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Pozn.: D-Tect1 je obchodní označení detektoru, GJD110 pak jeho objednací kód. 
 

1. Úvod 
 
D-Tect1 je venkovní detektor pohybu vybavený snímacím prvkem se dvěma nezávislými pyroelementy; 
pro vyhlášení poplachu detektoru je nezbytné, aby do poplachového stavu přešly vyhodnocovací obvody 
napojené na oba tyto pyrocementy. Díky tomu detektor D-Tect1 nabízí velmi přesnou a spolehlivou 
detekci umožňující nasazení v širokém spektru aplikací. Jako u jiných venkovních detekčních technologií 
i zde platí, že pro verifikaci případných planých poplachů by zabezpečovací systém využívající detektorů 
D-Tect1 měl být doplněn vhodně koncipovaným systémem CCTV.  
 

Detektor D-Tect1 umožňuje nastavit detekční dosah na max. 10 až 30 m, druhým nastavitelným 
detekčním parametrem je počitadlo pulsů.  
 

Detektor je vybaven dvěma ochrannými kontakty – jeden pro sejmutí krytu detektoru a druhý pro stržení 
detektoru se zdi.  
 

PIR jednotka detektoru je v krytu upevněna na kloubovém držáku umožňujícím směrování v rozsahu 180° 
horizontálně a 90° vertikáln ě. Tato skutečnost snižuje časovou náročnost instalace a umožňuje velmi 
přesné nasměrování detektoru. Pro zajištění dlouhodobé provozní stability je elektronika detektoru 
chráněna akrylátovým lakem. Kryt detektoru je stejně jako jeho základna vyroben z odolné zinkové slitiny, 
průsvitná přední část pak z UV stabilizovaného plastu. Díky tomu detektor dobře odolává různým 
klimatickým vlivům a jeho provozní parametry jimi rovněž nejsou ovlivněny. Kombinace přesné 
elektroniky, digitálního filtru bílého světla a dvojitého stínění pyroelementů pak efektivně eliminuje plané 
poplachy způsobované sluncem či jinými zdroji viditelného světla.  
 

Detektor D-Tect1 se vyznačuje čistým a profesionálním vzhledem, který znemožňuje vizuální identifikaci 
nasměrování detektoru a zcela skrývá veškerou připojovací kabeláž. 
 
  

2. Stručné pokyny pro oživení detektoru 
 
Podle pokynů v další části tohoto návodu upevněte detektor na požadované místo. 
 

Zapněte napájení detektoru. Modrá LED třikrát blikne. 
 

Startovací procedura detektoru, při níž jsou automaticky nastaveny některé interní parametry, trvá cca.   
2-3 minuty. 
 

Poplachová LED je z výroby vypnutá. Jedním stisknutím programovacího tlačítka je pro provádění 
průchodových testů možné činnost této LED aktivovat na dobu cca. 5 minut. 
 

POZOR! Pro provádění průchodových testů je nezbytné, aby kryt detektoru byl nasazený. 
 

Tovární nastavení parametrů detektoru je následující: 
- detekční dosah  - 30 m 
- počitadlo impulsů - 1 
- LED vypnuté 

 
 

3. Instalace detektoru 
 
V průběhu instalace detektoru musí být jeho elektronika chráněna před vlhkostí, která při dlouhodobějším 
působení může mít vliv na provozní parametry detektoru nebo dokonce může detektor poškodit. 
 

1. Za použití kartonové vrtací šablony, která je součástí dodávky detektoru, vyvrtejte do zdi otvory pro 
hmoždinky upevňovacích šroubů, pro přivedení připojovacího kabelu a pro upevnění opěrného 
kroužku zadního ochranného kontaktu (pokud bude použit) – viz obr. 1 a 2. Hmoždinky vsuňte do 
vyvrtaných otvorů. 
 

Pozn.: Použití opěrného kroužku zadního ochranného kontaktu se doporučuje při montáži detektoru 
na veškeré nerovné povrchy a zdi. 
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2. Pomocí šestihranného klíče (součást dodávky detektoru) povolte zajišťovací šroub krytu detektoru a 
kryt sejměte. Kryt je na základně detektoru zavěšen v její horní části a jeho sejmutí tak provedete 
mírným vyklopením a následným vysunutím směrem vzhůru – viz obr. 3. 

