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CENTRALE IN KOMUNIKATORJI
Centrala z vgrajenim GSM/GPRS komunikatorjem

JA-101K

Centrala JA-101K je osnovni element varnostnega sistema JABLOTRON 100.
Ponuja fleksibilno nastavitev in omogoča enostavno zaščito manjših poslovnih prostorov,
večjih družinskih hiš, pisarn in podjetij. Zahtevane nastavitve in velikost sistema
se programirajo s pomočjo programske opreme F-Link.
Centrala JA-101K ponuja:
– do 50 brezžičnih ali BUS naprav
– do 50 uporabniških kod
– do 6 sekcij
– do 8 programiranih izhodov PG
– 20 med seboj neodvisnih koledarjev
– SMS in glasovna poročila iz sistema do 8 uporabnikom
– 4 nastavljiva VNC
– 5 izbirnih protokolov za VNC
Centrala ima vgrajen komunikator GSM/GPRS, ki omogoča glasovno, SMS ali GPRS komunikacijo s končnimi uporabniki in središči VNC. Opremljen z 1 GB spominsko kartico
za ohranitev podatkov dogodkov, glasovnih sporočil, shranjevanje posnetkov itd.
Centrala ima:
– 1× BUS terminal za priklop
– 1× vtič za priklop radijskega modula (JA-110R)
 apajanje: 230 V/50 Hz
N
Vir napajanja: A (EN 50131-6)
Poraba: pri izpadu AC 70 mA, med alarmom 120 mA
Rezervni akumulator: 12 V do 2,6 Ah
Maksimalni čas za polnjenje akumulatorja: 72 ur
Polnjenje podatkovnega glavnega voda: maks. obremenitev 400 mA
Maksimalni kratkoročni izhodni toka (5 min.): 1 A
Rezervno napajanje glavnega voda: 2,6 Ah akumulator za obdobje 12 ur pri 120 mA
Delovna frekvenca JA-110R: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz (modul ni priložen)
Število naslovov (za brezžično komunikacijo ali komunikacijo BUS): maks. 50
Spomin dogodkov 700 MB, približno 1 mil. dogodkov, ki vsebujejo datum in čas
Funkcija preverjanja alarma z drugim detektorjem ali s ponovno reakcijo iz enakega
detektorja z izbirno zakasnitvijo (10 s - 2 min.)
Stopnja zavarovanja GRADE 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3
in EN 50131-3; okolje glede na EN 50131-1: II., splošno notranje
Dimenzije: 258 × 214 × 77 mm
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Centrala z vgrajenim GSM/GPRS/LAN komunikatorjem

JA-106K

JA-106K je razširjena verzija centrale varnostnega sistema JABLOTRON 100. Ponuja fleksibilno nastavljanje in omogoča inteligentno zaščito vseh družinskih hiš, pisarn in podjetji.
Prav tako ponuja fleksibilno rešitev zaščite bivalnih kompleksov, administrativnih poslopij
in pisarn, ki potrebujejo sistem z več sekcijami. Zahtevane nastavitve in velikost sistema se
programirajo s pomočjo programske opreme F-Link.
– do 120 brezžičnih ali BUS naprav
– do 300 uporabniških kod
– do 15 sekcij
– do 32 programiranih izhodov
– 20 med seboj neodvisnih koledarjev
– SMS in glasovna poročila iz sistema do 30 uporabnikom
– 4 nastavljiva VNC
– 5 izbirnih protokolov za VNC
Centrala ima vgrajen GSM/GPRS/LAN komunikator, ki omogoča glasovno, SMS ali GPRS
komunikacijo s končnimi uporabniki ali središči VNC. Opremljen z 1 GB spominsko kartico
za ohranitev podatkov dogodkov, glasovnih sporočil, shranjevanje posnetkov itd.
Centrala ima:
– 2× BUS neodvisna terminala za priklop naprav
– 1× konektor za priklop radijskega modula (JA-110R)
– 1× konektor za priklop PSTN komunikatorja (JA-190X)
 apajanje: 230 V/50 Hz
N
Vir napajanja: A (EN 50131-6)
Poraba: pri izpadu AC 140 mA, med alarmom 200 mA
Rezervni akumulator: 12 V do 18 Ah
Maksimalni čas za polnjenje akumulatorja: 72 ur
Polnjenje podatkovnega glavnega voda: maks. obremenitev 1,2 A
Maksimalni kratkoročni izhodni toka (5 min.) 2 A
Rezervno napajanje glavnega voda: 18 Ah akumulator za obdobje 12 ur
(pri porabi maks. 1,2 A)
Delovna frekvenca JA-110R: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz (modul ni priložen)
Število naslovov (za brezžično komunikacijo ali komunikacijo BUS): maks. 120
Spomin dogodkov 700 MB, približno 1 mil. dogodkov, ki vsebujejo datum in čas
Funkcija preverjanja alarma z drugim detektorjem ali s ponovno reakcijo iz enakega
detektorja z izbirno zakasnitvijo (10 s - 2 min.)
Stopnja zavarovanja GRADE 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3
in EN 50131-3; okolje glede na EN 50131-1: II., splošno notranje
Dimenzije: 357 × 297 × 105 mm

Modul telefonskega komunikatorja
Komunikator fiksne telefonske linije JA-190X je namenjen za centralo JA-106K.
Ponuja komunikacijo preko CID s VNC in možnost glasovnih sporočil.

JA-190X

 vhodna in izhodna konektorja za fiksno telefonsko linijo
2
Protokoli VNC: CID DTMF, SIA DC-05 ali SIA FSK po normi DC-03
Detekcija CLIP
Detekcija okvare linije
V skladu z: EN 301437
Glasovna sporočila
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BUS NAPRAVE
Dostopni moduli
BUS dostopni modul z RFID
JA-112E je modul dostopa z RFID čitalnikom za upravljanje varnostnega sistema JABLOTRON 100. Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno je lahko opremljen z vse do
20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje varnostnega sistema s pomočjo
segmentov. Komunicira preko BUS in se iz njega el. napaja. Modul ima funkcijo varčevanje
energije med izpadom napajanja. Modul zavzame prosto mesto varnostnemu sistemu.

JA-112E

 apajanje: preko BUS iz alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba: 10 mA pri izpadu AC
Statična poraba: maks. 15 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 76 × 33 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Stopnja zavarovanja GRADE 2 glede na EN 50131-1, 50131-3

BUS dostopni modul s tipkovnico in z RFID
JA-113E modul dostopa z upravljalno tipkovnico in s čitalnikom RFID kartic za upravljanje
varnostnega sistema. Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno, je lahko opremljen
z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje varnostnega sistema s
pomočjo segmentov. Komunicira preko BUS in se iz njega el. napaja. Modul ima funkcijo
varčevanje energije med izpadom napajanja. Modul zavzame prosto mesto varnostnemu
sistemu.

JA-113E

 apajanje: preko BUS iz alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba: 10 mA pri izpadu AC
Statična poraba: maks. 15 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 98 × 33 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS modul dostopa z zaslonom, s tipkovnico in z RFID
JA-114E je modul dostopa z LCD zaslonom, upravljalnimi tipkovnicami in s čitalnikom
RFID za upravljanje varnostnega sistema. Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno,
je lahko opremljen z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje varnostnega sistema s pomočjo segmentov. Komunicira preko BUS in se iz njega el. napaja.
Modul ima funkcijo varčevanje energije med izpadom napajanja. Modul zavzame prosto
mesto varnostnemu sistemu. Meni omogoča udobno upravljanje in urejanje sekcij, con,
izhodov PG in sporočil o dogodkih.

JA-114E
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 apajanje: preko BUS iz alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba: 15 mA pri izpadu AC
Statična poraba: maks. 50 mA
RFID 125 kHz
Dimenzije: 102 × 151 × 33 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: GRADE II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Upravljalni segment modulov dostopa

JA-192E

JA-192E je upravljalni segment za module dostopa JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E,
JA-153E in JA-154E. Uporabniku omogoča enostavno upravljanje funkcije zavarovalnega
sistema:
– skupni segment
– upravljanje sekcije (zavarovanje, delno zavarovanje, odvarovanje)
– upravljanje izhodov PG (PG ON – vključen in PG OFF – izključen)
– klic v sili (panika, opozorilo na zdravstveno stanje in drugo)
– prikazovanje stanja sistema
 apajanje: preko modula dostopa
N
Statična poraba: 0,5 mA
Dimenzije: 102 × 15 × 33 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS zunanji čitalnik RFID
Čitalnik RFID brezdotičnih čipov JA-122E se lahko uporablja za aktiviranje PG izhoda.
Lahko se uporabi npr. za upravljanje dostopa (odpiranje vratne ključavnice). Razpolaga
z bralno površino in optično signalizacijo stanje.

