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POZNÁMKA KE STUPŇŮM ZABEZPEČENÍ: 
Vzhledem k přísnějším technickým požadavkům na detektory, které vyplývají z nových technických specifikací, 
nabízíme detektory FG1625TAS ve dvou variantách: 

• FG1625TAS   pro stupeň zabezpečení 2 podle ČSN 50 131-1 
• FG1625TAS-G3 pro stupeň zabezpečení 3 podle ČSN CLC/TS 50131-2-X a ČSN 50 131-1, který 

je navíc vybaven stíněním poplachového relé 

Funkčně jsou oba detektory totožné. 
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1. Úvod 
Detektor tříštění skla FG – 1625TAS používá nejmodernější technologii, která nabízí rychlejší a 
spolehlivější detekci tříštění skla s vysokou odolností proti planým poplachům. Detektor FG – 1625TAS se  
jednoduše a rychle instaluje a jeho nastavení citlivosti může kompenzovat ztížené akustické podmínky 
prakticky jakéhokoli prostoru. Správná funkce detektoru a dosah lze rychle ověřit testerem FG-701. 
Detektor se používá pro detekci tříštění tabulového, tvrzeného, lepeného, drátovaného skla, skla 
s nalepenou bezpečnostní fólií a utěsněného vakuového skla. 
Detektor má před mikrofonem umístěnu ochranou drátěnou síťku, která bude při pokusu o sabotáž 
mikrofonu poškozena a bude tak vizuálně signalizován pokus o sabotáž detektoru. 

2. Volba montážního místa 
Při výběru vhodného montážního místa preferujte umístění na přilehlé zdi nebo strop, nejvhodnější pozice 
je na zdi, která je proti chráněné skleněné ploše. 
Pro spolehlivý provoz detektoru respektujte následující doporučení: 

• Maximální vzdálenost od chráněné skleněné plochy je 7,6m 
• Mezi detektorem a chráněnou skleněnou plochou nesmí být žádná překážka („přímá viditelnost“) 
• Neinstalujte detektor méně než 2m nad podlahou 
• Minimální vzdálenost detektoru od tlakového vzduchového potrubí je 3,3m 
• Minimální vzdálenost detektoru od sirén, reproduktorů nebo zvonků s větším průměrem než 5cm 

je 1m 
• Mezi chráněnou skleněnou plochou a detektorem mohou být závěsy. Jelikož však závěsy značně 

ovlivňují akustické poměry místnosti, je pak vhodné instalovat detektor mezi závěs a skleněnou 
plochu, v krajním případě může být detektor instalován na rám chráněného okna. Vždy ověřte 
dosah detektoru testerem FG – 701. 

Vyvarujte se instalaci detektoru: 
• na stejnou zeď jako chráněná skleněná plocha 
• na volně stojící sloupy / podpěry … 
• v hlučných místnostech, kde jsou například kompresory, elektrická zařízení atd., která jsou 

v činnosti, pokud je zabezpečovací systém ve střežení. 

Obrázek 1 – popis detektoru 
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3. Test vhodnosti zvoleného montážního místa 
Doporučujeme otestovat vhodnost vybraného montážního místa ještě před jeho konečnou instalací. Pro 
tento účel se používá pro napájení detektoru 9V baterie. Pokud je tato baterie vybitá, detektor nebude 
pracovat a červená a zelená LED dioda budou blikat. Pokud je baterie v pořádku postupujte podle pokynů 
v části Testování detektoru. 

4. Nastavení citlivosti detektoru 
Citlivost detektoru a tím i jeho dosah se nastavuje DIP přepínači SENS 1 SENS2 – viz obrázek číslo 4 a 
následující tabulka: 

Citlivost Dosah * DIP SENS1 DIP SENS2 
maximální 7,6 m OFF OFF 

střední 4,6 m ON OFF 
nízká 3 m OFF ON 

nejnižší 1,5 m ON ON 

 

Chráněná 
skleněná plocha 

Neinstalujte detektor na 
sloupy, podpěry, tyče …

Přípustné 
umístění 

Přípustné 
umístění 

Optimální 
umístění

Nevhodné 
umístění, hluk 

při zavírání 
dveří může vést 

k falešným 
poplachům 

Nevhodné umístění, zcela otevření dveře 
blokují „výhled“ detektoru 

Montáž na zeď 
Půdorysný pohled 

Obrázek 2 – vhodné umístění detektoru při montáži na zeď 

Optimální umístění 

Strop 

Optimální 
umístění 

Stropní montáž 

Podlaha

Obrázek 3 – vhodné umístění detektoru při montáži na strop 
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13.  Tabulka nominálním tloušťek skel 
Nominální tloušťky 

Typ skla * 
Minimum [mm] Maximum [mm] 

