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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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1. Popis 
Synchronizované infrazávory značky VAR-TEC 
VAR-TEC patří k ochranným známkám firmy VARIANT plus. Právě infrazávory jsou vyráběny dle technické specifikace, 
zadávané přímo firmou VARIANT plus. Elektronika a vysílací IR LED jsou použité s výraznou rezervou pro zajištění 
spolehlivého dosahu i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Například v infrazávoře QUAD 150 je elektronika z modelu 
250. V infrazávorách jsou i některé další úpravy a změny pro zajištění vyšší spolehlivosti. Disponují unikátními vlastnostmi: 

• relé je trvale sepnuto po celou dobu poplachu 

• digitální vyhodnocení signálu 
• snadné seřízení díky integrovanému voltmetru 
• profesionální design s odolností proti povětrnostním vlivům 

• automatické nastavení kompenzace protisvětla (sluneční paprsky, světla automobilů apod.) 

• kompenzace vlivů stížených podmínek detekce (déšť, sníh, mlha) 

• precizní provedení čoček proti vlivům odraženého signálu 
 

Mlhový filtr (jen AF) 
Ve verzi AF jsou infrazávory, pro případ snížené viditelnosti vlivem nepřízně počasí, vybaveny funkcí mlhového filtru. Tato ve 
ztížených detekčních podmínkách výrazně omezí  falešné poplachy.  
Mlhový filtr se aktivuje, pokud dojde během 20 minut k poklesu signálu pod 50 jednotek. V tomto režimu poplachový výstup 
nesignalizuje poplachy. Závora se vrátí do standardního režimu v okamžiku, kdy je signál po dobu 20 sekund na vyšší 
hodnotě  jak 50 jednotek. 

 
 

2.  Specifikace 
 

Model 
VAR-TEC DUAL  

A40-S4 
VAR-TEC DUAL  

A60-S4 
VAR-TEC TRIPLE  

A150-S4 
VAR-TEC QUAD  

A150-S4 

dosah venkovní 40 60 150 150 

dosah vnitřní 80 100 250 300 

Počet paprsků 2 2 3 4 

Rychlost detekce 50, 100, 300, 700 msec. 

Napájení 10-24VDC, 9-18VAC 

Odběr přijímač / vysílač 30 / 50 mA 30 / 50 mA 40 / 50 mA 50 / 60 mA 

Výstup alarm (přijímač) relé NO / NC relé NO / NC relé NO / NC relé NO / NC 

Tamper na přijímači NC NC NC NC 

Zatížení relé, tamperu 24V / 0,5A 

Pracovní teplota -25 až 55°C 

Stupeň ochrany IP65 

Synchronizace ano - 4 kanály 

Vyhřívání 200mA max. 

Hystereze ohřevu 5-7°C 

 
 
 

3. Instalace 
 
 
 
 
 
 

 

Zabraňte intenzivnímu osvitu 
přijímače například od slunce 
nebo od silných tepelných 
zdrojů. Je potřeba, aby 
světelné zdroje nebyly v ose 
závory ani pod úhlem 
menším než 4°. Proti tomuto 
druhu rušení mají nejvyšší 
odolnost infrazávory řady 
QUAD.  

Nikdy nepřipevňujte vysílač 
nebo přijímač na pohyblivé 
podklady. Instalační plocha 
musí být pevná bez vibrací. 

Již umístěním zabraňte 
případným falešným 
poplachům vlivem přírody – 
stromy, keře, padající listí.  

Zabraňte znečištění přijímače 
nebo vysílače. Jakékoliv 
nečistoty na povrchu závory 
způsobují její kratší dosah a 
náchylnost na falešné 
poplachy. 

V extrémních podmínkách (námraza, husté sněžení, 
silná jinovatka) nemusí být činnost závory spolehlivá. 
Tyto vlivy můžete eliminovat vyhříváním závory nebo 

mlhovým fitrem. 
Vždy na tuto skutečnost upozorněte zákazníka. 
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3.1. Instalace na zeď 

Povolte šroub ve spodní části 
závory a opatrně sejměte vrchní 
kryt. 