JA-122E

 l. napajanje: BUS iz alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
E
Statična poraba: 15 mA
Delovna frekvence RFID: 125 kHz
Dimenzije: 46 × 151,5 × 22,5 mm
Obratovalna temperatura: -25 do 60 °C
Okolje glede na ČSN EN 50131-1 IV. splošno zunanje, zaščita IP65
Nivo zavarovanja: stopnja GRADE 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-3,
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

BUS zunanja tipkovnica s čitalnikom RFID
Tipkovnica s čitalnikom brezdotičnih RFID čipov se lahko uporablja za aktiviranje PG
izhoda (npr. za krmiljenje dostopa upravljanja vratne ključavnice) ali za upravljanje sekcije
varnostnega sistema. Tipkovnica ima en upravljalni segment, bralno površino in optično
signalizacijo stanja. Signalizacija prikazuje stanje funkcije dodeljene v segment. Rdeča
signalna lučka opozarja zavarovan odsek/zaprtje PG, zelena signalna lučka opozarja odvarovan sekcija/izklop PG.

JA-123E

 apajanje: BUS iz alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 15 mA
Delovna frekvence RFID: 125 kHz
Dimenzije: 46 × 151,5 × 22,5 mm
Obratovalna temperatura: -25 do 60 °C
Okolje glede na EN 50131-1 IV. splošno zunanje, zaščita IP65
Nivo zavarovanja: stopnja GRADE 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-3,
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

BUS modul upravljanja sistema
JA-111H-AD je BUS modul za upravljanje sistema JABLOTRON 100. Inštalira se v zunanjo
upravljalno napravo (s kontaktnimi ali pulznimi izhodi) in mu omogoča komunikacijo po
BUS. Prav tako mu omogoča el. napajanje. Modul omogoča pulzno ali situacijsko zavarovanje/odvarovanje. Z modulom ni mogoče upravljati programabilne izhode PG.

JA-111H-AD

 l. napajanje: preko BUS iz alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
E
Statična poraba: 5 mA
Obremenljivost s priključitvijo upravljavca: maks. 50 mA
Dimenzije: 22 × 27 × 14 mm
Nivo zavarovanja: stopnja GRADE 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-3
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
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Detektorji
BUS detektorji gibanja PIR

BUS detektorji gibanja PIR

JA-110P

JA-110P je BUS detektor gibanja PIR namenjen za zaščito notranjih prostorov s pomočjo pasivne infra detekcije gibanja v prostoru. Značilnosti detekcije se lahko optimizirajo
s pomočjo menjalnih leč za varovanje dolgih hodnikov, za omejitev vklopa alarma zaradi
gibanja domače živali ali varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za hodnik, JS-7910 za
živali ali JS-7901 za zaveso). Stopnja odpornosti za lažne alarme se lahko nastavi na dveh
nivojih. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto. Opozarjanje inteligentnega spomina SMART MEMORY (SMI) omogoča vizualno preverjanje prižganega detektorja
preko LED kontrolne lučke. Opozarjanje SMI se lahko izbriše s pomočjo tipkovnice.
 l. napajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
E
Statična poraba: 5 mA
Montažna višina: 2,5 m nad tlemi
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo)
Dimenzije: 60 × 97 × 52 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS detektor gibanja in detekcija razbitja stekla
Detektor JA-120PB je namenjen za prostorsko detekcijo gibanja oseb v notranjih prostorih poslopij in za detekcijo razbitja steklenih površin. Vsebuje dva neodvisna detektorja (v
varnostnem sistemu zaseda 2 mesti). Za detekcijo gibanja oseb uporablja PIR senzor. Razbijanje steklenih površin zazna detektor razbijanja stekla GBS. Detekcija temelji na dualni
tehnologiji (detekcija spremembe pritiska zraka in značilen zvok razbijanja stekla). Njegova
občutljivost je nastavljiva.

JA-120PB
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 l. napajanje: preko BUS iz alarmne centrale 12 V (9 - 15 V)
E
Statična poraba: 5 mA
Montažna višina: 2,5 m nad tlemi
Kot detekcije/dolžina detekcije PIR: 110°/12 m (s standardno lečo)
Detektorska razdalja GBS: 9m (steklo min. 0,6 × 0,6 m)
Dimenzije: 60 × 95 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS PIR detektor gibanja s kamero

JA-120PC

Detektor je namenjen za prostorsko detekcijo gibanj oseb v notranjosti stavb in za potrditev alarma. Pri zaznavi gibanja v varovanem prostoru naredi kamera detektorja barvni
posnetek. Vsak posnetek je narejen v dveh ločljivostih: prva z nizko ločljivostjo
(LQ = 320 × 240 točk), druga z visoko ločljivostjo (HQ = 640 × 480 točk).
Fotoaparat je opremljen z bliskavico za posnetke v temi. Posnetki se shranjujejo v interni
spomin detektorja (notranja kartica SD) in se nato prenesejo v centralo, od koder pa se
lahko pošljejo na zunanje strežnike, VNC in uporabniku.
Detektor lahko naredi posnetek tudi na zahtevo, npr. za potrditev požarnega alarma. Le-to
je mogoče z aktiviranjem PG izhodov ali z zahtevo iz Web self servis Moj JABLOTRON.
Detektor ponuja možnost pošiljanje posnetkov tudi iz zaklenjene sekcije. Shrani se torej še
preden pride do sprožitve alarma, npr. med zakasnitvijo vstopa.
Posnetki se lahko prikažejo s programsko opremo F-Link, ki je namenjena za montažne
partnerje, J-Link za končne uporabnike ali v Web self servis Moj JABLOTRON.
Nivo imunitete določa odpornost proti neželenim alarmom. „Standard“ kombinira osnovno
odpornost s hitro reakcijo. Nivo „Povečana“ omogoča večjo odpornost, vendar pa detektor
reagira počasneje.
 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Kot detekcije/dolžina detekcije: 50°/12 m (s standardno lečo)
Spominska kartica: microSD
Odobrene zmogljivosti: 1 GB do 2 TB
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 110 × 60 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-1
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS dvojni PIR in MW detektorj gibanja
Detektor JA-120PW je namenjen za prostorsko detekcijo gibanja oseb v notranjih prostorih poslopij. Zahvaljujoč kombinaciji PIR detekcije gibanja in mikrovalovne detekcije je
detektor močno odporen proti lažnim alarmom. Detektor varuje kot klasični PIR detektor in
takoj, ko ugotovi gibanje v varovanem prostoru, aktivira mikrovalovni detektor, ki potrjuje
prejšnjo aktiviranje PIR. Šele po potrditvi gibanja iz MW detektorja se alarm pošlje centrali
sistema. Značilnosti detekcije PIR se lahko optimizirajo s pomočjo menjalnih leč. Detektor
je adresabilen in v sistemu zavzame eno mesto.

JA-120PW

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Montažna višina: 2,5 m nad tlemi
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo)
Dimenzije: 95 × 60 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022
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BUS parametrični detektorji

BUS akustični detektor razbitja stekla
BUS detektor razbitega stekla JA-110B razloči razbijanje steklenih polnil vrat in oken.
Detekcija temelji na dvojni tehnologiji (detekcija spremembe pritiska zraka, ki ga spremlja
značilen zvok razbijanja stekla). Njegova občutljivost je nastavljiva. Detektor komunicira
preko BUS centrale in se iz le-tega tudi napaja. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema
eno mesto. Opozarjanje inteligentnega spomina SMART MEMORY (SMI) omogoča vizualno preverjanje prižganega detektorja preko LED kontrolne lučke. Opozarjanje SMI se lahko
izbriše s pomočjo tipkovnice.

JA-110B

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Montažna višina: 2,5 m nad tlemi
Dolžina detekcije: do 9 m
Minimalne dimenzije stekla: 0,6 × 0,6 m
Dimenzije: 40 × 100 × 22 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS modul priključitve magnetnega detektorja, 2 vhoda za mag. senzorja
BUS modul JA-110M je namenjen za priključitev magnetnega detektorja odpiranja vrat in
oken. Vsebuje dva neodvisna programirljiva vhoda NC/NO ali izravnan z uporom. Omogoča nastavitev minimalnega časa aktiviranja za zagon alarma (0,5 s, 1 s, 2 s ali 5 s). Detektor
komunicira po BUS in se iz le-tega tudi napaja. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema
dve mesti. Opozarjanje inteligentnega spomina SMART MEMORY (SMI) omogoča vizualno
preverjanje prižganega detektorja preko LED kontrolne lučke.

JA-110M

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Maksimalna dolžina povezovalnega kabla (modul – kontakt): do 3 m
Dimenzije: 40 × 100 × 22 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS magnetni detektor
Zaznava odpiranje vrat ali oken. S centralo komunicira preko BUS. Ima sabotažno zaščito
pokrova, ki se aktivira po odprtju pokrova. Do aktiviranja senzorja pride po oddaljitvi permanentnega magneta od senzorja. V zavarovalnem sistemu zajema eno mesto.

