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1. APRAŠYMAS IR EKSPLOATAVIMAS 

Šioje naudojimo ir techninio aptarnavimo instrukcijoje pateikiama informacija apie 
mikrobangini  FMC 10 serijos  perimetro apsaugos jutikl  (50m 100m 200m) 
eksploatavi  Šiame dokumente pateikiama visa informacija, reikalinga norint u tikrinti 
tink  jutiklio valdy (naudojim  transportavim  laiky  i i r ).   

Instrukcijoje naudojamos miau pateiktos santrumpos: 
Tx     - si stuvas, 
Rx  - imtuvas, 
MK - tvirtinimo elemen  rinkinys; 
1.1. Paskirtis 
 
1.1.1. Apsauginiai jutikliai yra skirti saugoti vair  objekt  perimetrus, kai 

p eid jas kerta saugomos teritorijos perimetro ruo us. Jutikliai reaguoja pa id ui  
kertant saugo  teritorij  pilnu giu ar susilenkus. Pavojaus signalas yra sugeneruojamas 
nutraukiant imtuvo vykdan iosios rel s kontak  grandin  

1.1.2. Jutiklis yra sukurtas taip, kad j  sumontavus lauke jis veikt  nepertraukiamu 
imu lauko tempera rai svyruojant nuo -40ºC iki +65�  o santykinei oro dr gmei iki 98% 

prie +35�  tempera ros. 
1.1.3. Jutikl , veikian  kartu su kompleksine apsaugos sistema, galima valdyti per 

RS-485 s saj  
1.2. Technin s charakteristikos 
1.2.1. Rekomenduojamas ruo o ilgis (L): 

FMC 10 (200m) – 10…200 m 
FMC 10 (100m) – 10…100 m 
FMC 10 (50m) – 5…50 m  

Aptikimo zonos aukštis, h: 
FMC 10 (200m)       iki 1,8 m* 
FMC 10 (100m)       iki 1,6 m*  
FMC 10 (50m)       iki 1,4 m*  

Aptikimo zonos plotis, b : 
FMC 10 (200m)       iki 4,0 m*  
FMC 10 (100m)       iki 3.0 m*  
FMC 10 (50m)       iki 2.0 m*  

* ruo o viduryje, esant maksimaliam ilgiui   
id jo jud jimo greitis:      0,1 iki 10 m/s. 

Da nin  kanal  skai ius      4 
Maitinimo tampa       9…30 V 
Naudojama srov         iki 16 mA  
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- Tx (si stuvas)        iki 5 mA  
- Rx (imtuvas)        iki 11 mA  
Vykdan iosios rel s parametrai: 
Komutuojama tampa       iki 30 V 
Komutuojama srov        iki 0,1 A  
Pavojaus signalo rel s kontakt  v     iki 100 Om 
Aklosios zonos        2…3 m 
Parengties laikas 

jungus maitini        iki 30 s 
Išjungus maitini        iki 1 s 

Tamperio (sabota inio) mygtuko parametrai: 
- ampa         iki 30 V  
- naudojama srov        iki 0,1 A  
Apsaugos klas         IP55 

 
Aptikimo zonos forma ir matmenys nurodyti Pav.1.1. ir  Lentel je 1.1 

Lentel .1 
Zonos ilgis, L, m 10 25 50 100 200 
Aptikimo zonos plotis, b, m, maks. 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 
Aptikimo zonos aukštis, h, m, maks. 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 

 
1.2.2. Saugomame ruo  yra sukuriamas t rinis aptikimo zonos laukas, kur  p eidus 

ir imtuvui registravus judesius yra generuojamas pavojaus signalas.    

 
Pav.1.1. Aptikimo zona 

                                   
L- Ruo o ilgis h- Aptikimo zonos aukštis b- Aptikimo zonos plotis 
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1.2.3. Pav.1.1 ir Lentel je 1.1 nurodytas aptikimo zonos aukštis (h) ir plotis (b) yra 
išmatuotas saugomo ruo o viduryje. Judant imtuvo arba s stuvo link, šie matmenys tolygiai 

ja, priklausomai nuo imtuvo arba si stuvo pad ties konfi racijos.    
1.2.4. Rekomenduojamas atstumas tarp aptikimo zonos ašies ir tvor , pasta  sien  ir 

ki  nejudan  objek  visoje teritorijoje: 
80…200m   - nuo 2,0 m. 
25…80m     - nuo 1,5 m. 
10…25m     - nuo 1,0 m. 
1.2.5. Jutiklis generuoja pavojaus signal  jei:   

- p eid jas kerta saugomos teritorijos aptikimo zon  Pa eid jo aptikimo 
tikimyb  yra  98 % p id jui kirtus aptikimo zon pilnu giu ar susilenkus;  

- išorinis elektromagnetinis laukas blokuoja imtuvo darb  Pavojaus signalas gali 
b ti ir neaktyvuojamas, t iau tokiu atveju, jutiklis privalo tausoti savo eksploatacines 
savybes. 
Pavojaus signalas yra generuojamas nutraukus optoelektronin s vykdan iosios rel s 

kontakt  grandin  (bud jimo re ime) ir trunka nuo 3 sekund i . Pavojaus signalas yra 
perduodamas per  RS-485 s saj  ir per oran in  ir rud  laidus ( yra pa ym ti simboliu «NC» 
normaliai u dari). 
Pastaba. Pa eid jo, juda io aptikimo zonoje, jei atstumas nuo juo iki si stuvo ir imtuvo 

virtinimo element  siekia 2-3 m.,  aptikimo galimyb  yra ma esn  nei 98 %, kadangi 
pa eid jas gali pereiti teritorij  u  aptikimo zonos ribos. 

1.2.6. Jutiklis generuoja sutrikimo signal , jei: 
- n ra s stuvo signalo; 
- n maitinimo tampos arba tampa yra m sn  nei 8 mV; 
- sutrinka imtuvo arba si stuvo darbas. 

Aktyvavusis sutrikimo signalui, vykdan iosios rel s kontak  grandin  yra 
nutraukiama, o sutrikimo signalas yra perduodamas per RS-485 s saj  informuodamas apie 
reikaling edimo šalini    

1.2.7. Kai informacijos perdavimas sutrinka RS-485 s sajoje, sutrikimo signal   
generuoja kompleksin apsaugos sistema. 

1.2.8. Jutiklis generuoja pavojaus signal  atidarius imtuvo dangtel , po kuriuo yra 
montuoti reguliatoriai. Atidarius dangte  atsidaro ir tamperio mygtuko  (TAMPER) 

kontaktai. Šis pavojaus signalas yra perduodamas iš si stuvo ir imtuvo atskira kabeli  pora. 
1.2.9. Jutiklis negeneruoja netikro pavojaus signalo esant: 

- lietui, sniegui ar tirštam r kui; 
- saul s radiacijai; 
- v jo grei iui iki 30 m/s; 
- judant objektams, kur  aukštis siekia iki 0,2 m (paukš iai ar ma i gyv nai); 
- reljefo nelygumams iki ± 0,3 m; 
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- sniego pusnims iki 0,5 m (be papildomo reguliavimo); 
- ol s aukš iui iki 0,3 m; 
- ultratrumposioms bangoms, jei  da nis svyruoja 150-175 MHz intervale ir 

galia siekia iki 40 W esant iki 6 m. atstumui. 
 1.2.10. Jutiklis yra atsparus elektromagnetin  trukd i  (maitinimo grandin s ampos 
impuls , maitinimo nutraukimo, elektrostatin s iškrovos ir elektromagnetini  lau ) 
poveikiui. 
 1.2.11. Jutiklio korpusas yra pagamintas iš sm giams atsparaus plastiko, apsaugan io 
nuo UV spinduli  ir temperat ros poky  visu sistemos tarnavimo metu. 
 1.2.12. Vidutinis jutiklio tarnavimo laikas yra 8 metai. 
 1.2.13. engin  dydis be tvirtinimo element  rinkinio, mm: 

- si stuvas   - 165x97x65;  
- imtuvas   - 165x97x65. 

1.2.14. Maksimalus imtuvo ir s stuvo blo  su tvirtinimo element  rinkiniu svoris – 
1.5 kg. 
 
1.3. Jutiklio dalys 
Imtuvas – 1 vnt. 
Si stuvas – 1 vnt. 
Tvirtinimo element  rinkinys, skaitant: 

- laikiklius – 2 vnt. 
- suver jus – 4 vnt. 

nki  ir prie  rinkinys, skaitant:  
-         atsuktuv ; 
- ver liarakt  8x10. 