 

 
 
 

3. Připojovací kabel protáhněte pryžovou průchodkou v základně detektoru – viz obr. 4. Základnu 
s elektronikou detektoru pomocí hmoždinek a šroubů upevněte na zeď – viz obr. 5. Po dotažení 
upevňovacích šroubů ověřte, zda je zadní ochranný kontakt sepnutý. Pokud tomu tak není, máte 
možnost použít některý z náhradních spínacích terčíků, které jsou součástí dodávky detektoru. Tyto 
náhradní terčíky mají středový kolík delší (o 1 a 2 mm) než terčík, který je standardně namontován na 
detektoru a který je možné opatrně vyjmout a nahradit - viz. obr. 2. 

 
4. Vodiče připojovacího kabelu zapojte do příslušných svorek odnímatelné svorkovnice na zadní straně 

PIR jednotky a do svorkovnice ochranných kontaktů na vodorovné desce s plošnými spoji umístěné 
v horní části detektoru. Při vedení vodičů připojovacího kabelu ke svorkovnici ochranných kontaktů 
respektujte pokyny na obr. 5. 

 

          

 
 

Obr. 1  

Obr. 2 Obr. 3 

Obr. 4 Obr. 5 
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5. Při jakékoli manipulaci s PIR jednotkou detektoru na kloubovém držáku berte v úvahu, že indikační 

LED má směřovat dopředu. Tato orientace je důležitá pro zajištění správného nasměrování detektoru 
(viz kapitola „Směrování detektoru a maskování částí det. charakteristiky“). 

 
6. Po dokončení instalace, nasměrování a nastavení detektoru nasaďte kryt detektoru a utáhněte jeho 

zajišťovací šroub – viz obr 7. 
 

 
 
 

4. Směrování detektoru a maskování částí det. charakteristiky 
 
Fresnelova čočka PIR části detektoru D-Tect1 vytváří 7 segmentů pro dlouhý dosah a po 7 segmentech 
pro střední až krátký dosah. Optimální odezvu detektor nabízí při pohybu napříč přes jednotlivé segmenty 
detekční charakteristiky, na pohyb v ose detekční charakteristiky je detektor citlivý méně. Detektor reaguje 
na změny tepelného pozadí a pohyb v rámci detekční charakteristiky, takže při volbě umístění detektoru je 
třeba brát v úvahu faktory jako jsou vegetace (zejména stromy a keře), vodní prvky (jezírka, potoky), 
výdechy ventilace nebo klimatizace, přetlakové ventily parních kotlů a ohřívačů vody, zvířata atd.. 
 

Detektor je z výroby osazen dvěma posuvnými maskovacímu prvky, které umožňují zúžení detekční 
charakteristiky. V případě potřeby (např. pokud je požadováno zúžení detekční charakteristiky až na cca. 
10°) je možné osadit další 2 stejné maskovací prvky , které jsou součástí dodávky detektoru. Umístění 
maskovacích prvků před Fresnelovou čočkou je znázorněno na obr. 8. Každý maskovací prvek pokrývá 
cca. 10° detek ční charakteristiky. 

 
 
Pokud je montážní výška detektoru větší než výška obvodového oplocení, nakloňte elektronickou část 
detektoru mírně dolů a vymaskujte všechny segmenty detekční charakteristiky, které (horizontálně 
i vertikálně) přesahují hranici oblasti, která má být střežena. Pro maskování použijte stříbrné samolepící 
štítky, které jsou součástí dodávky detektoru. Tyto štítky se lepí na zadní hladkou stranu Fresnelovy čočky  
 

Obr. 6 Obr. 7 

Obr. 8 
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tak, jak je znázorněno na obr. 9. Při zpětném osazování čočky s maskovacími štítky dejte pozor na 
správnou orientaci čočky – pod horní hranou její přední strany naleznete značku TOP. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 9 
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5. Nastavení parametr ů detektoru 
 
Detektor D-Tect1 má možnost nastavení parametrů – tyto parametry jsou obsaženy v programovací 
tabulce. Tovární nastavení je v tabulce podbarveno šedou barvou. Aktuální nastavení je možné snadno 
změnit. Pokud potřebujete vrátit všechny parametry do továrního nastavení, vypněte napájení detektoru, 
stiskněte a držte programovací tlačítko (viz obr. 11) a napájení krátce zapněte.  
 

 
 
Programovací tabulka:  
 

  1 2 3 

1 Dosah  10 m 20 m 30 m 

2 Počitadlo impulsů 1 2  

3 Funkce indikačních LED VYP ZAP  
 
(Šedě podbarvené položky = tovární nastavení.) 
 
Počitadlo impulsů – počet platných poplachů na obou pyroelementech nezbytný pro vyhlášení poplachu 
detektoru. 
 
Funkce indikačních LED – v režimu VYP je indikační LED vypnutá, v režimu ZAP standardně indikuje 
příslušné stavy. 
 