JA-111M
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 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Dimenzije detektorja: 26 × 55 × 16 mm
Dimenzije magneta: 16 × 55 × 16 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS detektor sunka ali naklona
BUS detektor JA-111SH ima dva načina dejavnosti. Način detekcije sunkov (vibriranje)
vrat, oken, lažjih prečnikov ipd. lahko opozarja na poizkus grobe sile. Način detekcije naklona lahko opozarja na nezaželeno manipulacijo z vrednimi predmeti s katerimi je detektor
stalno povezan (npr. trezorji, umetniška dela ipd.). Detektor uporablja polprevodni triosni
akcelerometer z digitalnim izhodom. Digitalna obdelava signalov zagotavlja veliko odpornost proti lažnim alarmom. V sistemu zaseda eno mesto.

JA-111SH

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Dimenzije: 55 × 27 × 16 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2 glede na EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS modul priključitve magnetnih detektorjev

JA-118M

Modul omogoča dodelitev vse do 8 magnetnih kontaktov v BUS sistem JABLOTRON 100.
Vključitev se lahko izbere v napenjalno zanko, enostavno uravnoteženo zanko (R = 1 k zanki
aktivirani s ponavljajočimi pulzi (roleta). Način vključitve se lahko izbere za vsak vstop samostojno. Inštalira se v večnamenske montažne omarice JA-190PL (ali pa v univerzalne montažne
omarice tipa KU-68 ipd.).
 apajanje: preko BUS iz Centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Dimenzije: 50 × 38 × 14 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-3
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS detektorji nevarnosti

BUS kombiniran detektor dima in temperature
BUS detektor požara JA-110ST (kombinacija optične in temperaturne zaznave) zazna požar
v bivalnih in komercialnih zgradbah. Omogoča nastavitev zaznave: optična in temperaturna,
optična ali temperaturna, le optična ali le temperaturna. Detektor je adresabilen in v sistemu
zajema eno mesto. Opozarjanje inteligentnega spomina SMART MEMORY (SMI) omogoča
vizualno preverjanje prižganega detektorja preko LED kontrolne lučke.

JA-110ST

 apajanje: preko BUS iz Centrale12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Detekcija požara: optična razpršitev in temperaturna
Občutljivost detekcije požara: m = 0,11/0,13 dB/m EN 54-7
Detekcija temperature: razred A2 glede na EN 54-5
Temperatura za zagon alarma: 60 do 70 °C
Dimenzije: premer 126 mm, višina 50 mm
Obratovalna temperatura: -10 do 80 °C
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Zbiralni temperaturni senzor
JA-111TH je zbiralni temperaturni senzor za merjenje trenutne temperature. Izmerjeni podatki
se razpošljejo preko centrale v portal Cloud Jablotron. Iz portala se lahko potem preko SMS ali
e-pošte pošiljajo poročila v primeru pomanjkanja/ presežka od uporabnika nastavljenih temperatur.

JA-111TH

 apajanje: iz glavnega voda centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 3 mA
Dimenzije: 26 × 55 × 16 mm
Natančnost merjene temperature +/- 0,5°C
Ločljivost merjene temperature 0,125 °C
Obseg obratovalnih temperatur: -20 do 60 °C
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS detektor poplave
Detektor je namenjen za opozarjanje poplavljanja prostorov (klet, kopalnica ipd.) z vodo. To
informacijo prenaša v centralo po BUS ožičenju. Pri poplavi elektrod z vodo odda detektor
signal aktiviranja, umiritev se pošlje v primeru, če je konec poplave elektrod. Nima tamperja (potvorbe) in zajema v sistemu eno mesto.

JA-110F

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Detektor: reagira na poplavo elektrod z vodo
Dimenzije: 20 × 53 × 5 mm
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

BUS termostat
BUS termostat TP-110 je namenjen za nastavitev in merjenje temperature. BUS termostat
TP-115 je namenjen za nastavitev, merjenje temperature in omogoča nastaviti dnevni/tedenski program. Nastavlja se z vrtljivim koleščkom. Upravljanje se lahko zaklene proti nezaželeni manipulaciji. Poleg ohranitve nastavljene temperature, lahko termostat varuje tudi proti
mrazu. Termostat je opremljen z vhodom za temperaturni senzor, ki je nameščen v tleh in se
lahko tako upravljajo tudi objekti s talnim ogrevanjem. Z dopolnitvijo termostata s talnim senzorjem CP-201T pridobite trajno prijetno temperaturo tal brez nevarnosti poškodbe le-teh.

TP-110
TP-115

 l. napajanje: preko BUS iz centrale
E
Regulacijski obseg: 6 °C do 40 °C
Natančnost reguliranja temperature: nastavljiva v korakih ±0,1; ±0,2 a ±0,5 °C
Alarm zaradi mraza (Panika) pri padcu temperature pod: -9 °C do 20 °C
(glede na nastavitev)
Tip talnega senzorja: CP-201T
Delovna temperatura: -10 °C do 70 °C (brez kondenzacije)
Dimenzije: 65 × 88 × 20 mm

Dodatki detektorjev

BUS modul priključitve žičnega detektorja
Modul JA-111H je namenjen za priključitev kakršnega koli žičnega detektorja k sistemu
JABLOTRON 100. Modul komunicira preko BUS z centralo in se iz le-tega tudi napaja. Gre
za vgrajen modul, ki se lahko zmontira v žični detektor. Ponuja vhod NC ali NO. Omogoča
nastavitev minimalnega časa aktiviranja za zagon alarma (0,5 s, 1 s, 2 s ali 5 s).

JA-111H
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 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 2 mA
Maksimalna statična poraba priključenega detektorja: 50 mA
Dimenzije: 22 × 27 × 14 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-3
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: –10 do +40 °C

BUS ekspander – 16 vhodov
Modul JA-116H omogoča napajanje in dodelitev vse do 16 detektorjev s kontaktnimi izhodi
v BUS sistema JABLOTRON 100. Način vključitve se lahko izbere za vsak vstop samostojno.
Vključitev je mogoča v zapiralno in napenjalno zanko, enostavno ali dvojno uravnoteženo.
Modul se lahko namesti v centralo JA-106K.

JA-116H

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Obremenljivost s priključenimi napravami: maks. 100 mA
Dimenzije: 102 × 66 × 20 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2 glede na EN 50131-1, EN 50131-3
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: –10 do +40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

Sirene
BUS sirena, notranja
BUS sirena za notranje prostore JA-110A je namenjena za zvočno signalizacijo zakasnitve
prihoda in odhoda ter za aktiviranje izhodov PG v zavarovalnem sistemu. Sirena je opremljena s tipko s programiranimi reakcijami. Ponuja funkcijo Alarm Veriﬁcation (preveritev alarmov). Sirena komunicira preko BUS z centralo in se iz le-tega tudi napaja. Je adresabilna in
v zavarovalnem sistemu zajema eno mesto.

JA-110A

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Povprečna statična poraba: 5 mA, pri alarmu 30 mA
Sirena: piezoelektrična, 90 dB/m
Dimenzije: 80 × 80 × 30 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS sirena, zunanja
Zunanja BUS sirena JA-111A je namenjena za zvočno signalizacijo alarmov in aktiviranje ter deaktiviranje izhodov PG v zavarovalnem sistemu. Sirena komunicira preko BUS
z centralo in se iz le-tega tudi napaja. Ima implementirano funkcijo varčevanja energije med
izpadom napajanja in tudi vgrajeno vodno tehtnico za natančno ter enostavno namestitev
pri inštalaciji. Je adresabilna in v zavarovalnem sistemu zajema eno mesto.

JA-111A

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba: 5 mA pri izpadu AC
Poraba med polnjenjem baterije: 50 mA
Rezervna baterija: NiCd komplet 4,8 V/1 800 mAh
Življenjska doba baterije: 3 leta
Sirena: piezoelektrična, 110 dB/m
Dimenzije: 200 × 300 × 70 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Okolje glede na EN 50131-1: IV, splošno zunanje
Obratovalna temperatura: -25 do 60 °C
Stopnja zaščite: IP45
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PG izhodni in opozorilni moduli
BUS energetski modul izhodov PG
BUS energetski modul izhodov PG JA-110N ponuja stikalni izhodni rele (16 A) z nastavljivim
NO ali NC. Izhod PG je nastavljiv z DIP stikalom (upravlja enega od izhodov PG 1 - 32). Modul komunicira preko BUS in se el. napaja preko BUS iz centrale. Lahko se inštalira v inštalacijsko omarico JA-190PL. V sistemu ne zaseda nobene lege.