Na vybrané místo přiložte záda závory a 
naznačte si dva/ čtyři otvory. Tyto 
vyvrtejte a osaďte hmoždinkami. 

Přívodní kabel protáhněte otvorem 

v horní části závory. 

                                          
 

Připevněte závoru dvěma/čtyřmi šrouby ke zdi. 
Po zapojení a připevněte vrchní kryt 
a opět proveďte test. 

 

            
 

 
3.2. Instalace na sloupek 
Sloupek musí být pevný bez vůle a chvění.  Přiložená objímka je na průměr sloupku 40–50 mm.  

Povolte šroub ve spodní části závory a opatrně 
sejměte vrchní kryt. 

Na vybrané místo připevněte  držák, kterým protáhnete vodiče. 

                                                                                               
 
 
Připevněte závoru pomocí šroubů k držákům. Po kompletním zapojení a otestování připevněte vrchní kryt a zopakujte test. 

TRIPLE / QUAD DUAL 

              
 
 
 

Otvor pro kabel 

 

TRIPLE/QUAD            DUAL 

QUAD                      TRIPLE                                DUAL 
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       Napájení         Tamper           Heater  

    Napájení   COM   NC    NO    Tamper      Heater                                                                
.                        POPLACH 

4. Zapojení svorkovnice 
VAR-TEC DUAL 

 

VYSÍLAČ 

 

 

 

PŘIJÍMAČ 
 

 

VAR-TEC TRIPLE 

VYSÍLAČ 

 

 PŘIJÍMAČ 

 
VAR-TEC QUAD 

 
 

 

 
 

 

 

5. Rychlost detekce 
Parametr rychlost detekce udává, na jak dlouho musí dojít k přerušení infrapaprsku, aby byl vyvolán poplach. 

1 50 ms Rychlý běh  

2 100ms Chůze 

3 300ms Pomalá chůze 

4  700ms Překonávání překážky (například šplhání na zeď) 

Dle způsobu instalace závory vyzkoušejte překonat infrapaprsek a citlivost nastavte na hranici detekce Vašeho narušení. Po 
tomto testu na citlivosti lehce přidejte. Citlivost se snažte nastavit na hodnotu odpovídající Vaší instalaci. Příliš vysoká 
citlivost zvyšuje riziko falešných poplachů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PŘIJÍMAČ 

                      1                                     2                                    3                                4 

VYSÍLAČ 
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6. Nastavení DUAL A40/60-S4 
 
 
6.1. Síla signálu 

 

Příjímač 

      ALARM                 POWER 

 

Alarm 
červená 

Svítí – poplach, paprsky jsou přerušeny                              
Nesvítí – v klidu, paprsky závor nejsou narušeny 

Power 
zelená     

Svítí – zařízení je napájeno a pracuje 
Nesvítí – zařízení je odpojeno, nefunkční 

Síla signálu 
displej 

Dokončete nastavení přijímače a vysílače tak, aby 
výsledný signál byl co možná nejlepší. 
  0 - 40 – nedostatečný 
41 - 70 - dostatečný 
71 - 90 - dobrý 
90 - 99 výborný 
Podmínkou vypnutí displeje je dobrý signál, dojde k 
němu po 30minutách od posledního narušení. 

 
 
6.2. Nastavení DIP 
 

Vysílač 

 
1-2 CH1 – CH4 Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na vysílači i přijímači v páru) 

3 HEAT - PREHEAT 
HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 10° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro otestování funkce 

 
 

Příjímač 

 

1,2 CH1 – CH4 Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na vysílači i přijímači v páru) 

3 HEAT - PREHEAT 
HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 10° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro otestování funkce 

4-5 

50ms Běh 

100ms Chůze 

300ms Pomalá chůze 

700ms Překonávání překážky (například šplhání na zeď) 

Parametr rychlosti detekce udává, na jak dlouho musí dojít k přerušení infrapaprsku, aby byl vyvolán poplach. 
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7. TRIPLE A150-S4 
Infrazávory VAR-TEC TRIPLE se nastavují pomocí displeje a spínačů DIP.  
 
