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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Aplikace
Systém pro ochranu trezorů VV600Plus od firmy ARITECH je soubor detektorů a
příslušenství pro detekci pokusů proniknutí do trezoru, sejfu, nočních schránek,
bankomatů a jiných skříní určených k uchovávání cenných předmětů. Použitá
detekční technologie reaguje během několika sekund na pokusy o proniknutí do
trezoru jakýmkoliv způsobem – vrtáním, broušením, řezáním plamenem a
podobně. Současně systém dovoluje běžný provoz kolem trezoru bez rizika
falešných poplachů.

Soubor detektorů Aritech VV600/602Plus je velmi efektivní a spolehlivé řešení pro
ochranu trezorů, bankomatů atd. na velmi vysoké úrovni bezpečnosti. Široký rozsah
příslušenství usnadňuje a zkvalitňuje instalaci a provoz systému pro ochranu
trezorů.

Z různých možností aplikace vybíráme následující:

•  Banky a poštovní úřady:
Trezory, trezorové místnosti, pokladny, mincovní pokladny, bankomaty, noční
pokladny pro úschovu peněz atd.

•  Vojenské aplikace:
Pokladny, zapečetěné místnosti, sklady zbraní, varovný  systém na branách a
jiných mechanických bariérách.

•  Vládní budovy:
Archivy, trezory, sejfy na dokumenty a archívy informací počítačových
systémů.

•  Průmysl:
Trezory, sklady, sejfy na drahé součástky.

•  Nemocnice a farmaceutický průmysl:
Skříně na drogy, trezory a sejfy na přístroje.

•  Výpočetní střediska:
Trezory na datové pásky a disky, sejfy.

•  Zlatnictví, hodinářství:
Trezory a vitríny.

•  Muzea:
Trezory, sejfy a trezorové místnosti.

•  Galerie:
předváděcí pulty a vitríny.

•  Domy a byty:
Sejfy.
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1.2. Popis činnosti
Detekční princip je založený na strukturálních vibracích generovaných ocelovými
stěnami trezorů, zdmi, schody, stropy a dveřmi při pokusech proniknout přes tyto
mechanické překážky. Ochranný bezpečnostní systém trezorů se vyznačuje
vynikajícím rozlišením mezi skutečným útokem narušitele na chráněný předmět
(trezor)  a falešnými poplachovými zdroji (jako jsou např. nahodilé poryvy větru,
vibrace pozadí, apod.).

K tomu je zapotřebí analyzovat tři důležité parametry před rozhodnutím o poplachu:

•  Intenzitu signálu (amplitudu)

•  Frekvenci signálu

•  Délku trvání signálu

Tyto parametry jsou velmi odlišné u  reálného pokusu o průnik do trezoru a u
rušivých signálů pozadí. Všeobecně lze popsat charakteristiky signálů reálného
pokusu o proražení (proniknutí) následovně:

Výbuch - znamená generování signálů s velmi vysokou amplitudou a krátkým
trváním.

Mechanické napadení (kladivo, sekáč) - generuje signály s vysokou amplitudou a
dlouhým trváním.

Točivé nástroje - (vrtačka, bruska) generují také signály s velkou amplitudou a
dlouhým trváním.

Řezání plamenem - generuje signály s nízkou amplitudou a dlouhým trváním.

Proto v následujících kapitolách najdete, že různé vyhodnocovací kanály
zpracovávají různé typy signálů.

V detektorech je použita technologie povrchové montáže, což umožňuje vytvořit
složité obvody na malé ploše a to je základ detektoru s poměrně malými rozměry a
vynikající spolehlivostí.

1.3. Detekce a testování
Systém Aritech VV600Plus spojuje dvě hlavní systémové funkce, které dohromady
zaručují extrémně vysokou úroveň zabezpečení chráněného objektu:

•  Detekční funkce

•  Testovací funkce

1.3.1. Principy detekce

Základem systému  Aritech VV600Plus  jsou dva vibrační detektory VV600Plus a
VV602Plus. Každý z nich je plně funkční trezorový detektor. Oba detektory mají
výstupní obvody kompatibilní se všemi běžně používanými typy zabezpečovacích
ústředen. VV600Plus obsahuje moderní mikroelektronické obvody,  což zajišťuje
maximální detekční citlivost při prakticky nulovém výskytu falešných poplachů.
Unikátní řešení čítacího kanálu dovoluje u detektoru VV600Plus nastavit vyšší
citlivost bez zvýšení četnosti falešných poplachů VV600Plus detekuje také
napadení údery, páčením atd., vše již v počátku napadení.
Typ VV602Plus se používá pro ochranu nočních sejfů a bankomatů. Čítací kanál
byl nahrazen dvěma integračními kanály, tím je detektor méně citlivý na otřesy
způsobené vhazováním schránek do trezoru nebo vydáváním hotovosti
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z bankomatu, což by jinak mohlo způsobit falešné poplachy. Tento upravený
způsob vyhodnocování nemá samozřejmě vliv na citlivost detekce napadení
trezoru.

Aby detektory ARITECH mohly být snadno instalovány v různých aplikacích, je
k dispozici široký sortiment montážního příslušenství.

1.3.2. Testování systému

Pro zajištění co nejvyšší úrovně zabezpečení trezoru s aplikovanými detektory je
požadováno pravidelné testování systému VV600Plus a VV602Plus instalovaného
na trezoru.

Proto jsou v systému ARITECH VV600Plus vestavěny testovací obvody, které
mohou pracovat současně s detekčními obvody. Po aktivaci testovacího vstupu,
systém otestuje následující funkce:

•  Dostatečné “akustické” propojení mezi detektory VV600/602Plus a chráněným
povrchem trezoru.

•  Správné vyhodnocování signálů uvnitř VV600/602Plus.

•  Správnou funkci poplachového výstupu VV600/602Plus.

Samotný tester – generátor vibrací - VT705P je namontován pod krytem detektoru.
Elektronika, generující testovací signál je vestavěna v obvodech detektoru.
Propojením vzniká cenově dostupný a velmi efektivní testovací systém.

