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Popis 
Activ8 BG je PIR detektor pohybu a tříštění skla s odolností proti zvířatům. Detekce tříštění skla je založena na 
duální verifikaci. Rozbití skla je provázeno dvěma po sobě jdoucími signály o různých frekvencích: „otřes skla“ a 
„tříštění skla“. Unikátní obvody detektoru Activ8 BG umožňují jak detekci zvuku chvějícího se skla po úderu tak i 
detekci zvuku tříštění skla. Detektor nemusí být připevněn k oknu, díky čemuž umožňuje chránit i několik oken 
současně. 
 
Detektor Activ8 BG je vybaven funkcí odolnosti proti zvířatům až do 25 kg. Pro zvýšení účinnosti této funkce se při 
instalaci vyhněte místům, kde by se zvířata mohla dostat do výšky nad 1 m (skříň, stůl apod.). 
 
 

Hlavní vlastnosti 
• Quad pyroelement 
• Dosah PIR 15 x 15 m 
• Dosah detekce tříštění skla 10 m / 90° 
• Dva nezávislé reléové výstupy (PIR a rozbití skla) 
• Samostatná LED indikace pro PIR a rozbití skla 
• Nastavitelná citlivost PIR snímače 
• Nastavitelná citlivost detekce zvuku tříštění skla 
• Nastavitelná citlivost detekce zvuku chvějícího se skla 
• Automatická teplotní kompenzace 
• Montážní výška 1,8 až 2,4 m 
• Odolnost proti viditelnému světlu 
• Odolnost proti zvířatům do 25 kg 

 
 

Detekční diagram 
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Instalace 
Volba místa instalace 
Zvolte umístění nejlépe přímo naproti oknu, které chcete střežitel 
vzdálenosti 4,5 m. Jestliže potřebujete hlídat více než jedno okno, 
umístěte detektor do středu mezi okna, ale ujistěte se, že detektor je 
nasměrován tak, aby se případný narušitel pohyboval napříč PIR 
charakteristikou (viz detekční diagram výše). 
Jestliže je okno překryto žaluziemi nebo závěsy, musíte detektor 
nainstalovat mezi závěsy a okno nebo nad okno, jinak mohou závěsy 
ztlumit zvuk rozbíjeného skla. 
 
 

Nevhodná místa instalace 
• Na přímém slunečním světle. 
• Proti objektům, které mohou měnit teplotu. 
• Na místa, odkud proudí vzduch. 
• Naproti kovovým dveřím. 
• V blízkosti dveřního zvonku o průměru větším než 5 cm. 

 
 

Montáž zadního krytu 
1. Odšroubujte šroub ve spodní části detektoru a zlehka odklopte přední kryt. 
2. Opatrně odšroubujte přídržný šroub na desce plošného spoje a desku vyjměte. 
3. Prorazte průchodky, které bude potřebovat pro vedení vodičů. 

(V případě, že budete používat pro uchycení detektoru držák, veďte vodiče skrze něj.) 
4. Připevněte zadní kryt ke stěně anebo do rohu či na strop. V případě potřeby použijte držák. 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření předního krytu Montáž na strop s držákem Montáž na zeď / do rohu s držákem 
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Průchodky 
A. Průchodky pro vedení vodičů. 
B. Otvory pro montáž na zeď. 
C. Otvory pro montáž do rohu – použijte všechny 4 otvory.  

Při montáži do ostrého úhlu vlevo nebo vpravo použijte 2 otvory (horní a dolní). 
D. Otvory pro montáž s použitím držáku. 

 

 

 

 

 

 

Popis svorkovnice 
 
 
 
 

Svorky 1 a 2 – Označené „TAMPER“ 
Svorky pro sabotážní kontakt. Připojte je na 24hodinovou NC zónu ústředny EZS. Jestliže dojde k otevření předního 
krytu detektoru, bude do ústředny okamžitě vyslán signál o pokusu o sabotáž detektoru. 

