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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON JA-100. Slouží  
k detekci rozbití sklen né výpln , která tvo í pláš  budovy. Reaguje 
na zm ny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem 
rozbíjení skla. Detektor má pulzní reakci (hlásí jen svou aktivaci). 
Detektor je ur en pro montáž proškoleným technikem s platným 
certifikátem Jablotronu. 

Instalace 
Detektor se montuje v interiéru. Ve st eženém prostoru nesmí být 
žádné zdroje zvuk , hluku, za ízení p sobící vibrace ani pohybující 
se p edm ty, které vyvolávají tlakovou vlnu. Detektor se též 
nedoporu uje montovat tam, kde proudí vzduch (ventilace, 
klimatizace, pr duchy, net sná vrata apod.). P ed detektorem 
nesmí být žádné p ekážky pohlcující zvuk (nap . silné záv sy).  

 
obrázek: 1 – západka krytu; 2 – senzor; 3 – signálky aktivace a poruchy; 
 
1. Otev ete kryt detektoru - stiskem západky (1)  
2. Vyndejte desku elektroniky – drží ji západka (5). 
3. Provlékn te kabely zadní ástí plastu a p išroubujte ji  

na vybrané místo 
 

 

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

 
4. Nasa te zp t elektroniku a p ipojte kabel sb rnice do svorek (6).  
5. Dále se i te instala ním manuálem úst edny. Základní postup: 

a. Po zapnutí žlutá signálka (9) 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 režim u ení.  

c. Stiskn te sabotážní spína  v detektoru (11) – tím se detektor 
nau í a žlutá signálka zhasne. 

6. Uzav ete kryt detektoru a zkontrolujte, že gumová ást senzoru 
(4) nep ekrývá otvor v krytu.  

 

4
8

9

6

7

10

11

5

BUS
 

obrázek: 4 – senzor; 5 – západka elektroniky; 6 – svorky sb rnice; 7 – árový 
kód (umíst n zespodu); 8 – ervená signálka aktivace detektoru; 9 - žlutá 
signálka porucha;10 – nastavení citlivosti; 11 – sabotážní spína ;  
 

Testování a nastavení detektoru 
Vhodným nástrojem i rukou v ochranné rukavici postupn  ude te 
na všechny sklen né plochy v hlídaném prostoru (tak, aby došlo 
k deformaci skla, ale ne jeho rozbití). Na deformaci skla (zm nu 
tlaku v místnosti) detektor reaguje krátkým bliknutím ervené 
signálky. Reakce má nastat až p i výrazn jším úderu do skla. 
Citlivost na zm ny tlaku lze nastavit trimrem (10). Zbyte n  vysoká 
citlivost m že vést k falešným poplach m.  
Kompletní funkci detektoru lze ov it testerem GBT-212, který  
po nárazu do sklen né výpln  vygeneruje zvuk t íšt ní skla. ervená 
signálka detektoru (8) se v takovém p ípad  rozsvítí na 2 s. 
 

Vypnutí signálky 
Provádí se programem F-Link – karta Periferie. Na pozici detektoru 
použijte volbu Vnit ní nastavení. Zobrazí se dialog, ve kterém lze 
vypnout signálku aktivace detektoru (8). 
 

Detek ní charakteristika 
 

 
 

Obrázek: Detek ní charakteristika detektoru. 

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 
Doporu ená instala ní výška 2,5 m nad úrovní podlahy 
Detek ní vzdálenost do 9 m 
Minimální plocha okenní výpln  0,6 x 0,6 m 
Doba stabilizace po zapnutí: max. 60 s 
Rozm ry 40 x 100 x 22 mm 
Klasifikace  stupe  2  
dle  SN EN 50131-1, SN CLC/TS 50131-2-7-1  
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 JA-110B 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. 

 