1.4. Vlastnosti detektorů
•  Detekce všech známých způsobů napadení trezorů, sejfů, bankomatů atd.

•  Kompaktní a nenápadný vzhled s vestavěnou moderní elektronikou.

•  Kompatibilní s většinou zabezpečovacích ústředen.

•  Citlivost nastavitelná v širokém rozsahu.

•  Jedinečné vyhodnocování signálů se spolehlivým rozlišením mezi napadením
trezoru a vibracemi pozadí.

•  Výkonný testovací systém snímacího a vyhodnocovacího řetězce každého
detektoru.

•  Tři vyhodnocovací kanály.

•  Čítací kanál efektivně potlačuje falešné poplachy a přesto poskytuje
spolehlivou detekci napadení.

•  Komplexní obvody sabotáže.

•  Velký rozsah pracovních teplot.

•  Schválení VdS a dalších zkušeben.

•  Kalibrovaná a snadno nastavitelná citlivost.

•  Úroveň integračního signálu může být kontrolována voltmetrem na svorce č. 4.

•  Rozsáhlé montážní příslušenství pro různé aplikace.
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2. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU VV600PLUS

1.1.  Komponenty systému

VV600Plus
Trezorový detektor

VV602Plus
Trezorový detektor pro noční
schránky a bankomaty

VM600P
Montážní deska na betonové
stěny

VM604P
Ocelová montážní deska pro
přivaření na trezor

VM602P
Krabice pro zapuštěnou
montáž

VM610P
Krabice pro montáž do
podlahy

VM603P
Ochranná skríňka proti
vlhkosti

VM651P
Pohyblivá montážní
základna

VM652P
Ochranná deska klíčové
dírky

VM653P

Rozpěrná deka pro VM652

VM654P
8 žilový pancéřový kabel

VM655P
Kovová montážní krabice

VT705P
Testovací vysílač

VT610P
Ruční tester

VT611P
Testovací aplikační detektor
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3.  POPIS FUNKCE

3.1. VV600Plus - trezorový detektor
Funkční popis  VV600Plus

3.1.1. Snímací prvek

VV600Plus snímá vibrace ve struktuře chráněného objektu způsobené útokem na
chráněný objekt. Piezo-elektrický snímač převádí vibrace na elektrický signál. Ten
je potom analyzován ve třech nezávislých vyhodnocovacích kanálech.

3.1.2. Integrační kanál
Integrační kanál rozpoznává signály s malou až střední amplitudou , které mají
dlouhou dobu trvání, většinou způsobené elektrickými (vrtačka, bruska) nebo
tepelnými (acetylenový hořák) nástroji. Signál je nejdříve zesílen v předzesilovači a
potom filtrován tak, aby se k dalšímu zpracování dostaly jen příslušné frekvence.
Signál je dále veden do integrátoru, který integruje (přičítá) vstupní hodnotu signálu.
Jakmile je dosažena nastavená hodnota, je generován poplach. Citlivost tohoto
kanálu lze nastavit trimrem řídícím zesílení předzesilovače.

3.1.3. Čítací kanál
Čítací kanál je navržen pro detekování útoků mechanického  charakteru jako
hydraulický svěrák nebo kladivo a sekáč. Integrační kanál by musel být nastaven
na vysokou citlivost s dlouhou dobou doběhu integrátoru, což by stejně fungovalo
jen pro občasné mechanické  útoky s krátkým trváním.
Vstupní signál je zesílen a převeden do  pulsního tvaru s určitým pásmem
necitlivosti, aby doznívání jednotlivých úderů nebylo počítáno jako další úder.

Po každém pulsu se spustí časovač s přednastaveným časem. Pokud v tomto čase
přijde další puls, je připočítán a jakmile počet pulsů dosáhne 5 je generován
poplach.

Citlivost tohoto kanálu je nastavena z výroby a nelze ji měnit.

Snímač
vibrací

Integrační
kanál

Čítací
kanál

 "výbuch”

Kanál

Zpracování Signálu

Výstupní

Obvody

Testovací
oscilátor

Samo
ochrana

Napájecí
zdroj

Citlivost

Test

Nezapojeno

Interní  VVT

Test

Samoochrana

Samoochrana

Nezapojeno

Poplachové relé

Testovací bod

Poplachová LED

-
+
9÷15 Vss

3

5

4

6

7

8

9

10

11

2

1

Poplachové relé

Logické

       a
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3.1.4. Kanál pro velmi silný úder - výbuch

Kanál pro detekování výbuchu je nastaven pro detekování signálů s  velmi vysokou
amplitudou a krátkou dobou trvání vyvolaných například explozí.  Poplach je
okamžitě spuštěn jakmile detekovaná amplituda signálu dosáhne nastavené
úrovně. Úroveň je nastavena ve výrobě a  není  ovlivněna nastavenou citlivostí
integračního kanálu.

3.1.5. Napájecí zdroj

Napájecí napětí je nejprve filtrováno a dále stabilizováno, aby byla  zajištěna
vysoká odolnost vůči elektrickým rušivým vlivům. Vnitřní napájecí napětí detektoru
je 6 V, což  dovoluje, aby detektor pracoval v  širokém rozsahu napájecích napětí.
Napájecí zdroj a celý detektor vykazují vysokou odolnost proti RFI, například
z mobilních telefonů.

3.1.6. Obvody samoochrany

Seismický detektor VV600Plus  je samozřejmě, vybaven dokonalými obvody
samoochrany.  Poplach samoochrany je spuštěn, pokud  dojde k pokusu o:

•  Stržení detektoru ze stěny

•  Působení vysoké teploty na detektor (hoření nebo svařování)

•  Pokles napájecího napětí pod 7,5 V

•  Otevření krytu detektoru

Protože detektor je osazen tzv Solid State Relay, které neobsahuje jazýčkové
kontakty, není třeba ochrana proti vnějšímu magnetickému poli.