Svorky 3 a 4 – Označené „R-PIR“ 
Výstupní svorky relé PIR snímače detektoru. Připojte je na NC zónu ústředny EZS. 

Svorka 5 – Označená „EOL“ 
Svorka pro vyvážení. 

Svorky 6 a 7 – Označené „R-MIC“ 
Výstupní svorky relé senzoru rozbití skla detektoru. Připojte je na NC zónu ústředny EZS. 

Svorka 8 – Označená „+“ (+12V) 
Svorka pro připojení kladného pólu napájecího napětí 8 až 16 Vss (zpravidla z ústředny EZS). 

Svorka 9 – Označená „–“ (GND) 
Svorka pro připojení záporného pólu nebo uzemnění. 
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Schéma desky plošného spoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nastavení detektoru 
Nastavení citlivosti PIR snímače 

DIP přepínač 3 
Pro nastavení citlivosti PIR snímače podle prostředí použijte DIP přepínač číslo 3 označený „PULSE“ nebo „PLS“. 

• Pozice „ON“ – Vysoká citlivost (pro stabilní prostředí). 
• Pozice „OFF“ – Nízká citlivost (pro nepříznivé prostředí). 

Potenciometr „PIR“ 
Potenciometr označený „PIR“ slouží k nastavení citlivosti PIR snímače podle rozsahu pokrývaného prostoru. 

• MIN (9%) – Pro malý prostor. 
• MAX (100%) – Pro maximální pokrytí prostoru 15 x 15 m. 

Výchozí tovární nastavení je 54%. Po každé změně nastavení proveďte krokový test a dle potřeby nastavení upravte. 
 

LED indikace 

DIP přepínač 1 
K zapnutí nebo vypnutí LED indikace poplachu slouží DIP přepínač číslo 1 označený „LED“. 

• Pozice „ON“ – LED indikace povolena. 
• Pozice „OFF“ – LED indikace zakázána. 

 

PIR snímač DIP přepínač

Nastavení citlivosti 
PIR snímače 

Nastavení citlivosti 
detekce zvuku 

chvějícího se skla 

Nastavení citlivosti 
detekce zvuku 

tříštění skla 

Senzor rozbití skla 

Svorkovnice 
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Nastavení citlivosti detekce tříštění skla 

DIP přepínač 2 
Pro nastavení citlivosti detekce tříštění skla je určen DIP přepínač číslo 2 označený „AUDIO“ nebo „AUD“. 

• Pozice „ON“ – Citlivost detekce tříštění skla je snížena na 50%. 
• Pozice „OFF“ – Maximální citlivost detekce tříštění skla. 

 

Nastavení odolnosti proti zvířatům 

DIP přepínač 4 
Odolnost proti zvířatům lze nastavit na 15 nebo 25 kg pomocí DIP přepínače číslo 4 označeného „PET“. 

• Pozice „ON“ – Odolnost proti zvířatům povolena. 
• Pozice „OFF“ – Odolnost proti zvířatům zakázána. 

 
 

Testovací procedury 
Po připojení napájení k detektoru počkejte jednu minutu, než se dokončí inicializace. Detektor testuje v prostředí, 
kde se nenachází žádní lidé. Pro správnou funkci detektoru je nutné provést jeho pečlivé otestování. 

Krokový test 
1. Otevřete přední kryt detektoru. 

DIP přepínač „PULSE“ nastavte do pozice „ON“ a DIP přepínač „LED“ také to pozice „ON“. 
2. Nasaďte zpět přední kryt. 
3. Pomalu procházejte napříč střeženým prostorem. 
4. Sledujte, zda se červená LED dioda rozsvítí při každém pohybu. 
5. Mezi každým testem vyčkejte 3 sekund, než se detektor stabilizuje. 
6. Jakmile krokový test dokončíte, můžete nastavit DIP přepínač „LED“ do pozice „OFF“. 

