
 

Czujnik roz
 

Czujnik rozbicia szyby GBS-210 wykrywa stłuc
rodzajów szyb. Zastosowano podwójną technologię
dźwięku i ciśnienia powietrza). Cyfrowe przetwarz
najwyŜszą czułość na rozbicie kaŜdego rodzaju szkła
wyregulować do kaŜdego rozmiaru powierzchni prze
dystansu. GBS-210 cechuje wysoka odporność na za
RF. Funkcja pamięci umoŜliwia weryfikację czujnika
alarm. Do testowania urządzenia słuŜy czerwona diod
 
Parametry 
 

Zasilanie: 
Pobór prądu (LED wył.): 
Maksymalny pobór (LED wł.): 
Diameter of wires: 
Wyjście alarmu: ma
 Wewnętrzny op
Wyjście sabotaŜu: ma
 Wewnętr
Zasięg detekcji 
Minimalne wymiary szyby: 
Wzbudzenie: 
Poziom bezpieczeństwa kla
Środowisko pracy  II. – ogólna wewnętrz
Zakres temp. pracy 
 
The product is CE marked. 
 
Instalacja 
 

 
 

Czujnik zaprojektowany do uŜytku wewnętrzneg
zamontowany na płaskiej powierzchni (ścianie). Urzą
nieprzesłonięty widok na chronioną powierzchnię
przypadku cięŜkich zasłon naleŜy zamontować czujn
a oknem). Nie naleŜy montowac GBS-210 w p
generujących zmiany ciśnienia powietrza, dźw
częstotliwości lub wibracje.   

 

1. Otworzy ć obudow ę czujnika  (śrubokrętem wcisną
części urządzenia). 

2. Wyjąć płytk ę PCB wciskając elastyczny bolec w czę

3. Przygotowa ć otwory na wkręty i przewód.  

4. Przymocowa ć wkrętami tyln ą część obudowy do

5. WłoŜyć do cześci plastikowej płytk ę PCB i podłą

6. Zamkn ąć obudow ę 
 
Uwaga: unikać uszkodzenia mikrofony ptzy zamyk
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Złącza 
 

+12V, GND zasilanie 

TAMPER wyjście sabotaŜu

RELAY  wyjście alarmu (o

Zworki  

Złączka MEM/TEST reguluje 
następujący sposób:   

a) TEST – czerwona dioda LE
b) MEM – czerwona dioda LED

skasowana przez czasow
zworki). 

c) Gdy zworka jest usuni ęta, d

  
Testowanie i ustawianie 
 

Ustawić zworkę MEM/TEST w
wskaŜe wzbudzenie). 

•  Uderzyć delikatnie w szybę o
rozbić szyby! 

•  Jeśli czerwona dioda zabłyś
odpowiednia.  

•  Czułość moŜna regulować 
wysoka moŜe powodować fa

•  Aby kompletnie przetestow
testera czujników zbicia szyb
niskiej i wysokiej często
Czerwona dioda zapali się n
zostanie wzbudzony.  

 
 

GBS-210 “VIVO” w

Uwagi:   
 
a) Jeśli w chronionym pomi

generujące hałas (telefon, g
etc.) naleŜy sprawdzić czy
Jeśli wzbudzają, naleŜy pr
upewnić się, Ŝe urządzen
uzbrojenia systemu alarmow
 

b) Funkcja pamięci alarmu jest 
który wzbudził fałszywy ala
czujn ków, naleŜy przestawić
Wówczas przy alarmie, diod
alarm i pozostanie zapalona d
MEM/TEST. Czujnik, mimo w ą
 

c) Czujnik zbicia szkła umiesz
fałszywe alarmy po otworzen
powietrza z dźwiękiem brzę
symulacji rozbicia szyby). Wó
strefy opóźnionej systemu.  

Sensitivity adjustment

LED indicator

MEM/TEST jumper
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” working range diagram 
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szczony przy wejściu moŜe wzbudzać 
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Wówczas naleŜy taki czujnik przypisać do 

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

www.sklep-jablotron.pl