3.1.7. Obvod poplachového výstupu

Poplachový výstup může být  aktivován libovolným ze tří detekčních kanálů.
Poplachový výstup poskytuje dva druhy signálů:

•  Bezpotenciálový v klidu uzavřený kontakt relé, otevřený při poplachu.

•  Výstup otevřeného kolektoru tranzistoru pro LED – v klidu je vodivý, při
poplachu se stane nevodivým.

Tranzistor má v sérii zapojenu ochrannou diodu a odpor (cca 1kΩ).



3.2. VV602Plus detektor pro bankomaty a noční schránky
Detektor VV602Plus je vibrační detektor schopný detekovat vibrace způsobené
pokusy o vloupání do bankomatů nebo nočních bezpečnostních schránek k nimž je
detektor připevněn a při tom nereagovat na vibrace vyvolané normálním provozem
daného objektu.

FUNKČNÍ POPIS VV602Plus

Test
VV600/VV602Plus – projekce a instalace 9

3.2.1. Snímací prvek
Stejný jako u VV600Plus.

3.2.2. Integrační kanál pro malé signály
Tento kanál zpracovává signály s malou amplitudou a  dlouhým trváním. Integrační
kanál je zablokován, dokud amplituda signálu nedosáhne přednastavenou úroveň.
Po  dosažení této úrovně je signál dále zpracováván a integrován. Ve  stejnou dobu
je spuštěn časovač. Dokud signál  průběžně trvá, časovač běží, jakmile signál klesne
pod danou úroveň, je po nastavené době kanál opět zablokován.

3.2.3. Integrační kanál pro velké signály
Pro zabránění vstupu rušivých signálů způsobujících falešné poplachy z nočního
trezoru nebo bankomatu  do VV 602Plus, jsou do doby, než se objeví signály s
vysokou amplitudou, tyto rušivé signály zpracovávány jako by přicházely z vlastní
ochranné jednotky. Jsou zablokovány a nedostanou se ke zpracování v integrátoru.
Jakmile se objeví signál s velkou amplitudou je nastartován časovač. Po krátké
časové periodě časovač kanálu s vysokou integrací doběhne a jestliže signál stále
ještě trvá, teprve potom je tento signál uvolněn k integraci a dalšímu zpracování.

3.2.4. Kanál pro velmi silný úder
Stejný jako u VV600Plus.
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integrační

kanál

Vysokoúrovňový
integrační

kanál

 “Výbuch”
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Obvody

Testovací
oscilátor

Samo
ochrany

Napájecí
zdroj

Citlivost

Nepoužito

Interní  VVT
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Samoochrana

Samoochrana

Nepoužito

Poplachové relé

Poplachové relé

Měřící bod

Poplachová LED

-
+
9 ÷15 Vss

3

5

4

6

7

8

9

10

11

2

1

Obvody
a

Logické
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3.2.5. Napájecí zdroj
Stejný jako u VV600Plus.

3.2.6. Obvody samoochrany
Stejný jako u VV600Plus.

3.2.7. Obvod poplachového výstupu
Stejný jako u VV600Plus.

4. POKYNY PRO PROJEKCI

4.1. Omezení při projekci
Přestože vibrační detektory ARITECH mají vysokou odolnost proti působení rušivých
signálů (otřesů), je nutné při projektování dodržovat určitou opatrnost. Níže jsou
uvedeny určité okolnosti, kterým je zapotřebí se při instalaci vyhnout:

4.1.1. Elektrické motory, transformátory, ventilátory, klimatizace.
Neumísťujte detektory VV60xPlus v blízkosti elektrických zařízení, která generují
mechanické vibrace v předmětu, na který je VV60xPlus namontován (chráněná
struktura). Pokud možno se vyhněte mechanickému kontaktu mezi takovými
zařízeními a povrchem chráněné struktury nebo utlumte vibrace použitím vhodné
izolace (gumy).

4.1.2. Potrubí s vodou
Průtok vody potrubím, které je v mechanickém kontaktu s chráněným předmětem,
emituje silný signál v chráněné struktuře, který může vyvolat falešný poplach.

4.1.3. Ultrazvukové detektory
Mohou emitovat signál, který je ve frekvenčním rozsahu detektorů. Je vhodné
vyhnout se umístění ultrazvukových detektorů blíže než 2 m od chráněného povrchu.
Je třeba si uvědomit, že z tohoto pohledu běžně nezachytí ultrazvuk samotný
detektor, ale především kovové objekty, připevněné k chráněnému povrchu
(trezorové dveře, ocelová struktura skříně, apod.)

4.1.4. Sirény
Mohou generovat vyšší harmonické ve frekvenčním rozsahu detektoru.
Jednoduchým řešením je potlačení těchto vyšších harmonických je aplikace kousku
pásky na sirénu.

4.1.5. Působení člověka
Lidé pohybující se v blízkosti chráněného prostoru obvykle nejsou problém. Není
však možné vždy předvídat jejich činnost. Je proto vhodné dávat pozor na: podlahy
nad stropem trezorové místnosti, schodiště za zdí  sousedící s trezorem, trezory na
betonu nebo mramorových  podlahách. Ve většině případů použití koberců nebo
aplikace gumy - jako izolačních materiálů vyřeší všechny potíže. V některých
vážných případech lze požadovat vytvoření zóny se zákazem vstupu, je-li objekt
v režimu plné ochrany.

4.2. Dosah detekce VV600/602Plus
Dosah detektorů v každé konkrétní instalaci záleží na :

•  Konstrukci trezoru nebo sejfu.

•  Vibrační charakteristice celé konstrukce.
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•  Požadované citlivosti každého detektoru.

•  Vibrace okolí a klidová úroveň šumu v okolí trezoru.

Abychom co nejlépe určili tyto faktory, je třeba udělat praktický test.. Test by měl
obsahovat následující body:

•  Vizuální prohlídka trezoru.

•  Test zjišťující existenci nepravidelností v konstrukci trezoru.

•  Test šumu pozadí.

