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1 POPIS 

1.1 Popis produktu 

 
Murena je venkovní mikrovlnný detektor s objemovou detekcí, založenou na Dopplerově 
jevu s digitálním zpracováním signálu. 
Velikost a tvar detekční oblasti je vhodný pro ochranu oblastí zcela bez překážek, 
nepravidelných ploch nebo prostoru s pevnými (trvalými) překážkami.  
 
 
Murena je k dispozici v následujících verzích: 

- Murena 
- Murena Plus 
- Murena C (Curtain) 
- Murena Plus C 
- Murena Plus 24 

 
 
Murena může být použita jako typ vějíř v otevřených prostorách nebo jako typ záclona pro 
ochranu fasád budov. Při použití typu Curtain (záclona) je důležité, aby v chráněném 
prostoru nebyli žádné záhyby nebo výstupky, které by umožňovali narušiteli rychle 
proniknout přes úzký detekční mikrovlnný paprsek. 
Murena Curtain může být instalována svisle nad vstupem, který je nutné chránit. Pro 
správnou funkci, je kromě instalace výše popsanou metodou nutné, nastavit hodnotu 
maximální vzdálenosti na hodnotu nižší nebo rovnu výšce zařízení nad zemí. 
Rozhraní mezi mikrovlnným vysílačem-přijímačem je navrženo pomocí speciálního obvodu, 
který generuje modulační signál na vysílači a demodulace a před-zesílení signálu získává 
pomocí dvou samostatných kanálů. 
Tento speciální obvod spojuje novou koncepci MW vysílač-přijímač a umožňuje mnohem 
lepší odstup signál/šum, a to zejména na velmi nízkých frekvencích, které jsou detekovány 
při pomalých pohybech v detekčním poli. Tato technologie razantně snižuje rozdíl v citlivosti 
mezi podélnými a příčnými pohyby v detekčním poli, který je znatelný u většiny detektorů 
typu Doppler. 
Tento signál je následně zpracován a po zesílení digitalizován pomocí analogově/digitálního 
převodníku. Digitalizovaný signál zpracovává mikroprocesor, který analyzuje v reálném 
čase předpokládaný vývoj situace. Pomocí vhodných algoritmů je možné merit vzdálenost a 
velikost objektu, který se pohybuje v detekčním poli, analýzu všech obdržených dat provádí 
Fuzzy logika. 
Tento způsob vyhodnocení znamená, že většina problémů způsobených vnějším 
prostředím na mono-statických mikrovlnných snímačích (vysílač a přijímač je umístěn v 
jedné hlavě) bude vyřešena. 
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Mikroprocesor také vyhodnocuje provozní stav mikrovlnných prvků, detekci poruchových 
stavů a detekci zamaskování detektoru. Detektor má k dispozici kompletní diagnostiku 
všech obvodů, která indikuje poruchy pomocí speciálního poruchového výstupu.  
Na detektoru je možné provádět vzdálené funkční testy pro ověření správné funkce 
detektoru.  
V detektoru je možné nastavit minimální dosah pro odstranění signálů tvořených malými 
objekty v blízkosti detektoru a maximální dosah detektoru pro nastavení přesného dosahu 
detektoru. Například, pokud bude nastavena maximální detekční vzdálenost 8m, tak signál, 
který vytvoří člověk ve vzdálenosti 10m nebude bran v potaz pro analýzu a generování 
poplachové události.  
 
 
 
 

1.2 Blokové schéma 

Blokové schema ukazuje základní funkcionalitu detektorů Murena. 
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Obr. 1 Blokové schema detektoru Murena 
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2 INSTALACE 

2.1 Úvodní informace 

Detektor Murena je určen pro provoz ve venkovním prostředí, a proto je dodáván ve 
voděodolném krytu, který obsahuje kompletní elektroniku a svorkovnice. Tento kryt je 
vybaven držákem, který umožňuje instalaci vhodnou konzoli na zeď nebo na sloupek. 
Kabely jsou do krytu přivedeny přes vodotěsné průchodky. 
 

 
Figure 1 

2.2 Příslušenství 

K detektoru Murena je k dispozici následující příslušenství: 
 

 Konzole na zeď  10 cm. 

