
 

Honeywell Czujka sejsmiczna SC100
 

Instrukcja instalacji
 

24-godzinna ochrona sejfów, drzwi skarbców, bankomatów, automatów 
sprzedających, szaf z bronią i innych struktur stałych. 

Czujnik umożliwiający analizę sygnału w naturalnej częstotliwości 

Regulacja czułości za pomocą przełącznika DIP 

Narzędzie diagnostyczne do regulacji czułości szumu 

Zintegrowane rezystory EOL 

Wysoki współczynnik detekcji 

Niski pobór prądu 

Zabezpieczenie przed przewierceniem 

Miniaturowa, metalowa obudowa 


















3.3 Montaż – stal nierdzewna i utwardzona 
W przypadku montażu czujki na powierzchni ze stali nierdzewnej lub utwardzonej, podstawa montażowa powinna być 
odwrócona i przyspawana do powierzchni. Podstawa montażowa SC110 (ODWRÓCONA, patrz Rysunek 4). 

1.  Opis urządzenia 
SC100 jest uniwersalną czujką sejsmiczną zaprojektowaną do wykrywania wszelkiego rodzaju wibracji powstających przy 
próbach ataku na sejfy, kasy, bankomaty, drzwi sejfowe itp. w celu zapewnienia ochrony przeciwwłamaniowej. Detektor 
SC100 zawiera: czujnik przetwarzający wibracje mechaniczne na elektryczne sygnały, blok kontroli jakości sygnału, blok analizy 
sygnału, wyjścia alarmowe, zabezpieczenie antysabotażowe i blok umożliwiający konfigurację czujki, wszystko w miniaturowej, 
metalowej obudowie. 

Instrukcja instalacji zapewnia podstawowe informacje umożliwiające montaż i konfigurację czujki sejsmicznej SC100. 

2.  Zastosowania 
Czujkę sejsmiczną SC100 zaprojektowano do wykrywania prób włamania do: 

E C, D, – Otwory do montażu testera wew. 

 C  

Drzwi skarbców 

Bankomatów 

Depozytów nocnych 

Sejfów wolnostojących 

Włazów 

Bram 

Skrzyń 

Innych struktur stałych 





















2.1 Przykłady konfiguracji 

Notatki: 

1.   Ustawienia czułości (Ghigh, Gnormal, Glow, Gnoisy) zdefiniowane są w punkcie “4.2.1 Ustawienia przełącznika DIP”. 

2.   Parametry w tabeli powyżej są podane czysto informacyjnie i mogą różnić się w zależności od jakości materiałów. 

3.   Obszar detekcji może się zmniejszyć z powodu pęknięć materiału. 

3.  Montaż czujki 
Czujka sejsmiczna SC100 może być zamontowana na dowolnej, stałej powierzchni typu: stal, stal nierdzewna, stal 
hartowana i beton. 

3.1 Otwieranie czujki 
Przed montażem czujki należy oddzielić pokrywę czujki od jej podstawy (odkręcając śrubę mocującą, patrz Rysunek 1). 

3.4 Montaż – beton. 
W przypadku montażu na betonie należy zastosować podstawę montażową SC110 (patrz Rysunek3). 

Uwaga: Montaż czujki bezpośrednio na gołym lub otynkowanym betonie może skutkować gorszą czułością czujki a nawet 
jej uszkodzeniem. 

Otwór montażowy C 

3.2 Montaż na powierzchni stalowej 
Podczas montażu na płaskiej, stalowej powierzchni podkładka z rozstawem otworów (Rysunek 2) oraz podstawa czujki 
mogą być użyte do oznaczenia otworów montażowych. 

1.  Usuń farbę z miejsca montażu czujki. 

2.  Przyłóż podstawę czujki lub podkładkę z rozmieszczeniem otworów montażowych do powierzchni montażowej, 
oznacz otwory montażowe A,B (obrys zewnętrzny i środek) oraz otwór montażowy testera wewnętrznego C. 

 
A  Uwaga: A  C 

    Podstawa montażowa nie może być użyta do  
Oznaczenia otworu C 

B      Pomiń otwór C jeśli tester wewnętrzny B 

nie jest używany 

3. Wywierć otwory montażowe A, B (Ø 3.3mm i 
minimum 8 mm głębokości), następnie nagwintuj 
otwory za pomocą gwintownika M4 (min. 6mm). 