7.1. Síla signálu 
 

Přijímač 

     

1 Připevněte přijímač a vysílač na místo a zapojte vodiče. 

2 
Zhruba odhadem namiřte přijímač a vysílač tak, aby na sebe 
„viděly“ 

3 

Přesné seřízení směru můžete provést pomocí optického 
hledáčku (není součástí balení).  Hledáček ve formě hranolu 
zasaďte do držáků na boku modulu čoček.Výšku seřiďte 
šroubem +/- 10° a pro seřízení do stran natáčejte celý modul 
čoček +/- 90°. 

4 

U závor je potřeba nastavit frekvenci závory (pro pár shodně. 
Synchronizační frekvence slouží pro rozlišení signálu 
z jednotlivých vysílačů a zajišťuje, že páry na jiné frekvenci se 
nebudou vzájemně ovlivňovat i když na sebe uvidí.   

5 

Dokončete nastavení přijímače a vysílače tak, aby výsledný 
signál byl co možná nejlepší. 
00 - 40 – nedostatečný 
41 - 70 - dostatečný 
71 - 90 - dobrý 
90 - 99 výborný 

6 
Proveďte předpokládané narušení a nastavte vhodnou rychlost 
detekce. Poplach indikuje LED dioda Alarm na přijímači. Svítí – 
poplach. 

7 Po zakrytí a zkompletování opět proveďte test narušením. 

 
 
7.2. Nastavení DIP spínačů 
 

Vysílač 

 

1, 2 CH1 – CH4 
Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na 
vysílači i přijímači v páru) 

3 
HEAT - 

PREHEAT 

HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 
7° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro 
otestování funkce 

 

Příjímač 

 

1, 2 CH1 – CH4 
Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na 
vysílači i přijímači v páru) 

3 
HEAT - 

PREHEAT 

HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 
7° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro 
otestování funkce 

4, 5 

50ms Běh 

100ms Chůze 

300ms Pomalá chůze 

700ms Překonávání překážky (například šplhání na zeď) 
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8. Nastavení QUAD A150-S4 
Infrazávora VAR-TEC QUAD se nastavují pomocí displeje a spínačů DIP.  
 
8.1. Síla signálu 
 

Síla signálu podle displeje 

       

1 Nastavte na přijímači i vysílači stejnou frekvenci 

2 Na DIP nastavte AND a UP ON, DOWN OFF 

3 Nastavte horní část závor na co nejlepší signál 

4 Na DIP nastavte AND a UP OFF, DOWN ON 

5 Nastavte dolní část závor na co nejlepší signál 

6 Na DIP nastavte ALL ON 

00-99 

Dokončete nastavení přijímače a vysílače tak, aby výsledný 
signál byl co možná nejlepší. 
00 - 40 – nedostatečný 
41 - 70 - dostatečný 
71 - 90 - dobrý 
90 - 99 výborný 

 
 
8.2. Nastavení DIP spínačů 
 

Vysílač 

 

1, 2 CH1 – CH4 
Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na 
vysílači i přijímači v páru) 

3 
HEAT - 

PREHEAT 

HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 7° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro otestování 
funkce 

4, 5 nepoužito funkční jen na přijímači 

6 AND - OR 
podmínka pro 
vyvolání 
poplachu  

AND – přerušení všech čtyřech paprsků  
OR – přerušení jednoho páru 

7, 8 Aktivní čočky 

ALL ON – všechny čočky aktivní 
UP OFF, DOWN ON – aktivní pouze dolní pár 
DOWN OFF, UP ON – aktivní pouze horní pár 
ALL OFF – všechny čočky vypnuty 

 

Příjímač 

 

1, 2 CH1 – CH4 
Nastavení frekvence paprsků (nastavte stejnou na 
vysílači i přijímači v páru) 

3 
HEAT - 

PREHEAT 

HEAT – výstup se aktivuje při teplotách nižších než 7° 
PREHEAT - výstup aktivní trvale – slouží pro otestování 
funkce 

4, 5 

50ms Běh 

100ms Chůze 

300ms Pomalá chůze 

700ms Překonávání překážky (například šplhání na zeď) 