JA-110N

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba pri izklopu/vklopu: 5 mA/45 mA
Obremenitev izhodnega releja: maks. 16 A/250 V
(indukcijska obremenitev maks. 8 A/250 V)
Minimalni preklopni tok: 100 mA pri 12 V enosmerne ali 1,2 W
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS signalni modul izhodov PG
Signalni modul izhodov PG JA-111N vsebuje en stikalni rele (2 A /60 V DC) z nastavljenim
NO ali NC. Pristojen izhod PG je programiran z DIP stikalom (upravlja enega od izhodov
PG 1 - 32). Modul komunicira preko BUS povezave in se el. napaja z BUS iz centrale. Lahko se inštalira v inštalacijsko omarico JA-190PL. V sistemu ne zaseda nobene lege.

JA-111N

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba pri izklopu/vklopu: 5 mA/25 mA
Obremenitev izhodnega releja: maks. 2 A/60 V DC
Minimalni preklopni tok: 10 mA
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS osem-kanalni izhodni modul
Osem-kanalni izhodni modul omogoča izhode za signaliziranje varovanja vse do 8 sekcij,
signaliziranje IW/EW alarmov v 8 sekcijah ali stanja vse do 8 PG izhodov. Konstruiran je za
montažo v večnamensko omarico JA-190PL ali na DIN letev. Izhodi so izolirani od glavnega voda. Nastavljanje se izvaja s pomočjo DIP stikala. V sistemu ne zaseda nobene lege.

JA-118N

 l. napajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V), max. 10 mA
E
Nastavljanje: z DIP staklom
Izhodi: omogoča napetost +U
Obremenljivost izhodov: 100 mA
Okolje: splošno notranje
Razpon delovnih temperatur: -10°C do 40°C

BUS energetski modul izhodov PG-DIN
Energetski modul izhodov JA-110N-DIN je namenjen za montažo na DIN letev. Omogoča
preklopni kontakt izhodnega energetskega releja, ki kopira stanje dodeljenega programiranega izhoda centrale. Lahko je namenjen na primer za upravljanje razsvetljave, ventilatorja
ipd. Modul se priključuje na BUS iz katerega se tudi napaja. V sistem se vpiše in zaseda
eno lego.

JA-110N-DIN

14

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Poraba pri odprtem/zaprtem releju: 5 mA/45 mA
Obremenljivost kontaktov releja: maks. 16 A/250 V
(indukcijska obremenitev maks. 8 A/250 V)
Minimalna DC preklopna moč: 0,5 W
Dimenzije: 18 × 90 × 64 mm
Okolje: splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

BUS indikator sekcije ali aktiviranja izhoda PG
Indikator JA-110I signalizira zavarovanje odseka ali aktiviranje izhoda PG (1 - 32)
s prižigom rdeče LED kontrolne lučke. Preko BUS je priključen k centrali. Ni adresabilen
(v sistemu ne zajema nobene lege).

JA-110I

 oraba pri prižgani kontrolni lučki: 5 mA, Poraba pri izključeni kontrolni lučki 2 mA
P
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 62 × 36 × 27 mm

Univerzalni optični indikator RGB
Indikator JA-111I signalizira zavarovanje odseka ali aktiviranje izhoda PG (1 - 32)
s prižigom barvne LED kontrolne lučke (rdeča, zelena, modra in rumena).

JA-111I

 oraba pri prižgani kontrolni lučki: maks. 4mA
P
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 62 × 36 × 27 mm

Dodatki
BUS modul – izolator pred kratkim stikom
BUS izolator JA-110T je namenjen za ločitev in zaščito nezaščitenih delov napeljave
glavnega voda. El. napajanje je iz BUS centrale. Lahko se inštalira v omarico JA-190PL.
Ni adresabilen (v sistemu ne zajema nobene lege).

JA-110T

 apajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
N
Statična poraba: 5 mA
Maksimalna obremenitev spon: 250 mA
Stikalni tok: 300 mA
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Rezervna galvanska ločitev ojačevalnika BUS
JA-120Z je rezervni ojačevalnik BUS voda namenjen le za sistem JABLOTRON 100. Za
montažo ponuja dva galvansko izolirana BUS. Dolžina napeljave kablov je omejena za vsak
terminal na maks. 500 metrov. JA-120Z zavzame v sistemu eno mesto. Plastična omarica
ni sestavni del dobave.

JA-120Z

 stopno napajanje: 230 V/50 Hz, Izhodno napajanje: 13,8 V/2 A
V
Statična poraba iz glavnega voda: 10 mA
Dimenzije: montaža v omarico PLV JA-106K
Nivo zavarovanja: stopnja 2 glede na EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 50131-1, EN 50131-6

Večnamenska montažna omarica
Večnamenska montažna omarica JA-190PL za posamezne module sistema JABLOTRON 100.

JA-190PL

 imenzije: 90 × 90 m
D
IP 40
Odpornost do 250 V
Material ABS
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BUS Razdelilni modul
Razdelilnik JA-110Z-A je namenjen za povezovanje prevodnikov BUS voda v sistemu
JABLOTRON 100. Lahko se inštalira v omarico JA-190PL.

JA-110Z-A

 aksimalna napetost: 42 V AC
M
Maksimalna napetost: 60 V DC
Maksimalni tok: 2 A

BUS Razdelilni modul
Razdelilnik JA-110Z-B je namenjen za povezovanje prevodnikov BUS voda v sistemu
JABLOTRON 100. Lahko se inštalira v omarico JA-190PL.

JA-110Z-B

 aksimalna napetost: 42 V AC
M
Maksimalna napetost: 60 V DC
Maksimalni tok: 2 A

BUS Razdelilni modu
Razdelilnik JA-110Z-C je namenjen za povezovanje prevodnikov BUS voda v sistemu
JABLOTRON 100. Lahko se inštalira v omarico JA-190PL.

JA-110Z-C

 aksimalna napetost: 42 V AC
M
Maksimalna napetost: 60 V DC
Maksimalni tok: 2 A

Inštalacijski kabel za sistem JABLOTRON 100
Inštalacijska žica je namenjena za lažjo inštalacijo. Barve žice so v skladu z barvami spon.
Enostavno vrtljiva v škatli, 300 m, označitev s črno barvo po enem metru.

CC-01

 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) maks. Upor DC prevodnika pri 20 °C 97 Ω/km
1
1 × 2 × 20 AWG (0,8 mm) maks. Upor DC prevodnika pri 20 °C 38 Ω/km

Inštalacijski kabel za sistem JABLOTRON 100
Inštalacijska žica je namenjena za lažjo inštalacijo. Barve žice so v skladu z barvami spon.
Enostavno vrtljiva v škatli, 300 m, označitev s črno barvo po enem metru.

CC-02
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2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) maks. Upor DC prevodnika pri 20 °C 97 Ω/km

BREZŽIČNE NAPRAVE
BUS modul za priključitev brezžičnih naprav
Radijski BUS modul JA-110R je namenjen za priključitev brezžičnih naprav, kot so na primer detektorji, k varnostnem sistemu. Za popolno pokritje zavarovanega prostora se lahko
v sistem inštalirajo do 3 moduli JA-110R. Modul komunicira z BUS vodom do centrale in
se iz le-tega tudi napaja. Modul se lahko izbirno zmontira tudi v centralo. Je adresabilen in
v zavarovalnem sistemu zajema eno mesto.

JA-110R

Napajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V)
Statična poraba: 25 mA
Delovna frekvence: 868 MHz
Dimenzije: 40 × 150 × 23 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Brezžični modul dostopa z RFID
Trådløst betjeningspanel med kortleser

JA-152E

JA-152E je dvosmerni modul dostopa z RFID čitalnikom za upravljanje varnostnega sistema.
Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno, je lahko opremljen z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje zavarovalnega sistema s pomočjo segmentov.
Implementirana funkcija inteligentnega radijskega aktiviranja z vstopom Smart Radio Wakeup (SRW) omogoča samodejni konec načina spanje v zavarovanem sistemu med zakasnitvijo prihoda. Modul napajajo alkalne baterije. Modul je adresabilen in v varnostnem sistemu
zajema eno mesto.
 apajanje: 2× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 1 leto
Delovna frekvenca: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz
Komunikacijski doseg: do 200 metrov
Dimenzije: 102 × 76 × 33 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Brezžični modul dostopa s tipkovnico in z RFID
JA-153E je dvosmerni komunikacijsko brezžični modul dostopa s tipkovnico in z RFID
čitalnikom za upravljanje zavarovalnega sistema. Vsebuje en upravljalni segment in če
je potrebno, je lahko opremljen z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča
upravljanje zavarovalnega sistema s pomočjo segmentov. Implementirana funkcija inteligentnega radijskega aktiviranja z vstopom Smart Radio Wake-up (SRW) omogoča samodejni konec načina spanje zavarovanega sistema med zakasnitvijo prihoda. Modul napajajo
alkalne baterije. Modul je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-153E

 apajanje: 2× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 1 leto
Delovna frekvenca: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz
Komunikacijski doseg: do 200 metrov
Dimenzije: 102 × 98 × 33 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
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Brezžični modul dostopa z zaslonom, s tipkovnico in z RFID
JA-154E je dvosmerni komunikacijsko brezžični modul dostopa z LCD zaslonom, s tipkovnico in z RFID čitalnikom za upravljanje zavarovalnega sistema. Vsebuje en upravljalni
segment in je lahko skupno opremljen z do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje zavarovalnega sistema s pomočjo segmentov. Implementirana funkcija
inteligentnega radijskega aktiviranja z vstopom Smart Radio Wake-up (SRW) omogoča
samodejni konec načina spanje v zavarovanem sistemu med zakasnitvijo prihoda. Modul
napajajo alkalne baterije. Modul je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-154E

 apajanje: 4× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 1 leto
Delovna frekvenca: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz
Komunikacijski doseg: do 200 metrov
Dimenzije: 102 × 151 × 33 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220

