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1  VOLBA MÍSTA PRO MONTÁŽ 
Viz.A (na straně 1) a následující odstavce popisující montáž detektoru. 

• Detektor montovat do pozice, kde bude přímý výhled na chráněná okna (za 
předpokladu, že okna nejsou  opatřena neprůzvučnými závěsy. Pokud jsou 
okna zakrytazávěsy, lze detektor montovat na rám okna 

• Nemontovat detektor: 
− na volně stojící sloupy a pilíře 
− do místností ve kterých je hlučné zařízení (kompresory, motory, ….),  

jestliže při zastřeženém systému jsou tato zařízení v provozu  
− tam, kde výhled na hlídaná okna detektoru může být neúmyslně 

zakryt 

2   NAPÁJECÍ BATERIE ( viz B na straně 1) 

3   VOLBA KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU ( viz B na straně 1) 

4   NASTAVENÍ DOSAHU DETEKTORU ( viz B na straně 1) 
Pro co nejlepší odolnost proti planým poplachům je vhodné změřit vzdálenost od 
zamýšleného umístění detektoru do nejvzdálenějšího bodu chráněného skla a volit, 
pomocí přepínačů SENS 1 a SENS 2, nejmenší možný dosah, který je větší nebo 
nebo roven naměřené vzdálenosti. Maximální dosah detektoru je 7,6 m. 

5   MONTÁŽ DETEKTORU  
Orientovat osu mikrofonu směrem ke  chráněnému sklu.Při montáži detektoru na strop 
by měl mikrofon směřovat   
Poznámka: Pokud používáte FG-701 pro testování detektoru, je vhodné 
namontovat detektor dočasně. Dočasná montáž umožňuje snadné 
přemístění detektoru v případě selhání testování. 
Montáž detektoru na vybraném místě lze provést pomocí dodávaného 
spojovacího materiálu. Viz C na straně 1.   
Upozornění:  Pokud bude použit zadní sabotážní kontakt, měl by být 
detektor montován na pevný a tvrdý povrch. Šroub,vymezující polohu 
zadního sabotážního kontaktu, musí mít trvale stabilní polohu. Jako 
montážní povrch není vhodný např. sádrokarton a desky z lisované 
minerální vaty.  

6   TESTOVACÍ REŽIM 
Test vf přenosu: Po připojení baterií a uzavření předního krytu detektoru 
nebo po otevření a opětném uzavření předního krytu bude detektor po dobu 
10 min v testovacím režimu a každá událost bude okamžitě předána. 
Úroveň vf signálu lze testovat pomocí diagnostických funkcí ústředny.   

Test  detekce rozbití skla: Tento test mód umožňuje testování detekce 
rozbití skla. Je aktivován třemi způsoby – připojením baterie, stiskem 
testovacího tlačítka (viz B na straně 1), nebo dálkově testerem FG-701.  
Pro oba zkušební režimy, viz následující tabulku s odezvou LED.  
INDIKACE  LED   (LED jsou funkční pouze v testovacím režimu.) 

Stav rudá LED zelená LED  
Připojení napájení Svítí 1 sec. Svítí 1 sec.       

Testovací režim vysílače 
(10 minut) 

krátké bliknutí  
jednou = ALPHA 

krátké bliknutí  
dvakrát = V2GY 

vypnutá 

Klidový stav OFF 
Poplachový 

stav svítí 5 sec. Test detekce 
rozbití skla 
(5 minut1) 

Vybitá baterie2 Flashes once per 
second 

bliká jednou za sec.
a 

bliká při detekci 
zvuku 

Klidový stav (ne testovací režim) vypnutá vypnutá 
1 5 minut po posledním zvuku způsobujícím blikání zelené  LED. 
2 Pokud je detekován tento stav, vyšle detektor signál “vybitá baterie” 
do ústředny. Vyměna baterií by měla proběhnout v týdnu, následujícím 
po této zprávě  

7   TEST ROZBITÍ SKLA TESTEREM FG-701 
Poznámka: FG-701 je doporučený typ testeru pro nastavení dosahu a 
ověření funkce detektoru. Použití testerů jiných výrobců nebude dávat 
správné výsledky pro nastavení dosahu detektoru a neumožní ověření jeho 
správné funkce. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Zapnutí a vypnutí testu detekce rozbití skla testerem FG-701: 

• Nastavit přepínače FG-701 na polohy ACTIVATE a  MAN. 
• Ve vzdálenosti do 2 m od detektoru namířit reproduktor FG-701 

směrem k detektoru. 
• Stiskem rudého tlačítka START je vyslán akustický signál nastavující 

detektor do testovacího režimu. 
Je-li detektor v testovacím režimu, bliká zelená LED jednou za sekundu.  
Nestane-li se tak, je třeba zmenšit vzdálenost k detektoru a opakovat 
vyslání signálu. 

Plný test detekce rozbití skla (tlakový a audio signal): 
• Nastavit detektor do testovacího režimu. 
• Nastavit přepínače FG-701 na polohy TEST a FLEX. 
• Umístit FG-701 poblíž nejvzdálenějšího bodu chráněného skla a 

namířit reproduktor testeru směrem k detektoru. Je-li u okna používán 
závěs , zastínit okno tímto závěsem a  FG-701 umístit  mezi závěs a 
hlídané sklo (aplikovat stínění závěsem i na tester). 

• Stisknutím rudého tlačítka START tester klikne a po dobu osmi 
sekund očekává tlakový (infrazvukový) signál.  

• Vyrobit tlakový signál opatrným úderem na sklo vhodným pružným 
nástrojem nebo např. prudkým pohybem dveří v místnosti. FG-701 
odpoví audio signálem imitujícím tříštění skla.   

Jestliže detektor zachytí oba signály -  tlakový i audio, rozsvítí se na 5 sec. 
rudá LED. 