Tabulové 3 10 
Tvrzené 3 10 
Vrstvené lepené 1 3 14 
Drátové 6 6 
S nalepenou bezpečnostní fólií 2 3 6 

Vakuované 3 3 
[13 celkem] 

3 
[19 celkem] 

 
*  minimální rozměry chráněné skleněné plochy pro všechny typy skel je 28 cm2, sklo musí být 

v zazděných rámech nebo namontováno v zábranách, které jsou široké nejméně 0,9 m   
1  k detekci dojde, pokud jsou rozbity obě tabule lepeného skla 
2  do tloušťky bezpečnostní fólie 0,3 mm včetně fólií s ochranou proti slunečnímu záření 
3  maximální dosah je 6,1 m při citlivosti nastavené na maximum 

14. Specifikace 
Dosah max. 7,6 m, všesměrový mikrofon 
Pracovní teplota -10°C až +50°C 
Doba rozepnutí poplachového relé (nezávisle 
na paměti poplachu) 5 sec 

Typ poplachového výstupu přepínací kontakt 24Vss / 125 mA 
Kombinovaný sabotážní kontakt proti otevření i 
sejmutí NC / 24Vss / 25 mA 

Odolnost proti elektromagnetickému poli 30 V / m v pásmu 10 MHz – 1GHz 
Odolnost proti statickým výbojům 10 kV  

Napájení  6 – 18 Vss / 12 mA typicky při 12Vss 
maximálně 22 mA 

Zvlnění maximálně 4Všš při 12Vss 
Rozměry 115 x 72 x 27 mm (v x š x h) 
Barva  bílá 
Hmotnost 126 g 
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Testování detektoru (audio signály) 
Tester FG – 701 může být také použit pro otestování schopnosti detektoru přijímat audio signály. 
Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k testeru FG – 701. Pokud detektor přijme audio 
signál, bliká jeho zelená LED. 

Ukončení testovacího režimu 
Po ukončení testování detektoru opusťte testovací režim pomocí stejného postupu jako pro vstup 
do testovacího režimu nebo detektor ukončí testovací režim automaticky po 5-ti minutách, pokud 
nebude detekovat žádný signál.   

10. Funkce LED diod 
Detektor má dvě LED diody – zelenou a červenou. Pokud je jejich činnost povolena, signalizují různé stavy 
podle následující tabulky: 

Stav Zelená LED Červená LED 
Normální zhasnuta zhasnuta 
Normální, detekován signál bliká zhasnuta 
Normální, detekováno rozbití zhasnuta svítí 5 sekund 
Normální, paměť poplachu zhasnuta svítí trvale 
Po připojení napájení svítí 1 sekundu svítí 1 sekundu 
Nízké napájecí napětí bliká ON / OFF bliká ON / OFF 
Testovací režim bliká 1x za sekundu zhasnuta 

Testovací režim, detekován signál bliká zhasnuta 
Testovací režim, poplach bliká 1x za sekundu svítí 5 sekund 

11. Zajištění krytu 
Přední kryt detektoru může být po skončení instalace zajištěn šroubkem o průměru cca 2 mm (není 
součástí dodávky). 

12. Dálkové ovládání LED diod 
Prostřednictvím testeru FG – 701 lze dálkově povolit  / zakázat funkci signalizačních LED diod následujícím 
postupem: 

1. Přepněte DIP 4 v detektoru do pozice OFF 
2. Vstupte do testovacího režimu a vzápětí jej ukončete 
3. Během dvou sekund vstupte do testovacího režimu znovu – toto změní stav funkce Led 

diod ze zapnuto na vypnuto nebo naopak 
4. Tleskněte dlaněmi, pokud jsou LED dovoleny, zelená blikne, pokud jsou LED zakázány, 

zelená zůstane zhasnuta 
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* citlivost musí být nastavena tak, aby odpovídala vzdálenosti mezi detektorem a chráněnou skleněnou 
plochou, která byla ověřena testerem FG – 701. 

5. Nastavení signalizačních LED diod 
Nastavení DIP přepínačů LATCH a LED určují činnost signalizačních LED následovně: 

DIP přepínač OFF ON 

LATCH Červená LED svítí po vyhlášení poplachu 5 
sec 

Červená LED svítí po vyhlášení 
poplachu trvale (paměť poplachu) 1,2 

LED LED vypnuty (mimo testovacího režimu 3 a po 
připojení k detektoru k napájení) LED povoleny 

1 činnost poplachového relé je nezávislá na paměti poplachu. 
2 paměť poplachu lze resetovat odpojením detektoru od napájení nebo uvedením detektoru do testovacího 

režimu a jeho následným ukončením. 
3 LED diody mohou být povoleny / zakázány z testeru FG – 701. 