 

Obr. 10 

Obr. 11 
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Pokud chcete změnit nastavení některého z parametrů, postupujte takto: 
 
1. Zmáčkněte programovací tlačítko (viz obr. 11) tolikrát, na kolikátý řádek programovací tabulky se 

potřebujete dostat, tj. jednou pro nastavení dosahu, dvakrát pro nastavení počitadla impulsů, resp. 
třikrát pro zapnutí/vypnutí funkce indikačních LED. 

 

2. Po cca. 4 s modrá indikační LED zhasne a následně "zamrká" tolikrát, v kterém sloupci se nachází 
nastavená hodnota. 

  

3. Pokud chcete aktuální nastavení změnit, okamžitě poté, co modrá LED přestane "mrkat", zmáčkněte 
programovací tlačítko tolikrát, ve kterém sloupci je požadovaná hodnota.  

   
4. Po chvíli modrá LED dvakrát blikne, čímž indikuje zapsání nové hodnoty do paměti a opuštění 

programovacího režimu. 
  

Pokud chcete zkontrolovat správnost nastavení, zopakujte kroky 1, 2 a 4. Veškeré nastavení detektoru je 
uloženo v paměti typu flash, díky čemuž nedojde k jeho ztrátě ani při dlouhodobém výpadku napájení. 
 
Příklad změny nastavení: Aktivace funkce indikačních LED 

– Třikrát zmáčkněte programovací tlačítko.  
– Po chvíli modrá LED zhasne a následně jednou "zamrká".  
– Dvakrát zmáčkněte programovací tlačítko. 
– Modrá LED dvakrát blikne a detektor přejde do normálního funkčního režimu 

 
 

6. Průchodové testy 
 
Dosah detektoru je při sejmutém krytu větší, pro zjištění reálného pokrytí střeženého prostoru je tedy 
důležité, aby byl kryt detektoru při provádění průchodových testů nasazený. Pokud potřebujete dosah 
detektoru omezit, můžete využít příslušného parametru v programovací tabulce a/nebo nasměrovat 
detekční hlavu tak, abyste dosáhli požadovaného pokrytí.  
 

Pokud jednou stisknete programovací tlačítko, krátce se rozsvítí modrá LED a detektor přejde do 
testovacího režimu, v němž je počitadlo impulsů automaticky nastaveno na hodnotu 1. Nyní můžete 
provést nasměrování detekční hlavy a následné průchodové testy. Modrá LED bude indikovat jednotlivé 
poplachy detektoru. Tento testovací režim je automaticky ukončen 5 minut po posledním poplachu. Jinou 
možností opuštění testovacího režimu je vypnutí a opětovné zapnutí napájení detektoru. 
 
 

7. Příslušenství 
 
Pro detektor D-Tect1 je k dispozici následující příslušenství: 

   GJD304  -  distanční segment pro montáž s povrchovým vedením kabeláže 

   GJD305  -  konzola pro montáž detektoru na sloup(ek) 

   GJD380  -  audiotester pro snadnější provádění průchodových testů 
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8. Technické specifikace 
 
Max. dosah detektoru nastavitelný 10 / 20 / 30 m 

Rozměry detekční charakteristiky vějíř s rozevřením 10-70°, max. 30 x 20 m 

Rozsah směrování detekční hlavy 180° horizontáln ě, 90° vertikáln ě 

Fresnelova čočka 28 segmentů det. charakteristiky, možnost zúžení posuvnými 
clonkami 

Ochrana pyroelementů dvojité vodivé stínění pyroelementů, odolnost vůči bílému světlu až 
50.000 lx 

Montážní výška až 6 m, optimální 3 m 

Poplachové výstupy polovodičová relé s vysokou imunitou vůči cizímu mag. poli 

  - výstup NO bezpotenciálový v klidu rozepnutý kontakt, zatížitelnost 
max. 24 V / 50 mA, sériový rezistor 25 Ω, doba sepnutí cca. 5 s 

  - výstup NC bezpotenciálový v klidu sepnutý kontakt, zatížitelnost 
max. 24 V / 50 mA, sériový rezistor 25 Ω, doba sepnutí cca. 5 s 

Napájecí napětí 9 – 15 V ss 

Odběr proudu 8 mA (při 12 V ss) 

Počitadlo impulsů nastavitelné 1 / 2 impulsy 

Teplotní kompenzace automatické digitální nastavení citlivosti 

Řídící prvek mikroprocesor + paměť flash 

Rozsah pracovních teplot -20 až +55°C ; elektronika  pokryta ochranným lakem 

Materiál krytu vysoce odolná zinková slitina 

Krytí IP55 

Rozměry 145 x 120 x 115 mm (V x Š x H) 

Hmotnost 750 g 
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