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ZAPOJENÍ 
Odstraňte vnější plášť kabelu. Tímto se budou vodiče kabelu uvnitř detektoru lépe ohýbat. Ubezpečte se, že kabel má ve zdi 
dostatečnou smyčku, aby nedošlo k utržení přívodů ke svorkám. 

 
 

 
Přerušte propojku  
pro zapnutí paměti 
poplachu 

 
 
INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU 
Popis Typ 
ShatterPro™ II EZ, tamper, paměť poplachu 5812EZ-W*  

ShatterPro™ II EZ, tamper, kontakt NO, NC, COM , paměť poplachu 5815EZ-W 
ShatterPro™ II, tamper, paměť poplachu 5812A-W 
ShatterPro™ II, tamper, paměť poplachu 5812A-W/SR 
ShatterPro™ II, tamper, přepínací kontakt, paměť poplachu 5815A-W 
Zápustný ShatterPro™ II, paměť poplachu 5820A-W 
Zápustný ShatterPro™ II, tamper, paměť poplachu 5822A-W 
Zápustný  ShatterPro™ II  s příslušenstvím 5825A-W 
Krycí štítek pro zápustný ShatterPro™ II  5829A-W 
Ruční tester, pro testování dosahu  čidel 5709C-W 
* W- dodáváno v bílé barvě,  SR- se sníženým rizikem vlivu cizího magnetického pole

AKUSTICKÉ ČIDLO TŘÍŠTĚNÍ SKLA 
ShatterPro™ II  S5812 A 
POPIS A NÁVOD PRO INSTALACI

5812EZ-W a 5815EZ-W 
5812A-W a 5815A-W 

5820A-W a 5822A-W 
Poznámka: 
Pokud zapojujete 5822A, nezapomeňte, 
že antisabotážní kontakt je zapojen 
v sérii s poplachovým kontaktem. 
Důvodem je malý prostor v čidle pro 
další svorky. 

Zápustný ShatterProTM II 5820A 

ShatterPro™ II 5812A-W  pro povrchovou montáž ShatterProTM II 5812EZ-W pro povrchovou montáž
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POKRYTÍ 

Detektor ShatterPro™ poskytuje celoplošné pokrytí 
(směrový úhel senzoru je 360°). Pokrytí je měřeno od 
čidla k nejvzdálenějšímu místu na nejvzdálenějším 
okně od čidla. Čidlo může být instalováno nejblíže 1 
metr od skla. Lze instalovat následujícím způsobem: 
1. Montáž na protilehlou nebo sousedící zeď do 

vzdálenosti  maximálně 7,5 m pro použití u 
tabulového, temperovaného, laminovaného a 
drátového skla.  

2. Montáž na strop ve vzdálenosti  max. 7,5 m  pro 
použití u tabulového, temperovaného, 
laminovaného a drátového skla. 

3. Při použití pro ochranu tvrzeného skla instalujte 
čidlo ve vzdálenosti maximálně 3,65 metru od 
skla. 

Doporučované rozměry skel: 
Minimální střežená skleněná plocha  0,3 x 0,6 m. 
Tloušťka:  

Tabulové: od 2,4 mm do 6,4 mm 
Temperované : od 3,2 mm do 6,4 mm 
Drátové: 6,4 mm 
Laminované: od 3,2 do 6,4 mm 

Pro spolehlivou detekci se vyhněte 
instalaci: 
• v místnostech, kde jsou stínící, izolační nebo 

protihlukové závěsy. 
• v místnostech s dřevěnými okenicemi z vnitřní 

strany oken.  
• v místnostech, kde jsou nainstalovány 

ultrazvukové detektory. 

 
 

TEST ČIDLA 

Nastavení do testovacího módu 
1. Připojte ke svorkám napájení čidla 9-ti voltovou baterii. 
2. Použijte přibalenou oboustrannou lepící pásku 

k dočasnému připevnění čidla  na určenou zeď. 
3. Pro nastavení čidla do testovacího režimu použijte ruční 

tester Sentrol 5709C. Na testeru nastavte „tempered 
glass“ a přidržte ho nad čidlem. 
Aktivujte tester - přepnete tak čidlo do testovacího módu 
na jednu minutu. V testovacím módu bude blikat LED 
dioda. Pro prodloužení testovacího času aktivujte tester 
aspoň jednou za minutu. 

