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VARNET s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 
technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 – 16:00, hot line do 18:00)  

www.varnet.cz      technik@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 s.r.o. 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 s.r.o. 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/ 
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INSTALACE 
Instalaci detektoru doporučujeme svěřit odpovědné 
osobě s oprávněním pro montáž EZS. Při nedodržení 
podmínek instalace dodavatel neručí za správnou 
funkčnost a spolehlivost výrobku. Nedodržením 
podmínek instalace zaniká záruka na detektor v 
plném rozsahu, stejně tak se záruka nevztahuje na 
poškození detektoru neodbornou manipulací a 
instalací. Při instalaci musí být dodrženy všechny 
normy a předpisy vztahující se k EZS a elektrické 
bezpečnosti. 
 
 

Instalační prostředí 
Detektory řady JET jsou určeny pro použití ve vnitřních 
prostorách s vlhkostí maximálně 95%. Pracovní teplota je 
od 0°C do 50°C. 
 
 

Výběr místa 
Při výběru místa je potřeba si uvědomit, že PIR část čidla 
vyhodnocuje infračervené spektrum záření. Čidlo 
doporučujeme umístit tak, aby na něj  v žádnou denní 
dobu nedopadaly sluneční paprsky. 

Dosah mikrovlnné části nastavte pomocí trimru tak, aby 
bylo zajištěno pokrytí celé hlídané plochy bez zbytečných 
přesahů za tuto plochu. Pozor MW část je aktivní a je 
potřeba počítat s tím, že dvě čidla instalované v jednom 
prostoru se mohou vzájemně ovlivňovat. Čidla  se nesmí 
instalovat proti sobě! 
Čidla jsou určeno pro hlídání ploch o šíři záběru 90° 
s dosahem 15 metrů. 
 
 

Instalace bez držáku 
Po výběru vhodného místa pro instalaci přiveďte kabely 
tak, aby bylo možné je po připevnění čidla prostrčit 
přívodem vytvořeným v zadním krytu. Kabely je potřeba 
vést v souladu s požadavky pro instalaci EZS. Vyvrtejte do 
zadního krytu čidla otvory pro kabel a šrouby. Po 
vytvoření příslušných otvorů přiložte zadní kryt na 
instalační plochu a naznačte rozmístění otvorů. Při 
instalaci na zeď použijte pro přichycení hmoždinky při 
instalaci na jiné podklady použijte samořezné šrouby nebo 
jiný odpovídající způsob uchycení. Připevnění čidla musí 
být časově stálé, dostatečně pevné a bez vůle. 
Provlékněte kabel otvorem a zadní kryt přišroubujte. 
Napájení zapojte do svorek označených + -. Čidlo může 
být napájeno pouze stejnosměrným napětím v nominální 
hodnotě 12V. Výstup pro poplachové relé, tamper a 
antimasking zapojte dle Vašich potřeb a požadavků. 
Proudová zatížitelnost je pro každý detektor uvedena 
v samostatné tabulce. Instalujte pouze v doporučené 
výšce. 
 
 

Nastavení detektoru 
Detektory řady JET mají možnost plynulého nastavení 
citlivosti jak u PIR části, tak i u MW složky. Při 
nastavování PIR je nutno počítat s okolní teplotou, pokud 
je chladnější, postačí nižší citlivost, u více temperovaných 
prostor bude nutné citlivost zvýšit, protože lidské tělo 
oproti teplotě pozadí nevytváří dostatečný kontrast. U 
mikrovlné části je důležité nastavit citlivost adekvátně k 
velikosti hlídané plochy, protože vlny projdou i zdí a mohlo 
by docházet k nechtěnému ovlivnění z okolních prostor. 
 