•  Návrh rozmístění detektorů na chráněném povrchu (trezoru)

Následuje orientační tabulka dosahů ukazující  přibližně dosah detektorů jako funkce
metody napadení  a typu materiálu konstrukce trezoru.

Detekční dosah VV600Plus a VV602Plus v metrech

Materiál Nastavení
citlivosti

Způsob napadení

Řezání
plamenem

Diamantový
kotouč

Vrtání

Beton K-35
Ocel
Cihly

1 / Gmax

4
8
3

14
14
8

14
14
8

Beton K-35
Ocel
Cihly

2 / Gref.

3
4
1

9
9
6

9
9
6

Beton K-35
Ocel
Cihly

3 / Gmin

2
2
-

6
6
4

6
6
4

Beton K-35
Ocel
Cihly

4
1
1
-

5
5
3

5
5
3

Beton K-35
Ocel
Cihly

5
-
-
-

4
4
2

4
4
2

Přesný detekční dosah lze určit jen praktickými testy na místě aplikace.

Tabulka uvedená výše je jen základem pro stanovení skutečného dosahu. Musíme
totiž vzít v úvahu také spoje v konstrukci trezoru, panty a případné vady ve struktuře
materiálu.

Dále například rohy trezoru snižují dosah přibližně o 25%.
Dosahy detektoru pro beton jsou aplikovatelné pro trezorové místnosti vyhovující
národním zásadám jejich konstrukce ve většině zemí.

4.2.1. Test dosahu na konkrétním trezoru

Pokud povrch trezoru nebo pokladny vykazuje trhliny, mezery nebo jiné
nepravidelnosti, proveďte test, který určí zdali dosah citlivosti každého detektoru
bude dostatečný. V některých případech je nutné pro optimální pokrytí osadit další
detektor. Pro betonovou, panelovou a cihlovou konstrukci použijte následující postup,
který používá elektrické vrtačky a vrtáku s 6 mm určeného pro vrtání do betonu.
Pro testy na kovovém povrchu použijte testovací příslušenství VT610P a VT611P.

1. Najděte nepravidelnosti ve struktuře materiálu trezoru, praskliny, napojení atd.

2. Nainstalujte  detektor na jednu stranu od nepravidelnosti.

3. Zapojte napájení detektoru a poplachový výstup.

4. Nastavte maximální citlivost (Gmax).
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5. Ve vzdálenosti rovné dosahu (dle tabulky) vrtejte do trezorové zdi otvor a
kontrolujte poplachovou reakci detektoru.

6. Pokud poplach nenastane, znamená to, že dosah detektoru je omezen a vrtejte
otvor blíže k detektoru. Opakujte pokusy dokud nebude generován poplach.
V tomto bodě leží reálný dosah detektoru v této konkrétní aplikaci.

7. Na základě výsledků pokusů rozhodněte o změně umístění detektorů a
popřípadě umístění dalších detektorů.

Také napojení trezorových dveří na konstrukci trezoru (panty, těsnění atd.) je nutno
považovat za nepravidelnost v konstrukci, která způsobuje útlum vibrací.

4.3. Plánování ochrany trezoru
Obecně se doporučuje mít jeden detektor na každé stěně, podlaze a stropu uvnitř
trezoru a jeden detektor vně, nebo uvnitř trezorových dveří. Detektor lze montovat
pomocí VM602P pod povrch zdi nebo pomocí VM 600P na zeď. Doporučujeme je
montovat nejméně 1.80 m vysoko, aby zbytečně nezabíraly v trezoru místo pro
pokladny, skříně s dokumentací, atd.

Se zhoršeným šířením vibrací ve struktuře trezoru je třeba počítat ve spojích mezi
stěnami trezoru a v případných trhlinách ve zděných a betonových trezorech. Proto
při projektování rozmístění detektorů není možno počítat s maximálním dosahem.

Protože jsou dveře trezoru “izolovány” od stěn vlastními panty, doporučuje se umístit
jeden detektor na vnitřní část trezorových dveří. Nové typy trezorových dveří mají
běžně kabelové průchody uvnitř závěsů pro zajištění snadné montáže snímače na
dveře a připojení k zabezpečovacímu systému.

Detektor je možno namontovat také na vnější část trezorových dveří. Tím je
zaručena velice efektivní ochrana. Řezání plamenem a teplotní namáhání je vlastně
odhaleno v raném stádiu, neboť trezorové dveře se chovají jako membrána a
přijímají teplo dokonce před přímým útokem na povrch trezoru. Detektory lze
montovat na povrch buď přímo nebo pomocí montážních desek VM600P nebo
VM602P nebo je lze montovat na pohyblivou montážní základnu VM651P

Pokud je třeba vrtat do dveří trezoru, konzultujte to s výrobcem trezoru, aby nedošlo
k poškození mechanické ochrany trezoru.

Pokud instalujte detektory do již existujícího trezoru, můžete pro zjednodušení
instalace detektory pro ochranu stěn trezoru namontovat na rám dveří (pouze do
určité velikosti trezoru).
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Plán rozmístění detektorů

Doporučuje se připravit nákres “rozbaleného” trezoru  pro přesné určení pozice
každého detektoru  a dalších prvků systému. Takovýto nákres pomůže při návrhu
správného rozmístění detektorů.
.

 

4.4. Plánování ochrany schránek a podobně
Většina útoků na pokladny, skříně na dokumenty a registrační skříně je zaměřena na
dveře - rozlomení uzamykacího mechanismu. Z tohoto důvodu je účelné montovat
detektor na dveře blízko zámku. Závěsy dveří zeslabují přenos signálu z pláště
pokladny do dveří. Proto doporučujeme použít jeden detektor také na vlastním plášti
pokladny .

4.4.1. Detektory montované uvnitř sejfu
Proveďte montáž detektoru na takové místo uvnitř pláště skříně, které je volné a
snadno přístupné, běžně je tím myšlen volný prostor vpředu nahoře, blízko dveří.
Namontujte druhý detektor na vnitřní stranu dveří, těsně u závěsů. Použijte pružný
pancéřový kabel VM654P společně s rozvodnou krabicí VM655P. Rovněž doplňte o
magnetický kontakt na dveře. U nových typů skříní jsou již běžně zajištěny kabelové
průchody. Pokud ne, doporučujeme montovat detektory na vnější povrch.

