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manuál  OPTEX VIBRO 

ÚVOD 
VIBRO je inteligentní, mikroprocesorem řízený otřesový detektor. V režimu kalibrace jej lze naučit na jakou intenzitu otřesu 
má reagovat. Dále je vybaven čítačem pulzů, který zajistí, že poplach bude vyhlášen až při určitém počtu otřesů a o intenzitě 
zadané v režimu učení. Při velmi silném otřesu se však aktivuje algoritmus, který vyřadí počitadlo impulzů a poplach bude 
vyhlášen okamžitě. Tím je zajištěna maximálně efektivní ochrana střežených ploch a rychlá reakce čidla. Paměť detektoru, 
v které je uloženo nastavení se výpadkem napájecího napětí nemaže.  
 
 

INSTALACE 
1. Nejdříve Vibro vybalte i se dvěma samořeznými šrouby pro připevnění. 
2. Demontujte kryt tak, že šroubovákem odstraníte plastovou krytku a pak vyšroubujete samořezný šroubek. Kryt i nadále 

zůstane viset na čtyřech plastových západkách, ale dá se sejmout bez použití nástroje.  
3. Opatrně vyjměte desku plošného spoje odjištěním dvou plastových západek. Desku uvolněte pouze na straně 

svorkovnice a šikmo ji vyklopte. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození piezo měniče. 
4. Do spodního plastového krytu vyražte dva zaslepené otvory a na místo instalace naznačte místa pro budoucí připevnění 

šrouby.  
5. Na naznačených místech vyvrtejte otvory pro šrouby. Spodní část detektoru přišroubujte na hlídanou polochu. POZOR 

připevnění musí být pevné bez vůle. Přenos otřesů na čidlo bude přes tuto část krytu a správné pevné uchycení je 
podmínkou pro bezchybný provoz a nastavení detektoru. 

6. Do plastových západek zaklapněte desku plošného spoje. Dávejte zvýšený pozor na piezo měnič.  
7. Připojte kabel z ústředny do svorkovnice. Detektor připojujte bez napětí. 
8. Kabel zaústěte do detektoru spodní stranou nebo bokem po proražení příslušného otvoru. 
9. Proveďte kalibraci a nastavení detektoru dle popisu. 
10. Po oživení a nastavení nastavte DIP přepínačem paměť poplachu a ostatní funkce dle tabulek. Nasaďte a přišroubujte 

kryt a opět proveďte test detektoru po celé hlídané ploše. 
 
 

ZAPOJENÍ 

Šestidrátové zapojení 
2 vodiče napájení +/- 
2 vodiče Tamper 
2 vodiče poplach 

Sedmidrátové zapojení 
K šestidrátovému zapojení přidejte ještě 
vodič z ústředny – MEM, po kterém 
dostává detektor informace o zapnutí / 
vypnutí ústředny. Při tomto zapojení lze 
využít paměť poplachu. Polarita zap/vyp 
se nastavuje v režimu kalibrace. 

Osmidrátové zapojení 
K sedmidrátovému zapojení přidejte 
ještě vodič COM, kterým propojíte 
všechny detektory, aby mezi sebou 
mohly komunikovat. Toto zapojení se 
používá pro indikaci pořadí v jakém 
docházelo na propojených detektorech 
k poplachu. 

 
 

NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ 

Tučně je uvedeno tovární nastavení přepínače. 
 

Režim DIP 1 popis 

Kalibrace ON V tomto režimu dochází k uložení kalibračních úderů do paměti. 

Provoz OFF Běžný provoz, kdy je detekováno narušení a dle předchozí kalibrace je vyhlášen poplach. 

 

Nastavení DIP 2 DIP 3 popis 

Testovací režim OFF OFF 

Použijte pro vyzkoušení činnosti. Při každém detekovaném úderu blikne LED zeleně, 
po načítání příslušného počtu se rozsvítí červeně, čímž je detekováno vyhlášení 
poplachu. V normálním režimu LED zeleně nebliká, pouze při poplachu se červeně 
rozsvítí. 

Normální paměť OFF ON 
U všech detektorů, které byly aktivovány zůstane po vypnutí ústředny svítit červená 
LED dioda. Paměť se resetuje automaticky zapnutím ústředny. 

První poplach ON OFF 
Červená LED zůstane po vypnutí ústředny svítit pouze na detektoru, který byl 
aktivován jako první. Ostatní detektory nesvítí. Paměť se resetuje automaticky 
zapnutím ústředny. 