 Konzole na zeď  30 cm. 

 Konzole na zeď   40 cm 

 Konzole na sloupek  10 cm. 

 Murena-RS kšilt proti dešti se zadním krytem 

 Převodník RS-485/USB “Kit USB” 

 Nastavovací Software “Wave Test2” 
 
Kšilt proti dešti se zadním krytem je nutné použít vždy, když není Murena chráněna před 
deštěm, aby nedocházelo ke stékání kapek po přední straně detektoru. Ve všech ostatních 
případech je déšť eliminován pomocí speciálního filtru (FRF Fuzzy Rain Filter) , který 
umožňuje stabilní provoz a zabraňuje falešným poplachům I v případě silných dešťů. 
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2.3 Místo instalace 

Detektor Murena nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu chráněného prostoru díky 
Dopplerovu principu, se kterým pracuje. Naopak je možné Murenu použít tam, kde budou 
podmínky jiným detektorům vytvářet nepřekonatelné podmínky pro stabilní detekci.  
Detektor může být využit pro pokrytí tzv. “mrtvých zón” mikrovlnných bariér, tam kde není 
možné vyřešit tuto situaci překrytím nebo křížením úseků. Další instalace, kde je možné 
vhodně využít detektor Murena, jsou fasády budov, balkóny a terasy. Ujistěte se, že držáky 
jsou pevně uchyceny ke zdi nebo stropu a detektor není vystaven přímému dešti (v 
opačném případě použijte příslušenství “kšilt + zadní kryt”), že detektor není namířen přímo 
do zářivkových světel a že není umístěn před ventilátor s kovovými lopatkami, které mohou 
generovat nežádoucí rušivé signály.  
Murena může pracovat ve spojení se všemi bariérami CIAS (Minermo, Ermusa, Ermo) bez 
zvláštních opatření, aniž by byl ovlivněn provoz detektoru nebo bariér a to nezávisle na tom, 
zda je Murena instalována u přijímače nebo vysílače.  

2.4 Rozměry a tvar detekčního pole 

Velikost detekčního pole je asymetrická s horizontální detekcí laloku přibližně 90° a 
vertikální detekcí laloku přibližně 40°. Tvar detekčních laloků je na obrázku 2. 
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Obrázek 2 
Při použití výchozích parametrů, je navržena instalační výška pro Murena a Murena Plus, v 
režimu vějíř, od 1 do 2 m. 
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Velikost detekčního pole Murena Plus Curtain (“záclona”) je 90° ve vertikální rovině a 15° v 
horizontální rovině. Rozměry detekčních laloků jsou uvedeny na následujícím obrázku: 
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Při použití výchozích parametrů, je navržena instalační výška pro Murena Curtain od 2,5 do 
4 m. 
 
Velikost detekčního pole Murena Plus 24 je 45° v horizontální rovině a 18° ve vertikální 
rovině. Rozměry detekčních laloků jsou uvedeny na následujícím obrázku: 
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Při použití výchozích parametrů, je navržena instalační výška pro Murena Plus 24, v režimu 
vějíř, od 1 do 2 m. 
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3 ZAPOJENÍ 

3.1 Svorkovnice, Konektory a Funkce obvodů 
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Obrázek 3. Rozmístění komponent na desce detektoru Murena 
 

Následující tabulka  funkcí jednotlivých svorkovnic a přepínačů detektoru Murena 
 

SVORKOVNICE  MS1 

Term Symbol Funkce 

   1   AL Poplachový relé kontakt (C) 

   2   AL Poplachový relé kontakt (NC) 

   3   TMP Tamper relé kontakt (C) 

   4   TMP Tamper relé kontakt (NC) 

   5   FLT Poruchový relé kontakt (C) 

   6   FLT Poruchový relé kontakt (NC) 

   7   STBY Stand-by příkazový vstup (N.O. proti GND) 

   8   TST Test příkazový vstup (N.O. proti GND) 

  9   GND Výstup GND (zem) 

  10   SYNC Synchronizační Výstup/Vstup, pro Master/Slave 

 