Naudojimo instrukcija  
          Pakuot  

Protoko  keitiklis USB/RS-485 su izoliuotu prievado kabeliu, skirtu kompiuterio 
prijungimui per USB2.0 A  – mini B jun , yra tiekiami pagal kliento poreikius. 

 

1.4. Veikimo principas 
1.4.1. Jutiklis yra dvie  pozici  mikrobang  prietaisas. 
Jutiklio pagalba erdv je tarp s stuvo ir imtuvo yra sukuriamas t rinis, elips  formos 

elektromagnetinis laukas. Imtuvas registruoja elektromagnetinio lauko pakitimus ir 
generuoja pavojaus signal  kai pa eid jas kerta saugomo perimetro atkarp  

1.4.2. eid jas, kirsdamas saugomo perimetro atkarp  sukelia tam tikrus imtuvo 
signalo amplitud s pakitimus. Signalas keliauja per stiprintuv   ir, vadovaujantis algoritmu, 
yra lyginamas su slenkstine ribine verte. Jei imtuvo signalo pakitimus sukelia saugom  
perimet  kertantis asmuo, tada imtuvas aktyvuoja pavojaus signal  nutraukdamas 
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vykdan iosios rel s kontakt  grandin  Signalo poky iai priklauso nuo: pa eid jo gio ir 
svorio, kertamo saugomo perimetro ruo o vietos, reljefo bei jud jimo grei io. 

1.4.3. Gaunamas imtuvo signalas gali keistis priklausomai ir nuo ki  trukd i  takos: 
kritul , augalijos, m  gyv n , elektromagnetini  trukd i , judan i  med i  šak  ar var , 
judesi  aptikimo zonoje, kurie atitinka pa eid jo judesius.  

Kitos pri astys, pvz. didel s konstrukcijos, esan ios aptikimo zonoje ar šalia jos 
(tvoros, sienos), reljefiniai nelygumai ir sniegas gali tur ti takos gaunamam imtuvo signalui. 
Tokiais atvejais, d l pakartotin  atspind i  ir atsiradusi  trukd , aptikimo zonos forma yra 
deformuojama.   

Daugiaslenkstis veikimo algoritmas u tikrina es  netikr  pavojaus signal  
skai i . t l tos prie asties si lome perskaityti 2.1 punkte pateiktas 
rekomendacijas.  
1.4.4. Apsaugos sistema,  veikianti kartu su RS-485 s saja ir valdoma rel s kontakt , 

yra atsakinga u  pavojaus signal  gavi  ir j  indikacij  Kai pavojaus signalas yra 
aktyvuojamas, normaliai u dar  kontakt  grandin  yra nutraukiama. 

1.4.5. Jutiklio veikim  galima reguliuoti ir valdyti prisijungus prie jo per kompiuter . 
Š  prietais  galima valdyti ir nuotoliniu b du; jutik  galima valdyti kompleksine apsaugos 
sistema per RS-485 s saj  

 
1.5. Jutiklio konstrukcija 
1.5.1. Jutik  sudaro atskiri s stuvo ir imtuvo sistem  blokai, montuoti dulk ms ir 

vandeniui atspariuose korpusuose.  
1.5.2. Imtuvo konstrukcija ir jo tvirtinimo prie atramos elementai yra pavaizduoti Pav.   

1.2. Prietaiso laikiklis yra jo pagrindas. Radijo da niui laidus korpusas yra pritvirtinamas 
tvirtinimo elementais prie pagrindo. Korpuse apa ioje esan ios dvi angos neleid ia kauptis 
susikondensavusiam skys iui. Nu mus dangte , matysite valdymo, reguliavimo, indikacijos 
elementus ir  terminal  element  prijungimo gnybtus. Imtuvas prie pavojaus signalo 
valdymo prietaiso yra prijungiamas aštuoni  vij  kabeliu. Imtuvas yra primontuojamas prie 
atramos naudojant laikikl  ir du suv jus. Blokas yra sukurtas taip, kad j  t  galima 
pakreipti horizontalia iausiai +65� laipsni  kampo kryptimi; vertikaliai: aukštyn - 

iausiai 30� laipsn  kampu, myn – iausiai 45� laipsn  kampu (atlaisvinus var t ). 
Gnybt , valdymo, reguliavimo ir indikacijos elemen , esan iu dangteliu, vieta ir y jimas 
nurodyti Pav. 1.3 

1.5.3. Si stuvo konstrukcija ir laikiklis yra toks pat kaip ir imtuvo  pav. 1.2). 
Skiriasi tik vidaus elementai: po dangteliu, kaip nurodyta Pav. 1.3 (b)- imtuvas, vietoj 8 vi  
kabelio yra naudojamas 4 vij  kabelis Pav. 1.3 (a)- si stuvas.  

1.5.4. Si stuvo ir imtuvo tvirtinimo prie atramos element  rinki  sudaro du laikikliai 
ir keturi suve jai.   
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Pav. 1.2 
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TX (si stuvas) 

1- indikatorius "LED" 
2- da nin  kanal  perjungikliai 

3- -tamperio grandin "TAMPER" 
 

 
RX (imtuvas) 

1 – indikatorius "LED" 
2 – lizdas "RS 485" 

3 – tamperio grandin TAMPER" 
4 – da nin  kanal  perjungikliai 

5 – mygtukas "AGC" 
6 – jautrumo reguliatoriai 

 
Pastaba. Gerbiamas kliente! Jutikli  gamintojas nuolatos investuoja  savo gamini  
kokyb r patikimum . tent d l tos prie asties, kai kuriose partijose jutikli zainas gali 
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b ti kitoks, nei nurodyta kartu su jutikliais gautuose dokumentuose. Nepaisant tam tikr
dizaino pakiti  esminiai techniniai parametrai išlieka tie patys.   
 1.6. Reguliavimo, valdymo ir indikacijos elementai 
 1.6.1. Mini-kanal  perjungikliai, atsakingi u  da nin  kanal  perjungi  yra 
integruoti si stuve ir imtuve. Kai elektros energijos tiekimas yra jungtas, si stuve ir imtuve 
vienu metu gali b i jungtas tik vienas iš keturi  perjungikl .  
D MESIO! Da inius kanalus nustatykite tik išjungus elektros energijos tiekim ! 
Jei da inius kanalus jungsite veikian iame jutiklyje, kanalai nepersijungs, ta iau 
jungus ir v l išjungus elektros energijos tiekim , naudojamo kanalo numeris pasikeis.  

 1.6.2. Reguliavimas, valdymas ir jutiklio indikacija yra atliekami imtuvo valdikliais, 
LED indikatoriais ir garsiniu renginio signalu bei kompiuterio programine  FORTEZA FMC 
ranga.  

 1.6.3. Rankinis reguliavimas: jutiklio signalo kalibravimas naudojant LED indikatori ; 
jautrumo reguliavimas. 

1.6.4. Kompiuterinis reguliavimas: kalibravimo vizualizacija; aptikimo zonos ilgio 
pasirinkimas; AUTOMATINIO arba RANKINIO jautrumo reguliavimo re imai.  
 1.6.5. Norint u kirsti keli  savavališkam prietaiso dangteli atidarymui (Pav.1.2),  
imtuve montuotas tamperio mygtukas  (Pav.1.2). Veikimo metu mygtuko kontaktai yra 
u dari. Atidarius dangtel , kontaktai yra nutraukiami, ir tamperio mygtuko kontakt  grandin
tampa atvira. 
 

2. MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS 
 

Parengiamieji jutiklio eksploatavimo darbai: 
 - numatomos saugoti perimetro atkarpos paruošimas; 
 - signalini  ir maitinimo kabeli  tiesimas; 
 - si stuvo ir imtuvo montavimas; 
 - jutiklio pajungimas (elektros energijos tiekimo ir pavojaus signalo apie 

p eid j daros grandin s pajungimas); 
 - si stuvo ir imtuvo anten  pozicionavimas 
 - imtuvo ribini  ver  nustatymas. 

Š  etap  principai ir metodai aprašyti 2.1-2.8 punktuose. 
 