6. Povolení volitelného zadního sabotážního kontaktu 
Detektor FG – 1625TAS je vybaven kombinovaným NC sabotážním kontaktem proti otevření detektoru i 
proti sejmutí z montážního podkladu. Detektor má z výroby povolený sabotážní kontakt proti otevření a 
kontakt proti sejmutí je zakázán. 
Pokud chcete povolit zadní sabotážní kontakt proti sejmutí vylomte tenkými kleštěmi plastovou zarážku – 
viz obrázek číslo 5. Zadní sabotážní kontakt bude pak spínán hlavičkou montážního šroubu – viz obrázek 
číslo 5. 

Obrázek 4 – nastavení citlivosti 

Obrázek 5 – povolení zadního sabotážního kontaktu 

Vylomit 
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7.  Montáž detektoru 
Poznámka: 
Při stropní montáži detektoru jej umístěte tak, aby strana 
detektoru, kde je umístěn mikrofon, směřovala ke chráněné 
skleněné ploše.  

• Pokud používáte zadní sabotážní kontakt označte si místo, kde 
bude šroub, který jej bude spínat. Doporučená velikost šroubu 
je M4 / M5, délka 25 – 30mm (cca 8 – 10 mm šroubu 
ponechejte nenašroubovaných do hmoždinky)  s plochou 
hlavou. Hlavička šroubu sepne zadní sabotážní kontakt po 
instalaci detektoru na zeď. 

• Označte si pozice montážních šroubů a otvoru pro průchod 
kabelu.  

• Upevněte detektor na strop nebo zeď, tak aby mikrofon byl 
orientován směrem ke chráněné skleněné ploše. 

8. Zapojení detektoru 
Detektor zapojte podle obrázků číslo 7 až 11 v závislosti na aplikaci a typu zakončení zóny. Doporučený 
průměr vodičů je 0,5 až 1 mm. 
Jelikož je detektor certifikován podle ČSN EN 50 – 131 – 1 pro použití v objektech s středním až vysokým 
stupněm rizika (STUPEŇ 3), instalace by měla zajistit napájení z náhradního akumulátoru minimálně po 
dobu 60 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7 – NC zapojení bez EOL Obrázek 8 – NO zapojení bez EOL 

Obrázek 9 – NC zapojení s EOL Obrázek 10 – NO zapojení s EOL 
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Obrázek 11 –zapojení se dvěmi  EOL 

Obrázek 6 – montážní otvory 
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9. Testování detektoru 
Detektor musí být testován nejméně jedenkrát ročně, je však doporučeno častější testování například 
každých 6 měsíců nebo každé 3 měsíce při pravidelných prohlídkách či revizích. Pro testování používejte 
výhradně tester FG – 701, protože jiné typy testerů jiných výrobců neposkytují skutečnou informaci o 
dosahu detektoru. 

Ruční vstup do testovacího režimu 
1. Sejměte kryt detektoru 
2. Menším plochým šroubovákem udělejte zkrat mezi testovacími ploškami na desce 

elektroniky – viz obrázek číslo 12 
3. Zavřete kryt detektoru. 

Zelená LED dioda bliká přibližně 1x za sekundu jako signalizace probíhajícího testovacího režimu. 

Vstup do testovacího režimu testerem FG – 701 
1. Stoupněte si do vzdálenosti 4,6 m od detektoru 
2. Přepněte přepínače FG – 701 do pozic ACTIVATE a MAN 
3. Namiřte tester proti detektoru a stiskněte červené tlačítko START, které vyšle krátký 

aktivační kód. 
Pokud detektor vstoupí do testovacího režimu zelená LED dioda bliká přibližně 1x za sekundu. 
Jestliže telená LED dioda nezačne blikat přistupte blíže k detektoru a aktivační proceduru opakujte. 

Testování detektoru („flex“ a audio signály) 
Testovací postup je následující: 

1. Uveďte detektor do testovacího režimu 
2. Nastavte přepínače testeru FG – 701 do pozic FLEX a TEST 
3. Přiložte detektor na nejvzdálenější místo chráněné skleněné plochy směrem k detektoru. 

Pokud jsou před okny závěsy, tak je zatáhněte a tester držte mezi závěsy a chráněnou 
skleněnou plochou 

4. Stiskněte červené tlačítko START na testeru. V testeru cvakne a začne probíhat 8-mi 
sekundová aktivační perioda, během které tester čeká na signál v ultra kmitočtovém 
pásmu („flex“ signál) 

5. Vygenerujte „flex“ signál opatrným úderem do skla například plácnutím rukou nebo 
použijte jinou měkkou pomůcku. Jakmile vygenerujete „flex“ signál, tester vyšle audio 
signál tříštění skla 

Pokud detektor přijme správně oba signály „flex“ i audio dojde k vyhlášení poplachu – rozsvítí se 
červená LED a dojde k aktivaci poplachového relé (funkce paměti poplachu není v testovacím 
režimu aktivní). 

Obrázek 12 – umístění testovacích plošek 
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