Vlastní testování (detektor musí být 
v testovacím režimu, LED musí blikat) 
1. Tester 5709C je možno nastavit na simulaci rozbití 

různých typů skla. Nejste-li si jisti typem použitého skla, 
nastavte tester na „tempered“. 

2. Držte tester blízko povrchu chráněného  skla  a zaměřte 
jej na čidlo. Zmáčkněte testovací tlačítko. Pokud jsou 
před oknem žaluzie nebo záclony, zastiňte jimi okno a 
tester umístěte mezi ně a sklo. 

3. Zůstane-li LED svítit na 4 sekundy, sklo je v detekčním 
záběru čidla. 

4. Jestliže LED nezůstane svítit, přemístěte senzor a znovu 
jej otestujte (ověřte také stav baterie v testeru). 

5. Zapnutí paměti poplachu: přerušte drátěnou propojku  a 
odpojte napájení pro zresetování LED diody. 

Jak funguje testovací režim: 
Testovací režim čidla je aktivován  ručním testerem  tak, že se 
tester přiblíží  k mikrofonu čidla a zapne. LED čidla bude 
blikat po dobu jedné minuty. Během tohoto času je možno 
čidlo otestovat (viz výše). Je-li systém zastřežen a čidlo 
ShatterPro  přejde do poplachu, LED se na 4 sekundy rozsvítí 
a pak se vrátí zpět na jednu minutu do testovacího módu. Po 
jedné minutě LED zhasne, je-li ale nastaveno čidlo na paměť 
poplachu, LED zůstane svítit. Pro zapnutí funkce paměti 
poplachu přerušte drátovou propojku.
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MONTÁŽ
Čidlo umístěte alespoň 1,2 m od zdrojů hluku 
(televizory, reproduktory, dřezy, dveře, apod.) a 
nejméně 1 m od  nejbližšího skla, které má být 
chráněno. 
Umístění čidla má být  takové, aby detektor na 
chráněné sklo přímo „viděl“. Čidlo neumí detekovat 
rozbití skla za rohem nebo v jiné místnosti. 

Povrchová montáž 

Montáž na stěnu 
Protože se zvuk z rozbíjení skla šíří přímo od místa 
rozbitého okna, je nejlépe umístit čidlo  na protější zdi 
od chráněných oken. Předpokladem ovšem je, že je 
sklo v dosahu čidla a toto na chránění sklo přímo 
„vidí“ (viz. obrázek). Umístit čidlo na sousední zeď 
k protější zdi je také možno. 

Montáž na strop 

Čidlo lze nainstalovat na jakékoliv místo na stropě, ze kterého 
je přímý  výhled na střežená okna. Protože se zvuk šíří přímo 
od rozbitého okna, lepší detekce je dosaženo při umístění ve 
vzdálenosti 2,4 metrů – viz. obrázek. 

Zápustná montáž 

Do zdi nebo stropu 

• Vyvrtejte otvor o průměru 2,5 cm . Při instalaci do 
tvrdého dřeva předvrtejte otvor o průměru 2,7 cm. 

• Prostrčte vodiče  otvorem 
• Připojte vodiče k čidlu podle obrázku na přední straně. 
• Neinstalujte čidlo v místnostech s ultrazvukovými 

detektory. 

OPTIMÁLNÍ DETEKCE A  VYVAROVÁNÍ SE  FALEŠNÝCH POPLACHŮ

Vyhněte se instalaci v těchto prostorách: 
• prosklené vestibuly a prosklená zádveří 
• kuchyně 
• rohová montáž 
• soukromé garáže 
• technologické místnosti 
• schodiště 
• koupelny 
• ostatní malé akusticky „živé“ místnosti 
Pro takovéto aplikace použijte kontaktní piezodetektory na 
sklo nebo okenní rámy. 