2.1. Saugomo perimetro ruo o reikalavimai.  
2.1.1. Saugomo perimetro ruo s, kuriame yra sumontuoti si stuvas ir imtuvas, 

privalo atitikti miau nurodytus reikalavimus: 
a) Reljefin  nelygum  aukštis negali viršyti +0,3m. Jei saugomo perimetro paviršiaus 

nelygumai viršija +0,3m, technin s jutiklio darbin s charakteristikos gali pablog ti. Tokiu 
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atveju, jutiklio naudojimo esant min toms s lygoms klausimas yra sprend iamas atlikus 
bandom  prietaiso veikimo patikrini  

b) ol s aukštis negali viršyti 0,3 m; 
c) Sniego pusni  aukštis negali viršyti 0,5 m; 
d) Maksimalus saugomo perimetro ruo o nuolydis yra 40º; 
e) Pavieniai pritvirtinti objektai (pvz., atramos, med iai be  šak ) aptikimo 

zonoje gali b ti rengti bent 0,5 m atstumu nuo aši ; 
f) Ruo o plotis privalo atitikti  2.1.3 punkte nurodytus reikalavimus. 
2.1.2. Jutiklis gali ti montuojamas jei ruo o plotis yra esnis. Tokiu atveju, jei 

„Kalibravimo re imo“ metu tampa yra m sn  nei 10 mV, privaloma pakeisti imtuvo ir 
si stuvo pad t  j  atramos at vilgiu. Pavyzd iui, jei imtuvas ir si stuvas yra sumontuoti  
kai  pus  nuo atramos, laikik  atramos at vilgiu reik  pasukti 180º laips  kampu, 
pritvirtinti imtuv  ir si stuv  dešin je pus je nuo atramos. Jei toks veiksmas neduoda 
pageidaujam  rezulta   ir  „Kalibravimo imo“ metu ampa yra ma esn  nei 10 mV, 
privaloma atlikti bandom j  prietaiso veikimo patikrinim  ir, vadovaujantis gautais 
rezultatais, priimti sprendi l prietaiso naudojimo esamomis ygomis.  
          2.1.3. V jo judinami objektai: vartai, kr mai, med i  šakos ir pan., negali stov ti 
aptikimo zonoje ir j  atstumas privalo b ti: 
± 1,7 m nuo  aptikimo zonos ašies, jei perimetro ilgis yra nuo 10 iki 50 m;  
± 2,2 m nuo  aptikimo zonos ašies, jei perimetro ilgis yra nuo 50 iki 100 m;  
± 2,6 m nuo   aptikimo zonos ašies, jei perimetro ilgis yra nuo 100 to 200 m. 

2.1.4. Ruo o plotis turi b ti nema esnis nei aptikimo zonos plotis . Lentel .1).  
Jutik  galima montuoti ir tuo atveju, jei ruo o plotis yra ma esnis. Tokiu atveju, jutiklio 
eksploatavimo s lygos yra nustatomos atlikus bandom j  patikrini . 

2.1.5. Ruo o nuolyd io kampas negali viršyti  40 laipsn . 
2.1.6. Jutikliai, nustatyti veikti skirtingais kanalais, gali b ti rengti gretimuose 

ruo uose. Sumontavus ruo uose jutiklius, kanal  numeriai privalo b i sutikrinami iš eil s 
nuo 1 iki 4, taip u tikrinant, kad jutikliai, turintys t  pa  numer ,  maksimaliai nutol  
vienas nuo kito.  

2.1.7. Aptikimo zonos aukšt  galima padidinti pozicionavus jutiklius dvejose 
pakopose. Jutikliai privalo tur ti skirtingus kanalus; du si stuvai privalo ti rengti vienoje 
saugomos teritorijos pus je ir du imtuvai kitoje. Ruo  ilgiai privalo b ti identiški. 

2.1.9. Jutiklyje galima reguliuoti maksimal  pa id jo jud jimo greit . Jei maksimalus 
p eid jo jud jimo greitis yra suma inamas, s sajos atsparumas padid ja. Ši  jutikl  
aptinkamas maksimalus pa eid jo jud jimo greitis yra 10 m/s (“didelis”). Jutikliuose galima 
suma inti maksimal  p eid jo jud jimo greit  iki 4 m/s (“vidutinis) ir 1 m/s (“ma s”)*. 

id jo jud jimo greit  galima reguliuoti prisijungus prie sistemos per kompiuter . 
Pakeitus parametrus, privaloma iš naujo nustatyti pavojaus signalo jautru  
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Pavyzd iu:. atviras perimetro ruo as – didelis pa eid jo jud jimo greitis; teritorija tarp 
tvoros ir pagalbini  objekt   (pa eid jas negali skub ti) – vidutinis pa eid jo jud jimo 
greitis; jutiklis sumontuotas ant tvoros viršaus – ma as pa eid jo jud jimo greitis. 

 
2.2. Si stuvo ir imtuvo montavimas 

 2.2.1. Saugomo perimetro ruo  pa ym kite vietas, kuriose bus rengtos atramos. 
No dami u tikrinti nuolatin  apsaugi  barj  si stuvo ir imtuvo negalima montuoti greta. 
Kaimynin se apsaugos zonose (kampuose) galima montuoti tik du si stuvus arba du 
imtuvus. Nor dami u tikrinti nuolatin  apsaugin  barj  ruo  aptikimo zonos privalo 
persidengti   Pav. 2.1 ir 2.2). Persidengimas yra reikalingas tam, kad išvengti šeš lin  
(neapsaugot ) tar  saugojamame perimetre.  

                                      
                          

Pav. 2.1 

 
Pav. 2.2 
 

Pastaba: nor dami išvengti artimiausi  jutikli  tarpusavio trukd i  jiems galite 
nustatyti skirtingus kanalus (nepamirškite pakeisti imtuvo ir si stuvo darbini  kanal  
instrukcijoje nurodyt du).  

Tx2 Tx1 

Rx1 Rx2 

� 2…3 m � 2…3 m  

Rx1 Rx3 

Tx2 Tx1 

Rx2 

Tx3 
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 Pastaba: Prietais  venkite montuoti ten, kur atsispind jusi  mikrobang  signalai 
(nuo metalo tvor  ir kit  metalini  objekt  ar nuo šlapi  pavirši  po lietaus ar sniego)  
gali sukelti trukd ius ir netikrus pavojaus signalus.   

2.2.2. Atram   montavimas. Atramoms rekomenduojama naudoti metalinius arba 
asbesto cemento strypus, kuri  skersmuo svyruoja nuo 70 iki 90 mm. Atramos aukštis virš 

s paviršiaus yra nurodytas Pav. 2.3. Vietose, kuriose gausu sniego, ant emin  atramos 
dalis privalo b i bent 1500 mm. Betonuojant atra   j  privaloma leisti kaiš ius bei 
padaryti kelet sky  kabel  jungtims. 

 

1 – atrama  
2 – plastikinis kaištis; 
3 – kabelio anga atramoje; 
4 – pagrindinio ir jutiklio kabelio 
anga; 
5 – pagrindinio kabelio anga; 
6 – betonas vyras); 
7 – kaiš iai neleid iantys 
savavališkai išmontuoti atramos; 
8 – e  

 

Pav. 2.3 
Pastaba 
1. U baigus montavimo darbus,  atramos montavimo vietoje privalo b ti išlyginta.  
2. Matmenys yra nurodyti milimetrais (mm). 