4. Wywierć otwór montażowy C testera wewnętrznego 
SC113 (Ø 3.3mm i min. 8mm głębokości) następnie 
nagwintuj otwory gwintownicą M4 (min. 6mm). 

5.  Oczyść miejsce montażowe, usuń zadziory. 

Uwaga: 

    Do studzenia narzędzi podczas wiercenia użyj oleju. 

    Pomiń krok 4 jeśli tester wewnętrzny nie będzie użyty. 

6.  Przyłóż tester wewnętrzny SC113 do miejsca montażu (C) 
używając do przykręcenia go śruby M4x8mm. 

 
Uwaga: Pomiń ten krok w przypadku nie używania testera. 

 
 

C 

 

   
    
      
 

    

Rysunek 1 Zdjęcie pokrywy 
 

Uwaga: Śruba montażowa 
służy tylko i wyłącznie do 
zamocowania pokrywy 

 
 
Pokrywa czujki Podstawa czujki 

Rysunek 2 Rozmieszczenie otworów 
     Otwór montażowy A Tester wewnętrzny SC113 

 
Uwaga: Podkładka z rozstawem 
 otworów powinna być  
usunięta po wywierceniu 
otworów 

have been drilled 

Otwór montażowy B 

  
 

   

Note: Please remove the drill

plan after mounting holes

1.  Przytwierdź podstawę montażową SC110 w miejscu 
montażu i obrysuj jej zarys oraz środek otworu 
montażowego E. 

2.  Wywierć otwór E wiertłem Ø 10mm o głębokości min. 
65mm, oczyść miejsce wiercenia. 

 
 
 
 
 

E 

 

3.  Umieść w otworze E korek rozporowy M6 upewniając 
się że korek rozporowy nie wystaje z wywierconego 
otworu. 

Uwaga: Użyj dłuższego kołka lub podkładki 
dystansowej pomiędzy podstawą montażową a kołkiem 
rozporowym jeśli kołek nie dosięgnie betonu. 

4.  Przyłóż podstawę montażową SC110 do 
oznaczonej powierzchni i przykręć ją za pomocą 
śrub M6×50mm i kołków rozporowych M6. 

5.  Przykręć śruby M6×50mm ale nie dokręcając jej do 

końca, umożliwi to operowanie podstawą montażową wokół 

własnej osi.  

Uwaga: Pomiń kroki 6 do 11 jeśli tester wewnętrzny SC113 jest nieużywany. 

6.  Obróć podstawę o 180˚ i zaznacz otwór C. 

7.  Obróć podstawę montażową SC110 w kierunku 
przeciwnym do ruchu zegara do momentu pojawienia 
się oznaczonego otworu C w otworze D. 

Uwaga: Dokręć lekko środkową śrubę w celu stabilizacji 
podkładki dystansowej SC110. 

8.  Poprzez otwór D wywierć otwór o średnicy Ø 5.5 mm i 
głębokości 25mm. 

 
     C  

   D 
 

W prawo o 180°  W lewo        

 

D  
C 

9.  Poluzuj śrubę montażową i obróć podstawę do 
położenia wyjściowego (patrz rysunek poniżej). 

10. Umieść kołek rozporowy M4 w otworze upewniając 
się że nie wystaje z wywierconego otworu. 

11. Przyłóż tester wewnętrzny SC113 i przykręć go śrubą 
M4×14mm dokręcając go na stałe. 

 

12. Dokręć śrubę M6×50mm upewniając się że podstawa montażowa SC110 przymocowana jest na stałe i nie obraca się. 

 
D 

 
 

  C   

Ustawienie 
czułości Materiał 

Obszar 
detekcji Aplikacje Poziom zakłóceń 

 
Ghigh 

 
Beton 

 
5.0m 

Sejfy, Skarbce, Drzwi skarbców, Bankomaty 
(zalecane dla grade 4 do 6). 

Znikomy poziom zakłóceń 

 
Gnormal 

Beton 2.5m 
Sejfy, skarbce, drzwi skarbców, bankomaty. 

