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Rozšířená příručka – senzor proti kolizím 

Instalace přístroje: 

Senzor pohybu je určen pro instalaci na nepřehledných rozích a jeho účelem je upozornit řidiče a 

chodce na možnost případné kolize. Přístroj je zejména určen pro instalaci na rozích paletových 

regálů. Jeho instalace je velice snadná díky integrovanému magnetu, jehož pomocí lze přístroj 

připevnit na kovové předměty, např. kovové dveřní rámy, rohy a jiné kovové předměty. Magnety se 

nacházejí ve vzdálenosti 38 mm od okraje rohu, takže přístroj je možno použít i tam, kde jsou na 

regálu kovové hranoly. Pokud není k dispozici kovový roh, je možno magnety sejmout a namísto nich 

použít sadu ocelových svorek typu Z. Tyto svorky umožňují připevnění přístroje na plochém povrchu 

pomocí spon (nejsou součástí dodávky).  

Připomínáme, že místo instalace je nutno zvolit tak, aby přístroj mohl monitorovat prostor na obou 

stranách nepřehledného rohu. Snadno zapamatovatelné pravidlo: Pokud přístroj vidíte, vidí i on Vás, 

a naopak, pokud Vy z uličky přístroj nevidíte, nevidí ani on Vás. 

Výška: 

Senzory výrobku je nejlépe instalovat ve výšce 2,5 – 3 metry nad podlahou. Při zkouškách výrobku 

však bylo zjištěno, že přístroj zjistí pohyb lépe, pokud se nachází níže nebo výše, než je předepsaná 

výška. Jednoduchá zkouška Vám pomůže určit, zda přístroj správně funguje v určité výšce a na 

určitém místě. Upevněte přístroj na požadovaném místě tak, aby byl zajištěn jeho maximální dosah. 

Vždy je však třeba přístroj připevnit tak, aby výstražné světlo bylo snadno a přímo viditelné pro řidiče 

i chodce. 

První použití: 

Senzor proti kolizím se dodává s alkalickými bateriemi typu D, které jsou do něho již vloženy. Pásek 

zasunutý mezi baterie zabraňuje jejich vybití během dopravy a v době skladování před prvním 

použitím přístroje. Tento pásek se nachází na přední straně pod horním víčkem. Po jeho vytažení se 

elektrický obvod uzavře a do přístroje začne přicházet elektrické napětí. 

Při prvním napájení přístroje dojde k aktivaci senzorů a procesorů vstupujícím napětím a je zapotřebí 

určitý čas k tomu, aby se senzory se přizpůsobily podle okolního prostředí, jinak by nefungovaly 

správně. Během této doby přizpůsobení LED diody na obou stranách dvojitě blikají (dvě bliknutí za 

sekundu). Jakmile proběhne aklimatizace a přístroj je připraven k provozu, přestanou diody blikat, 

světlo bude nepřerušovaně svítit po dobu 4 sekund, a poté zhasne. Nyní je přístroj připraven 

k použití.  

Tato úvodní sekvence proběhne pouze při zapnutí napájení přístroje, tedy buď po vytažení pásku 

zabraňujícího vybití baterií při dodání nového přístroje, nebo po výměně baterií. Je-li přístroj 

například přenesen na jiné místo, není toto „nulování“ nutné, senzory se rychle přizpůsobí novému 

prostředí a během několika sekund začnou fungovat. 
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Detekce: 

Přístroj funguje tak, že infračervený paprsek pasivního detektoru (PIR) je zaměřen na obě strany rohu 

v prostoru 90. Senzor provádí detekci pohybu tím, že zjišťuje změnu množství a intenzity 

infračerveného záření. Toto záření je vysíláno pohybujícími se objekty, jako vysokozdvižné vozíky 

nebo chodci, takže přístroj pozná, kde se pohybující předmět nachází. Pokud senzor zjistí pohyb na 

obou stranách rohu, při kterém vzniká riziko kolize, přístroj vydá výstražný signál. Pokud senzor zjistí 

pohyb pouze na jedné straně rohu, výstražný signál není vydán. 