SVORKOVNICE  MS2 

Term. Symbol Funkce 

1 13,8V Napájecí napětí (+13,8 V ) 

2 GND Napájecí napětí pro detektor a pro Data (0 V ) 

3 LH +RS 485  Data Line High 

4 LO - RS 485  Data Line Low 
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KONEKTOR  J2 
10 pin konektor pro lokální připojení PC (WAVE-TEST2) 

Term Symbol Funkce 

1-2-4-
6-8-10 

N.C. Nezapojeno 

3 +13,8 Napájecí napětí (13,8 V ) pro převodník RS-485/232 

5 LO - RS 485  Data Line Low 

7 LH +RS 485  Data Line High 

9 GND Ground (0V – zem) 

 
 

PŘEPÍNAČ SW 4 

N° Symbol Funkce Default 

1-2-3 SW4 Rezerva (nepoužívat) OFF 

4 SW4 
Zakončení (terminace) sériové linky (terminace 
není použita ve výchozím nastavení) 

OFF 

 
 

LED 

N° Symbol Funkce Default 

7 DL7 Poplach indikace  OFF 

8 DL8 Tamper indikace a nastavení OFF 

9 DL9 Chyba indikace a nastavení OFF 

1 DL1 Dynamická funkce zobrazení OFF 

2 DL2 Dynamická funkce zobrazení OFF 

3 DL3 Dynamická funkce zobrazení OFF 

4 DL4 Dynamická funkce zobrazení OFF 

5 DL5 Dynamická funkce zobrazení OFF 

6 DL6 Dynamická funkce zobrazení OFF 

 
 

FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ SW1 

N° Symbol Funkce 

SW1 FUN Pozice 0 = Pracovní režim. 
Pozice 1 = Instalace 
Pozice 2 = Získání hodnot z detekčního pole. 
Pozice 3 = Čtení/zápis hodnot předpoplachu. 
Pozice 4 = Čtení/zápis hodnot poplachu + Pochůzkový-Test 
Pozice 5 = Čtení/zápis hodnot antimaskingu. 
Pozice 6 = Čtení/zápis minimální vzdálenosti detekce (FSTD) 
Pozice 7 = Čtení/zápis maximální vzdálenosti detekce (FSTD) 
Pozice 8 = Čtení/zápis čísla zařízení na sběrnici. 
Pozice 9 = Čtení/zápis minimální velikost objektu. 
Pozice A = Čtení/zápis maximální velikost objektu. 
Pozice B = Rezerva. 
Pozice C = Rezerva. 
Pozice D = Rezerva. 
Pozice E = Rezerva. 
Pozice F = Rezerva. 
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FUNKČNÍ PŘEPÍNAČE PRO ČTENÍ/ZÁPIS ADRESY DETEKTORU 

N° Symbol Funkce 

SW3 DEV10 10-ti místný přepínač pro čtení a nastavení adresy detektoru 
na sběrnici (Desítky)  

SW2 DEV1 10-ti místný přepínač pro čtení a nastavení adresy detektoru 
na sběrnici (Jednotky) 

 
 

ÚPRAVA/NASTAVENÍ POTVRZOVACÍM TLAČÍTKEM 

N° Symbol Funkce 

1 S1 Aktivace/potvrzení zápisu/potvrzení fáze sladění/nastavení  

 
 

3.2 Připojení napájecího napětí 

Detektor Murena musí mít stejnosměrné napájení při jmenovitém napětí 13.8 V  . 
Propojení detektoru Murena se zdrojem napájecího napětí musí být realizováno vodiči 
odpovídajícího průřezu vypočítaného na základě délky vedení a požadavků na napájení 
detektoru. Pro velmi dlouhé vzdálenosti je doporučená instalace dalšího zdroje. Napájecí 
napětí 13.8V  a GND připojte do svorek 1 a 2 na svorkovnici MS2. Stínění napájecího 
kabelu se připojuje k zemi pouze na straně napájecího zdroje.  