Sekvenční paměť ON ON 

Po vypnutí ústředny bude u prvních osmi aktivovaných detektorů blikat LED červeně. 
Podle počtu bliknutí poznáte, v jakém pořadí došlo k äktivaci. (detektor blikne 5x – byl 
narušen v pořadí jako pátý). U dalších detektorů bude blikat dioda zeleně a pořadí se 
určí přičtením čísla 8 k počtu zelených bliknutí. (detektor blikne dvakrát zeleně – byl 

aktivován jako 10) 

 

Citlivost DIP 4 popis 

Nízká citlivost ON Nastavte v prostřední s hlučným pozadím (blízko silnic, továren, a jiných zdrojů otřesů)  

Vysoká citlivost OFF Lze nastavit v tichém prostřední a využít tak maximálního dosahu detektoru. 
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AUTO TEST 
Po připojení napájecího napětí probíhá po dobu dvou sekund automatický test detektoru. Výsledek testu je po uplynutí dvou 
sekund indikován dvoubarevnou LED takto: 
Test proběhl úspěšně -  dioda několikrát zabliká zeleně. Zapojení, nastavení a vyhodnocování je v pořádku. 
Test proběhl neúspěšně- dioda nesvítí vůbec nebo svítí nebo rychle bliká červeně. Zkontrolujte zapojení všech vodičů ve 
svorkovnici, velikost a polaritu napájecího napětí. Pokud je test opakovaně neúspěšný, je detektor pravděpodobně vadný a je 
potřeba jej vyměnit.    
 
 

Po úspěšném proběhnutí automatického testu, můžete přikročit ke kalibraci podle následujících instrukcí: 
 
 
 

KALIBRACE 
1. Proveďte instalaci detektoru podle instrukcí v kapitole INSTALACE. 
2. Zapněte napájení a vyčkejte dvě sekundy na proběhnutí automatické testovací rutiny. 
3. Přepínačem DIP 4 zvolte požadovanou citlivost detektoru.  
4. Zabezpečovací ústředna musí být ve vypnutém stavu a na svorce MEM musí být napětí, které odpovídá tomuto stavu. 
5. Přepínač DIP 1 přepněte do polohy ON. Detektor je přepnut do režimu kalibrace a LED se rozsvítí červeně. 
6. Po přepnutí do kalibrace detektor automaticky pozná polaritu napětí na svorce MEM a od tohoto okamžiku bude tato 

polarita signalizovat vypnutou ústřednu. 
7. Počkejte asi deset sekund a začněte tlouct do hlídané plochy tak silně, jak si přejete aby detektor reagoval. 
8. Každý úder, který detektor zaregistruje, je indikován zeleným bliknutím LED (bliknutí červená – zelená – červená). Pro 

každý další úder, který chcete zapsat do detektoru vyčkejte na červený svit LED (červená – úder – zelená – červená – 
úder – zelená – červená atd.).  

9. Intenzita úderů a jejich počet se automaticky zaznamenávají do paměti detektoru, proto je vhodné tlouct po okraji 
hlídané plochy.  

10. Pokud po úderu nedojde k přebliknutí na LED na zelenou, nebyl úder zaznamenán. Úder měl malou intenzitu, nebo již byl 
veden mimo dosah detektoru. Zkuste nastavit vyšší citlivost nebo je potřeba pro ostrahu plochy použít další detektor. 

11. Každý zaregistrovaný úder se počítá jako další impulz a po dokončení kalibrace bude čítač pulzů nastaven na takové 
číslo, kolik úderů jste v průběhu kalibrace provedli. 

12. Po 15 sec. LED přestane svítit a začne zeleným blikáním  signalizovat počet zaregistrovaných úderů. 
13. Po dobu indikace počtu impulzů ponechejte přepínač DIP 1 zapnutý a po ukončení blikání a prodlevě 5 sec. jej vypněte. 
14. Otestujte citlivost detektoru a vyvolání poplachu v normálním režimu. Pokud nastavení detektoru neodpovídá 

požadavkům, proces kalibrace opakujte. 
 
 

SPECIFIKACE 

Napájecí napětí 9 – 16 Vdc 

Proud – klid 16,5 mA 

Proud - poplach 15,8 mA 

Citlivost nastavitelná v režimu kalibrace 

Čítač pulzů 1 – 8 nastavitelný v režimu kalibrace 

Indikace dvoubarevná LED 

Poplachový výstup max. 24Vdc  150 mA 

Poplachová perioda cca 2 sec. 

Sabotážní kontakt Tamper – NC 

Pracovní teplota - 20 / + 50 C 

Vlhkost prostřední max 90% bez kondenzace 

Rozměry 93x25x24 mm  

Hmotnost 35g 

 
 

DOSAH 

Povrch rádius 

beton 1,5 m 

cihlová stěna 2,5 m 

pórobetonové tvárnice 1,5 m 

ocel 3,0 m 

PVC 2,25 m 

dřevo 3,5 m 

překližka 4,0 m 

 
 
 




