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VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600   
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00) 

www.varnet.cz                           ezs@varnet.cz 

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. 

Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně 

proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována 

bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET. Přestože bylo vynaloženo veškeré 

úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou 

odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET si vyhrazuje 

právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi 

kdykoliv a bez předchozího upozornění. 
Informace pro uživatele k likvidaci elektro zařízení: Výrobek nevyhazujte do odpadků, ale 

předávejte na sběrné místo elektronického odpadu. Sběrná místa naleznete zde: 

www.asekol.cz/sberna-mista 

 

Dokumentace vytvořena dne 2.3.2007 
poslední korekce dne 15. 5.2010 

 

VARIANT plus s.r.o. 
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mailto:ezs@varnet.cz


manuál  IR bariéry 

strana 2                                                                                                                                  VARNET s.r.o. 

Použití 
INFRA BARIÉRY se používají pro ochranu oken, dveří, průchodů nebo jiných přesně 
ohraničených prostupů proti neoprávněnému vniknutí. Je možné hlídat narušení přes 
otevřená okna v letních měsících, precizně hlídat průnik přes skleněné plochy a tím 
nahradit audio detektor, plošně hlídat prostor dveří, hlídat pohyb osob mimo 
vymezený koridor. S INFRA BARIÉROU lze vtvořit jednoduchou a efektivní obvodovou 
ochranu pro zapínání STAY. INFRA BARIÉRY jsou určené pro vnitřní i venkovní použití 
pod stříškou. Je možné je instalovat jak z vnitřní strany tak z venkovní strany dveří / 
oken.   
 
Druhy INFRA LIŠT 

Označení výška lišty počet paprsků barva 

VAR-TEC DWB 2-57 B/W 57 cm 2 černá / bílá 

VAR-TEC DWB 4-105 B/W 105 cm 4 černá / bílá 

VAR-TEC DWB 6-153 B/W 153 cm 6 černá / bílá 

VAR-TEC DWB 8-201 B/W 201 cm 8 černá / bílá 

 
Parametry 

Instalační vzdálenost max. 6m venku, max. 12m uvnitř  

Napájení 10–24V= 

Výstup NO, NC / 1A, 24V 

Rychlost reakce 50/100/150/200msec. (SW1) 

Pracovní teplota  - 45 až 55°C 

Rozměr  šířka 30 x hloubka 35 x výška dle typu  

Rozestup mezi paprsky 25 cm 

Stupeň ochrany IP54 

 

Odběr 

VAR-TEC DWB 2-57 B/W 90 mA 
Rx – přijímač 45 mA 

Tx – vysílač 45 mA 

VAR-TEC DWB 4-105 B/W 103 mA 
Rx – přijímač 48 mA 

Tx – vysílač 55 mA 

VAR-TEC DWB 6-153 B/W 117 mA 
Rx – přijímač 52 mA 

Tx – vysílač 65 mA 

VAR-TEC DWB 8-201 B/W 130 mA 
Rx – přijímač 55 mA 

Tx – vysílač 75 mA 

 
Signalizace 

Zelená LED napájení - vysílač / přijímač svítí – napájeno, nesvítí – bez napájení 

Červená LED poplachu - přijímač svítí – poplach, nesvítí - klid 

Bzučák - přijímač píská při poplachu, lze zakázat J1 OFF 
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Nastavení 
 
Vysílač Tx 

 

Potenciometr VR1 

Pomocí potenciometru lze nastavit 

vyzařovaný výkon vysílačem. Ve směru 
hodinových ručiček se výkon zvyšuje, 
proti směru se snižuje. V případě, že 
používáte infrabariéru na maximální 
vzdálenost, nastavte větší výkon vysílače. 

 
Přijímač Rx 

 

Jumper JP1 
OFF bzučák je zakázán  

ON bzučák je povolen 

Jumper JP2 

OFF zakázána funkce narušení jednoho paprsku 

ON 
při přerušení jednoho paprsku na dobu delší než 2sec je 

vyvolán poplach 

Přepínače SW1 nastavení rychlosti reakce na narušení dvou paprsků 

 
Instalace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW1 

 
běžná 

intenzita 
vysoká 

intenzita 
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Zásady instalace 
 

Vysílač i přijímač musí být instalovány svisle s vysokou přesností a musí být 
shodně orientovány (svorkovnice na stejné straně). 

 
Odchylka dopředu-dozadu nebo doprava-doleva výrazně zkracuje dosah a zhoršuje 
nebo znemožňuje správné nastavení infrabariér. 
 
1. Infrabariéru připevněte pomocí horního vrutu. 
2. Zkontrolujte vodováhou svislost doprava-doleva a chyťte spodní vrut. 
3. Zkontrolujte vodováhou svislost dopředu-dozadu a případnou odchylku 

vyrovnejte pomocí podložek mezi zdí a infrabariérou. 
4. Po dotažení vrutů zkontrolujte svislost pomocí vodováhy.    
 
 

Při instalaci je vhodné eliminovat falešnou detekci slunečního IR paprsku. 
 

Rx - přijímač 
 

SPRÁVNĚ                                                                      ŠPATNĚ                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Montážní prvky 

 
 
 

 
 
 