 

3.3 Připojení k zabezpečovací ústředně 

Připojení k zabezpečovací ústředně by mělo být provedeno pomocí stíněného kabelu. 
Detektor Murena je vybaven třemi bezpotenciálovými reléovými výstupy. Tyto relé budou 
aktivovány při vzniku těchto událostí: 

- Poplach 
- Tamper 
- Porucha 

 
V detektoru jsou k dispozici také vstupy pro aktivaci těchto funkcí: 

- Test 
- Stand-by 
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3.3.1 Poplachové kontakty  

Výstupní kontakty jsou statické relé s proudovým zatížením 100mA. 
Pozn.: Poplachový, Tamper a Poruchový kontakt mají sériový odpor 40 ohmů při sepnutém 
stavu. 
 
POPLACHOVÉ RELÉ 
Poplachové relé je aktivováno (rozepnuto) při těchto situacích: pokud je v detekční oblasti 
detekován pohyb a velikost předmětu odpovídá nastavené úrovni, nebo pokud dojde k 
zamaskování detektoru. 
 
TAMPER RELÉ 
Tamper relé je aktivováno (rozepnuto) pokud je otevřen kryt detektoru. 
 
PORUCHOVÉ RELÉ 
Poruchové relé je aktivováno, pokud je napájecí napětí mimo rozsah 11,5Vdc a 14,8Vdc 
nebo je vnitřní teplota detektoru mimo hranice -30°C a 65°C. 
 
Detektor Murena je možné připojit k jakékoliv zabezpečovací ústředně. 
 

3.3.2 Zapojení a aktivace funkce Stand-by 

Pro aktivace funkce stand-by je nutné propojit svorku 7 “STBY” na svorkovnici MS1 na 
svorku GND (zem). 
Pozn. Stand-by funkce neomezuje běžnou funkci detektoru. Pouze zastaví zápis do 

historie událostí a database grafických průběhů Monitorů detektoru. 
 

3.3.3 Zapojení a aktivace funkce Test 

Pro aktivaci funkce Test je nutné propojit svorku 8 “TST” na svorkovnici MS1 na svorku 
GND (zem) po dobu minimálně 10 sec. Detektor Murena provede řadu automatických testů. 
Pokud je test úspěšný, je aktivován poplachový výstup. 
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3.4 Sběrnice RS-485 

Detektor Murena je vybaven rozhraním RS485. Komunikační parametry jsou následující: 
Mode:     Asynchronous 
Speed:    9600 b/s 
Character length:   8 bit 
Parity Check:   None 
Stop Bit:    1 
Sériové spojení mezi detektory a počítačem musí splňovat parametry nízké kapacity (< 70 
pF/m) vhodný kabel je stíněný datový kabel například “Belden9842”. 
Sériové spojení je možné použít pro ověření události (Poplach, Tamper, Porucha) a příjem 
příkazů (Test, Stand-by) z řídící jednotky nebo pro kabelový systém, který podporuje 
protokol C-ONE Bus (IB-System), nebo pro připojení sw Wavetest 2. Tento software 
umožňuje vzdálenou správu všech provozních parametrů, zobrazení všech základních 
parametrů vztahujících se k určitému narušení (signál, vzdálenost, velikost objektu atd.) v 
reálném case a získání historie a sledování událostí uložených v detektoru. 

3.4.1 Zapojení sběrnice RS-485  

Spojení může být typu “Multi-drop” aby bylo možné připojit vice detektorů paralelně na 
stejné sériové lince (konfigurace Bus). Sběrnice RS485 se zapojuje na svorkovnici MS2, 
(RS-485 -) do svorky 4 “L0”, (RS-485 +) do svorky 3 “LH”, zem do svorky 2 “GND”.  
Pro připojení RS485 k PC je nutné použít převodník RS 485/232 pokud má sériový port 
RS232 nebo převodník RS485/USB pokud má USB port. 
 