 
 

2.2.3. Priklausomai nuo pasirinkto apsaugos b o, galima rinktis ir kitus jutiklio 
montavimo variantus ( pvz. ant tvoros ar sienos). Jeigu jutiklis blokuoja tvoros virš , atra  
rekomenduojama pritvirtinti prie tvoros tvirta mechanine ar suvirinta jungtimi. 
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Lentel .1 
  
Jutiklis Maksimalus 

aptikimo zonos ilgis 
(L), m 

Maksimalus 
aptikimo zonos 

plotis (b), m 

Maksimalus 
aptikimo zonos 
aukštis (h), m 

FMC 10 (50m) 30 1,5 1,5 

FMC 10 (100m) 50 1,5 1,5 

FMC 10 (200m) 50 1,5 1,5 

 

 
Pav.2.4 

 
2.2.4. Pagrindinius kabelius nutieskite vadovaudamiesi apsaugos sistemos projektu. 

Rekomenduojama naudoti daugiagyslius ekranuotus kabelius arba kabelius su metaliniu 
apvalkalu. Kabelio vijos privalo ti pasirenkama atsi velgiant  tai, kad kiekvieno jutiklio 
bloko maitinimo tampa yra ne m esn  nei 9 V.  Pagrindini  kabel  nerekomenduojama 
tiesti  šalia stiprius elektromagnetinius trukd ius sukelian i  šaltini  (elektros lini , antenos 
sistem  ir t.t.) ir naudoti laisvas kabelio vijas impulso signa  perdavimui.   
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D MESIO! No dami suma inti elektromagnetini  trukd i  mast , maitinimo 
šaltinio blok  rekomenduojama rengti iki 300 m. atstumu nuo jutikli  vietos.  
2.2.5. Tvirtinimo elemen  rinkinys jutiklio montavimui ant tvoros gali ti pristatomas 
kliento prašymu tuo atveju, jei klientas pageidauja apsaugoti perimet  nuo pa id jo, 
galin io perlipti tvor  arba sive ti per lang  Jutiklio montavimo su laikikliais (350, 500 
mm) pavyzdys  yra pateiktas Pav. 2.4. Aptikimo zo  matmenys yra pateikti Lentel je 2.1. 
Jutiklio blok  ties laikikliais galima pakreipti horizontalia 180� kampo kryptimi; vertikaliai: 
aukštyn - 17� kampu, yn –  40� kampu. 
Pastabos.  
1. Jei viršuti  tvoros dal  saugo fizi  objekto apsaugos sistema, rekomenduojami 
laikiklio matmenys yra 500 mm. Jei viršutin  tvoros dalis neturi spygliuotos vielos, 
rekomenduojami laikiklio matmenys yra  350 mm.  
2. Imtuvo ir si stuvo sist  skirt  viršutin s tvoros dalies apsaugai, aukštis atitinka 
tvoros aukš   su leistina ±100 mm paklaida. 
3. Tvoros matmenys ir med iagos n ra nurodytos. Privaloma nurodyti tik tvoros tvirtum .   
4. Aptikimo zonos matmenys b ir h yra nurodyti norint u tikrinti tinkam  jutiklio 
lygiavim , atsi velgiant  punktuose 2.4 ir 2.5 pateiktas rekomendacijas. 
5. Pastaba: nor dami išvengti artimiausi  jutikli  tarpusavio trukd i  jiems galite 
nustatyti skirtingus kanalus (nepamirškite pakeisti imtuvo ir si stuvo darbini  kanal  
instrukcijoje nurodyt du).  
6. Pastaba: Prietais  venkite montuoti ten, kur atsispind jusi  mikrobang  signalai (nuo 
metalo tvor  ir kit  metalini  objekt  ar nuo šlapi  pavirši  po lietaus ar sniego)  gali 
sukelti trukd ius ir netikrus pavojaus signalus. 
2.2.6 Si stuvo ir imtuvo tvirtinimo prie atramos element  rinki  sudaro du laikikliai ir 
keturi suver jai. Sumontuokite ant kronštein  si stuv  ir imtuv  naudojant var tus 12 (pav. 
1.2).  

2.3. Jutiklio prijungimas 
 2.3.1. Prijunkite reikiamas maitinimo, signalo ir nuotolinio valdymo grandines. Imtuvo 
ir si stuvo blokai yra prijungiami naudojant  pa i  kabelius. Spalvinis laidininko vij  
ym jimas nurodo j  paskirt .    

Informacija apie laidininko vij y ji , spalv  paskir  yra pateikiama Lentel e 2.2. 
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2.3.2. Jutikl  kanal  nustatykite su si stuvo ir imtuvo kana  perjungikliais. 
   Lentel  2.2. 
RX 

Spalva Paskirtis jimas 
M lyna  Maitinimo tampa « - » 
Raudona «+» 
Ruda Normaliai u dari 

vykdan iosios re
kontaktai NC 

NC 

Oran  NC 

Juoda Tamperio mygtuko 
kontaktai 

Tamper 

Geltona Tamper 

Balta RS-
prisijungimui 

RS  
alia RS  

 

TX 
Spalva Paskirtis jimas 

M lyna  Maitinimo tampa « - » 
Raudona «+» 
Juoda Tamperio mygtuko 

kontaktai 
Tamper 

Geltona Tamper 
 
 

 

                                                       Pav.2.5 
 
sp jimas: Neatidari kite jutiklio korpuso, kadangi tai gali pa eisti prietais  !!! 
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Pastaba: Nor dami išvengti netik t  pavojaus signal  maitinimo grandinei visada 
naudokite kitus kabelius nei pavojaus signalo grandinei.  

Pastaba:  pavojaus signalo kontakto apkrova yra iki  30 Vdc  0.1 A.  
Pastaba: visi elektros darbai privalo b ti atliekami tik atjungus elektros maitinim . 
2.3.3. Apsaugos sistem  u daros grandin s tipas ir nominal s terminalo elementai 

(rezistorius, kondensatorius ir diodai) yra parenkami atsi velgiant  valdymo taiso tip .  
Jutiklis yra prijungiamas prie valdymo taiso. Da niausiai tai - rezistorius. Nominali tokio 
rezistoriaus va turi atitikti fiksuoto rezistoriaus (rezistorius – 100 Om) ir apsaugos sistem  
u daros grandin s va ai (priklausomai nuo pasirinkto kabelio tipo ir jo ilgio).   
          2.3.4. Imtuvo ir si stuvo tamperio grandin s kontaktai (“TAMPER”) gali b  
prijungiami prie imtuvo valdymo taiso atskira u dara grandine. Tokiu atveju, vartotojas 
atskiru signalu gauna informacij  apie imtuvo ir si stuvo terminalo dangteli  atidary . 
Antras variantas: vykdan ioji TAMPER rel  yra jungiama  nuosekliai su vykdan iosios 
rel s kontaktais. Tokiu atveju, pavojaus signalas yra generuojamas: 

- suveikus vykdan iajai relei; 
- atidarius imtuvo ir si stuvo terminalo dangtelius viename iš valdymo ais  kanal . 

  
  

2.4.2.2. Kanal  nustatymas. Imtuvas ir si stuvas privalo veikti tuo pa iu signalo 
da niu. Šalia esan ioms aptikimo zonoms privaloma nustatyti kitus kanalus.  

FREQ CH (da nini  kanal ) perjungikliai   
 Pastaba: Nustaty  imtuvo ir si stuvo kanal  galite pasitikrinti pagal perjungikli  
FREQ CH pad t . 
 2.4.2.3. Patikrinkite jutiklio elektros energijos tiekimo grandin s ir iš jimo grandin s 
sujungi  junkite elektros tieki  

2.4.2.4. Kai elektra yra pradedama tiekti  jutiklio (imtuvo ir si stuvo) blokus, 
mirksinti LED lemput informuoja apie da nin  kanal . 

SI STUVAS – jei LED sumirksi kart  per 2-3 sekundes, tai reiškia, kad elektros 
tiekimas yra jungtas ir jos parametrai atitinka nustatytuosius.  

IMTUVAS – pra jus 3-5 sekund ms, imtuvo LED indikatorius išsijungia, kas reiškia, 
kad jutiklis yra darbiniame re ime.  

2.4.2.5. pra jus 1-2 minut ms po elektros tiekimo jungimo, patikrinkite imtuvo LED 
indikatoriaus status : indikatorius privalo b ti išjungtas, kas informuoja, kad jutiklis yra 
bud jimo re ime. 

 Pastaba: Jei imtuvui veikiant nepertraukiamu re imu, jo indikatorius periodiškai 
trumpam išsijungia ir l sijungia – nustatykite gedim  ir j  pašalinkite vadovaudamiesi 
Lentel je 4.1 aprašyta tvarka. 

2.4.2.6. Pozicionavimas (kalibravimas) yra atliekamas palaipsniui ir susideda iš 
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pasikartojan  veiksm . Pozicionavimo darbai gali b ti pradedami tiek nuo si stuvo, tiek 
imtuvo. Nor dami sulygiuoti, jutik  unksite nuspausdami ir laikydami nuspaust  imtuve 
esant  AGC mygtuk  Indikatoriai LED sijungia. 