Test dosahu detektoru (pouze audio signal): 
• Nastavit detektor do testovacího režimu. 
• Nastavit přepínače FG-701 na polohy TEST a MAN. 
• Umístit FG-701 poblíž nejvzdálenějšího bodu chráněného skla a 

namířit reproduktor testeru směrem k detektoru. 
• Stisknout rudého tlačítka START.  

Pokud je místo testu v dosahu detektoru, reaguje zelená LED blikáním.  

8   TESTOVÁNÍ DETEKTORU BEZ TESTERU FG-701  
Nastavit detektor do testovacího režimu. Zelená LED bliká jednou za 
sekundu. Na tlesknutí rukama blízko detektoru bude reagovat zelená LED 
blikáním. Klepnutím na víko detektoru nehtem nebo malým šroubovákem 
lze rozsvítit rudou LED na 5 sec. a ověřit reakci ústředny. Takový způsob 
testu ověří funkčnost detektoru nikoliv však dosah a správné nastavení.  

9   NAČTENÍ DETEKTORU DO SYSTÉMU  
Popis postupu načtení je v instalačních a programovacích manuálech 
příslušných ústředen. 

10   MONTÁŽ POJISTNÉHO ŠROUBU VÍKA DETEKTORU 
Viz D na straně 1. 

11   SPECIFIKACE 
Druhy hlídaných skel: 
POZNÁMKA:  Minimální rozměr pro všechny typy je 28cm x 28 cm. 

Nominální tloušťka 
Typ skla * Minimum Maximum  

tabulové 2mm  10mm  
tvrzené 3mm  10mm  
vrstvené lepené1, 3 3mm  14mm  
drátové 6mm  6mm  
s bezpečnostní folií 2, 3 3mm  6mm  

vakuované 1, 3 3mm [13mm 
celkem] 6mm [19mm celkem] 

 

*Sklo musí být vestavěno do zdi nebo montované do příčky min. 0,9 m široké. 
1  K detekci dojde pokud budou rozbity obě tabule lepeného skla. 
2  Sklo potažené bezpečnostní folií tloušťky až do 0.35mm (včetně folie pro ochranu 

před slunečním zářením) .  
3  Pro tyto druhy skla použít pouze ½ nastaveného dosahu. (Příklad: Přepínači 

SENS 1 a SENS 2 nastaven a ověřen dosah 4.6 m, ale detektor montovat 2.3 
m nebo méně od nejvzdálenějšího bodu chráněného skla.) 
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Technická data  
Napájení: baterie*  
(součást dodávky).   

2  x  3V ,  CR123A 

Napětí vybité baterie:   2.65V 
Doba života baterie, roky:    
 

ALPHA  =  7 
V2GY  =  6 

Interval supervize, minuty:   ALPHA  =  18 
V2GY  =  9  

Klidová proudová spotřeba:  28μA max 
Maximální hodnota proudové spotřeby :  45mA max 
Maximální dosah detektoru:   7.6 m    
VF modulace:   FM úzkopásmová 
VF pracovní kmitočet: 868MHz 
VF dosah, volný prostor: 2000m  
Pracovní teplota: -10° to 55° C 
Skladovací teplota: -20° to 55° C 
Relativní vlhkost, nekondenzující: 0 → 95% 
Rozměry: 11.5cm x 7.2cm  x 2.7cm   
Hmotnost detektoru: 
Celková hmotnost s obalem: 

143g   
188g  

Příslušenství:  FlexGuard® Glassbreak 
tester 

FG-701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Upozornění pro výměnu a manipulaci s bateriemi.  Při nesprávném zacházení s bateriemi existuje riziko exploze , požáru nebo popálení. Baterii nelze nabíjet, demontovat, vystavovat teplotám nad 
100°C nebo spalovat.  Při výměně bateriií je třeba postupovat opatrně – používat pouze nové , nepoškozené baterie  a vkládat je do čidla tak, aby byla dodržena správná polarita baterií.  Pokud jsou 
baterie poškozené, je nutné je neprodleně vyměnit a zlikvidovat bezpečným způsobem (dle instrukcí výrobce baterií) a v souladu s předpisy pro nakládání s odpadem tohoto typu.   

 HOMOLOGACE - SEZNAM 

• CE    NF&A2P 
• EN50131-1 Security Grade 2, Environmental 

Class II. 
• EN 50131-5-3 Security Grade 2, Environment Class II. 
• EN 50131-5-3 Security Grade 2; Environmental Class II.   
• EN 50131-5-3  grade 2, classe enironnementale II. 

 

• EN 50131-5-3 Sicherheitsklasse 2  Umweltklasse II.  
POZNÁMKA 

Má-li instalace vyhovovat  EN50131-1, je třeba instalovat zadní sabotážní kontakt a pojistný šroub víka 
detektoru.TS EN 50131-5-3 Grado di Sicurezza 2; Classe Ambientale II. 
• TS EN 50131-5-3 Grado de Seguridad 2, Clase ambiental II. 

NF et A2P Type 2 
IP30 IK04 
N° de certificat: 
XXXXXXXXXXXX 
C.N.M.I.S. sas et 
C.N.P.P. cert. 
8 place Boulnois
 Tel: 
+33.(0)1.53.89.00.40 
75017 PARIS 
 Fax: 
+33.(0)1.45.63.40.63 

 
 

Chcete-li získat Prohlášení o shodě k tomuto produktu,naleznete je na našich 
webových stránkách, http://www.adiglobal.cz//iiWWW/cz/produkty110.nsf/wp/domu . 
Pro jakékoliv další informace týkající tohoto výrobku, prosím kontaktujte: 
 

ADI Global Distribution 
Havránkova 33 
619 00 Brno - Dolní Heršpice 
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