 Zapojení kabelu pro připojení detektoru 
k P.C. s WAVE TEST 2 SW 

Svorkovnice 
 MS2 

25 pin 
konektor 
(typ D) 

převodníku 
RS485/232 

RS485/USB 
převodník 

 

  

N° N° N° Symbol Funkce 

1 12  +13,8 Napájecí napětí (13,8 V ) pro převodník 485/232 

2 9  1 GND Napájecí napětí pro data a pro převodník 485/232 

3 10 2 LH 485 Data Line High (+) pro RS 485 

4 11 3 LO 485 Data Line Low (-) pro RS 485 
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4 NASTAVENÍ A OVĚŘENÍ 

4.1 Kalibrace a ověření na detektoru 

Detektor Murena má vestavěný systém pro nastavení a čtení provozních parametrů, což 
zjednodušuje instalaci a pravidelnou údržbu, bez potřeby jakéhokoli zvláštního zkušebního 
zařízení. 

4.1.1 Nastavení detektoru 

Pro odstranění předního krytu uvolněte čtyři šrouby a sundejte kryt, tím dojde k aktivaci 
tamper kontaktu detektoru.  
Připojte napájecí napětí (13.8 Vdc) na svorky 1 a 2 ve svorkovnici MS2 (obr.3) 
 
Chcete-li nastavit provozní parametry bez použití zkušebního zařízení, postupujte takto: 
 

a) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 1. tato volba aktivuje instalační fázi 
detektoru Murena.  
Led DL1DL6 zobrazí úroveň signálu, při absenci pohybu, zobrazují rušivý signál 
okolí. 
 

b) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 2,  

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) do pozice 0 a 
zajistěte, že se během této operace nevyskytují před detektorem a v detekčním poli 
žádné překážky nebo osoby, aby detektor načetl přesné hodnoty detekčního pole. 
Poté stiskněte tlačítko S1 pro načtení hodnot detekčního pole, potvrzení přijetí 
správných hodnot signalizují LED DL8 a DL9. 
 

c) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 3, je možné číst nebo upravovat hodnoty 
Před-poplachu. Pokud detekovaný objekt překročí nastavenou hodnotu před-
poplachu, detektor spouští Fuzzy analýzu. 
Led DL1DL6 zobrazí nastavenou velikost detekovaného předmětu, 3 led zobrazují 
50% maximální možné velikosti (velikost průměrného člověka je ekvivalentem 
hodnoty 50). 
Čtení hodnot Před-poplachu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99, tovární 
hodnota je 20 pro Murena, Murena Plus, Murena  24. 
15-30 pro Murena Plus Curtain (záclona).  
10-15 pro Murena Plus Curtain (záclona) instalovanou jako “Sprcha”. 

Změna hodnot Před-poplachu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 

 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot.   
Pro zvýšení citlivosti je nutné nastavit nižší hodnoty doporučené minimum je 5. 
Při normálním provozu nesmí být hodnota Před-poplachu vyšší než minimální 
hodnota velikosti objektu.  
 

Pozn.: Hodnota před-poplachu musí být menší nebo rovna hodnotě minimální 
velikosti objektu. 
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d) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 4, je možné číst nebo měnit Poplachové 

hodnoty. Poplachové úrovně se využívá k určení, zda na konci procesu analýzy je 
signál dostatečně velký pro generování poplachu. 
Čtení hodnot poplachu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99 (tovární 
hodnota je 50).  

Změna hodnot poplachu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 

 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot. 
Pro zvýšení citlivosti nastavte nižší hodnotu poplachu. Chcete-li snížit citlivost, 
nastavte vyšší hodnotu poplachu.  

Během nastavovací fáze (SW1 v Pozici 4) je možné využít funkci Walk-Test 
(pochůzkový test). Každé narušení detekčního pole, které přesahuje nastavené 
hodnoty, aktivuje, piezo bzučák přerušovaným tónem, LED DL1DL6 bude 
indikovat úroveň narušení. Při překročení nastavené úrovně poplachu bude, piezo 
bzučák generovat kontinuální zvuk a bude svítit všech 6 LED DL1 až DL6.   

 
e) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 5, je možné číst nebo měnit Horní a 

Spodní maskovací úroveň. Maskovací úrovně jsou nastaveny nad a pod hodnotami 
detekčního pole a byly uloženy během fáze akvizice (pozice 2 na přepínači SW1 – 
bod b).  
Čtení hodnot maskingu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99 (tovární 
hodnota je 20).  