4.4.2. Detektory montované vně sejfu
Doporučujeme jeden detektor instalovat na skříni přímo těsně u závěsu ve stejné
výšce jako detektor na dveřích. Použijte rozvodnou krabici VM655P. Detektory lze
montovat na dveře třemi způsoby:

•  Pevná montáž – blízko dveřních závěsů, je potřeba jen krátká kabeláž
k rozvodné krabici VM654P.

•  Montáž se sadou pro ochranu klíčové dírky VM652P blízko zámku (viz. 5.5.4.)

•  Montáž na pohyblivou montážní sadu VM651P. Detektor namontujte tak, že
kabeláž zabraňuje otevření dveří v době, kdy je detektor v tzv. “noční” pozici (viz
též  5.5.3.).
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Ačkoliv jsou detektory lépe chráněny pokud jsou montovány uvnitř trezorů, detektory
montované vně trezoru mohou vetřelce odradit od napadení trezoru.

VM651P a VM652P mají výhodu v tom, že nutí obsluhu trezoru ke správnému
používání trezoru. Pomáhají předcházet zapomenutí klíčů v zámku trezoru nebo
podporují správné zavření dveří.

4.4.3. Ocelové skříně na dokumenty
Běžně je zámek umístěný na kraji horní zásuvky na čelní  straně. Proto
doporučujeme použít jeden detektor, umístěný na stěně  skříně poblíž zámku. Je-li
požadavek na speciální zabezpečení  některé ze zásuvek, doporučujeme použít
pohyblivý montážní kit VM 651P na zásuvce. Namontujte na zásuvku desku pro
noční pozici a desku pro denní pozici na straně společně s rozvodnou krabicí
VM655P. Použijte kabelový kit VM 654P.

4.5. Plánování ochrany bankomatů a nočních schránek
Pro oba typy skříní doporučujeme použití VV602Plus, který má speciální konstrukci
omezjící rušivé jevy (vibrace), vznikající během provozu těchto zařízení.
Doporučujeme umístit jeden detektor na plášti skříně a druhý na dveře.

Pokud chcete montovat detektor na trezory s malou hmotností, doporučuje Vám
kontaktovat firmu Interlogix, kde obdržíte další informace.

VV 602Plus lze montovat přímo na povrch s pohyblivým montážním kitem VM651P
nebo s VM652P kitem na ochranu klíčové dírky. Vždy doporučujeme použití
rozvodné krabice VM655P a kabelového kitu VM654P.

4.5.1. Bankomat

Nejčastěji jsou nejlepší místa pro instalaci detektorů  dveře bankomatu (vzadu) a co
nejblíže k venkovní výdejní části bankomatu, protože to jsou místa nejčastějšího
napadení bankomatu. Viz. obrázek.
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detektory

4.5.2. Noční schránka
Ochrana se projektuje přesně jako u trezoru. Je dobré kluznou část, kudy jsou
schránky s hotovostí shazovány a podlahovou část, kam tyto schránky dopadají,
vybavit gumovou izolací pro zeslabení nárazů při vhazování schránek.

             

detektor

Tlumící
podložka
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4.6. Zásady projektování
Co udělat:
Připravte rozbalený nákres trezoru s umístěním všech zařízení, které je nutno
instalovat na trezor včetně rozměrů.

Přesvědčete se, že trezorová místnost je konstruována z monolitického betonu nebo
betonu s ocelovým vyztužením; kde je konstrukce panelová nebo cihlová, musí být
zdivo spojeno Portlandským cementem

Zajistěte, aby detektory byly montovány přímo do zdiva nebo na ocelový povrch a že
je používáno doporučené montážní nářadí a nástroje.

Zajistěte, aby nejméně jeden detektor byl umístěn na každou stěnu, zrovna tak jako
na podlahu a strop.

Zajistěte, aby ochrana trezorových dveří byla provedena detektorem umístěným co
nejtěsněji ke dveřní stěně, zapuštěním do dveřního rámu atd.

Proveďte vrtací testy tam, kde je to možné vně trezoru.

Aplikujte silikonové těsnění kolem všech stupních otvorů do snímače (kryt, hlavy
šroubů, nebo kabelový otvor) po provedení montáže snímače na podlahu, stěnu
apod.

Co určitě nedělat:
Nepředpokládejte, že omítnuté betonové stěny nemají trhliny, rozrušené zdivo nebo
další nepravidelnosti trezoru

Vždy před konečnou montáží detektoru stanovte dosah a úroveň okolního šumu.

Neinstalujte snímače na panely z nekvalitního, starého nebo jiného nedoporučeného
typu zdiva.

Nemontujte snímače na nerovné povrchy; zarovnejte povrch před montáží,
používejte montážní podložky a sady.

Nepřipusťte, aby se testovací signální vysílač dotýkal montážní desky detektoru nebo
vlastního detektoru.

5. INSTALACE

5.1. Všeobecné zásady pro všechny komponenty
Detektory VV600Plus a VV602Plus mají kovový kryt s vnějšími rozměry 101 x 81 x
28 mm  a mají hmotnost  380 g.

Uvolněním šroubů a odejmutím krytu získáte přístup k:

•  Montážním otvorům

•  Svorkovnici

•  Nastavení citlivosti

•  Montážnímu prostoru pro testovací vysílač VT705P

•  Spínači samoochrany

5.2. Montáž přímo na ocelový povrch
Ve většině případů je doporučeno montovat detektory přímo na ocelový povrch
pomocí šroubů (součást dodávky) a otvorů se závitem (otvory je třeba udělat).

Pro montáž jsou doporučeny následující nástroje:
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•  Montážní deska VM 600 (použitá jako vrtací šablona).

•  Elektrická vrtačka.