2.4.2.7.  Si stuvas ir imtuvas yra sureguliuojami montavus juos pasirinktos vietos 
kampe atsi velgiant  LED blyk iojimus (imtuve). Aptikimo zonos kalibravimui yra 
reikalingi du mon s. Vienas iš j  privalo stov ti prie imtuvo, kitas – prie si stuvo. 

Pozicionavimo eiga: 
a) Atsukite imtuvo var tus ( r. Pav. 1.2);  
b) Nuspauskite ir laikykite nuspaust  imtuve esant  AGC mygtuk  No dami u tikrinti 

maksimal  signal  pasukite imtuv  horizontalia kryptimi (kol LED indikatorius 
sumirksi grei iausia sparta), atleiskite AGC mygtuk . Nuspauskite ir laikykite 
nuspaust  imtuve esant  AGC mygtuk , tada pasukite imtuv  vertikalia kryptimi 
nor dami u tikrinti maksimal  signal (LED indikatorius sumirksi grei iausia sparta). 
Atleiskite AGC mygtuk  

Pakartokite b) pastraipoje nurodyt  eig . Jei b) pastraipoje aprašytos eigos kartojimo metu, 
sukant sistem  horizontalia arba vertikalia kryptimi  LED indikatoriaus blyk iojimas 
sul t ja, reguliavimas yra baigtas. Priešingu atveju, iš naujo pakartokite a) ir b) pastraipose 
nurodyt  darb  sek . 

c) Prisukite var tus; 
d) Prisukite ver les. 

 Baigus reguliavimo darbus, patikrinkite LED blyk ioji . Nor dami u tikrinti 
skland  jutikli  darb , imtuv  ir si stuv  atsukite vienas  ki . sitikinkite, kad imtuvas ir 
si stuvas yra tinkamai pozicionuoti ir n ra nusisuk   šonus. 
 2.4.2.8. Prad jus reguliavimo darbus, palaukite kol jutiklis sijungs darbi  re i  (1-
2 minutes), imtuvo LED lemput  privalo išsijungti. 
 2.4.2.9. Aukš iau nurodytus veiksmus pakartokite ir su si stuvu, o signalo lyg  
nustatykite atsi velgdami  imtuvo indikatori . Veiksm  koordinavimui naudokite mobilus 
telefonus. 

2.4.2.10. Jei LED indikatorius švie ia ir retai išsijungia (kas 2 sekund s), tai reiškia, 
kad kalibravimo signalo tampa yra ties viršutine leistino intervalo ribine verte – a) 
padidinkite atstum  tarp imtuvo ir s stuvo  arba b) pasukite jutiklius  virš . Jei LED 
sumirksi (kas 2 sekund  – signalo intensyvumas yra ties apatine ribine leistino intervalo 
verte. Tokiu atveju, suma inkite atstum  tarp imtuvo ir si stuvo arba pakeiskite (4-5 cm 
intervalais) imtuvo ar tuvo pad t  perkeliant juos emyn arba irš . 

 
2.4.3. Jautrumo nustatymas 

2.4.3.1. Nusta ius standartinius perjungiklius SENS  pad  PC   , jautrum  bus 

galima valdyti nuotoliniu b u per kompiuter . Prireikus, jautru  galima reguliuoti 
perjungikliais  padidinant +10%  arba su inant -10%.  
 2.4.3.2. Jautrumo parametrus nustatykite atsi velgdami  apsaugos ruo  kirtimo 
taktik  (atsistojus ar susilenkus) per vis  zonos il . Tokius kontrolinius teritorijos pr jimus 
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rekomenduojama prad ti nuo saugomos teritorijos vidurio. Po kiekvieno pra jimo, privalote 
išeiti u  aptikimo zonos rib  1-2 m atstumu ir palaukti apie 5-7 sekundes. Priešingu atveju, 
rezultatai, gauti ankstesnio pr jimo metu, gali tur ti takos kito pra jimo rezultatams.  

2.4.3.3. Jutikliui aktyvavus pavojaus signal  LED indikatorius dega apie 3 sekundes. 
sijungus LED indikatoriui, galima kirsti sekant  saugomos teritorijos ruo .  

2.4.3.4. Kontrolinius p jimus atlikite ir probleminiuose aptikimo zonos ruo uose: 
dubose, kalneliuose, erdv se, esan iose prie u kard , pasta  ir med , esan i  aptikimo 

zonoje. Jei reikia, pakeiskite jutiklio jautru  

2.4.3.5. Perjungiklius rekomenduojame nustatyti  pad t  – 10%  ir kirsti aptikimo 

zon  skirtinguose jos taškuose. Jei jutiklis kontrolinio pra jimo metu neaktyvuoja pavojaus 

signalo, perjungiklius nustatykite  sekan i pad t : ir pagaliau                       + 

10% . 

Pastaba. Jei perjungikliui esant + 10% pad tyje jutiklis kontrolinio pra jimo metu 
neaktyvuoja pavojaus signalo, jautrum  prašome sureguliuoti kompiuterio pagalba. 

2.4.3.6. Baigus derinimo darbus, u darykite imtuvo ir si stuvo terminalo dangtelius. 
 2.4.3.7. Baigus jutiklio derinimo darbus, 2-3 dienas po to rekomenduojame atlikti 
bandom  jutiklio paleidi  norint nustatyti ir pašalinti bet kokias montavimo ir derinimo 
klaidas. 

2.5. Programi s rangos instaliavimas ir jutiklio reguliavimas kompiuteriu arba 
ANDROID nginiu (naudojant RS-BL (light) konverteri) 
 2.5.1. Kompiuterio arba ANDROID renginio pagalba galima patikrinti signalo 
intensyvu , pakeisti jautrumo nustatymus, aptikimo zonos, sukurian ios signal  ilg , 
nustatyti kitus parametrus, kuri  negalima nustatyti parengiamajame reguliavimo etape.  

2.5.2. Kompiuterio programin s rangos instaliavimas 
2.5.2.1. Naujausi  programin s rangos diegimo versij  galite parsis sti iš m s   

internetin s svetain s, adresu http://www.forteza.com  
2.5.2.2. Jutikl  prijunkite prie kompiuterio naudodami RS 485 s saj  su USB  ir 

junkite elektros tieki   jutikl . Kompiuteris nustato USB jungt  palaikant  prietaiso tip  ir 
suinstaliuoja tvarkykl  COM prievade. Jei tvarkykl  nesusiinstaliuoja automatiškai, 
kompiuteris j s  paprašo suinstaliuoti tvarkykl  J asite Forteza FMC SOFT rinkmenoje. 
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Pav. 2.7 

 

 
Pav. 2.8 

Prašome paieškos lange iš ankstesn s išarchyvuotos rinkmenos pasirinkti aplank COM-
PORT (ryšio prievadas). 
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Pav. 2.9 
 

 
 

Pav. 2.10 
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2.5.2.3 Jutiklio prijungimas prie kompiuteriu. FMC 10 (50/100/200) serijos 
jutikliams naudojamas RS485/USB keitiklis.  
 Prijungimas atliekamas dviem b dais. 

1). Jungiam  FORTEZA RS- 485/USB rinkinio programavimo kabel  per keitikl  
prijunkite prie imtuvo lizdo “RS-485 . Pav. 2.6).  
2). Programavimo keitikl  RS-485 prijunkite prie jungiam j  kabeli  RS A arba RS B 
(balto ir alio), esan i  imtuvo aštuon  vij  kabelyje ( r. Lentel 2).  

 
 2.5.3. Forteza FMC programin s rangos meniu.  

2.5.3.1. Išarchyvavus FMC programin  reguliavimo rang  ir spustel jus du kartus ant 
Forteza_FMC.exe, programa be jokio instaliavimo pasileis automatiškai. Ekrane pasirodys 
toks vaizdas: 

2.5.3.2.  Iš pateikto s šo prašome pasirinkti tinka yšio prievad  

 

Pav. 2.11 
 

 Pastaba: Atsiradus bet kokiems ryšio sutrikimams, bandykite pakeisti RS485A ir 
RS485B keitiklio kabelius ir patikrinkite RS 485 keitiklio tvarkykl s instaliavim .  
 Pastaba:  Ryšio prievado nustatymus rasite keitiklio naudojimo instrukcijoje, arba 
naudojam  ryšio prievad  galite pasitikrinti Windows operaci je sistemoje per: Start / 
Control panel / System / Hardware/ Device manager / Com ports (Prad ia/ Valdymo 
skydas/ Sistema / Techni  ranga / rengini  tvarkytuvas / Ryšio prievadas). 