Změna hodnot maskingu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 

 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot. 
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f) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 6, je možné číst nebo měnit Minimální 
dosah (SR-FTD Short Range Fuzzy Target Discrimination) detektoru. Minimální 
dosah vytvoří v blízkosti detektoru necitlivou zónu i za předpokladu, že jsou splněny 
podmínky pro generování poplachu. Hodnota je vyjádřena v metrech. 
Led DL1DL6 ukazují vzdálenost, ve které bude detekován objekt. 
Čtení hodnot minimálního dosahu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 12 (tovární 
hodnota je 1m).  

Změna hodnot minimálního dosahu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 
Stiskněte tlačítko S1pro potvrzení nastavení nových hodnot. 

Pokud bude omylem zapsána hodnota minimálního dosahu větší než hodnota 
maximálního dosahu, nastaví detektor tovární hodnoty. 
 

g) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 7, je možné číst nebo měnit Maximální 
dosah (LR-FTD Long Range Fuzzy Target Discrimination) detektoru. Maximální 
dosah detektoru určuje hranici detekčního pole, ve kterém je detekován poplach po 
splnění podmínek pro vyhlášení poplachu, ve větší vzdálenosti není poplach 
narušení detekován. Hodnota je vyjádřena v metrech. 
Při použití Murena Curtain jako "Sprcha", musí být maximální vzdálenost menší 
nebo rovna instalační výšce čidla. 
Led DL1DL6 ukazují vzdálenost, ve které bude detekován objekt. 
Čtení hodnot maximálního dosahu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 24 (tovární 
hodnota je 8m) 
U detektoru Murena Plus 24 je tovární hodnota 16m.  

Změna hodnot maximálního dosahu: 
 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty.  
 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot. 

 

h) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 8, je možné číst nebo měnit Adresu 
detektoru, pomocí které se detektor identifikuje na sběrnici RS485.  
Čtení adresy detektoru: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99 (tovární 
hodnota je 01). 

Změna adresy detektoru: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 

 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot.  
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i) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 9, je možné číst nebo měnit Minimální 
velikosti objektu. Hodnota pro detekci průměrně velkého člověka je 50, minimální 
velikost objektu se využívá k vyloučení detekce malých předmětů, detektor tak může 
eliminovat malá zvířata. Pokud velikost objektu dosáhne hodnoty „Minimální 
velikost objektu“, detektor Murena Plus aktivuje zápis do paměti grafického 
průběhu Monitor a současně indikuje pře RS 485 před-poplach v sw Wave-Test2. 
Čtení hodnot minimální velikosti objektu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99 (tovární 
hodnota je 20) pro Murena, Murena Plus, Murena  24. 
15-30 pro Murena Plus Curtain.  
10-15 pro Murena Plus Curtain instalovanou jako “Sprcha”. 
 

Změna hodnot minimální velikosti objektu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 
 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot.  

Pozn.: hodnota minimální velikosti objektu musí být větší nebo rovna hodnotě 
před-poplachu. 
 

j)  Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice A, je možné číst nebo měnit hodnoty 
Maximální velikosti objektu. 
Čtení hodnot maximální velikosti objektu: 

 Přetáčejte přepínač SW2 (jednotky) dokud se nerozsvítí LED (DL9). Zjistěte 
polohu přepínače SW2. 

 Přetáčejte přepínač SW3 (desítky) dokud se nerozsvítí LED (DL8). Zjistěte 
polohu přepínače SW3. 
Hodnoty přečtené na přepínačích mohou být v rozmezí od 01 do 99 (tovární 
hodnota je 70). 
Pro detektor Murena Plus Curtain je doporučená hodnota 90. 

Změna hodnot maximální velikosti objektu: 

 Přetočte přepínače SW3 (desítky) a SW2 (jednotky) na požadované hodnoty. 
 Stiskněte tlačítko S1 pro potvrzení nastavení nových hodnot. 

 

k) Přetočte funkční přepínač SW1 do Pozice 0 a stiskněte tlačítko S1. Tento krok 
ukončí instalační fázi.  
Pro normální provoz zanechte přepínač v této poloze. 
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4.2 Kalibrace pomocí Software 

Pro zobrazení a přesné nastavení všech parametrů detektoru použijte software Wave - 
Test 2. Postupy pro práci se sw a pro připojením detektoru naleznete v uživatelském 
manuálu k software. 
 

