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ARITECH GS 903N / GS 913N Akustické detektory tříštění skla

Pokyny k montáži
Inovované akustické detektory používají Pattern Recognition Technology™ (detekují zvuk tříštění skla v rozsahu celého
frekvenčního pásma).

GS 903N povrchová montáž GS 913N zapuštěná montáž

Zapojení
Zapojte přívodní kabel do svorkovnice podle popisu. Pokud budete využívat paměť poplachu přerušte drátovou propojku.
Poznámka: U GS 913N je z důvodu snížení rozměrů detektoru pro zapuštěnou montáž kontakt samoochrany v sérii
s poplachovým kontaktem.

Optimalizace detekce a ochrana proti falešným poplachům
Nevhodné prostory:
•  skleněné tunely a vestibuly
•  hlučné kuchyně
•  garáže
•  velmi malé místnosti
•  schodiště
•  malé koupelny
•  jiné malé rušné prostory
•  místnosti s ultrazvukovými detektory
Pro ochranu zasklených ploch v těchto prostorech použijte vibrační detektory Aritech (řady GS 600, GS 700)

Neinstalujte detektory ve vlhkém prostředí
Žádný akustický detektor není hermeticky utěsněn. Vliv vlhkosti na desku plošného spoje může způsobit zkrat a falešný
poplach.
Pro zajištění nejvyšší odolnosti proti falešným poplachům
•  Nepoužívejte akustické detektory ve 24 hodinových smyčkách
•  Nepoužívejte akustické detektory v místech , kde se vyskytuje „bílý šum“, např. od vzduchových kompresorů (možnost

vzniku falešných poplachů).
•  Nepoužívejte akustické detektory v místnostech menších než 3 x 3 m a v rušných místnostech jako, jsou malé kuchyně

garáže, malé koupelny a podobně.

Pro paměť LED
přerušte propojku

Pro paměť LED přerušte
propojku
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Správné testování
GS 903N/913N jsou navrženy tak, aby detekovali rozbíjení skla v rámech montovaných na vnější obvod místnosti.
Testování detektorů rozbíjením neorámovaného skla nebo lahví nemusí aktivovat detektor. GS 903N/913N obvykle
nereagují na rozbíjení skla uprostřed místnosti. Předpokládá se, že žádný vetřelec nerozbíjí sklo uprostřed místnosti.
Vyhněte se aplikacím ve 24 hodinových smyčkách
GS 903N/913N jsou doporučeny pro použití v perimetrické (obvodové) ochraně v obývaných prostorech. Ve 24
hodinových aplikacích, kde jsou detektory aktivované celý den a celou noc se zvyšuje riziko falešných poplachů, protože
některé zvuky mohou simulovat body detekční charakteristiky GS 903N/913N. Z tohoto důvodu instalujte GS 903N/913N
do smyček, které se zapínají (střeží), když jsou zapínány dveře a okna.
Ochrana obývaných prostorů
Nejvyšší odolnost proti falešným poplachům mají GS 903N/913N v místnostech s nízkým hlukem. Pro ochranu místností
obývaných 24 hodin použijte vibrační detektory Aritech (řady GS 600, GS 700).
Poznámka: GS 903N/913N nemusí dokonale detekovat zlomení skla nebo kulku, která proletí sklem. Detektory tříštění skla
(stejně jako ostatní perimetrické ochrany) by měly být vždy použity v kombinaci s prostorovou ochranou (např. detektory
PIR).

Předběžné testování detektorů
Přepnutí detektoru do testovacího módu
1. Připojte k detektoru 9 V baterii pro předběžné otestování

a určení nejvhodnější pozice
2. Pro dočasné umístění detektoru použijte oboustrannou

lepící pásku
3. Chcete-li ověřit, že je detektor připraven k činnosti,

hlasitě tleskněte v jeho blízkosti. Detektor odpoví
krátkým bliknutím indikační LED. Tento jednoduchý test
lze provést i kdykoliv později.

4. Použijte příručního testeru GS 905 pro uvedení detektoru
do testovacího režimu. Nastavte tester do polohy
„tempered glass“ a přidržte ho těsně nad detektorem .
Aktivujte tester - přepne detektor na 1 minutu do
testovacího režimu. V testovacím režimu neustále bliká
LED na detektoru. Pro prodloužení testovacího času
aktivujte tester nejméně jednou za minutu.