6 AND - OR 
podmínka pro 
vyvolání 
poplachu  

AND – přerušení všech čtyřech paprsků  
OR – přerušení jednoho páru 

7, 8 Aktivní čočky 

ALL ON – všechny čočky aktivní 
UP OFF, DOWN ON – aktivní pouze dolní pár 
DOWN OFF, UP ON – aktivní pouze horní pár 
ALL OFF – všechny čočky vypnuty 
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9. Popis DUAL A40/60-S4 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signalizace 

U - držák 

 Modul s čočkami 

 

 

 

Šroub krytu Přední kryt 

Kabelový průchod 

Montážní otvory 

Uchycení krytu 

 

Nastavení svislého 
sklonu 

 

Držák hledáčku 

Kontakt tamperu 

Svorkovnice 

DIP přepínače 

Řídící 
jednotka 
Řídící 
jednotka 

      Čočky 

Nastavení 
horizontální 
 

Základní deska 
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10. Popis TRIPLE A150-S4 
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11. Popis QUAD A150-S4 
 

 
 

 

    U - držák 

 

Přední kryt   Šroub krytu 

Signál 

Kabelový průchod 

  
    
    Montážní otvory 

 

Uchycení krytu Nastavení svislého 
sklonu 

Nastavení 
horizontální 

 
Dolní strana 
závory 

 
Horní strana  
závory 

  
Svorkovnice 

Držák  
hledáčku 

  
Čočky 
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12. VYHŘÍVÁNÍ HEATER 12V02A 
 
12.1. Popis 

Univerzální vyhřívání, které určené k zamezení rosení na površích elektronických 
zařízeních. HEATER 12V02A je primárně určen pro osazení do infrazávor řad DUAL, 
TRIPLE i QUAD, ale lze jej s úspěchem instalovat také do venkovních vrátníků, 
videotelefonů a dalších zařízení ve venkovním prostředí.  

Zásadní vlastností vyhřívání je velká plocha a tím je zajištěno rovnoměrné rozložení 
vyzařovaného výkonu. Při napájení 12V DC nepřesáhne maximální teplota povrchu 
45°C, aniž by byla nutná jakákoliv regulace. Tato zásadní vlastnost zajišťuje bezpečnou 
teplotu vzhledem ke krytům a plastovým dílům. 
 

 
12.2. Vlastnosti 
 

Napájení 12VDC 

Střední výkon 2,4W 

Odběr 200mA 

Max. teplota povrchu Topí trvale na bezpečnou konstantní teplotu 45°C na povrchu tělesa. 

 
12.3. Instalace 
HEATER 12V02A nalepte na přibalený ALU plech a vložte pod kryt infrazávory. Nikdy vyhřívání nelepte přímo na vnější kryt 
infrazávory, zhorší se tím rozvod tepla. Cílem je teplo rozprostřít uvnitř celého prostoru pod krytem., aby se podpořila 
cirkulace vzduchu uvnitř. 
 
12.4. Zapojení  
Tyto infrazávory disponují výstupem pro připojení vyhřívání s automatickou aktivací při poklesu teploty pod 10°C. Na svorky 
jedné infrazávory je možné připojit pouze jeden HEATER 12V02A.  
 
 

13. Plastový sloupek B-SET 
 
K infrazávorám VAR-TEC je možné použít plastové sloupky pro snazší instalaci na zeď nebo nad terén. K dispozici jsou dva 
druhy, každý ve dvou délkách:  

L - držák na zeď                                                                                      I - držák na zem 

 

 

B-SET 30L– slouží pro uchycení 
na zeď. Uchycení se provádí 
standardním způsobem pomocí 
šroubů. Výška je 360mm. 
 

 

B-SET 30I – slouží pro 
uchycení na „zem“. Uchycení 
se provádí standardním 
způsobem pomocí šroubů. 
Výška je 345mm 

 

B-SET 50L – slouží pro uchycení 
na zeď. Uchycení se provádí 
standardním způsobem pomocí 
šroubů. Výška je 500mm. 
 

 

B-SET 50I – slouží pro 
uchycení na „zem“. Uchycení 
se provádí standardním 
způsobem pomocí šroubů. 
Výška je 545mm. 
 

Infrazávoru je nezbytné přichytit ke sloupku po celé délce její zadní části pomocí dvou objímek.   