Programovatelná logika přístroje umožňuje sledování skrytých pohybujících se předmětů po dobu 3 

sekund. To znamená, že si přístroj sleduje stranu, na které byl zjištěn nějaký pohyb, ještě po dobu 3 

sekund, i když žádný pohyb již nebyl detekován. Toto opatření pro zvýšení bezpečnosti v některých 

případech způsobí, že výstražné světlo bliká, když detekovaný objekt rychle zahne za roh a aktivuje 

senzor na druhé straně rohu. Jedná se o krátkodobé blikání výstražného světla před tím, než první 

senzor přestane registrovat pohyb. 

Výstražný signál: 

Výstražný signál je jediný viditelný signál. Neexistence zvukového signálu má několik důvodů: Prvním 

z nich je skutečnost, že pokud je v prostoru naistalováno více senzorů, mohlo by se spustit několik 

alarmů současně. V případě zvukového signálu je mnohem obtížnější zjistit přesné místo přístroje 

vysílajícího varovný signál. V případě často se opakujících výstražných signálů také může dojít ke 

snížení bdělosti osob, které si na signály prostě mohou zvyknout.   Kromě toho musí pracovníci na 

mnoha pracovištích nosit ochranu sluchu, takže by výstražný signál neuslyšeli.  A protože přístroj má 

bateriové napájení, je z energetického hlediska mnohem účinnější vysílat vizuální signály, a tím šetřit 

kapacitu baterií.  

Vizuální výstražný signál je vysílán dvěma jednotkami, které jsou osazeny LED diodami (po jedné LED 

na každé straně rohu). Jednotka obsahuje dva obvody s LED diodami. Tyto LED diody začnou blikat, 

jakmile hrozí nebezpečí kolize. Blikání oznamuje, že na obou stranách rohu byl zjištěn pohybující se 

objekt, a trvá ještě 3 sekundy poté, co detekce pohybujícího se objektu na obou stranách skončila 

(jak již bylo uvedeno výše). Pokud přístroj nezjistí žádný pohybující se objekt a uvedené 3 sekundy již 

uplynuly, senzor přestane blikat. 

Životnost baterie: 

Napájení přístroje zajišťuje 6 alkalických baterií, integrovaných v jeho pouzdře. Výrobek má vysokou 

energetickou účinnost, neboť senzory PIR potřebují ke svému provozu jen minimální množství 

energie, LED diody jsou energeticky nejúčinnějším světelným zdrojem a rychle blikající signál je 

optimalizován tak, aby rychle vzbudil pozornost s minimální spotřebou energie z baterií. 

Spotřeba energie, a tím i životnost baterií závisí na tom, jak často budou výstražné světelné signály 

vydávány. Čím častěji budou LED diody blikat, tím bude životnost baterie kratší. Senzor pohybu je 

navržen tak, že i když bude výstražné světlo průběžně blikat, to znamená, že výstražný signál bude 
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vysílán neustále, vydrží baterie po dobu 1 roku. Jestliže bude jednotka vysílat výstražné signály 10 % 

času, měly by baterie vydržet 7 let, což je déle, než je doba skladovatelnosti alkalických baterií. 

Signál nízkého nabití baterie: 

Jestliže dojde ke snížení nabití baterie, začne přístroj vysílat signál o nízkém stavu baterie. Tento 

signál je vysílán stejnými LED diodami jako výstražné signály, avšak zřetelně se od tohoto signálu liší. 

Když baterie dosáhne dolního limitu nabití, začnou LED diody střídavě slabě blikat (horní a dolní), 

podobně jako výstražná světla na železničním přejezdu. Během této doby bude senzor normálně 

fungovat, provádět detekci pohybu a vysílat výstražné signály.  Normálně by měl přístroj po začátku 

signalizace nízkého stavu nabití baterie fungovat ještě po dobu 3-4 týdnů v závislosti na frekvenci 

jeho používání. Naléhavě však doporučujeme vyměnit baterie co nejdříve po začátku signalizace 

nízkého stavu nabití. 