 
 2.5.3.3. Pasirinkus tink  ryšio prievad  ryšys su prietaisu yra sukuriamas 
automatiškai.  
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Pav. 2.12 
2.5.3.4. Kair je ekrano pus je matote pasirinktus nustatymo parametrus. J  reikšm s 

pateiktos miau: 
Jutiklis: informacija apie FMC serijos modeli  jutiklius, veikimo da n  10 (10.525 

GHz), veikimo (apr pties zonos) ilg  iki 100m. 
Versija: programin s gos versija. 
Išvesties tipas: rel (normaliai u daras kontaktas) 
Bloko ID: reiškia imtuvo kanal  Si stuvo ir imtuvo kanalai (1 ~ 4) privalo sutapti. 

Da nin s moduliacijos kanalus galima keisti naudojant perjungiklius . 2.4.2.2). 
 Re imas: Jutiklio prastas’ arba  ‘Pavojaus signalo’ r imas. Prieš pradedant tikslaus 
suderinimo (kalibravimo) darbus, prietaisas privalo b ti prastame re ime. prastas r imas 
reiškia, kad pavojaus signalo n  Pavojaus signalo r imas reiškia pa eidimo pav .  
 Zonos ilgis: pasirinktas jutiklio veikimo atstumas. Labai svarbu pasirinkti tinkam
veikimo atstum    

Pastaba: naudojamas tik nustatymo metodui: AUTO. 
Pastaba: jei zonos ilgis n ra faktinis atstumas, netikr  pavojaus signal  skai ius 
gali b ti didesnis arba jutiklio jautrumas gali suma ti. 
Nustatymo metodas: pasirinktas nustatymo metodas. J s galite rinktis iš  Auto 

(automatinio), Manual (rankinio), SPECIAL 1 (specialaus 1) arba SPECIAL 2 (specialaus 2) 
nustatymo metod . Rankinis nustatymo metodas leid ia keisti jautru  automatinis - zonos 
il . Daugeliu atveju rekomenduojamas automatinis nustatymo metodas. 
 Jautrumas: reiškia aptikimo jautrum . Jautru  galima nustatyti tik rankinio 
nustatymo metodu. Daugeliu atveju jautrumo reguliavimas n a rekomenduojamas.  
 Greitis:  jutiklio aptinkamas p eid jo jud jimo grei io intervalas.  
 Pastaba: Pernelyg didelis grei io intervalas gali sukelti daugiau netikr  pavojaus 
signal  ta iau pernelyg ma as grei io intervalas pasi ymi nedideliu jautrumu. 
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 Signalas: informuoja apie signal arp s stuvo ir imtuvo.  
Pavojaus signal  išsaugojimas: Ši funkcija yra naudinga, jei programos dieg jas 

dirba vienas. Šios funkcijos pagalba, j s galite suskai iuoti pavojaus signalus tam, kad jutikl  
gal tum te patikrinti atlikdami kontrolinius pra jimus. At rimo mygtuku galite anuliuoti 
skaitiklio duomenis. 

2.5.4.  Jutiklio reguliavimas kompiuteriu  
 2.5.4.1. Atlikite parengiam j  si stuvo ir imtuvo reguliavi ( r. 2.4.1). 

Patikrinkite, ar imtuvo jautrumo nustatymo perjungiklis yra pad tyje . 

2.5.4.2. Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus nustatymuose, j s privalote atlikti 
pozicionavi  (sukalibruoti) jutik . Tai galite padaryti pasirink  “Kalibravimo”  ym  

2.5.4.3. Pirmiausiai privalote sukalibruoti (tiksliai parinkti pad ties nustatym
si stuvo, o po to imtuvo blok  

 
Pav. 2.13 

 2.5.4.4. Dinamiškai besikei ian ioje skal je matote iš s stuvo gaun  signal . 
Maksimali pasirinktos pad ties vert  yra visada nurodyta. Jei pasirinkto pozicionavimo vert  
priart ja prie maksimumo, besikei ianti juosta tampa alia. Tai reiškia, kad pozicionavimas 
yra atliktas puikiai. Jei juosta yra raudona, j s privalote ir toliau ieškoti tinkamos pad ties, 
kadangi dar nepriart jote prie maksimaliai tinkamos. Naudodami maksimalios vert s 
atk rimo mygtuk  galite iš naujo nustatyti maksimali  vert  ir ieškoti kitos pamatin s 
vert s. 

Pastaba: Tai – toks pat pozicionavimas, kurio metu naudojate LED blyk iojimus.  
 Pastaba: Pasirinkus pad  visuomet rekomenduojama steb ti, ar pasirinkta pad tis 
išlieka artima maksimaliai vertei bent kelias minutes. 

2.5.4.5 Baigus reguliavimo darbus, patikrinkite kalibravimo amp Jei tampa yra 
sn  nei 3 mV, norint u tikrinti tikslesn  prietaiso sureguliavi  privaloma pakartoti 
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pozicionavi  vertikalia ir horizontalia kryptimi. Reguliavimo metu rekomenduojama 
neviršyti ribin  8mV ir 200mV signalo šaltinio ver i  norint u tikrinti ilg  eksploatavimo 
laik ;  
 PASTABA: Minimalus signalas tur t  siekti 8 mV vert  Jutiklio aukštis – 85 cm. 
Jei negalite jo pasiekti – pakeiskite jutikli  pad  (85 cm + 5 cm arba 85 cm – 5 cm) arba 
darbin  atstum ;  

2.5.4.6 Jei sukalibravus, ampa viršija 290 mV (trumpuosiuose sektoriuose), 
rekomenduojama pakeisti imtuvo ir s stuvo pad  nedideliu kampu pakreipiant juos  virš  
tam, kad 290 mV vert eb  viršijama.  

 PASTABA: Imtuvo ir si stuvo negalima nelygiuokite nukreipdami  apa i  ar 
prie . 
 2.5.4.7 Imtuvo ir si stuvo nelygiuokite nukreipdami  apa i  ar priek . Jutiklis veikia 
jei kalibravimo tampa yra 2.5 mV. Reguliavimo metu rekomenduojama neviršyti rib  
8mV ir 200mV signalo šaltinio ver  norint u tikrinti ilg eksploatavimo laik ; 

2.5.5. Slenks io (ribini ver i ustatymas kompiuteriu  
2.5.5.1. Nusta ius imtuvo nug l je integruotus perjungiklius SENS  pad t  PC 

, jautru bus galima valdyti nuotoliniu b du per kompiuter . 
2.5.5.2. S kmingai baigus kalibravi  galite gr ti  nustatymo meniu. Dabar galite 

nustatyti darbinius jutikli  parametrus. Signalas privalo b ti stabilus  +7 mV arba -7 mV, jei 
signalas svyruoja didesniais nei +7 mv ar -7 mV intervalais, prašome patikrinti aptikimo 
zon  kadangi joje gali b ti judan i  objek .   

 
Pav. 2.14 
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2.5.5.3. Nustatymo metodas: Automatinis. Daugeliu atveju rekomenduojamas yra 
automatinis re imas ir numatytoji jautrumo vert  Svarbiausia yra nustatyti tinka  ruo o 
il  atsi velgiant  numatyt  saugoti teritorij  o jautrumo vert  bus parinkta automatiškai. 
Pasirinktus parametrus galite išsi sti  imtuv  nuspausdami “naudoti” mygtuk  arba 
nustatymus galite atšaukti nuspausdami mygtuk “atšaukti”.   

Pastaba: jei zonos ilgis n ra faktinis atstumas, netikr  pavojaus signal  skai ius 
gali b ti didesnis arba jutiklio jautrumas gali suma ti.  
 