Poznámka: Pro zajištění správné funkce detektoru a pokrytí střeženého prostoru by měl být krokový test opakován 
alespoň jednou ročně. 
 
 
 

Nastavení citlivosti detekce zvuku tříštění skla (vysoké frekvence) 
Pokud chcete nastavovat citlivost detekce zvuku tříštění skla, umístěte nejprve přepínač do 
pozice „GLASS“. Zelená LED dioda (signalizace zvuku chvějícího se skla) by měla trvale svítit. 
Nyní můžete pomocí potenciometru GLASS nastavit citlivost detekce zvuku tříštění skla. 
Pomocí testeru rozbití skla (doporučen je typ FG-701) simulujte rozbití skla poblíž střeženého 

okna. Otáčejte potenciometrem GLASS ve směru hodinových ručiček pro zvýšení nebo proti směru pro snížení 
citlivosti, dokud se žlutá a červená LED dioda nerozsvítí při každé simulaci rozbití skla. 
 
Poznámka: Jestliže je přepínač v pozici „GLASS“, detektor detekuje pouze vysoké frekvence zvuku tříštění skla. 
 
 

Nastavení citlivosti detekce zvuku chvějícího se skla (nízké frekvence) 
Pokud chcete nastavovat citlivost detekce zvuku chvějícího se skla, umístěte nejprve přepínač 
do pozice „SHOCK“. Žlutá LED dioda (signalizace zvuku tříštění skla) by měla trvale svítit. 
Nyní můžete pomocí potenciometru SHOCK nastavit citlivost detekce zvuku chvějícího se skla. 
Zlehka bouchejte dlaní do skla střeženého okna. Otáčejte potenciometrem SHOCK ve směru 
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hodinových ručiček pro zvýšení nebo proti směru pro snížení citlivosti, dokud se zelená a červená LED dioda 
nerozsvítí při každém úderu. 
 
Poznámka: Jestliže je přepínač v pozici „SHOCK“, detektor detekuje pouze nízké frekvence chvějícího se skla po 
úderu. 
 
 

Závěrečné otestování 
Pokud není, dejte přepínač „GLASS/SHOCK“ do polohy OFF. Detektor poté detekuje jak zvuk 
chvějícího se skla tak i zvuk tříštění skla. 
 
 

Pro zajištění maximální odolnosti proti planým poplachům, vyzkoušejte ve střeženém prostoru automatickou aktivaci 
a deaktivaci nějakého zařízení, jako je např. topení, ventilace nebo klimatizace. Jestliže toto zařízení vyvolá poplach, 
namontujte detektor na jiné místo. 
 
 
 

Technické parametry 
Metoda detekce Quad pyroelement a elektronický mikrofon 
Dosah PIR: 15 x 15 m 

Rozbití skla: 10 m / 90° 
Rychlost detekce 0,15 – 3,6 m/ 
Napájecí napětí 8 – 16 Vss 
Odběr 16,5 mA v klidu, 22 mA max. 
Teplotní kompenzace Ano 
Odolnost proti zvířatům Ano, až do 25 kg 
Počítadlo pulzů 1, auto 
Poplachová perioda 2 s 
Poplachový výstup NC, 28 Vss / 0,1 A 
Sabotážní kontakt NC, 28 Vss / 0,1 A 
Doba náběhu 60 s 
LED indikace Žlutá – Detekce zvuku tříštění skla (při testování) 

Zelená – Detekce zvuku chvějícího se skla (při testování) 
Červená svítící: Detekce PIR. 
Červená blikající: Detekce tříštění skla nebo detekce PIR a tříštění skla. 

Odolnost proti VF rušení 30 V/m, 10 – 1000 MHz 
Odolnost proti vidit. světlu Stabilní vůči halogenovému světlu 2,4 m a odraženému světlu 
Pracovní teplota -20 až +50°C 
Rozměry (v x š x h) 121 x 60 x 37 mm 
Hmotnost 110 g 
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