Výměna baterií: 

Přístroj je napájen 6 alkalickými bateriemi typu D. Pro výměnu by měly být rovněž použity baterie 

tohoto typu. Doba napájení přístroje pomocí alkalických baterií je třikrát delší než v případě použití 

standardních baterií.  Rovněž doporučujeme, aby baterie použité pro výměnu byly pokud možno 

nové a tím byla zajištěna jejich co nejdelší životnost.  Před nákupem nových baterií je vhodné zjistit 

dobu jejich skladování, aby byla zajištěna jejich co nejdelší životnost 

Jak provést výměnu baterií: Odstraňte 3 šrouby na horní straně pouzdra, přidržující víčko. Pak 

vysuňte nahoru zaoblené čelo přístroje, tím získáte přístup k bateriovému modulu, ve kterém jsou 

umístěny dvě řady baterií (3 baterie v každé řadě). Vyjměte použité baterie. Dodržujte orientaci 

baterií a nové baterie zasuňte ve stejném směru. Baterie jsou vsunuty těsně u sebe a zůstávají na 

svém místě o celou dobu životnosti produktu. Doporučujeme vyměnit nejdříve horní a dolní baterie a 

nakonec baterie uprostřed. Přitlačte dolní baterii k bateriovému modulu, tím se vytvoří prostor pro 

výměnu prostřední baterie. 

Po vsazení nových baterií vraťte zpět přední kryt, dejte pozor na správnou orientaci loga výrobku. Pak 

nasaďte víko a přišroubujte ho třemi šrouby. Po výměně baterií proběhne úvodní sekvence signálů 

(viz výše). Jakmile proběhne tato sekvence obnovení napájení, je přístroj připraven k použití. 
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Další informace: 

Chcete-li získat další informace o výrobku, nebo potřebujete-li pomoc, obraťte se na info@bito.cz  

Často kladené otázky: 

1. Výrobek nefunguje: Pohyboval jsem se na jedné straně rohu a přístroj nevydal výstražný světelný 

signál. 

a. Světelná výstraha funguje pouze tehdy, jestliže je zjištěn pohybující se objekt na obou 

stranách rohu. Pokud přístroj detekuje pohyb pouze na jedné straně, není výstražný signál 

vydán. 

2.  Vyvolal jsem výstražný signál samostatně. Když jsem obcházel roh, byl vydán světelný signál, ale 

nikdo jiný tam nebyl. 

 a. Senzory mají naprogramovánu dobu 3 sekund pro detekci skrytých objektů. Jestliže je tedy 

osoba kráčející uličkou dočasně zakryta nějakým předmětem v uličce, přístroj bude tuto 

osobu detekovat ještě další 3 sekundy. Tento parametr slouží pro zvýšení bezpečnosti. Někdy 

tyto 3 sekundy mohou znamenat, že osoba obcházející roh kráčí rychle, a může sama vyvolat 

výstražný signál. To je v pořádku a blikání by mělo rychle přestat. 

3. Úspěšně jsem senzor pohybu používal, ale na některých rozích nefunguje a trvale bliká.   

 a. V budově nebo její části mohou existovat podmínky vyvolávající infračervené signály, jako 

například zdroje tepelného záření, odrazy nebo neznámé (a neviditelné) zdroje 

infračerveného záření. Ty mohou způsobit, že senzor „vidí“ změny v infračerveném spektru a 

vyhodnotí je jako pohyb. Pokud k tomu dojde na obou stranách rohu, přístroj vyšle výstražný 

signál. Pokud k tomu dojde pouze na jedné straně rohu, pak vyslání výstražného signálu může 

způsobit pohyb na druhé straně.  V tomto případě zkuste přístroj použít na různých místech. 

4. Lze tento přístroj použít i venku? 

a. Nikoli, přístroj není určen pro venkovní použití.  Pouzdro přístroje není vodotěsné a 

elektronika není určena pro použití při extrémních teplotách okolního prostředí. 

5. Lze přístroj použít při teplotách pod nulou? 

a. Senzor nebyl delší dobu testován při teplotách pod nulou. Může v těchto podmínkách 

správně fungovat, avšak nemůžeme to zaručit. 
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