Umiarkowany poziom 
zakłóceń Stal 4.0m 

 
Glow 

Beton 1.5m  
Sejfy, depozyty nocne, bankomaty, skrzynie Poważny poziom zakłóceń 

Stal 2.0m 

Gnoisy Stal 1.5m 
Sejfy, depozyty nocne, bankomaty, skrzynie 
(wewnętrzne i  zewnętrzne) 

Ciężki poziom zakłóceń 

1.  Usuń farbę z miejsca montażu 
(zwłaszcza z miejsc spawania). 

2.  Przyłóż podstawę montażową SC110 do 
miejsca montażu obrysowując ją. 

 

3.  Przyłóż podstawę montażową do powierzchni montażu, 
upewnij się że jest nieruchoma i przyspawaj ją w miejscach 
do tego przeznaczonych. 

Uwaga: Spawy powinny być wykonane od wewnątrz otworów do 
tego przeznaczonych, w przeciwnym wypadku podstawa może 
zostać zdeformowana. 

 

4.  Oczyść miejsce po spawaniu i upewnij się że powierzchnia montażu jest ciągle płaska. 

5.  Przy użyciu śruby M4x8mm zamontuj tester wewnętrzny SC113 do płyty montażowej (otwór C). 

Uwaga: Pomiń ten punkt jeśli tester  SC113 nie jest używany. 
 

C 

 

6.  Przyłóż czujkę do podstawy montażowej SC110 i 
przymocuj ją przy użyciu śrub M4×8mm. 

 

7.  Podłącz okablowanie i skonfiguruj czujkę (punkt “4. 
Podłączenie i konfiguracja”), następnie przykręć pokrywę 
czujki. 

 

  

Rys. 3 Podstawa montażowa SC110                                                                             Rys. 4 Podstawa montażowa SC110 
 ODWRÓCONA 

A  B  C 

D  A, B – Otwory montażowe czujki SC110 F  G 

 
E – Otwór do montażu podstawy montażowej 

E 
G  F  

F, G – Miejsca na spawy D 
B  A 

 
Sposób montażu: beton. Sposób montażu: stal nierdzewna i  

     utwardzona 

7.  Przyłóż podstawę montażową czujki do powierzchni 
i przytwierdź ją wykorzystując dostarczone śruby 
M4×8mm 

 

8.  Podłącz okablowanie, skonfiguruj czujkę oraz zamocuj 
pokrywę czujki (rozdział “4. Podłączenie i 
konfiguracja”). 

 

 
  

 



 

4.2.4 J1 Konfiguracja zdalnego testu 

4.  Podłączenie i konfiguracja. 
Podłączenia okablowania i konfiguracji dokonujemy na płycie czujki. Wszystkie elementy funkcyjne pokazane są 
poniżej. 

* Szarym kolorem oznaczone są ustawienia domyślne. 

5.  Konserwacja 
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan oraz dokonać testu funkcji czujki sejsmicznej. 

Uwaga: Zwierając do masy (<0.6VDC) zacisk 9 obniżamy czułość czujki do 1/8 wartości początkowej. 

Przełączniki DIP 
Przełącznik Tamper 

Przełaczniki 
EOL 6. Dane Techniczne 

4.1 Okablowanie 

4.1.1 Złącze śrubowe 

Przewody najpierw powinny być podłączone do złącza śrubowego na płycie czujki a następnie do centrali. 

Rysunek 6 Okablowanie złącza śrubowego 

Uwaga: Wyjście alarmowe OC podczas 
alarmu będzie w stanie zwarcia do masy
(terminal 8). 

4.1.2 Podłączenie przewodów 

Możliwe są dwa sposoby podłączenia czujki do centrali. 

4.2 Konfiguracja 

4.2.1 Ustawienia przełącznika DIP 

ON 
OFF 

7. Certyfikaty 8. Zamawianie 
 
Podstawa montażowa 

Regulowany zestaw montażowy 

Zestaw zabezpieczający otwór do klucza 

Tester wewnętrzny 

8 żyłowy przewód w pancerzu, 1,8m 

Tester zewnętrzny 

Puszka do montażu podtynkowego 

Puszka do montażu w podłodze 

Dystans do zestawu zabezpieczającego 

otwór do klucza 

Czujka sejsmiczna SC100 spełnia poniższe wymogi: SC110 

SC111 

SC112 

SC113 

SC114 

SC115 

SC116 

SC117 

SC118 

* Szarym kolorem oznaczone są ustawienia domyślne. 