 
Náhled na analogové hodnoty detektorů Murena, Murena Plus a Murena Plus 

Curtain(záclona) 
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Náhled na analogové hodnoty detektoru Murena 24 Plus 

5 ÚDRŽBA A SERVIS 

5.1 Hledání chyb 

V případě vzniku častých poruch nebo falešných poplachů zkontrolujte nastavené a získané 
parametry detektoru během instalace, při zjištění překračování hodnot upravte tyto hodnoty 
v detektoru dle bodu 4 v manuálu.  
 

 
Chyba 

 
Možná příčina 

 
Možné řešení 

 

Svítí LED Porucha  Napájecí napětí je příliš vysoké 
nebo nízké 

Zkontrolujte napájecí napětí 

 vnitřní teplota je příliš vysoká 
nebo nízká 

Zkontrolujte teplotu detektoru 

Svití LED Poplach Pohyb nebo překážky v 
chráněné oblasti 

Ujistěte se, že chráněný prostor je bez 
překážek, které obsahují pohyblivé 
části, nebo zda se v poli nepohybují 
lidé.  

 Aktivní antimasking poplach Zkontrolujte nastavení a získané 
hodnoty detekčního pole 4.1.1 b) 

 Porucha mikrovlnné části 
detektoru 

Vyměňte mikrovlnou část detektoru 

Svítí LED Tamper Aktivní tamper kontakt Zkontrolujte správné uzavření krytu 
detektoru 
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5.2 Servisní Kit  

Servisní sada se skládá z desky elektroniky a kompletní mikrovlnné části (anténa). 
 

6  CHARAKTERISTIKY 

6.1 Technické Parametry 

 
Tabulka technických parametrů detektoru Murena. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Min Nom Max Poznámky 

Pracovní frekvence 9.47 GHz 10.525 GHz 10.58 GHz  

Maximální výkon - 20 mW 
EIRP 

-  

Modulace - - - on/off 

Provozní cyklus - 1/24 -  

     

Rozsah (minimální a maximální dosah) 1 m - 24 m  

Napájecí napětí ( V )   11,5 V 13,8 V  16 V  

Proudová spotřeba s LED v klidu  ( mA  ): 72 - 135  

Proudová spotřeba s LED při poplachu    ( mA  ): 70 - 132  

Proudová spotřeba v klidu s RS485 ( mA  ): 75 - 140  

     

Poplachový kontakt  (Statické Relé)  - - 100mA C-NC 

Tamper kontakt  (Statické Relé) - - 100mA C-NC 

Poruchový kontakt  (Statické Relé)   100mA C-NC 

     

Červená LED Poplach - -  off 

Červená LED Tamper - -  off 

Červená LED Porucha - -  off 

6 červených LED pro zobrazení stavů    off 

     

Funkční přepínač    na desce 

Nastavení dosahu ve 24 krocích po 1m    na desce/SW 

Nastavení velikosti detekovaného objektu    na desce/SW 

Nastavení úrovně Před-poplachu    na desce/SW 

Nastavení poplachové úrovně    na desce/SW 

Nastavení úrovně Antimaskingu    na desce/SW 

     

Váha  - 500 g -  

Rozměry - - 175 x 175 
mm 

 

Hloubka s držákem - - 115 mm  

Pracovní teplota -25 °C - +55 °C  

Konstrukční stupeň: 3°    

Ochrana proti vnějším vlivům (krytí): IP55    
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6.2 Funkční Parametry 

 
 
1) Generování Skutečného radarového signálu (Radiové detekce a rozsahu) 

2) Analýza Radarového signálu za použití DSP 

3) Analýza A filtrování v časové oblasti FFT 

4) Analýza Vzdálenosti objektu za použití FUZZY logiky 

5) Analýza Rychlosti objektu za použití FUZZY logiky 

6) Analýza Velikosti objektu za použití Fuzzy logiky 

7) Analýza Směru pohybu 

8) Analýza Rizika pomocí Fuzzy logiky 

 Analýza Rozlišení mezi deštěm a skutečným narušením  

 Analýza Rozlišení mezi rušením a skutečným narušením 

 Analýza Nastavení maximální detekční vzdálenosti  LRTD Long Range Target Discrimination 

 Analýza Nastavení minimální detekční vzdálenosti SRTD Short Range Target Discrimination 

 Analýza Zamaskování  

9) Analýza Napájecího napětí, vysoké nebo nízké. 

