní a 
bezpečná z hlediska detekce. 
Po stisknutí tlačítka S3 se rozsvítí LED diody D8 a D9. Seřazení bariéry je ukončeno po 
několika vteřinách po stisknutí tlačítka S3. Pokud je modulační kanál a přijímaný signál v 
pořádku, LED 8 a 9 se vypnou a bzučák zapípá. Počet pípnutí ukazuje kvalitu nastavení a 
spárování. 
Následující tabulka ukazuje vztah mezi počtem pípnutí a kvalitou nastavení: 
1 pípnutí   = Vynikající  
2 pípnutí   = Dobrá 
3 pípnutí   = Špatná  
4 pípnutí   =  Nedostate čná 
5 nebo vice pípnutí = Nenastaveno 

Pokud je kvalita nastavení špatná nebo nedostatečná, zopakujte proces nastavení bariéry a 
ověřte, že v detekčním prostoru není žádný předmět nebo člověk.  

 

k. Přepněte funk ční přepínač SW 1 do pozice 3. V této pozici je možné nastavit prahové 
úrovn ě před-poplachu . Dvě před-poplachové úrovně jsou nastaveny nad a pod klidovou 
úrovní bariéry. Proces analýzy je spuštěn, pokud je překročena jedna z úrovní. Pokud bude 
signál narušení mezi hodnotami před-poplachu a poplachu nepřetržitě 40 vteřin, dojde k 
vyhlášení poplachu. 
Pro zjištění aktuálně nastavených hodnot postupujte následovně: 
• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).           

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 15 ). Snížení hodnot zvyšuje 
citlivost a citlivé rozměry detekčního pole.  

 Pro změnu aktuálních hodnot použijte přepínače SW3 a SW2 a nastavenou hodnotu potvrďte 
 tlačítkem S3. Nižší hodnoty zvyšují citlivost bariéry a naopak. 
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l. Přepněte funk ční přepínač SW1 do pozice 4 . V této pozici se nastavují prahové hodnoty 

poplachu  a aktivuje se funkce walktest  – pochůzkový test. Dvě poplachové úrovně jsou 
nastaveny nad a pod klidovou úrovní bariéry. Hodnoty jsou vyšší než hodnoty před-poplachu 
a používají se k vyhodnocení na konci procesu analýzy, pokud je hodnota pole zásadně 
změněna a překračuje nastavené hodnoty, dojde k vyhlášení poplachu.  

Pro přečtení prahových hodnot poplachu postupujte následovně: 
• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).            

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 30 ).  
Snížení hodnot zvyšuje citlivost a citlivé rozměry detekčního pole.  

Pro změnu aktuálních hodnot použijte přepínače SW3 a SW2 a nastavenou hodnotu potvrďte 
tlačítkem S3. Nižší hodnoty zvyšují citlivost bariéry a naopak.  
Během této fáze (SW1 v pozici 4 ) je možné provádět test ch ůzí (walktest) . Bariéra pracuje s 
nastavenými hodnotami prahových hodnot a jakoukoliv změnu detekčního mikrovlnného pole 
(například pohybující se narušitel), signalizuje pomocí integrovaného piezo-bzučáku. Pokud se 
frekvence piezo-bzučáku zvyšuje, znamená to, že narušitel pronikl hlouběji doprostřed 
detekčního pole.  
Pokud je zvuk piezo-bzučáku kontinuální, znamená to, že je detekován poplach. Díky této 
funkci je možné provádět fyzické testy v chráněném prostoru a znát přesné reakce bariéry na 
různé typy narušení a dle požadavků bariéru nastavit.  
 

m. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 5 . V této pozici se nastavují hodnoty pro detekci 
zamaskování bariéry . Dvě úrovně antimaskingu jsou nad a pod absolutní hodnotou pole 
(VRAG) získanou během fáze nastavení 2 (informace v bodu j). Jsou používány pro zjištění, 
zda jsou změny v detekčním poli dost velké. Silná vrstva sněhu může způsobovat podobné 
změny, jako když se někdo pokouší bariéru zamaskovat, tento rozdíl detekuje funkce 
antimasking.   

Pro přečtení prahových hodnot antimaskingu postupujte následovně: 
• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).     

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 60 ). 
Snížení hodnot zvyšuje citlivost a citlivé rozměry detekčního pole.  

Pro změnu aktuálních hodnot použijte přepínače SW3 a SW2 a nastavenou hodnotu potvrďte 
 tlačítkem S3. Nižší hodnoty zvyšují citlivost bariéry a naopak. 