Upravljalni segment modulov dostopa

JA-192E

JA-192E je upravljalni segment za module dostopa JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E,
JA-153E in JA-154E. Uporabniku omogoča enostavno upravljanje funkcije zavarovalnega
sistema:
– skupni segment
– upravljanje odseka (zavarovanje, delno zavarovanje, odvarovanje)
– upravljanje izhodov PG (PG ON – vključen in PG OFF – izključen)
– klic v sili (panika, opozorilo na zdravstveno stanje in drugo)
– prikazovanje stanja sistema
 apajanje: preko modula dostopa
N
Statična poraba: 0,5 mA
Dimenzije: 102 × 15 × 33 mm
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: –10 do +40 °C

Napajalni adapter 12 V/0,5 A
Ta napajalnik je namenjen za napajanje brezžičnih tipkovnic, po potrebi za napajanje drugih
12V naprav. Dimenzije napajalnika omogočajo namestitev le-tega v standardno elektroinštalacijsko omarico pod omet (KU-68). Spodnji deli zgoraj navedenih izdelkov Jablotron so
pripravljeni za montažo na te standardizirane elektroinštalacijske omarice. Napajalnik se
lahko namesti tudi v omarice z napeljavami, kjer se lahko pritrdi s pomočjo dveh vijakov M3.

DE06-12
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 apajalna napetost: 100 ~ 240 V/50 Hz
N
Izhodna napetost: 12 V DC (± 2 %)
Izhodni tok: 500 mA (maks. 1 000 mA za obdobje manj kot 5 min.)
Zaščita proti kratkemu stiku in temperaturni preobremenitvi: da
Dimenzije: 50 × 48 × 25 mm
Okolje glede na ČSN EN 50131-1: II., splošno notranje
Razpon delovnih temperatur: -10°C do 40°C
Izpolnjuje norme: EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2, 3-3, 6-1, 6-3, EN 55022

Brezžični detektorji
Brezžični detektorji gibanja in kombinirani detektorji

Brezžični PIR detektor gibanja

JA-180P

Detektor gibanja JA-180P ugotavlja gibanje oseb znotraj poslopja. Reakcija na ugotovljeno
gibanje je lahko takojšnja ali pa zapoznela. Vgrajen tamper (proti sabotažno stikalo) kontakt
varuje sistem pred nepooblaščenim posegom. Detektor izvaja periodičen samodejni test
in se redno javlja sistemu, da ima lahko sistem tako nad njim popoln nadzor. Detektorske
značilnosti se lahko optimizirajo z uporabo menjalnih leč za zaščito dolgih hodnikov, za
izključitev vklopa alarma zaradi domače živali ali varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za
hodnik, JS-7910 za živali ali JS-7901 za zaveso). JA-180P ima tudi žični vstop v katerega
se lahko priključi nov detektor, na primer magnetni detektor odpiranja vrat. Detektor je
adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.
 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterij: ca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo)
Dimenzije: 60 × 110 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje

Brezžični PIR detektor gibanja

JA-150P

JA-150P je detektor gibanja PIR namenjen za zaščito notranjih prostorov. Ugotavlja gibanje
oseb v prostoru. Značilnosti detekcije se lahko optimizirajo s pomočjo menjalnih leč za
varovanje dolgih hodnikov, za omejitev vklopa alarma zaradi gibanja domače živali ali
varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za hodnik, JS-7910 za živali ali JS-7901 za zaveso).
Stopnja odpornosti za lažne alarme se lahko nastavi na dveh nivojih. Detektor napajajo
dve alkalni bateriji. Ima implementirano funkcijo SMART WATCH za potrjevanje alarmov
in posledično daljšo življenjsko dobo baterije. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema
eno mesto.
 apajanje: 2× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 2 leti
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo)
Dimenzije: 60 × 97 × 52 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
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Brezžični PIR detektor gibanja s kamero

JA-160PC

Brezžični detektor je namenjen za prostorsko detekcijo gibanj oseb v notranjosti stavb in
za vizualno potrditev alarma. Pri zaznavi gibanja v zavarovanem sistemu naredi kamera
detektorja barvni posnetek. Vsak posnetek je narejen v dvojni ločljivosti: prva z nizko ločljivostjo (LQ = 320 × 240 točk), drug z visoko ločljivostjo (HQ = 640 × 480 točk).
Fotoaparat je opremljen z bliskavico za posnetke v temi. Posnetki se shranjujejo v interni
spomin detektorja (notranja kartica SD) in se nato prenesejo z radijskim signalom v centralo, od koder pa se lahko pošljejo na zunanje strežnike, VNC in uporabniku.
Detektor lahko naredi posnetek tudi na zahtevo, npr. za potrditev požarnega alarma. Le-to
je mogoče z aktiviranjem PG izhodov ali z zahtevo iz Web self servisa Moj JABLOTRON.
Detektor ponuja možnost pošiljanje posnetkov tudi iz zaklenjene sekcije. Shranjeno torej še
preden bo prišlo do zagona alarma, npr. med zakasnitvijo vstopa.
Posnetki se lahko prikažejo s programsko opremo F-Link, ki je namenjena za montažne
partnerje, J-Link za končne uporabnike ali v Web self servisa Moj JABLOTRON.
Nivo imunitete določa odpornost proti neželenim alarmom. „Standard“ kombinira osnovno
odpornost s hitro reakcijo. Nivo „Povečana“ omogoča večjo odpornost, vendar pa detektor
reagira počasneje.
 apajanje: 2× AA alkalna baterija 1,5 V (LR6)
N
Običajna življenjska doba baterij: 2 leti
(z enim slikanjem dnevno pod dobrimi svetlobnimi pogoji)
Delovna frekvence: 868 MHz
Kot detekcije/dolžina detekcije: 50°/12 m (s standardno lečo)
Spominska kartica: microSD
Odobrene zmogljivosti: 1 GB do 2 TB
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 110 × 60 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 300 220

Brezžični detektor gibanja in razbitega stekla
JA-180PB je kombinacija detektorja gibanja JA-180P PIR in detektorja razbitega stekla v
eni napravi. Vsak detektor komunicira s centralo kot samostojna naprava. Dvojni detektor
razbitja stekla reagira na tlačni val s posledično analizo zvoka razbijanja stekla, da je tako
zagotovljena visoka odpornost proti lažnim alarmom. Značilnosti detekcije se lahko optimizirajo s pomočjo menjalnih leč za varovanje dolgih hodnikov, za omejitev vklopa alarma
zaradi gibanja domače živali ali varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za hodnik, JS-7910
za živali ali JS-7901 za zaveso). Detektor je adresabilen in v sistemu zajema dve mesti.

JA-180PB
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 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V – PIR in 1× litijeva baterija 1/2 AA 3,6 V – GBS
N
Običajna življenjska doba baterije: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo), 9 m – GBS
Dimenzije: 60 × 110 × 55 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1,
EN 50131-5-3
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje

Brezžični PIR detektor gibanja oseb
JA-185P je mali brezžični detektor PIR primeren za zaščito manjših prostorov ali notranjosti osebnih avtomobilov. Namenjen je za inštalacijo na steno ali na strop. Za zaščito pred
lažnim alarmom uporablja digitalno obdelavo signala. Detektor je adresabilen in v sistemu
zajema eno mesto.