 
Pav. 2.15 

 
2.5.5.4. Kontrolinius pra jimus atlikite atsistojus ir susilenkus pasirink  skirtingus 

atstumus nuo si stuvo ir imtuvo. Tokius kontrolinius teritorijos pra jimus rekomenduojama 
prad ti nuo saugomos teritorijos vidurio. Po kiekvieno pra jimo, privalote išeiti u  aptikimo 
zonos ri  1-2 m atstumu ir palaukti apie 5-7 sekundes. Priešingu atveju, rezultatai, gauti 
ankstesnio pra jimo metu, gali tu ti takos kito pra jimo rezultatams.    
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Pav. 2.16 
 

2.5.5.5. Minimal  aptink  grei , matuoja  m/s (Vmin), ir maksima  aptinkam  
greit , matuoj  m/s (Vmax), galima reguliuoti. Savo nustatymus galite patvirtinti 
nuspaud mygtuk ‘Naudoti’. 
 Pastaba: Pernelyg didelis grei io intervalas gali sukelti daugiau netikr  pavojaus 
signal  ta iau pernelyg ma as grei io intervalas pasi ymi nedideliu jautrumu. 
2.5.5.6. Nustatymo metodas: Rankinis. Rankinis nustatymo metodas leid ia keisti 
jautrumo parametrus. Vis d l to, daugeliu atveju yra rekomenduojamas automatinis imas 
ir numatytoji jautrumo vert  Pasirinktus parametrus galite išsi sti  imtuv  nuspausdami 
“naudoti” mygtuk rba nustatymus galite atšaukti nuspausdami mygtuk tšaukti”.   

Pastaba: Juoda linija – signalas tarp si stuvo ir imtuvo.   
alia ir m lyna – 1 sekcijos pavojaus signalo slenks iai 

Raudona – 2 sekcijos ruo o pavojaus signalo slenkstis 
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Pav. 2.17 Pasirinkite metod : Rankinis 

 

 
Pav. 2.18 Aktyvus jautrumo nustatymo langas 
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Pav. 2.19  

Pasirinkus 50 ver ir nuspaudus param aikymo mygtuk , slenks io riba 
pasikei ia  

 
2.5.5.7. Jautrumo parametrus nustatykite atsi velgdami  kontrolini  apsaugos ruo  

pra jim  taktik  (pilnu iu ar susilenkus) pasirink  skirtingus atstumus nuo s stuvo ir 
imtuvo.  Tokius kontrolinius teritorijos p jimus rekomenduojama prad ti nuo saugomos 
teritorijos vidurio. Po kiekvieno pra jimo, privalote išeiti u  aptikimo zonos rib  1-2 m 
atstumu ir palaukti apie 5-7 sekundes. Priešingu atveju, rezultatai, gauti ankstesnio pra jimo 
metu, gali tu ti takos kito pra jimo rezultatams. Jei reikia, pakeiskite jautrumo nustatymus.   

 
Pav. 2.20 Aptikimo zonos patikrinimas 
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2.5.5.8. Jautrumo reguliavimas yra baigtas. Atjunkite RS-485 ir u darykite imtuvo 
dangte .   

2.5.6  ANDROID programin s rangos instaliavimas 
2.5.6.1 Naujausi  programin s rangos diegimo versij  galite parsisi sti iš m s   

internetin s svetain s, adresu http://www.forteza.com, arba  
Iš PLAY MARKET –„ FORTEZA FMC 10 and 24 (old modification)“. 
2.5.6.2 Norint be laido prijungti  ANDROID kontrolin  rengi  prie jutiklio, reikia: 
- prijungti „FMC - RS“ kabel  (kuris yra komplekte) prie RS-BL (light) konverterio 

„A-B“ gnyb  (raudonas – A, juodas – B); 
- jungti „FMC - RS“ kabelio kištuk   jutiklio RS-485 lizd : 
- nuspaudus mygtuk , ungti konverterio maitini  
- paleisti pried  ANDROID renginyje, atlikti RS-BL renginio paiešk  enginys 

vadinasi RS 485-BL *** (numeris pa ym tas ant korpuso). 
 

 
 

                                                          Pav.2.21    
 Nustatyti sujungi  ir pasirinkti RS-BL rengi  su Numeriu. 
 BL indikatorius turi u sidegti. 
 
2.5.6.3. Forteza FMC programin s angos meniu. 
Jutiklio programin s angos darbini  lang  nustatym  parinkimas, funkcionavimas, 
keitimas pakankamai aprašyti šios instrukcijos pastraipose 2.5.3.3 -2.5.5.8 ir skiriasi tik 
darbin  lang  pateikimo forma. 
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                                                      Pav.2.22 
 
 

 
 
                                                       Pav.2.23 
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                                                        Pav.2.24 
 
 
2.6. Bandomasis paleidimas 
2.6.1. Sumontavus jutikl , privaloma atlikti bandom j  24 valand  veikimo 

patikrini  o rekomenduojama tokio patikrinimo trukm  – ma iausiai 3 dienos, kuri  metu 
privaloma registruoti ir analizuoti visus teritorijos p eidimo atvejus. Paleidimo metu jutiklis 
privalo b ti tikrinamas du kartus per dien  atliekant kontrolinius pra jimus. Tuo atveju, jei  

yra registruojami netikri pavojaus signalai, arba pavojaus signalai n  aktyvuojami 
kontrolin  pra jim  metu, patikrinkite jautrumo nustatymus no dami pašalinti susidariusius 
trikd ius. 

 
2.7 Ataskaitos sudarymas ir išsaugojimas. 
2.7.1. Norint u fiksuoti y  poveik  aptikimo zonai (pavyzd iu per kontrolin  

pra ji  tuomet, kai viršijamas bet kuris suveikimo slenkstis (PL, LL, HL) ir inicijuojamas 
aliarmas (kartu ir ymius poveikius zonai, apie kuriuos nepraneša aliarminis signalas) reikia 
pa y ti varnele lang ALARMS SAVE ir tada: 

a). Papildomame, automatiškai sukuriamame apvalkale, kuris patalpinamas pa ios 
programos  saugojimo vietoje, pateikiama jutiklio pagrindinio darbinio lango (Settings) 
ekrano nuotrauka (Screenshot), padaryta  poveikio metu; 

b). Pasibaigus programos darbui, sukuriama papildoma ataskaita – archyvas (Logs);  
c). Programa (versija - 1.48.0.0), be mikrobangini  jutikli   FMC serijos, veikia ir 

su ankš iau gamintais Forteza PC  jutikliais. 
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Tokia galimybe palengvina darb derinant jutiklius, padeda aptikti „problemini  zon “ 
pri astis sud tinguose objektuose. Yp  naudinga instaliuotojui tuomet, kai jis vienas (be 
pagalbininko) nuvykst  objekt  
 

                                             3.  PRI I A 
 

3.1. Veikimo patikrinimas 
3.1.1. Eksploatavimo metu rekomenduojama patikrinti jutiklio veiki  p eidus 

apsaugos ruo  i fiksavus praneši apie tai karta per savait . 
3.2. Technin i i  
3.2.1. Jutiklio technin  pri i  privalo atlikti tik specialius saugumo mokymus baig

asmenys.  
3.2.2. Jutiklio eksploatavimo metu privaloma atlikti tikrinimo ir profilaktinio techninio 

aptarnavimo darbus.  
3.2.2.1. Kiekvien  nes  privaloma atlikti ap i rim  jutiklio blo  ir saugomo 

sektoriaus patikrinim .  
Privaloma patikrinti:  
- ar n dulki , purvo, sniego ir ledo si stuvo signal  perduodan ioje ir imtuvo 

signal riiman ioje pus je; jei reikia, išvalykite blokus;  
- ar saugomoje teritorijoje n ra pašalin  objek . 
3.2.2.2. Kas ketvirt :  
- atlikti visus m nesinius darbus;  
- patikrinti kabelius ir kabel  sujungimus.  
3.2.2.3. Pri i r kite ol s aukšt . Jei ol s aukštis viršija 0,3 m., ol  privaloma 

nupjauti.   
3.2.3.  Pasikeitus sniego pusnies aukš iui, gali b ti aktyvuojami netikri pavojaus 

signalai d l gaunamo imtuvo signalo susilpn jimo. Tokiu atveju, privalote pašalinti snieg  
arba pakeisti si stuvo ir imtuvo anten  aukšt .  

Pakeitus ante  aukšt , jos privalo b ti sulygiuotos. Ribin s vert s (slenks iai) privalo 
b ti suvienodintos vadovaujantis aukš iau aprašyta eiga.  

 
3.3. Saugos priemon  
3.3.1. Jutikli  montavimo, profilaktinio techninio aptarnavimo ir taisymo metu 

privaloma laikytis elektros rengin , kuri  tampa siekia iki 1000 V, eksploatavimo saugos 
taisykli .  