•  Popisovač na označení otvorů.

•  Vrták do tvrdokovu  3,3 mm (pro závit M4 ).

•  Vrták do tvrdokovu  4,2 mm (pro závit M5 ).

•  Vrták to tvrdokovu 10 mm.

•  Závitník M4 (pro montáž VV600Plus na ocelový povrch).

•  Kapalinu na chlazení vrtáku a závitníku.

1. Určete přesně místo, kde se VV600Plus namontuje. Přidržte VM600P  v poloze
na ocelovém povrchu. Pomocí značkovače (fix), označte místa 3 závitových
otvorů,  kde by se měla montovat montážní deska VM600P do kovového
povrchu.

2. Na označených místech vyvrtejte otvory pomocí vrtáku ∅ 3,3 mm, nejméně 10
mm hluboko.

3. Po vyvrtání otvorů, vyřežte závit závitníkem M4.  Potom  pomocí vrtáku ∅ 10 mm
začistěte povrch okolo otvoru a odstraňte  kovové otřepy (viz obr. 15).

4. Potom  pomocí vrtáku ∅ 10 mm začistěte povrch okolo otvoru a odstraňte
kovové otřepy.

5. Namontujte detektor na kovový povrch pomocí tří šroubů M 4

6. Je-li použitý testovací vysílač VT705P, namontujte ho na trezor tak, aby byl ve
středu otvoru v základnně detektoru (pravý spodní roh detektoru) .

5.3. Montáž na ocel a beton s použitím montážní desky
V následujících případech by měly být použity montážní základny VM600P nebo
VM604P:

•  VM600P použijte vždy při montáži na betonovou stěnu.
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•  VM604P použijte pro montáž přivařením na trezor v případech, kdy vrtání do
ocelového trezoru je nepraktické nebo nemožné.

•  VM600P použijte při nahrazování jiného detektoru na trezoru (Securitas
SSD70/SSD 2000/SSD 4000 nebo Cerberus GM 31/35/36/550/560)

5.4. Montážní deska VM600P
A = Montážní otvory pro VV600Plus & VV602Plus
B = Montážní otvory pro Securitas SSD70.
C = Montážní otvory pro Cerberus GM 31,35, 550, 560
D = Montážní otvory pro distanční desku, hmoždinku nebo montážní box pro

zapuštěnou montáž.
E = Montážní otvory pro Securitas 2000.
F = Montážní otvory pro distanční desku testovacího vysílače  VT705P.
G = Montážní otvory pro příslušenství

5.4.1. Montáž na beton
Při montáži VV 600/602Plus do betonu je vždy nutné použít VM600P. Seznamte se
proto pečlivě s dále uvedenými instrukcemi:

1. Určete přesně místo pro montáž VV600Plus a přidržte montážní desku VM600P
na zdi.

2. Použijte značkovací tužku, označte místo pro otvor, kde bude hmoždinka.

3. Vyvrtejte do betonu otvor vrtákem o ∅ 9 mm přesně v bodu předem
vyznačeném. Otvor musí být hluboký nejméně 60 mm, ale pokud je omítka
silnější než 10 mm, pak vrtejte hlouběji, aby bylo zaručeno, že hmoždinka je
nejméně 50 mm zapuštěna do vlastního betonu. V tomto případě  budete
potřebovat delší šroub.

4. Zaveďte hmoždinku do vyvrtaného otvoru a přesvědčete se, že konec
hmoždinky nepřesahuje zeď. Usaďte montážní desku na otvor a pomocí  šroubu
upevněte montážní desku ke zdi.
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Pokud není použit testovací vysílač jděte na bod  9.

5. Neutahujte ještě šroub těsně, ale otočte montážní desku, tak, že otvor pro
upevnění VT705P bude na straně, kde bude vstupovat kabeláž do detektoru (ve
většině případů ve vpravo dole nebo vlevo nahoře). Zkontrolujte správné
horizontální/vertikální usazení VM600P, označte si boční hrany tužkou na beton.
Otočte montážní desku o 180o, vyvrtejte značku o průměru 6,5mm do betonu
otvorem F, viz obr A. Otočte desku zpět do správné polohy a utáhněte šroub, viz
obr. B.

6. Vyvrtejte otvor 9 mm v místě předvrtané značky v betonu. Viz bod 2 výše.

7. Zasuňte hmoždinku do vyvrtaného otvoru tak, aby nevyčnívala nad povrch
stěny. Přišroubujte VT705P šroubem dodaným společně s hmoždinkou.

8. Utáhněte šroub aby VT705P pevně držela na stěně. Zkontrolujte, aby se
VT705P nikde nedotýkal montážní základny.

− Doporučujeme zkontrolovat dotažení všech šroubů při první revizi
systému aby se odstranily vlivy roztažnosti materiálu a “usazení”
hmoždinek ve stěně.

9. Na připevněnou VM600P nainstalujte VV600Plus třemi šrouby M4 z dodávky.

5.4.2. Montážní deska pro přivaření VM604P
1. Očistěte místo, kde se detektor VV600Plus bude montovat od barev či dalších

povrchových úprav.

2. Umístěte ocelovou montážní desku VM 604 na povrch a zajistěte v místě
montáže.

3. Přivařte VM604P k povrchu. Nejprve je nutno přivařit body 1,2,3,4,  pak přivařit
části 5 a 6 uvnitř dvou mezer (viz obr.)

4. Přimontujte detektor VV600/602Plus k montážní desce VM604P, použitím tří
dodaných šroubů M 4 (viz obr).
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5.5. Příslušenství pro montáž
5.5.1. Montážní soupravy VM602P a VM610P pro zapuštěnou montáž

Pro zapuštěnou montáž do betonu je vhodné použít kitu pro zapuštění typu
VM602P/610P. Tato příslušenství Vám zajistí nejen nenápadnou dobře vypadající
instalaci detektorů v trezorové místnosti, ale současně detektory chrání proti
mechanickému poškozením a navíc zajišťují větší dosah detektoru, protože se
nejčastěji připevňují přímo na armaturu betonových stěn trezorové místnosti.
Nejlepší výsledek dosáhnete následujícím postupem.:

1. Stanovte místa, kde budou detektory VV600Plus instalovány  a dohodněte se
stavební firmou, abyste byli na stavbu přizváni v době, kdy  bude usazováno
dřevěné bednění (dřevěné panely) pro lití betonové směsi.
Nezapomeňte na podlahy a stropy !