Uwaga: 

1.   Każda zmiana przełącznika DIP 3 wywoła alarm. 

2.   Każda zmiana przełącznika DIP 3 (zatwierdzenie zmiany) wiąże się z wyłączeniem czujki na 5 sekund. 

3.   Wskaźnik zakłóceń (dioda LED) zacznie intensywnie migać jeśli poziom zakłóceń (zewnętrznych lub wewnętrznych) jest za wysoki. 
Zredukuj czułość czujki za pomocą przełącznika DIP 1 i 2 do momentu zgaśnięcia diody LED. 

4.   Delikatne drapanie powierzchni na której zamontowana jest czujka, objawia się świeceniem diody LED (potwierdzenie detekcji) 

5.   Podczas alarmu wskaźnik zakłóceń (dioda LED) będzie mrugać z częstotliwością 5 Hz, ok. 2.5 sekund. 

6.   Wyłączenie wskaźnika zakłóceń za pomocą przełącznika DIP 4 ograniczy pobór prądu czujki. 

4.2.2 Konfiguracja przełącznika EOL 















EN50131 Grade 3, klasa środowiskowa III 

IMQ Type 3 (Pending) 

UL (Pending) 

ULC (Pending) 

CE 

CCC 

VdS G 110004 class C 

9. Zawartość zestawu 

* Szarym kolorem oznaczone są ustawienia domyślne. 

Uwaga: 

1.   Prawidłowa konfiguracja wartości rezystora EOL znajduje się w instrukcji centrali. 

2.   Dla każdego bloku ustawiona może być tylko jedna wartość rezystora EOL. 

3.   Inne wartości rezystora EOL mogą być skonfigurowane poprzez usunięcie wszystkich zworek i podłączenie rezystorów 
bezpośrednio do złącza śrubowego. 

4.2.3 Konfiguracja J19/J20 

Honeywell 
 
© 2010 Honeywell International Inc. 

www.honeywell.com/security 
Document 800-04805 Rev. C 

* Szarym kolorem oznaczone są ustawienia domyślne. 

 Brak zworki Zworka 
J19 Terminal 8 = Nie wykorzystany Terminal 8 = wyj. alarmowe O/C 
J20 Podłącz SC111/SC112 do pętli NC 

Uwagi do instrukcji instalacji 
Przedstawione rysunki są poglądowe. Proszę zapoznać się z urządzeniem. 
Producent zastrzega sobie prawo do ciągłej modernizacji urządzenia bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. 
Przed użyciem proszę zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość. 
Firma Honeywell nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje spowodowane niepoprawnym zrozumieniem tej instrukcji ani za użycie 
urządzenia niezgodne z instrukcją. 

Zworka Położeni Wartość EOL 
 

TAMPER 
(RT) 

1-2 1K 
2-3 2.2K 
4-5 4.7K 
5-6 5.6K 

 
ALARM 

(RA) 

1-2 1K 
2-3 2.2K 
4-5 4.7K 
5-6 5.6K 

Opis Ilość 

Czujka sejsmiczna SC100 1 

Śruba M4x8mm 2 

Cable Strap 1 
Podkładka z rozstawem otworów 1 

Zworka 1 

Instrukcja instalacji 1 

Konfiguracja czułości Konfiguracja aplikacji Wskaźnik zakłóceń 
 1 2  3 4 
Ghigh off off Wysoka czułość off Bankomat/ Depozyt nocny off Wskaźnik zakłóceń OFF 
Gnormal on off Standardowa czułość on Sejf / Skarbiec on Wskaźnik zakłóceń ON 
Glow off on Niska czułość  
Gnoisy on on Środowisko z dużą ilością zakłóceń 

Alarm i tamper skonfigurowane na jednej pętli 

 
RT RA  

 

 
 
 
 
 

Podłączone do linii dozorowej typu podwójny  EOL 

Alarm i tamper skonfigurowane na dwóch pętlach 
 

Uwaga: W tym 
przypadku, RT może 
być wykorzystany jako  
pętla Tamper pod 
warunkiem zdjęcia 
zworki z RA oraz 
wykorzystania rezystora 
EOL na pętli alarmowej. 
 