Neinstalujte čidlo ve vlhkém prostředí 
Není hermeticky utěsněno. Sražená vlhkost na plošném 
spoji  může způsobit zkrat nebo falešný poplach. 

Pro zvýšení odolnosti k falešným 
poplachům: 
• Neinstalujte  čidlo do 24 hodinové smyčky (kromě 

plášťové ochrany). 
• Nepoužívejte čidlo tam, kde se vyskytuje tzv. bílý 

šum, generovaný například kompresory (poryv 
stlačeného zduchu může vyvolat poplach). 

• Vyhněte se instalaci  v místnostech menších než 3m x 
3m a v místnostech s hlučným pozadím (kuchyně, 
prosklené stánky, hlučné prostory, garáže, koupelny) 

Vhodné testování: 
ShatterPro II slouží k detekování rozbití zarámovaného 
skla  upevněného v obvodových zdech. Testování čidla 
nezarámovaným sklem , rozbíjením lahví, apod. nemusí 
vyvolat odezvu senzoru. Typicky nereaguje čidlo na 
rozbití sklenice uprostřed místnosti. 

 
Umístění detektoru může ovlivnit jeho detekční 
schopnosti. Aby byl zajištěn optimální provoz, šířka 
detekční zóny by neměla být větší než dvojnásobek 
vzdálenosti mezi detektorem a nejbližším bodem střežené 
skleněné plochy. 
Například pokud je detektor nainstalován 3 metry od skla, 
je optimální detekční oblast 3 metry na každou stranu od 
roviny, ve které je detektor umístěn (viz obrázek).  
Detektor ShatterPro může být nainstalován v rozsahu 
vzdáleností 1m až 7,5 m od nejvzdálenějšího bodu 
střežené skleněné plochy.    
Čidlo je vhodné zapojit do smyčky plášťové ochrany a 
mělo by být uváděno do střežení současně se smyčkami, 
na kterých jsou připojeny dveřní a okenní kontakty 

Ochrana obydlených prostor 
Odolnost čidla ShatterPro II proti falešným poplachům je 
ideální pouze v místnostech s mírným hlukovým pozadím. 
Pro 24-hodinové střežení se doporučuje použít detektor 
ShatterPro™ Plus 5885 nebo ShatterPoint (5600, 5620). 
Poznámka: Detektor ShatterPro II může detekovat pouze 
takové prasknutí skla nebo průchod kulky, u kterých dojde 
k proražení skla. Proto se doporučuje vždy doplnit detektor 
tříštění skla prostorovým detektorem uvnitř místnosti. 
.
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DCN: IM S5812A-W 
VER: 2.0 02-2007 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Napájecí napětí 9 až 16 V ss. 
Odběr 12 mA typ., 25 mA max. 
Kontakty výstupního relé normálně sepnuté, při poplachu 4 sekundy rozepnuté 
Odpor kontaktů při sepnutí: 10Ω 
 při rozepnutí: více než 1 MΩ 
Zatížitelnost kontaktů (alarm i tamper) 16 Vss / 50 mA 
Průřez vodičů do svorek 0,3 až 0,8 mm2  

Odolnost proti el. výbojům 400 W - impuls o délce 1 ms 
Odolnost proti elmag. rušení 20V/m , 1 MHz až 1 GHz 
Mikrofon všesměrový elektretový 
Rozsah pracovních teplot -18o C až +50o C 
Vlhkost 10% až 90 % nekondenzující 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

Zápustný ShatterProTM II 5825A 

Volejte na tel.: 543 558 100 
 
Havránkova 33 ● 61900 ● BRNO ● Tel.: +420 543 558 111 
Pištěkova 782 ● 149 00 ● PRAHA ● Tel.: +420 271 001 711 
Rodinná 38 ● 700 30 ● OSTRAVA ● Tel.: +420 596 617 425 
Vajnorská 142 ● 831 04 ● Bratislava ● Tel: +421 244 454 660 
Krivá 18 ● 040 02 ● Košice ● Tel.: +421 557 296 180 

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz 
ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. 
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. 
Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

Váš distributor 
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