 

n. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 6 . Aktivuje se nastavení horní  před-poplachové 
úrovn ě. Během nastavení v bodě k, jsou nastaveny obě prahové úrovně před-poplachu na 
stejnou úroveň. Zvýšením hodnoty prahové úrovně “vyššího” p řed-poplachu  , je možné 
aktivovat Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD)  systém. Tento jedinečný systém 
integrovaný v bariéře Manta, umožňuje filtrovat, nebo zcela eliminovat, signály generované z 
pohybujících se předmětů na obou stranách ochranného paprsku. Například: špatně 
upevněné ploty nebo pohybující se keře. Výsledný mikrovlnný paprsek má elipsoidní tvar.   
Pro zjištění aktuálně nastavených hodnot postupujte následovně: 

• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).     

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 15 ), stejná jako v bodě k.  
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Zvýšení horní před-poplachové úrovně snižuje “boční” citlivost a detekční šířku mikrovlnného 
paprsku.  
Chcete-li změnit aktuální hodnotu a snížit boční citlivost, zvolte pomocí přepínačů SW2 a SW3 
vyšší hodnotu a potvrďte tlačítkem S3. 

 

o. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 7 . Aktivuje se nastavení horní poplachové 
úrovn ě. Jak je popsáno v předchozím bodě “n”, pro aktivaci funkce Fuzzy Side Target 
Discrimination (FSTD) system, je nezbytné zvýšit i hranici horní úrovně poplachu (obvykle o 
stejnou hodnotu jako v předchozím bodě n).      

Pro zjištění aktuálně nastavených hodnot postupujte následovně: 
• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).     

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 30 ). 
Zvýšení horní před-poplachové úrovně snižuje “boční” citlivost a detekční šířku mikrovlnného 
paprsku.  

Chcete-li změnit aktuální hodnotu a snížit boční citlivost, zvolte pomocí přepínačů SW2 a SW3 
vyšší hodnotu a potvrďte tlačítkem S3. 
 

p. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 8 . Je aktivována funkce nastavení adresy  
mikrovlnné bariéry. Pro komunikaci dle standardu RS 485 se nastavuje jedinečná adresa pro 
každý přijímač na sběrnici. To umožňuje komunikovat se všemi prvky na jedné sběrnici. 

Pro zjištění aktuální nastavené adresy přijímače postupujte následovně: 
• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).     

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 99. Hodnota 00 na přepínačích znamená bariéru s 
adresou 100 toto je I defaultní hodnota, která se automaticky nastaví po resetování bariéry 
do továrního nastavení.   
Pro změnu adresy použijte přepínače SW2 a SW3 a nastavení potvrďte tlačítkem S3. 

 

q. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 9 . Je aktivována funkce monitor threshold . Dvě 
tyto prahové hodnoty jsou nastaveny nad a pod klidovou hodnotou detekčního pole. Pokud 
budou tyto hodnoty překročeny, dojde k záznamu grafického průběhi narušení do paměti 
historie, která se nazývá Monitor.  
Pro zjištění aktuálních nastavených hodnot postupujte následovně: 

• Otáčejte přepínačem SW2 (pro nastavení desítkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D9). 
• Otáčejte přepínačem SW3 (pro nastavení jednotkových hodnot) do té doby, dokud se 
nerozsvítí LED (D8).     

Přečtené hodnoty budou mezi 01 a 80 (defaultní hodnota je 15 ). Nastavení nižší hodnoty 
má za následek zaznamenání průběhu signálu do paměti I při nižší úrovni narušení 
(rychlejší zaplnění paměti a přepsání nejstarších událostí). 

Chcete-li změnit aktuální hodnotu zvýšit citlivost (slabší signál) nastavte pomocí přepínačů 
SW3 a SW2 nižší hodnotu a potvrďte jí tlačítkem S3, pro snížení citlivosti nastavte vyšší 
hodnoty.  
 

r. Přetočte funk ční přepínač SW1 do pozice 0 a stiskněte tlačítko S3. Tato operace uloží 
parametry nastavené v předchozích krocích a přepne bariéru do provozního režimu. 
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4.2  Nastavení a testování pomocí softwaru 
Ve spojení PC a programů MWATEST nebo WAVE-TEST CIAS můžete nastavovat parametry 
bariéry, včetně analogových úrovní a přijímaného signálu. Další možnosti sw jsou stahování 
historie a vzdálená správa. Připojení a práce se sw je popsána v manuálech programů.   

              
 

 