 

Otestování 
Otestování čidla proveďte pomalou chůzí po celém 
prostoru chráněné plochy. Při pohybu musí detektor 
signalizovat poplach rozsvícením diody na 2 sek. Berte v 
úvahu, že čím je osoba vzdálenější od detektoru, tím je 
potřeba větší pohyb pro vyvolání poplachu. U detektorů 
lze plošným spojem pohybovat nahoru a dolů. Pohybem 
plošného spoje ve vertikálním směru dochází k naklánění 
detekčních zón čidla. 
Pohyb plošného spoje naklání laloky zón vertikálně, pohyb 
nahoru zkracuje dosah, pohyb plošného spoje dolů 
prodlužuje dosah. 
Tímto postupem nastavte dostatečný dosah čidla do 
vzdálených ploch se zachováním detekce pohybu pod 
čidlem proti podlezení. Po otestování čidla rozpojte 
příslušný jumper a vyřaďte indikaci poplachu LED (dle 
normy EZS). 
 
 

Antimasking 
Detektor JET DTM disponuje antimaskingem, který tvořen 
dvěma IR LED, které ozařují okolí a jednou přijímací IR 
LED, která analyzuje odražené záření. IR antimasking 
rozpozná zastříkání čočky lakem, přetření barvou nebo 
stínící předmět do vzdálenosti cca 10cm.  
Po detekci zamaskování začne žlutá LED blikat na dobu 30 
sekund. Pokud do té doby nedojde k odstraněné zakrytí je 
vyhlášen Antimask poplach. 
 
 

Detekce v módu AND / SECURITY 
Detektory s MW složkou (JET DT a JET DTM) mají volbu 
podmínky pro vyhlášení poplachu.  
Podmínka AND vyžaduje součinnost obou složek. Teprve 
na základě narušení PIR a MW složek současně dojde k 
vyhlášení poplachu. 
Podmínka SECURITY  umožňuje spuštění poplachu už při 
narušení jen jedné složky detektoru. PIR část spustí 
poplach při prvním narušení, MW složka pak po sérii 
několika narušení během 20 sekund. 
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    JET PA                     
 

Vnitřní PIR detektor  

Vlastnosti 

Napájení 10,5 - 15VDC    

Odběr 4mA/2,8mA v poplachu 

Pracovní teplota 0 až 50 °C 

Vlhkost max. 95% 

Poplachové relé NC, 30V 100mA 

Tamper NC, 30V 100mA 

PETimunity 0kg, 12kg, 25kg 

Náběh po připojení napětí 60 sek.  

Senzor duální PIR  

 

Signalizace - LED 

Modrá LED 
Svítí – poplach PIR 

Bliká - náběh  

Instalace 

Instalační výška 2,2m 

Záběr vějíře 90  

Dosah 15m 

 

 
 

Svorkovnice 

+ - napájení 12V 

LED 
po přivedení plus se aktivuje signalizace LED i 
v případě DIP1-OFF 

ALARM relé pro vyhlášení poplachu – NC 

TEOL nepoužito 

TAMPER výstupní kontakty tamperu - NC 

 

Jumpery 

LED  
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

J1 impuls IR 
1P Poplach aktivuje první impuls 

2P Poplach aktivuje první impuls 

  J3  J4  J5 
 

PET imunita 

J3 ON PET imunita vypnuta 

J4 ON PET imunita do 12kg 

J5 ON PET imunita do 25 kg 

Držák zeď/strop 
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JET DT 
 

Vnitřní PIR + MW detektor  

Vlastnosti 

Napájení 10,5 - 15VDC    

Odběr 10mA/11mA v poplachu 

Pracovní teplota 0 až 50 °C 

Frekvence MW 9,350 GHz 

Vlhkost max. 95% 

Poplachové relé NC, 30V 100mA 

Tamper NC, 30V 100mA 

Anitmasking Ne 

PETimunity 0kg, 12kg, 25kg 

Náběh po připojení napětí 60 sek.  

