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Az itt ismertetésre kerülő betö-
résjelző készülék lakás vagy csa-
ládi ház őrzésére használható.
Táplálása a hálózatról történik,
de a hálózat kimaradása esetén
telep vagy akkumulátor biztosít-
ja a készülék zavartalan működé-
sét. A riasztás kiváltása egy hu-
rokáramkör megszakítása útján
történik. A készülék a lakás elha-
gyását követő 20 s-os bekapcsolá-
si késleltetés után élesedik. A la-
kásba riasztás nélkül való beju-
tást 10 s  és 1 min között állítható
késleltetés biztosítja. Ez alatt az
idő alatt a tulajdonos a készülé-
ket kikapcsolhatja, és így riasz-
tásra nem kerül sor. 

A betörésjelző kapcsolása az
ábrán látható. A bekapcsolási

késleltetés a C3 kondenzátor R6
tag általi feltöltése során áll elő.
A kondenzátor a Z2 Z-dióda fe-
szültségére, 6,2 V-ra töltődik fel.
Amikor a kondenzátor kapocs-
feszültsége az IC2 ÉS kapu
(IC2a) 2. bemenetének küszöb-
feszültsége fölé emelkedik, ak-
kor a hurokáramkör megszakí-
tása esetén ez az IC a T tranzisz-
tor telítésbe vezérlésével mű-
ködteti a J jelfogót.

A jelzés kiváltására szolgáló hu-
rokáramkör (É1...Én) foglalja
magában az ablakokon és az ajtó-
kon felszerelt nyugalmi érintke-
zőket. Ezek egymással sorba kap-
csolva képezik a zárt áramkört, és
bármelyikük megszakítása  esetén
a hurokáramkör is megszakad.

A hurok megszakadása pilla-
natában az R4 ellenállás felső vé-
gén addig jelen levő nulla poten-
ciál hirtelen 12 V-ra ugrik fel és
így az IC2a 1. bemenetére magas
szint kerül. Abban az esetben, ha
e kapu 2. bemenete már H szin-
ten van (azaz a bekapcsolás utá-
ni 20 s-nyi késleltetés már letelt),
ez a kapu kimenetén is magas
szintet állít be, mely a D1 és a D2
által alkotott VAGY kapu hatásá-
ra a hurok esetleges újra záródá-
sa után is megmarad, azaz meg-
történik a riasztás „tárolása”.

A jogos belépést lehetővé tevő
második késleltetés időtartama
10 s-től 1 min-ig állítható be. Az
ajtó kinyitásakor az IC2a kime-
nete magas szintűvé válásának
pillanatában megkezdődik a C2
kondenzátornak a P1 potencio-
méteren és az R7 ellenálláson át
történő feltöltése. A töltés befe-
jeződése után H szint jelenik
meg az IC2b, inverternek kötött
ÉS kapu közösített bemenetén
is. Így az inverter kimenete is
magas szintet vesz fel, aminek
következtében a tranzisztor telí-
tésbe vezérlődik, és a jelfogó
meghúz.

A leírt folyamat természetesen
csak a jogtalan behatolás esetén
játszódik le, mert a tulajdonos a
készülék működésének és elhe-
lyezésének ismeretében a ren-
delkezésre álló késleltetési időn
belül az ajtó kinyitása és a lakás-
ba való belépés után azonnal
működteti a K1 kétáramkörös
kapcsolót, amely megszakítja az
integrált áramkör tápfeszültsé-
gét és egyben kisüti a két kon-
denzátort is.