JA-185P

 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 100 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 360°/5 m
Dimenzije: 46 × 88 × 27 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje

Brezžični dvoconski PIR detektor
Detektor je namenjen za detekcijo gibanja oseb v notranjih prostorih poslopij. Detekcija
v dveh conah omogoča visoko zaščito pred lažnimi alarmi, ki jih povzroči npr. gibanje
domače živali. Z baterijami napajan detektor komunicira z radijskim protokolom Jablotron.
Običajna inštalacijska višina je 120 cm nad tlemi. Detektor ima dve detektorski coni, od
katerih vsaka pokriva kot 120° z dolžino posnetka 12 m. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-186P

 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije / dolžina posnetka: 110°/12 m (z osnovno lečo)
Dimenzije: 60 × 180 × 55 mm
Izpolnjuje norme EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje

Brezžični kombinirani detektor PIR + MW

JA-180W

Detektor je namenjen za detekcijo gibanja oseb v notranjih prostorih poslopij. Zahvaljujoč povezavi detekcije gibanja in mikrovalovne detekcije je senzor močno odporen proti
lažnemu alarmu. Takoj, ko detektor PIR ugotovi gibanje, se aktivira mikrovalovni detektor,
da potrdi gibanje osebe. Šele, ko se iz MW detektorja pošlje potrdilen signal, pošlje senzor
poročilo o alarmu centrale. Značilnosti detekcije se lahko optimizirajo s pomočjo menjalnih
leč za varovanje dolgih hodnikov, za omejitev vklopa alarma zaradi gibanja domače živali
ali varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za hodnik, JS-7910 za živali ali JS-7901 za zaveso). Detektor je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.
 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo)
Dimenzije: 60 × 110 × 55 mm
Dodatne leče: za hodnik, za zaveso, za živali
Detektorsko pokritje/delovna frekvenca MW: 0,5 do 20 m/9,35 GHz
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3
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Brezžični zunanji detektorji

Brezžični zunanji detektor gibanja
Detektor JA-188P zagotavlja stabilno in natančno detekcijo gibanja v zunanjem okolju.
Zunanji PIR detektor je zasnovan na tehnologiji dvoconskega detektorja gibanja družbe
Optex. Detektorski razpon se lahko nastavi od 1,4 do 12 m z zornim kotom 85°. Detektor
JA-188P je popolnoma brezžičen in kompatibilen s sistemom JABLOTRON 100 od podjetja Jablotron. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-188P

 apajanje: 3× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterije: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: PIR 85°/12 m, 94 segmentov
Hitrost gibanja objekta: 0,3 do 1,5 m/s
Višina inštalacije: 2,5 do 3,0 m
Obratovalna temperatura: -20 do 60 °C
Dimenzije: 99 × 205 × 266 mm

Brezžični zunanji dvoconski detektor gibanja – zavesa
Detektor JA-187P je namenjen za ugotavljanje detekcije gibanja zunanjega prostora zaradi
gibanja oseb. Gre za dvoconski zunanji detektor od podjetja Optex z zornim kotom 5°.
Je zelo primeren za varovanje ozkih prostorov. Detektor napaja litijeva baterija. Opremljen
je s tremi tamper kontakti (sprednji na detektorskem delu in zadnji na oddajnem delu), ki
takoj sporočijo vsak poizkus odpiranja pokrova detektorja ali njegovo nasilno demontažo iz
stene. Detektor ima lahko tako aktivirano detekcijo prekrivanja. Detektor opozarja na svoje
trenutno stanje preko kontrolnega prenosa v sistem.

JA-187P

 apajanje: 1x litijeva baterija tipa LS(T)14500 (AA 3,6 V 2 Ah)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Kot detekcije/dolžina detekcije: 5°/2 m ali 5 m
Inštalacijska višina: 0,8 do 1,2 m
Obratovalna temperatura: -20 do 60 °C
Dimenzije: vir 34 × 154 × 43 mm, senzor 34 × 154 × 43 mm

Brezžična infra-rdeča bariera
Detektor JA-180IR je namenjen za detekcijo prekinitve infrardečih žarkov zaradi vstopa
oseb, ki hodijo med oddajnikom in prejemnikom. Detektor je sestavljen iz senzorja Optex
in oddajnika Jablotron ter ga napajajo 4 litijeve baterije. Detektor sporoča centrali poleg
motenja žarkov tudi sabotažo in v sistem redno javlja svoje stanje (samodejni test). Bariera
je adresabilna in v sistemu zajema 2 mesti.

JA-180IR
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Napajanje: 4× litijeve baterije tipa LSH20 (3,6 V 13 Ah)
Običajna življenjska doba baterije: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Inštalacijska višina: 0,7 - 1 m, 60 m razdalja med enotama
Obratovalna temperatura: -20 do 60 °C
Dimenzije: 88 × 217 × 162,5 mm

Brezžični parametrični detektorji

Brezžični detektor razbitja stekla
Detektor razbijanja stekla ugotavlja razbijanje steklenih polnil oken in vrat v prostoru, kjer je inštaliran. Detektor uporablja analizo spremembe pritiska zraka v prostoru v kombinaciji z detekcijo
značilnega zvoka razbijanja stekla. Zaradi boljše zaščite proti lažnim alarmom uporablja digitalno
analizo signala. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-180B

N
 apajanje: 1× litijeva baterije tipa CR 14505 (AA 3,6 V)
O
 bičajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
D
 elovna frekvence: 868 MHz
K
 omunikacijski doseg. ca 100 m (v odprtem prostoru)
D
 etektorska razdalja odkrivanja: 9 m
D
 imenzije: 30 × 110 × 27 mm
N
 ivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Miniaturni brezžični detektor razbitja stekla
Mali detektor razbitja stekla ugotavlja razbijanje steklenih polnil oken in vrat prostora, kjer
je inštaliran. Detektor uporablja analizo spremembe pritiska zraka v prostoru v kombinaciji
z detekcijo značilnega zvoka razbijanja stekla. Zaradi zaščite proti lažnim alarmom uporablja tudi digitalno obdelavo zvoka. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-185B

 apajanje: 1× litijeva baterije tipa CR 14505 (AA 3,6 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 100 m (v odprtem prostoru)
Detektorska razdalja: 9 m
Dimenzije: 46 × 88 × 22 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Brezžični magnetni detektor, mini
Detektor JA-151M je namenjen za detekcijo odpiranja oken ali vrat. Ima edinstveno majhne mere. Primeren je za bivalne in komercialne prostore. Napaja ga litijeva baterija tipa
CR2032. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-151M

 apajanje: 1× litijeva baterija CR2032 (3 V, 220 mAh)
N
Običajna življenjska doba baterija: cca 2 leti pri maks. 100 aktiviranjih dnevno
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg: do 200 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije detektorja: 26 × 55 × 16 mm
Dimenzije magneta: 16 × 55 × 16 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Okolje glede na EN 50131-1: II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Brezžični magnetni detektor
Detektor JA-150M je namenjen za detekcijo odpiranja vrat ali oken. Detektor se odziva na
oddaljenost magneta. Je sposoben, da v primeru vstopa neželene osebe zažene alarm
takoj ali pa z nastavljivo zakasnitvijo. Nadzoruje nepooblaščene posege kot je odpiranje
pokrova ali nasilno iztrganje iz stene. Na njegove vhodne spone se lahko priključi alternativni žični detektor odpiranja. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-150M

 apajanje: 1× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 2 leti
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 300 m (v odprtem prostoru)
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 100 × 40 × 24 mm
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Brezžični magnetni detektor
Detektor JA-183M ponuja lastnosti vratnega detektorja v simpatično majhnem dizajnu. Detektor je namenjen za detekcijo odpiranja vrat ali oken. Odziva se na oddaljenost magneta.
Je sposoben, da v primeru vstopa neželene osebe zažene alarm takoj ali pa z nastavljivo
zakasnitvijo. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-183M

 apajanje: 1× litijeva baterija CR123A (3 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg cca. 300 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije: 31 × 75 × 23 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Brezžični magnetni detektor
Namenjen je za detekcijo odpiranja vrat ali oken. Detektor odpiranja vrat reagira na oddaljenost magneta od detektorja. Je sposoben, da v primeru vstopa neželene osebe zažene alarm takoj ali pa z nastavljivo zakasnitvijo. Nadzoruje nepooblaščene posege kot je
odpiranje pokrova ali nasilno iztrganje iz stene. Na njegove vhodne spone se lahko priključi
alternativni žični detektor odpiranja. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-181M

 apajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V
N
Običajna življenjska doba baterij: cca. 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg cca. 300 m (v odprtem prostoru)
Vhod za zunanje detektorje: IN2 in TMP = NC zanka, IN1 = NC
ali izravnana zanka (1k Ω rezistor)
Dimenzije: 30 × 110 × 27 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Nevidni brezžični detektor odpiranja
Detektor JA-182M je namenjen za detekcijo odpiranja oken (ali vrat). „Nevidni“ magnetni
detektor se inštalira v plastične okenske ali vratne okvirje in je zaradi tega popolnoma skrit.
Detektor je primeren za večino industrijsko proizvedenih oken. Nekateri tipi kovinskih okvirjev so že neposredno pripravljeni za inštalacijo tega detektorja. Je adresabilen
in v sistemu zajema eno mesto.