Testování detektoru
1. Testerem GS 905 je možno simulovat různé typy skla. Není-li zřejmý typ skla, použijte volbu „tempered“.
2. Přidržte tester v blízkosti chráněné skleněné plochy a namiřte ho směrem k detektoru. Stiskněte testovací tlačítko. Jsou-

li na oknech záclony nebo žaluzie, držte detektor za staženými roletami (žaluziemi). Je-li detektor namontován na stejné
stěně jako sklo, umístěte tester na stěnu proti skleněné ploše.

3. Zůstane-li LED rozsvícená 4 sekundy, je sklo v dosahu detektoru (relé je aktivováno).
4. Jestliže LED nezůstane svítit, přemístěte detektor a znovu testujte (ověřte baterie v testeru).
5. Pro paměť LED přerušte propojku a proveďte reset odpojením napětí detektoru
6. Po instalaci ověřte přenos poplachu na ústřednu.

Jak pracuje testovací režim
Do testovacího režimu se detektor přepne automaticky po krátké aktivaci testeru v jeho těsné blízkosti. LED u detektoru
potom bliká po dobu 1 minuty. Během této doby lze testovat detektor podle výše uvedených pokynů. V případě, že je
detektor GS 903N/913N ve střežení (zapnut) a je aktivován poplach LED indikace bude svítit 4 sekundy a potom přepne
detektor na 1 minutu do testovacího režimu. Po uplynutí 1 minuty LED buď zhasne nebo zůstane svítit, podle nastavení
paměti LED (přerušením drátové propojky).

Montáž
Umístěte detektor minimálně 1,2 m od zdrojů šumu (televizory, reproduktory, umyvadel, dveří a pod.) a nejméně 1 m od
nejbližšího bodu chráněného skla.
Umístění detektoru musí být na přímou viditelnost od chráněného skla. Detektor nemůže účinně detekovat tříštění skla v za
rohem nebo v jiné místnosti.

Zapuštěná montáž
Do stropu nebo do stěny
•  Vyvrtejte 25 mm díru (do tvrdého dřeva 28 mm)
•  Přiveďte kabel do otvoru
•  Připojte svorkovnici podle schématu
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Povrchová montáž
Protože se zvuk rozbíjeného skla šíří přímočaře, je nejlepším umístěním detektoru protější stěna místnosti (za předpokladu,
že je v dosahu a přímé viditelnosti). Vhodným umístěním detektoru jsou také boční stěny nebo strop
Při umístění detektoru na stejné stěně jako chráněná plocha je snížena schopnost detekce, protože se zvuk musí odrazit od
protější stěny.

Stropní montáž
Lze provést montáž na strop z libovolného materiálu v libovolné pozici v přímé viditelnosti. Nejlepší umístění je ve středu
místnosti ve vzdálenosti 2,4 m od chráněné stěny.

Dosah detektorů
Prostorová charakteristika GS 903N/913N je všesměrová (360°). Dosah je měřen od detektoru po nejvzdálenější bod
skleněné plochy. Detektor lze namontovat
minimálně 1m od skla.
1. Montáž na protilehlou stěnu, na boční stěnu

nebo na strop
7,5 m pro běžné sklo
6 m pro temperované, laminované a drátěné
sklo

2. Montáž na stejnou stěnu
4,5 m pro všechny typy skla

3. Pro plátovaná skla nemontujte detektor dál
než 3,65 m od skla.

Doporučená velikost skla 0,3 x 0,6 m nebo větší

Tloušťky skla: běžné 2,4 až 6,4 mm
temperované 3,2 až 6,4 mm
drátěné 6,4 mm
laminované 3,2 až 6,4 mm

Pro dokonalou detekci neinstalujte detektory v místnostech:
•  s hustými závěsy, které pohlcují akustický signál
•  s okny uzavřenými dřevěnými vnitřními okenicemi

Technická data GS 903N/GS 913N
Napájecí napětí 9-16 V ss
Spotřeba proudu 12 mA typicky, 25 mA max.
Poplachový reléový výstup NC, otevřen 4 s při poplachu
Odpor v sepnutém stavu 10 ohmů -5 +10
Odpor v rozepnutém stavu >20 Mohmů
Zatížitelnost kontaktů
(poplachový, samoochrana) 16 V ss, 50 mA
Odolnost proti el. výboji 400 W pro 1 ms pulz
VF imunita 20 V/m (1 MHz -1 GHz)
Mikrofon všesměrový, elektretový
Teplotní rozsah od -18°C do +50°C
Vlhkost 10% - 90% nekondenzující
Indikace LED paměť/bez paměti
Rozměry 83 x 45 x 23 mm (GS 903N)

65 x 25 x 35 mm (GS 913N)
Kryt bílý, ABS ohnivzdorný
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