Senzor quad PIR + MW  

 

 

 
 

 

Signalizace – LED 

Modrá LED Svítí - poplach 

Zelená LED Svítí – poplach jen PIR 

Žlutá LED Svítí – poplach jen MW 

Náběh Bliká modrá, zelená a žlutá 

Instalace 

Instalační výška 2,2-2,7m 

Záběr vějíře 90  

Dosah 15m 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Svorkovnice 

+ - napájení 12V 

LED 
po přivedení plus se aktivuje signalizace LED i 

v případě, že je DIP1-OFF 

ALARM relé pro vyhlášení poplachu – NC 

TEOL nepoužito 

TAMPER výstupní kontakty tamperu - NC 

 

 
 

DIP přepínače 

1. LEDs  
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

2. impuls IR 
ON Poplach aktivuje první impuls 

OFF Poplach aktivuje první impuls 

3.  Citlivost 

MW 

ON vysoká citlivost MW detekce 

OFF standardní citlivost MW 

4. a 5.  

PET imunita 

 

4 – OFF 

5 – OFF 
PET imunita vypnuta 

4 – ON 

5 – OFF 
PET imunita do 25kg 

4 – OFF 

5 – ON 
PET imunita do 12 kg 

4 – ON 

5 - ON 
PET imunita vypnuta 

6.  AND/SEC 
ON detektor pracuje v SECURITY módu 

OFF detektor pracuje v AND módu 

7.  NEPOUŽITO 
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JET DTM 
 

Vnitřní PIR + MW detektor s AM  

Vlastnosti 

Napájení 10,5 - 15VDC    

Odběr 11mA/12mA v poplachu 

Pracovní teplota 0 až 50 °C 

Frekvence MW 9,350 GHz 

Vlhkost max. 95% 

Poplachové relé NC, 30V 100mA 

Tamper NC, 30V 100mA 

Anitmasking Ano, IR 

PETimunity 0kg, 12kg, 25kg 

Náběh po připojení napětí 60 sek.  

Senzor duální PIR + MW  

 

Signalizace - LED 

Modrá LED Svítí - poplach 

Zelená LED 
Svítí – poplach jen PIR 

Krátké bliknutí co sekunda – chyba IR 

Žlutá LED 

(DIP 6 ON) 

Svítí – poplach jen MW 

Krátké bliknutí co sekunda – chyba MW 

Žlutá LED 

(DIP 6 OFF) 

Svítí – poplach AM 

Bliká rychle – detekováno zamaskování čidla 

Náběh Bliká modrá, zelená a žlutá 

Instalace 

Instalační výška 2,2-2,7m 

Záběr vějíře 90  

Dosah 15m 

 

 

Svorkovnice 

+ - napájení 12V 

LED 
po přivedení plus se aktivuje signalizace LED i 

v případě DIP1-OFF 

ALARM relé pro vyhlášení poplachu – NC 

EOL nepoužito 

TAMPER výstupní kontakty tamperu - NC 

FAIL-AM výstup antimaskingu/poruchy - NC 

 

DIP přepínače 

1. LEDs  
ON LED povoleny 

OFF LED zakázány 

2. 

ANTIMASK 

ON Vyhodnocení antimaskingu  zapnuto 

OFF Antimasking vypnut 

3.  Self test     

IR a MW 

ON vnitřní test PIR a MW detekce zapnut 

OFF test vypnut 

4. a 5.  

PET imunita 

AND/SEC 

4 – OFF 

5 – OFF 

pracuje v AND módu 

PET imunita vypnuta 

4 – ON 

5 – OFF 

pracuje v AND módu 

PET imunita do 25kg 

4 – OFF 

5 – ON 

pracuje v AND módu 

PET imunita do 12 kg 

4 – ON 

5 - ON 

pracuje v SECURITY módu 

PET imunita vypnuta 

6.  Žlutá LED 
ON zobrazuje stav MW 

OFF zobrazuje stav Antimask 

7.  NEPOUŽITO 
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