2. Na předem stanovené pozici (viz obr.)  vyvrtejte otvor do bednění vrtákem 7mm
a namontujte kit VM602P a připevněte šrouby M5 a křídlovými matkami
z dodávky a utáhněte celý kit VM602P.

3. Na zadní stranu krytu připevněte kovovou montážní tyč.

4. Přivařte kovovou montážní tyč k armovacím tyčím stěny trezorové místnosti.

5. Nakonec do bočního kabelového otvoru VM602P přiveďte instalační kabelovou
chráničku pro pozdější snadné umístění kabeláže. Chráničku připevněte páskou
k armaruře, aby se při zalévání betonu nedeformovala.
Zkontrolujte, že nikde nejsou otvory, kterými by mohl do VM602P vniknout
beton, případné skulinky zatěsněte.

6. Uschovejte přední kryt VM602P pro pozdější montáž.

Závitovou tyč a
křídlovou matku
použijte jen pro
upevnění  na
bednění

7. Po zatvrdnutí betonové směsi a odstranění bednění  nainstalujte VV600Plus  na
montážní základnu VM600P dodanou s VM602P.

8. Po dokončení montáže a úspěšném testu, dokončete instalaci připevněním
předního krytu.
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VM610P, montážní krabice pro montáž do podlahy se instaluje obdobným způsobem
jako VM602P.

5.5.2. VM603P skříňka proti povětrnostním vlivům
K ochraně snímače před vysokou vlhkostí nebo poškozením použijte VM603P.
V prostorách s vyšší vlhkostí a velkými výkyvy teploty je doporučeno do VM603P
přidat ještě topný odpor (cca 1,5 W/12 Vst = cca 100 Ω /2 W) a do spodní stěny
VM603P vyvrtat malou dírku pro odkapávání případné sražené vlhkosti. To zajistí
lepší funkci detektoru než případná silikonová izolace do všech spojů, otvorů,
montážních dílů atd.
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5.5.3. Sada pohyblivé montážní základny VM651P
VM651P pohyblivá montážní základna dovoluje pohyblivou instalaci detektoru –
denní (na stěně trezoru) a noční (na dveřích) poloha – viz obrázek.

1. Noční pozice by měla být na dveřích blízko klíčové dírky nebo kódového zámku.
(základna pro noční polohu má malý kolík v pravém dolním rohu). Nejlépe je
zapojit VM651P do série s poplachovým kontaktem detektoru. Potom je možno
zapnout systém do ochrany jen pokud je detektor v noční poloze.

2. Označte tři montážní otvory na trezor. Vyvrtejte otvory a vyřežte závity jak bylo
popsáno v  5.2. Ujistěte se, že vrtání do dveří nesníží bezpečnost trezoru a nebo
nepoškodí uzamykací mechanismus.

3. Připevněte “noční”montážní desku šrouby M4.

4. Připevněte “denní” montážní desku  a propojovací krabici na boční stěnu trezoru
vedle dveří tak, aby kabeláž zabraňovala otevření dveří při detektoru umístěném
v noční poloze.

5. Na kovové povrchy montujte “denní” část VM651P stejně jako ostatní detektory,
na jiné povrchy (beton atd.) použijte odpovídající hmoždinky popřípadě
montážní základny.

6. VV600/602Plus připevněte na základnovou část VM651P třemi šrouby
z dodávky.
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5.5.4. VM652P sada pro ochranu klíčové dírky
Deska pro ochranu klíčového otvoru má páku z tvrzené oceli, která v noční pozici
zakryje klíčový otvor a tím znemožní pachateli vložit výbušninu do klíčové dírky.

Současně detektor monitoruje ostatní druhy napadení dveří trezoru.

Tlačítko pro uvolnění krytu klíčové dírky musí být při instalaci a provozování vždy
směrem nahoru (1). Krycí páka se dá po otevření VM652P nastavit do jiné polohy
(2).

1. Určete místo pro instalaci VM652P na dveřích trezoru.

2. Pro montáž na dveře použijte otvory A.

3. Vyvrtejte otvory a vyřežte závity jak je popsáno v kapitole  5.2.

4. Namontujte VV600/602Plus na VM652P a zapojte detektor dle projektové
dokumentace.

5. Mikro-spínač uvnitř VM652P by měl být zapojen do poplachové smyčky
detektoru, aby systém nešel zapnout do nočního režimu, pokud krycí páka není
v nočním poloze.

6. Pokud je třeba krycí páku v jiné poloze než je z továrny, je možno
vyšroubováním šroubu B otevřít VM652P a změnit polohu páky.

5.5.5. VM654P souprava pancéřovaného kabelu
VM654P je navržena pro použití jako chráněný kabel pro propojení detektorů na
dveřích trezoru ke svorkovnicím na vlastním těle trezoru nebo na stěně. Nejčastěji je
používána  společně s rozvodnou krabicí VM655P.
Souprava se skládá z následujících částí:

•  8 žilový kabel, bílý

•  Ohebná nerezová pancéřová chránička

•  Ochranné zakončení chráničky

•  Kabelové příchytky

•  Plastové kabelové průchodky

Ochranné zakončení chráničky se umísťují na oba konce ocelové chráničky, aby se
chránil kabel proti ostrým koncům pancíře. Ocelové kabelové příchytky se používají k
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zajištění konců chráničky ve VV600P nebo VV602P. Plastová kabelová průchodka
slouží pro přizpůsobení tvaru chráničky to otvoru v detektoru.

