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Výrobek je sb rnicový komponentem systému JABLOTRON 100. 
Slouží k detekci otev ení dve í, oken, apod.. Detektor má stavovou 
reakci (hlásí aktivaci i zklidn ní). Výrobek je ur en pro montáž 
proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. 

Instalace 
Vyberte vhodné místo pro instalaci. Permanentní magnet (10) 

m že být jak vlevo, tak i vpravo od sníma e. ást se sníma em 
montujte na pevnou ást dve í (okna) a magnet na pohyblivou ást. 
Vyhn te se montáží p ímo na kovové p edm ty (ovliv ují negativn  
innost magnetického senzoru). 

 

 
obrázek: 1 – západka krytu; 2 – sv telné signálky (žlutá a ervená) 

 
1. Otev ete kryt mírným odpá ením plastu pomocí plochého 

šroubováku v míst  západky krytu (1). 
2. Ve vhodném míst  zadní ástí plastu vylomte záslepku, 

provlékn te kabel a p išroubujte detektor na vybrané místo. 
 

 

P ipojování sb rnice provád jte vždy p i 
zcela vypnutém napájení systému. 

 
3. P ipojte kabel sb rnice (3) do svorek (6). 
 

 
obrázek: 3 – kabel sb rnice; 4 - žlutá signálka porucha; 5 – ervená signálka 

aktivace; 6 – svorky sb rnice; 7 - sériové íslo; 8 – sabotážní spína ; 
9 -  jazý kový kontakt; 10 – permanentní magnet 

 
4. Dále se i te instala ním manuálem úst edny. Základní postup: 

a.  Po zapnutí žlutá signálka blikáním indikuje, že detektor není 
p i azen do systému. 

b. V programu F-Link vyberte v kart  Periferie požadovanou 
pozici a tla ítkem P i adit zapn te u ení.  

c. Stiskn te sabotážní spína  (8) v detektoru – tím se modul 
nau í a žlutá signálka zhasne. 

5. Uzav ete kryt detektoru.  

Nastavení vlastností detektoru 
Provádí se programem F-Link - karta Periferie. Na pozici 

detektoru  použijte volbu Vnit ní nastavení. Zobrazí se dialog,  
ve kterém lze nastavit (*ozna uje nastavení z výroby): 

 
Indikace LED p i aktivaci: Zapnuta* / Vypnuta nastavuje innost 

ervené signálky aktivace sníma e. 
 
Poznámky: 
 Nau ení detektoru do systému je možné i zadáním sériového 

ísla (6) programem F-Link. Zadávají se všechny íslice (vzor 
formátu íslice: 1400-00-0000-0001). 

 Vzdálenost permanentního magnetu od snímací  ásti má být 
p i zav ených dve ích co nejmenší. Vzdálenosti pro aktivaci p i 
oddálení magnetu pro nemagnetický montážní podklad jsou 
uvedeny v obrázku (v závorce uvedeny vzdálenosti  
na pocínovaném plechu). 

 

 

Technické parametry 
Napájení ze sb rnice úst edny 12 V (9…15 V) 
Proudová spot eba p i záloze (klidová) 5 mA 
Proudová spot eba pro volbu kabelu  5 mA 
Rozm ry 55 x 27 x 16 mm 
Klasifikace  stupe  2  
dle  SN EN 50131-1, SN EN 50131-2-6  
Prost edí dle  SN EN 50131-1 II. vnit ní všeobecné 
Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C 
Dále spl uje   SN EN 50130-4, SN EN 55022  
 

Výrobek je navržen a vyroben ve shod  s na n j se vztahujícími 
ustanoveními: Na ízení vlády . 616/2006Sb., je-li použit dle jeho 
ur ení. Originál prohlášení o shod  je na www.jablotron.cz v sekci 
poradenství. 

 

Poznámka: Výrobek, a koliv neobsahuje žádné škodlivé 
materiály, nevyhazujte do odpadk , ale p edejte na sb rné 
místo elektronického odpadu. Podrobn jší informace 
na www.jablotron.cz. 

 