 
Podłączone do linii dozorowej skonfigurowanej jako pojedynczy EOL 

Czujka 
RT

J20 

Ta m p e r  Ala r m 

S/O C T2 T1 NO C N C 0 V V+ 

Zewnętrzny 
rezystor EOL

Centrala Z1         CO M Z2 

R SIRTI

Czujka 
J20 

Tam per  Ala r m    
    
 S/OC T2   T1  NO   C  N C 0 V V+ 

   
   

Centrala   Z1   COM   

R SI  RT I 

Zasilanie 

Napięcie zasilania 8 ~ 16 VDC, nominalnie 12 VDC 
Pobór prądu (praca) Typowo 3 mA @ 12 VDC 
Pobór prądu (alarm) Typowo 2 mA @ 12 VDC 
Vpp 100Hz, ≤10% wartości nominalnej 
Zakres napięcie zasilania Unom +/- 25% 
Zmiana zasilania Unom +/- 25% 
Czas startu < 5 sec 

Czułość 

Konfigurowalna 4 poziomy za pomocą przełącznika DIP 
Ograniczona czułość (Serwis, Konserwacja) Wejście Terminal 9 aktywowany masą ≤ 0.6 VDC 
Zasięg detekcji na betonie K350 5 m 
Zasięg detekcji na stali 5 m 

Wyjścia alarmowe 

Przekaźnik SPDT (Przełączalny) 30 VDC / 100 mA / typowo Ri=25 Ω 
Tranzystor OC W czasie alarmu zwarty do masy 
Opóźnienie sygnału alarmu Średnio 2.5 sec 

Zabezpieczenie antysabotażowe 

Przed oderwaniem i pokrywy 30 VDC / 100 mA 
Alarm spadku napięcia * < 6.5 VDC 
Alarm temperaturowy * +85°C ± 5°C 
Alarm funkcjonalności wewnętrznej* Osłona przeciw wiertłom do stali nierdzewnej 
* Sabotaż oraz funkcje błędu spowodują otwarcie przekaźnika. 

Wejścia 

Zdalny test montażu oraz funkcjonalności, lub 
Zdalny test elektroniki. 

Zwarcie do masy ≤ 0.6 VDC, czas testu < 1 sec 

Tryb ograniczonej czułości (na czas testu, serwisu) 
Zwarcie do masy ≤ 0.6 VDC, czas trwania  = na czas serwisu  
(tryb inżyniera Galaxy) 8 x zredukowana czułość (do12,5%) 

Narzędzia instalacyjne 

Wbudowany wskaźnik zakłóceń i alarmu - ułatwia konfigurację czujki. 

Warunki pracy 

Maksymalna wilgotność 95% RH (bez kondensacji) 
Temperatura pracy -40°C ~ +70°C 
Temperatura przechowywania -50°C ~ +70°C 
Klasa środowiskowa (VdS) III 
Klasa obudowy IP43 IK04 

Obudowa 

Wymiary (W x S x G) 80 mm x 60 mm x 21 mm 
Pokrywa i spód Metalowy odlew 
Kolor RAL7035 (jasny szary) 
Waga 0.228kg 

        
             J1 

 
 Wskaźnik zakłóceń 
 
             J19 

  
     
   

  
  

    
         

  J20

Złącze śrubowe 
  

    
         

  

Położenie Funkcja Metoda Rezultat 

1 Brak testu Zworka w pinie 1 przełącznika J1. 

1-2 Test elektroniki 
Zworka w pinie 1 i 2 przełącznika J1. W celu 
rozpoczęcia testu należy podać napięcie 0 Volt 
do złącza 10 (patrz Rysunek 6). 

Udany test zostanie 
potwierdzony wywołanym 
alarmem (w ciągu 1 sek.). 

2-3 

 

Kompletny test 
Podłącz tester wewnętrzny SC113 do J1 
(czarny przewód do pinu 2 a czerwony do 
pinu 3); Podaj napięcie 0 Volt do złącza 10 
(patrz Rysunek 6) w celu rozpoczęcia testu. 

Udany test zostanie 
potwierdzony wywołanym 
alarmem (w ciągu 1 sek.). 

13. Przyłóż czujkę do podstawy montażowej SC110 i 
przykręć ją za pomocą śrub M4×8mm. 

 

14. Podłącz okablowanie i skonfiguruj czujkę (patrz “4. 
Podłączenie i konfiguracja”), dokręć pokrywę 
detektora. 

 
   

  

    
     
   

  

  

 