5.5.6. Propojovací krabice VM655P

VM655P je velmi bezpečná rozvodná krabice. Ve víku krabice je vložka z tvrzené
oceli, chránící ji před navrtáním a sabotážní kontakt chránící krabici před otevřením.
Obsahuje 2 řady spojů na desce plošného spoje s celkem 26 svorkami. Dvě z nich
jsou použity pro obvod samoochrany krabice a jedna pro připojení zemnící svorky
krabice.
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6. ZAPOJENÍ DETEKTORU

6.1. Požadavky na kabel
Zapojení VV600Plus požaduje kabel s následujícím počtem vodičů:

Počet vodičů

Svorky                Společné                       Na další detektor ve smyčce
Zdroj 2
Poplach 2
Samoochrana 2
Testovací LED 1 1
Testovací bod 1

6.2. Zapojení detektoru do systému
Přiveďte kabely do detektoru, protáhněte je průchodkou a zakraťte kabel tak, aby ho
zůstalo cca 10 cm v detektoru za upevňovacím reliéfem.

Zapojte svorky detektoru dle zapojovacího schéma.
(Obrázek A: Relé s rozpínacím kontaktem a Obrázek B: relé s přepínacím
kontaktem)

 

A B
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6.3. Kontrola a funkční test
•  Zkontrolujte správnou montáž detektoru, VT705P a dále zapojení kabelů

v detektoru.

•  Zkontrolujte zapojení kabelů do zabezpečovacího systému podle projektové
dokumentace.

•  Zapojte napájení detektorů.

•  Proveďte následující testy:

1. Přiložte přední kovovou část VT610P na trezor v předpokládaném dosahu
detektoru a stiskněte tlačítko na testeru. Uslyšíte bzučení. Generovaná
frekvence simuluje zvuky vznikající při řezání plamenem. VV600Plus by měl
generovat poplach do 30 sekund, VV602Plus do 45 sekund.

1

2

2. Jemně klepejte kladivem v okolí detektoru (na podložku chránící povrch trezoru)
údery ve dvousekundových intervalech. Po pěti úderech VV600Plus  vyhlásí
poplach. Aby se chránil povrch před poškozením, doporučuje  se použít malou
hliníkovou podložku, na kterou budeme klepat. Tento  test simuluje útok
kladivem a sekáčem. Tento test platí pouze pro VV600Plus.
Udělejte jeden pořádný úder kladivem poblíž detektoru. Jak VV600Plus,  tak
VV602Plus okamžitě vyhlásí poplach. Tento test simuluje útok pomocí  trhaviny.
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Překontrolujte úroveň “šumu pozadí” na detektoru, abyste zabránili případným
falešným poplachům. Připojte stejnosměrný voltmetr s vnitřním odporem alespoň 20
kΩ/V ke svorce 2 (záporný pól) a svorce 4 (testovací bod TP - kladný pól).  Přepněte
voltmetr na rozsah 3 V.  Nastavte citlivost detektoru do maximální polohy (Gmax).
Přesvědčete se, že všechny možné případné zdroje vibrací (výtah, klimatizace,
ventilátory, atd.) v okolí trezoru  jsou v běžném provozu. Zkontrolujte výstupní napětí
podle  následující tabulky:

Pro VV600Plus Pro VV602Plus Opatření
0.7 V 0 V Žádné
1.4 V 2 V odstranit zdroj vibrací, jinak snížit

citlivost/dosah
2,5 V 3,5 V Poplach, odstranit zdroj vibrací, jinak

snížit podstatně citlivost/dosah

Vždy prvně hledejte zdroj vibrací, odstraňte ho, popřípadě ho mechanicky odstiňte od
trezoru, umístěte trezor na nějakou tlumící podložku a teprve v poslední řadě snižujte
citlivost detektoru.

− Nezapomeňte po testu nastavit citlivost detektoru na původní správnou
velikost. Uzavřete přední kryt detektoru a zkontrolujte uzavření smyčky.
Proveďte funkční test jak poplachového obvodu tak i obvodu
samoochrany od detektoru až po stav indikovaný v ústředně EZS.
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6.4. Postup hledání a odstraňování závad
Bude doplněno později

7.  TESTOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

7.1. VT705P
VT705P je testovací systém sestávající z testovacího generátoru (je součástí obvodů
detektoru VV600/602Plus) a piezoměniče VT705P, který se instaluje pod kryt
detektoru přímo na chráněný povrch trezoru. Existují dvě formy testu::

1. Test vypnut (tovární nastavení).

2. Interní test elektroniky detektoru = Propojka mezi piny 1 a 2.

3. Funkční test detektoru a jeho mechanického kontaktu s chráněným objektem
(trezorem) = Konektor piezoměniče VT705P zapojen mezi piny 2 a 3.

7.2. Instalace a zapojení
VT705P je namontován pod krytem detektoru, viz obrázek v kapitole  5.4.1. VT705P
je zapojen dvoupólovým konektorem do detektoru (viz výše).
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8. TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní parametry

Napájecí napětí: 9 ÷ 15 Vss, max. zvlnění 2 Vss
Proudový odběr: typicky 9 mA

Poplachový výstup: polovodičové relé s max. odporem 35 Ω
rozpíná při poplachu
a při poklesu napájecího napětí pod 7,5 V

Výstup pro LED Indikace poplachu
Klidový stav = otevřený kolektor vodivý - připojený na 0V
Poplach = otevřený kolektor nevodivý

Samoochrana: v klidu sepnutý sabotážní spínač s  parametry 100 mA, 30 V, 3 W, rozepíná při
teplotě detektoru 84°C, při otevření krytu a při stržení ze zdi,
ochranná deska proti vrtání

Nastavení citlivosti: 5 stupňů po 6 dB

Okolní prostředí

Pracovní teplota: -20 °C ÷ +55 °C
Relativní vlhkost : 90% při 30°C
Stupeň krytí: IP30

Skladovací teplota: -50 °C ÷ +70 °C

Mechanické parametry

Rozměry : 101 x 81 x 28 mm
Barva : šedá  - RAL 7035
Hmotnost : 380 g