A kapcsolás tápfeszültségét
alaphelyzetben a váltakozó ára-
mú hálózat szolgáltatja, egy háló-
zati transzformátor és a D3 dió-

É
P

Í
T
É

S

Egyszerű betörésjelző
Esztergomi Károly

Újra és újra megmutatkozik, hogy a hagyományos eszközök, mint pl. a zárak és reteszek egymagukban
nem elegendők ahhoz, hogy megakadályozzák a betörőket a nemkívánatos látogatásukban. Ezért a mecha-
nikai védekezési eljárásokat minden esetben ajánlatos elektronikai riasztókészülékkel kiegészíteni.
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dával történő egyutas egyenirá-
nyítás útján. A 12 V-os lüktető
egyenfeszültség szűrését a C4
„töltőkondenzátor” végzi. A sta-
bilizált 12 V-os egyenfeszültséget
az IC1 stabilizátor szolgáltatja. A
transzformátor szekunder teker-
csével párhuzamosan kötött
kondenzátor a nagyfrekvenciás
zavarokat tartja távol.

A készülék – alapesetben – a
230 V-os hálózati tápfeszültség-
ről kap áramellátást. A nyugalmi
áramfelvétel 12 V mellett kb. 
5 mA. A hálózati feszültség kima-
radása, vagy annak szándékos ki-
kapcsolása esetén a készülék au-
tomatikusan száraztelepes táplá-
lásra tér át. A nyolc darab soro-
san kapcsolt 1,5 V-os góliátelem
a D5 és a D6 diódán keresztül
látja el tápfeszültséggel a készü-
léket. A hálózati feszültség meg-
léte esetén ezek a diódák zárt ál-
lapotúak, így a száraztelep nem
terhelődik, az áramot nem szol-
gáltat. Ezzel a felépítésű rend-
szerrel az elemek kb. másfél év

készenléti állapotot is elviselnek.
Mint az elvi kapcsolási rajzból

látható, a különböző érzékelők
(É1...É2 stb.) soros kapcsolásúak
és zárt hurkot képeznek. Bárme-
lyik megszakadása a riasztójelzés
kiváltásához vezet.

É1...Én ajtó- és ablaknyitás-ér-
zékelőként egyszerűbb esetben
például mikrokapcsolók is fel-
használhatók. Természetesen a
reed-relét tartalmazó mágneses
érzékelő az ideális ezekre a he-
lyekre. Ezek különböző kivite-
lekben kaphatók a vagyonvédel-
mi boltokban, de házilag is lehet
hasonlókatt összeállítani kis re-
ed-patronok és mágnesek fel-
használásával.

A reed-relét a keretre, a mág-
nest pedig a mozgó szárnyra kell
felszerelni. Az ajtó vagy ablak
nyitásával a két részegység eltá-
volodik egymástól, ekkor a reed-
relé átkapcsol.

Az üvegtörés érzékelésére pl.
elektromosan vezető öntapadó fó-
liaszalagot használhatunk. A csat-

lakozás az ablak nyitását lehetővé
tevő, rövid, hajlékony kábellel tör-
ténik, melyet ragasztószalaggal
rögzíthetünk.  Az üveg betörése a
fóliát elszakítja, és így a nyugalmi
áramkör megszakad, mely a riasz-
tójelzés kiváltásához vezet.

Az érzékelőkhöz tartozó hu-
rokáramkör-vezetékeket úgy kell
felszerelni, hogy a készülék ille-
téktelen személyek általi tönkre-
tételét megnehezítsük (befala-
zás, védőcsőbe helyezés, stb.).

Riasztó hangjelzőként a napja-
inkban igen elterjedt, erősen fi-
gyelemfelkeltő hangú „Kojak-szi-
rénát” választhatjuk (12 V, 10 W).
Ez elhelyezhető a családi ház vala-
mely védett, magas pontján, eset-
leg a közeli szomszédnál stb.

A készülék ki/bekapcsolása,
vagyis hatástalanítása a K1 kap-
csolóval történik, melyet a lakás-
ban rejtetten célszerű felszerel-
ni. Ajánlatos biztonsági záras,
kulcsos kapcsolót alkalmazni, így
akkor annak rejtett helyre törté-
nő felszerelése nem szükséges.
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