10) Analýza Okolní teploty k detekci události mimo běžný pracovní rozsah a kompenzaci rozdílů v signálu 
vlivem teplotních změn.  

11) Analýza Otevření krytu. 

12) Analýza * Ze vstupu Stand-by možnost zastavit ukládání událostí historie a monitoru do paměti. 

13) Analýza * Testovací vstup TEST aktivuje interní auto test detektoru a rozepne poplachové relé, pokud je test 
úspěšný (u verze Plus je možné tuto aktivitu sledovat i provádět pomocí sw).  

14) Aktivace tří statických relé pro Poplach, Tamper a Poruchu. 

15) Aktivace * Sekvenčních dotazů na před-poplach, poplach a tamper pomocí sériové linky RS 485 ve spojení s 
modulem IB-Systém. 

16) Aktivace Tří LED pro indikaci poplachu, tamperu a poruchy. 

 Aktivace 6-ti multi-funkčních LED pro zobrazení vzdálenosti, velikosti objektu nebo stavu signálu. 

 Aktivace Piezo bzučáku při pochůzkovém testu pro indikaci dosažení poplachu. 

 Dostupnost Z řady přepínačů pro aktivaci funkce a definici detektoru. 

17) Dostupnost Záložní lithiové baterie pro zachování nastavení a historie detektoru při výpadku napájecího 
napětí.  

18) Dostupnost Vnitřních hodin a kalendáře pro historii a monitor událostí. 

19) Dostupnost * Archivu historie až s 256 položkami s uvedením data, času,typu a hodnot (v případě že jsou 
specifikovány).Tato data lze získat pomocí sw Wave test2 a uložit je do databáze, kde je možné 
tyto záznamy prohlížet nebo tisknout. 

20) Dostupnost * Překročení nastavených parametrů pomocí analogového signálu a historie 256 událostí každých 
6,5s. 

21) Dostupnost Továrních hodnot parametrů pro zpětné nastavení.  

22) Dostupnost * Konektoru pro připojení PC přes sériovou linku RS485, což umožňuje použití sw Wave test 2 pro 
konfiguraci, testování a řízení detektoru. 

23) Dostupnost * Propojení všech detektorů na sběrnici RS485 a provádění testů, kalibrace a nastavení detektorů 
ze vzdáleného místa. 

 
 
Parametry označené “*” jsou aktivní pouze u verzí Murena Plus a Murena Plus24. 
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Con la presente, CIAS Elettronica, dichiara che questo rivelatore di intrusione “MURENA” è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE    
(Art.3.1a-3.1b-3.2) 
 
Hereby, CIAS Elettronica, declares that this movement detector “MURENA” is in compliance 
with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC 
(Art.3.1a-3.1b-3.2) 
 

 

Informazioni direttive Europee WEEE 
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente contribuisce a 
prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute. 

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione d’accompagnamento indica che 
questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere 
consegnato presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio d’apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 

 Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento rifiuti. Lo smaltimento 
abusivo è punito con le sanzioni previste dalla legislazione nazionale vigente  

 Il prodotto può essere riconsegnato al distributore/installatore a fine vita in occasione 
di un nuovo acquisto. 

 
This product is marked in compliance with the European Directive 2002/96/EC, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
The correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the 
environment and the human health.  

The symbol  on the product or into the annexed documentation indicates that this 
product does not have to be dealt like domestic refusal but must be delivered near the 
suitable point of collection for the recycling of electrical and electronic equipment.  

 The illicit disposal will be endorsed according to local l regulations.  

 At the end of operative life the product can be given back to the vendor/installation 
organization in occasion of a new purchase. 
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