JA-182M
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 apajanje: 2× litijeva baterije tipa CR2354 (3 V)
N
Običajna življenjska doba baterije: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 200 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije: 25 × 192 × 9 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Brezžični detektor sunka ali naklona
Detektor ima dva načina dejavnosti. Način detekcije sunkov (vibriranje) vrat, oken, lažjih
prečnikov ipd. opozarja na poizkus grobe sile. Način detekcije naklona pa lahko opozarja
na neželeno rokovanje z dragim predmetom. Detektor uporablja polprevodni triosni akcelerometer z digitalnim izhodom. Digitalna obdelava signalov zagotavlja veliko odpornost
proti lažnim alarmom. Detektor se napaja iz baterije in v sistemu zajema eno mesto.
 apajanje: litijeva baterija tip CR-123A, 3 V 1 400 mAh
N
Detektorski naklon (glede na nastavitev): 10° - 45°
Običajna življenjska doba baterije: cca 2 leti
(za maks. 20 aktiviranj dnevno in pri vključenem varčnem načinu)
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg: cca 300 m (neposredna vidljivost)
Dimenzije: 75 × 31 × 26 mm
Okolje glede na ČSN EN 50131-1: II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-2-8
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

JA-182SH

Brezžični detektorji nevarnosti

Brezžični kombiniran detektor dima in temperature
Kombiniran optični detektor dima in povečane temperature JA-150ST ugotavlja požar v bivalnih ali poslovnih poslopjih. Omogoča nastavitev detekcije: dima in povečane temperature,
dima ali povečane temperature, le dima ali le povečane temperature. Ima funkcijo spomina
alarma, ko LED kontrolna lučka gori tudi, ko je že konec alarmnega stanja. Detektor napajajo
alkalne baterije. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-150ST

 apajanje: 3× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Običajna življenjska doba baterij: 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Detekcija požara: optična in temperaturna
Občutljivost detektorja dima: m = 0,11/0,13 dB/m glede na EN 54-7
Detekcija temperatur: razred A2 EN-54-5
Alarmna temperatura: 60 do 70 °C
Dimenzije: premer 126 mm, višina 50 mm
Obratovalna temperatura: -10 do 80 °C

Samostojen kombiniran detektor dima in temperatur z radijskim prenosom

JA-63S-100

Samostojen kombiniran detektor dima in temperatur z radijskim prenosom JA-63S-100
ugotavlja požar v bivalnih ali poslovnih poslopjih. Poleg optičnega indikatorja alarma vsebuje tudi sireno in testno tipko. Omogoča nastavitev detekcije: dima in povečane temperature, dima ali povečane temperature, le dima ali le povečane temperature. Ima funkcijo
optične indikacije spomina alarma. Detektor napajajo alkalne baterije. Je adresabilen in
v sistemu zajema eno mesto.
 l. napajanje: alkalna baterija 1,5 V AA
E
Običajna življenjska doba baterij: cca 2 leti
Delovna frekvence: 868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Doseg: 100 m (v odprtem prostoru)
Detekcija dima: optična razpršitev svetlobe
Občutljivost detektorja dima: m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m glede na ČSN EN 14 604
Detekcija temperatur: razred A2 glede na ČSN EN 54-5
Alarmna temperatura: 60 °C do 70 °C
Dimenzije: premer 126 mm, višina 65 mm
Obseg obratovalnih temperatur: -10 do 70 °C
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Brezžični temperaturni senzor
JA-151TH je brezžični temperaturni senzor za merjenje trenutne temperature. Izmerjeni
podatki se razpošljejo preko centrale v portal Cloud Jablotron. Iz portala se lahko potem
preko SMS ali e-pošte pošiljajo poročila v primeru padca / presežka od uporabnika nastavljenih temperatur.

JA-151TH

 apajanje: 1× litijeva baterija CR2032 (3 V, 220 mAh)
N
Običajna življenjska doba baterije: 2-3 leta pri temperaturi 20 °C
Dimenzije: 26 × 55 × 16 mm
Natančnost merjene temperature: ± 0,5 °C
Ločljivost merjene temperature: 0,125 °C
Obseg obratovalnih temperatur: -20 do 60 °C
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. ca 300 m (v odprtem prostoru)
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022

Brezžični termostat
Zbiralni termostat TP-150 je namenjen za nastavitev in merjenje temperature. TP-155 je
programirana sobni termostat s tedenskim grelnim programom. Termostat je namenjen
za udobno in hkrati varčno reguliranje temperature v poslopjih. Temperatura se nastavlja
z vrtljivim koleščkom. Upravljanje se lahko zaklene proti nezaželeni manipulaciji. Poleg
ohranitve nastavljene temperature, lahko termostat varuje tudi proti mrazu.

TP-150
TP-155

 apajanje: 2× alkalna baterija AA 1,5 V
N
Življenjska doba baterij: cca 1 leto
Regulacijski obseg: 6 °C do 40 °C
Natančnost reguliranja temperature: nastavljiva v korakih ±0,1; ±0,2 a ±0,5 °C
Alarm zaradi mraza (Panika) se oddaja pri padcu temperature pod: -9 °C do 20 °C
(glede na nastavitev)
Požarni alarm začne oddajati, če se preseže temperatura: 30 °C do 70 °C
(glede na nastavitev)
Komunikacijsko omrežje: 868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Komunikacijski doseg: cca 100 m (neposredna vidljivost)
Delovna temperatura: -10 °C do 70 °C (brez kondenzacije)
Dimenzije: 65 × 88 × 20 mm

Brezžični detektor uhajanja plina
Detektor uhajanja plina JA-180G reagira na gorljive pline in hlape (zemeljski plin, metan,
propan, butan, acetilen ipd.). V primeru aktiviranja pošlje na centralo požarni alarmni
signal in alarm zažene s pomočjo vgrajene sirene. Njegov relejski alarmni izhod se lahko
uporablja na primer za zapiranje dovoda plina s primernim električnim plinskim zapiralom.
Detektor redno izvaja samodejni test. Je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.

JA-180G
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 apajanje: 230 V, 50 Hz, 2 W
N
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 200 m (v odprtem prostoru)
Detekcija plina: katalitično izgorevanje na vročem platinastem vlaknu
Pokritje: 50 m3
Občutljivost: nastavljiva, 10 ali 20 % LEL
Relejski izhod: breznapetostno relejsko kontaktno stikalo maks. 5 A/230 V st
Zvočna signalizacija: 94 dB/0,3 m
Dimenzije: 73 × 100 × 39 mm
Izpolnjuje norme: EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

Brezžične sirene
Brezžična sirena, notranja
Brezžična notranja sirena JA-150A je namenjena za ozvočenje alarma, signalizacijo zakasnitev prihoda in odhoda ter za druga aktiviranja zavarovalnega sistema. Opremljena je
s tipko programiranimi funkcijami. Je adresabilna in v sistemu zajema eno mesto.
 apajanje: 230 V, 50 Hz
N
Delovna frekvenca: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz
Rezervna baterija: 3,6 V NiCD do 170 mAh za obdobje 24 ur
Maksimalni čas za polnjenje baterije: 72 ur., 10 mA
Maksimalna statična poraba: 0,3 W pri 230 V AC
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Okolje glede na EN 50131-1: II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C
Dimenzije: 90 × 90 × 34 mm

JA-150A

Brezžična sirena, zunanja
Rezervna brezžična zunanja sirena JA-151A je namenjena za signalizacijo alarmov, aktiviranje sistema ali vklopa in izklopa izhodov PG v zavarovalnem sistemu. Ima vgrajeno vodno
tehtnico za natančno ter enostavno namestitev pri inštalaciji. Je adresabilen in v sistemu
zajema eno mesto.
 apetost: 12 V DC adapter
N
Delovna frekvenca: dvosmerni protokol Jablotron 868 MHz
Rezervna baterija: 4,8 V NiCD do 1800 mAh za obdobje 24 ur
Čas za polnjenje baterije: maks. 72 ur
Maksimalna statična poraba: 50 mA iz enakosmernega adapterja
Nivo zavarovanja: stopnja 2, N 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Okolje glede na EN 50131-1: 1V. zunanje, zaščita IP 45
Obratovalna temperatura: -20 do 60 °C
Dimenzije: 200 × 300 × 70 mm

JA-151A

Daljinska upravljanja
Dvosmerni daljinski upravljalnik, 4-tipkovni

JA-154J

JA-154J je dvosmerni povezovalni daljinski upravljalnik sistema JABLOTRON 100. Omogoča daljinsko upravljanje varnostnega sistema, priklic alarma v sili in upravljanje aparatov.
Upravljalnik deluje kot dva segmenta tipkovnice vrste JABLOTRON 100. Opremljen je z
optično in akustično signalizacijo stanja upravljanih segmentov. Izvedbo poslanega ukaza
tako upravljalnik vizualno in akustični potrdi glede na informacije, ki jih pošlje centrala.
Kontrolira in prikazuje stanje svoje baterije.
 apajanje: litijeva baterija tip CR 2032 3,0 V
N
Običajna življenjska doba baterije: 2 leti (10 aktiviranj/dan)
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg: cca 30 m (neposredna vidljivost)
Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 °C do 40 °C
Dimenzije: 36 × 72 × 15 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2 glede na EN 50131-1
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
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Brezžični upravljalnik

JA-186JK

JA-186JW

Brezžični upravljalnik JA-186JK (JA-186JW) je namenjen za daljinsko zavarovanje/odvarovanje sistema, aktiviranje panik alarmov in upravljanje drugih naprav. Na razpolago je tudi
2-tipkovna verzija. Uporabnik lahko prav tako neodvisno upravlja druge naprave kot so npr.
garažna vrata ali način delnega zavarovanja centrale. Ključek ima koristno funkcijo blokade
tipk. Na enostaven način se lahko tipka na upravljalniku zablokira, da ne reagira na pritisk.
S pritiskom dveh tipk naenkrat prikliče panik alarm.
 apajanje: 1× alkalna baterija tip L1016 (6 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 2 leti
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 30 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije: 52 × 18 × 12 mm
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

Brezžični upravljalnik
Daljinski upravljalnik JA-182J je namenjen za daljinsko zavarovanje/odvarovanje sistema,
aktiviranje panik alarmov in upravljanje drugih naprav. Ključek ima vgrajeno praktično
funkcijo „otroška ključavnica“, ki preprečuje neželeno aktiviranje oddajanja ukaza. Če je
funkcija vključena, je nujno potrebno za aktiviranje pritisniti tipko in to 2× do 1 sekunde.
Z dvojnim pritiskom se lahko aktivira panik alarm.