3.3.2. Jutiklio maitinimo tampa: 9 - 30 VDC. D l tos pri asties, prieš pradedant 
eksploatuoti jutikl , privaloma išanalizuoti maitinimo šaltinio elementus ir kabeli  išd stym  

3.3.3. Kabelius galima tiesti, atjungti arba prijungti prie lizd  tik atjungus maitinimo 
amp .  
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3.3.4. Maitinimo šaltinio saugik  pakeiskite tik kai elektros tiekimas yra išjungtas.  
3.3.5. Jutiklius montuoti ir atlikti  technin s prie ros darbus audros metu yra 

draud iama.  
 3.3.6. Jutikl  montavimo ir techninio aptarnavimo darbus privalo atlikti tik specialius 
saugos mokymus baig  su saugos priemon is susipa in smenys. 

 
                4.  TRIK  ŠALINIMO VADOVAS 

Galim  gedim  s šas pateikiamas Lentel je 4.1.         
Lentel .1 

Gedimas Galima pri astis Taisymas 

1. Imtuvo indikatorius 
trumpai (iki 0.1 sek) blyksi 
kas 2 sekund s, 
vykdan iosios rel s kontaktai 
u trumpinti 

Signalo reikš mesne u  
rekomenduojamo lygio 

iau u 8 mV) 

Pakeisti jutiklio tvirtinimo 
aukš  (85 cm+5cm arba 85 
cm-5 cm) arba sum inti 
distancij tarp Tx ir Rx. 

2. Imtuvo indikatorius švie ia 
ir retai išsijungia (kas 2 
sekund ), vykdan iosios 
rel s kontaktai u trumpinti 

Signalo reikšme viršija kriti  
ly  (290 mV) 

rekomenduojamo darbinio 
diapazono 

Padidinti distancij  tarp Tx ir 
Rx arba pakeisti Tx ir Rx 
pad t , nedideliu kampu 
pakreipiant jos  virš . 

3. Imtuvo indikatorius dega 
nuolatos (ilgiau u 15 sek), 
vykdan iosios rel s kontaktai 

atviri.  

N  signalo nuo Tx arba jis 
snis u 2,5 mV 

 
 
 
 
 
 

 
Per didelis signalas (daugiau 

u 290 mV)  

Nuspausti mygtuk AGC – 
šviesos diodas blyksi, garso 

n . 
1. Patikrinti maitini  Tx 
2. Patikrinti da nio kanal

išstatyt Tx ir Rx – jie 
turi sutapti. 

3. Patikrinti jutiklio 
pozicionavi r. 
p.2.4 šios instrukcijos. 

Nuspausti mygtuk AGC – 
šviesos diodas blyksi, garsas  
skleid iamas sinchroniškai su 
blyksniais. 
Patikrinti jutiklio 
pozicionavi  r. p.2.4 šios 
instrukcijos. 

4. Imtuvo indikatorius 
trumpai blyksi kas 4-5 
sekund s, vykdan iosios 

Vykdomas jutiklio 
pozicionavimas kompiuterio 

pagalba arba kompiuteris 

Prijungti kompiuter  ir išeiti 
iš CALIBRATION lango 

arba perkrauti Rx – atjungus 
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rel s kontaktai atviri buvo atjungtas b nant 
programos CALIBRATION 

b senoje. 

ir v l jungus maitini  

5. Imtuvo valdymo taisas 
nuolatos generuoja pavojaus 
signalus 

1. Ryšio linijos gedimas. Patikrinkite kabelio 
vientisu ir sujungimo 
tinkamu  Atstatykite ryšio 
linij  

2. Perdeg s maitinimo 
šaltinio saugiklis. 

Pakeiskite saugikl . 

3. Sutrikdytas jutiklio 
pozicionavimas. 

Sulygiuokite si stuvo ir 
imtuvo antenas. 

4. Si stuvo gedimas. Pakeiskite s stuv  

5. Imtuvo gedimas. Pakeiskite imtuv  

6. Skiriasi imtuvo ir si stuvo 
kanalai. 

Patikrinkite imtuvo ir 
si stuvo kanalus. 

6. Netikri jutiklio pavojaus 
signalai 

1. Aptikimo zonoje judan ios 
šakos sukelia pavojaus 
signalus. 

Patikrinkite saugom
teritorij  ir pašalinkite 
trikd ius sukelian ius 
veiksnius. 2. Aukšt ol  

3. Sniego pusnys yra 
aukštesn s nei nurodyta 
instrukcijoje ir tai slopina 
signal  
4. Saugomoje teritorijoje 
u fiksuoti gyv n  judesiai. 
5. Pernelyg didelis imtuvo 
jautrumas.  
 

7. Jutiklis negeneruoja 
pavojaus signal  pa eid jui 
kirtus saugo  teritorij  

1. Pernelyg as imtuvo 
jautrumas.  

Patikrinkite imtuvo jautrumo 
nustatymo tikslu  

8. Nutr k s si stuvo ryšys su 
kompiuteriu. 

1. Neteisingai suinstaliuota 
RS-485 tvarkykl  

Iš naujo instaliuokite 
tvarkykl  

2. Jei naudojate RS-485 – 
jungiamasis 8 vi  kabelis, 
pavaizduotas  Pav.6.1. (baltas 

alias RS B), buvo 
pakeistas ir prijungtas.  

Patikrinkite RS A ir RS B 
sujungi  
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5. LAIKYMAS 

5.1. Jutikliai privalo b ti supakuoti ir sand liuojami aplinkos temperat rai esant nuo 
+5� iki +30 �  o santykinei oro dr gmei iki 85%. 

Sand liavimo metu venkite ekstremal  oro s lyg . 
 

6. TRANSPORTAVIMAS 
6.1. Supakuotus jutiklius galima transportuoti bet kuriomis transporto priemon mis 

(jei jutikliai yra gabenami l ktuvu, prek  privalo b ti supakuota  hermetiškas pakuotes), jei 
prek  yra gabenama dengtose transporto priemon se, automobil  transporto skyriuose, tokiu 
atveju, jutikliai gali b ti gabenami iki 10 000 km. atstumu. 

Transportavimo metu d s privalo ti pritvirtintos norint išvengti j  jud jimo ar 
kritimo. 
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Mikrobanginiai perimetro apsaugos jutikliai 

 “Forteza FMC 10 50/100/200” 
 
Jutiklio paskirtis ir jo  charakteristikos yra nurodytos atitinkamuose naudojimo ir 

techninio aptarnavimo instrukcijos duom lapo punktuose Nr. 2021-01-21. 
 

- KOMPLEKTACIJA 
 sudaro: 

as       1 vnt; 
Imtuvas      1 vnt; 
Tvirtinimo element inkinys                     1 rinkinys; 
Naudojimo instrukcija, mas     1 vnt. 

pr nkinys                            1 rinkinys; 
 
 

MIMO AKTAS 
 

Jutiklis “Forteza FMC 10”___________Nr._________ atitinka eksploatacinius naudojimo ir 
techninio aptarnavimo instrukcijos Nr. 2021-01-21 reikalavimus ir yra tinkamas naudoti. 

  
Išdavimo data 20 _________ . 

 
1. GAMINTOJO GARANTIJA 

Gamintojas a, kad jutiklio tec  charakteristikos atitinka naudojimo ir techninio 
aptarnavimo instrukcijoje Nr. 2021-01-21 pateiktus reikalavimams, tuo atveju jei klientas laikosi 
techninio aptarnavimo  ir eksploatavimo taisykl  kaip nurodyta naudojimo ir techninio 
aptarnavimo instrukcijoje Nr. 2021-01-21. 

Garantinis laikotarpis: i nuo pr s mo iš gamintojo dienos. 
 Garantija n ra taikoma jutikliams tuo atveju, jei: 
- lomba yra p  
- echaniškai  
- gedimas atsirado d l sti i ibo, gaisro ir potvynio).  
     Vidutinis tarnavimo laikas yra 8 metai. 
 
 

Skundus adresu: 
Europos biuras: 

UAB “Forteza”  Šilut s pl.2 LT-91111, Klaip  
Tel. +370 46 411353, El. paštas: forteza@forteza.com 

 

KONTAKTAI

UAB “Forteza” 

KONTAKTAI

UAB “Forteza” 

___________