JA-182J

 apajanje: 3× litijeva baterija CR2032 (3 V, 220 mAh)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 2 leti
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 30 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije: 62 × 28 × 13 mm
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50131-3, EN 50130-4, EN 60950-1

Brezžična stenska tipka
Tipka JA-188J je namenjena za brezžično aktiviranje panik ali alarma v sili. Uporablja
se tudi kot daljinski upravljalnik za zavarovanje/odvarovanje zavarovalnega sistema ali
daljinskega upravljanja drugih naprav. Vsebuje tamper kontakt in nadzoruje stanje prazne
baterije. Reakcija sistema na pritisk tipke je izbirna. Osnovna reakcija je panik alarm ali
zavarovanje/odvarovanje sistema (izbirno). Druge reakcije na pritisk tipke se lahko nastavijo
v servisnem načinu centrale.

JA-188J

 apajanje: 1× alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 300 m (v odprtem prostoru)
Dimenzije: 80 × 80 × 29 mm
Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3

Brezžična tipka
Tipka JA-189J se uporablja predvsem kot vratni zvonec. Lahko pa se v centralo nauči tudi
kot panik tipka ali za upravljanje izhodov PG.

JA-189J
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 apajanje: 1× alkalna baterija tipa L1016 (6 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 2 leti
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 50 m (v odprtem prostoru)
Okolje: zunanja zaščita
Stopnja zaščite: IP 41
Dimenzije: 80 × 28 × 15 mm
Izpolnjuje norme: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950
Obratovalna temperatura: -25 do 50 °C

Brezžična prenosna aktivacijska tipka
Tipka v sili JA-187J lahko na daljavo aktivira alarm v sili ali pa je na razpolago za različne
naprave. Namenjena je predvsem za priklic pomoči – kot osebno tipka v sili. Tipka se lahko
nosi na roki kot ročna ura ali pa okrog vratu na vrvici. Napaja se z baterijo.

JA-187J

 apajanje: 1× litijeva baterije tipa CR2032 (3 V)
N
Običajna življenjska doba baterij: cca 3 leta
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg. cca 50 m (v odprtem prostoru)
Okolje: zunanje zaščiteno
Zaščita IP 44
Obratovalna temperatura: -25 do 50 °C

Oddajnik za v vozilo
Ta modul je namenjen za inštalacijo v avtomobilu za upravljanje različnih naprav (na primer za odpiranje garažnih vrat, zapornic na parkiriščih ipd.). Napaja se z 12 V ali 24 V iz
avtomobila. Lahko se uporablja tudi za prenos alarma iz avtomobila v domač zavarovalni
sistem.

JA-185J

 apajanje: 12 - 24 V DC ± 30 %
N
Delovna frekvence: 868 MHz
Komunikacijski doseg: 50 m (v odprtem prostoru)
Poraba: 0/20 mA (le v primeru aktiviranja)
Dimenzije: 84 × 53 × 25 mm

Brezdotična kartica dostopa RFID za sistem JABLOTRON 100
Kartica dostopa RFID za sistem JABLOTRON 100.

JA-190J

 25 kHz
1
Edinstvena koda Jablotron

Brezdotični RFID obesek za sistem Jablotron 100
Čip dostopa za sistem JABLOTRON 100 v obliki obeska za ključe.

JA-191J

 25 kHz
1
Edinstvena koda Jablotron

USB čitalnik RFID za PC
Čitalnik RFID kartic in čipov za enostavno integracijo elementov dostopa JA-190J
in JA-191J v sistem JABLOTRON 100 s pomočjo programske opreme F-Link.

JA-190T

RFID čitalnik z USB priključkom
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Izhodni moduli
Brezžični energetski modul izhodov PG
Brezžični energetski modul JA-150N (16 A/250 V AC) kopira stanje izbranega izhoda
PG (PG 1 do PG 32). Konkretni izhod PG je naslovljen na modul s pomočjo DIP stikal.
Ta modul v sistemu JABLOTRON 100 na zaseda nobene lege.

JA-150N

 apajanje: 0,5 W pri 230 V st
N
1 izhod PG: 3× izhodne spone (C, NO, NC)
Obremenitev izhodnega releja: maks. 16 A/250 V AC
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

Brezžični signalni modul izhodov PG
Brezžični signalni modul JA-151N (2 A/60 V) kopira stanje izbranega izhoda PG
(PG 1 do PG 32). Konkretni izhod PG je naslovljen na modul s pomočjo DIP stikal.
Ta modul v sistemu JABLOTRON 100 na zaseda nobene lege.

JA-151N

 apajanje: 12 - 24 V ss
N
Obremenitev izhodnega releja: maks. 2 A/60 V
1 izhod PG: 3× izhodne spone C, NO, NC
Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II. splošno notranje
Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C

PROGRAMSKA OPREMA
F-Link
Programska oprema F-Link je orodje za profesionalno programiranje sistema
JABLOTRON 100. Omogoča izvedbo kompletne inštalacije in programiranje lastnosti
sistema kot so:
– nastavitev sekcij
– dodelitev naprav v odsek in notranja nastavitev le-teh
– urejanje za uporabnike
– nastavitev globalnih parametrov centrale
– programiranje PG izhodov
– nastavitev koledarjev
– urejanje VNC nastavitev
Programska oprema F-Link omogoča tudi nadgradnjo firmwara ključnih komponent sistema. Za bolj udobno montažo je za tehnike pripravljena funkcija diagnostika sistema. Le-ta
ponuja popoln pregled inštalacije (aktivni detektor, okvare ipd.), kot tudi podrobne tehnične
informacije (izguba napetosti na glavnem vodu, moči signalov v brezžična obrobja, moč
GSM signala ipd.). S pomočjo F-Linka lahko tehnik pregleduje zgodovino vseh dogodkov zabeleženih v spominu. To funkcijo podpira napredno filtriranje in enostavno iskanje
dogodkov v zgodovini.
K centrali se priključi računalnik z F-Linkom: lahko s standardnim USB-B kablom ali pa na
daljavo preko spleta.
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J-Link
Programska oprema J-Link je namenjena za končne uporabnike sistema JABLOTRON 100.
Uporabnikom omogoča urejanje sistema kot je:
– prikaz zgodovine
– nastavitev uporabniških kod, kartic dostopa in telefonskih številk
– programiranje dogodkov v koledarju
– diagnostika sistema
Centrala in računalnik se lahko priključite ali lokalno s standardnim USB-B kablom ali pa na
daljavo preko spleta.

MOJ JABLOTRON
MOJ JABLOTRON je unikatni spletni vmesnik, ki omogoča on-line oddaljen dostop v sistem
Jablotron. Končnim uporabnikom omogoča nadzirati in upravljati svoj sistem na daljavo iz
poljubnega kraja, uporabniku prijaznem okolju. Inštalaterjem ponuja zelo enostaven in hiter
način kako nadzorovati in spreminjati nastavitev sistema na daljavo. Enake možnosti upravljanja na daljavo ponujajo tudi aplikacije za pametne telefone iPhone, Android ali BlackBerry.
MOJ JABLOTRON omogoča:
– ugotoviti trenutno stanje sistema
– zavarovanje/odvarovanje alarma ali nekaterih njegovih delov
– upravljanje programiranih izhodov
– prikaz dogodkov iz spomina vključno s slikami iz PIR detektorja s kamero
– ugotoviti trenutno temperaturo vključno s posnetki iz grafa in nastavitev opozorila
na presežen temperaturni limit
– poslati opozorilo izbranim imenom preko SMS ali e-pošte
– in še veliko več koristnih funkcij
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