Bezdrátová siréna JA-60A
Siréna JA-60A je určena k montáži venku, má vlastní síťový adaptér
a zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje
bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká a bliká při
poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajištěno a volitelné je též hlasité
potvrzování zajištění a odjištění systému. Siréna hlídá otevření krytu
a případné utržení z montáže. Provádí též pravidelně autotest a hlásí
svůj stav kontrolním přenosem ústředně. K jedné ústředně JA-60 nebo
JA-65 lze použít maximálně jednu sirénu JA-60A.

Přiřazení sirény do systému
V instalačním manuálu ústředny si prostudujte způsob přiřazování
periferií.

přepněte ústřednu do režimu učení

zapněte napájecí adaptér sirény (siréna vyšle přihlašovací
signál)

úspěšné přiřazení do systému potvrdí siréna krátkým
houknutím
Přiřazení sirény je možné též v situaci, kdy je již zapnuto napájení
sirény (např. po resetu ústředny zabezpečovacího systému).
Sirénu lze naučit tak, že v učícím režimu ústředny zadáte
na klávesnici ústředny výrobní číslo sirény (6 cifer) uvedené
v záručním listě (též na štítku v siréně). Ústředna si po zadání čísla
vyžádá učící signál od sirény. Siréna vyšle učící signál pouze
v případě, že nemá spojení s jinou ústřednou (tím je zabráněno
převzetí cizí sirény). Výměna informací mezi ústřednou a sirénou trvá
v takovém případě cca 5 vteřin.
Poznámka: pokud nemá ústředna dobré radiové spojení se sirénou
(velká vzdálenost, rušení a pod.), potom se může stát, že se siréna
do systému nepřiřadí. V takovém případě lze pro zlepšení
komunikace využít přídavnou drátovou anténku typ AN-01. Tu
zapojte do konektoru externí antény a rozpojením propojky odpojte
vnitřní anténku. Přídavnou anténku fixujte na stěnu domu (viz,
nákres v příbalu anténky).

Nastavovací spínače
Pomocí spínačů lze nastavit chování sirény:
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Technické parametry
napájení
zálohovací akumulátor
pracovní kmitočet
pracovní dosah
siréna
doba činnosti sirény
doba blikání
stupeň krytí
stupeň zabezpečení 2
třída prostředí IV.
podmínky provozování

15 V stř. (síťový adaptér SELV)
6V, 1.3Ah (je součástí dodávky)
433,92 MHz
až 100m (přímá viditelnost)
piezo elektrická, 118dB
dle ústředny systému, max. 19 minut
1 hodina
IP40
dle ČSN EN 50131-1
venkovní všeobecné -25 až +60°C
ČTÚ GL 30/R/2000

Funkce sirény
Při poplachu zabezpečovacího systému (kromě tichého poplachu
Panik) houká siréna po dobu poplachu na ústředně, maximálně však
po dobu 19 minut. Blikač bliká ještě 1 hodinu po skončení poplachu,
popřípadě do dalšího zajištění systému.
Na demontáž krytu či utržení sirény reaguje ústředna systému
signalizací „sabotáž A“. Siréna též pravidelně informuje ústřednu o
připravenosti k provozu. Případnou závadu sirény nebo ztrátu spojení
se sirénou zobrazí ústředna indikací „porucha A“. V takovém
případě zkontrolujte napájení sirény.
Signalizaci poplachu bezdrátovou sirénou je možno v ústředně
vypnout (nastavením parametru 38x v programovacím režimu ústředny).
I při vypnuté signalizaci poplachu bude siréna potvrzovat stav systému
dle nastavení spínačů v siréně. Ústředna též dále hlídá stav a přítomnost
sirény.
Siréna nevyžaduje žádnou údržbu, její zálohovací akumulátor je
dobíjen automaticky. Životnost akumulátoru je max. 5 let, po této době
doporučujeme jeho výměnu.

Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tato siréna JA-60A je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000Sb.).
Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Instalace

Upozornění – pokud na ústředně vymažete pozici bezdrátové
sirény (v učícím režimu nebo resetem ústředny), potom přestane
ústředna sledovat stav sirény. Avšak siréna bude dále reagovat
na údaje z ústředny. K vymazání ústředny v siréně dojde až vypnutím
adaptéru a zálohovacího akumulátoru sirény.

Sirénu montujte na místě, které není snadno přístupné. Vyhněte se
montáži v blízkosti okapů, kde v zimních měsících hrozí tvorba ledu.












vyhledejte umístění napájecího adaptéru (musí být uvnitř,
v normálním prostředí)
instalujte přívodní kabel od adaptéru k siréně, adaptér nezapínejte
uvolněte 2 plastové krytky v dolní části sirény (nožem)
vyšroubujte šrouby pod krytkami
opatrně otevřete kryt sirény
nastavte volitelné funkce sirény (viz. popis nastavovacích
spínačů)
přimontujte spodek sirény na vybrané místo (nejprve instalujte
horní vrut, zavěste na něj sirénu a označte pozice spodních vrutů)
provlékněte kabel od adaptéru a dotáhněte vruty (levý spodní vrut
v plastovém lůžku je součástí snímače utržení sirény)
zapojte kabel do svorek označených 15VAC (na polaritě nezáleží)
zapojte přívod zálohovacího akumulátoru (násuvný konektor)
namontujte zpět kryt sirény

Bezdrátová siréna JA-60A

hlasité potvrzení zajišťování a odjišťování systému
poloha 1 – siréna nepotvrzuje zajištění a odjištění
poloha ON – siréna 1x houkne při zajištění, 2x při odjištění a 3x
při odjištění s pamětí události na ústředně. Siréna také upozorní
na závadu periferie při zajišťování (dle nastavení parametru 39x
ústředny). Pokud zvolíte hlasité potvrzování, siréna jej provádí bez
ohledu na nastavení volitelných funkcí ústředny.
optická signalizace stavu sirény (systému)
poloha 2 – blikač sirény krátce blikne cca každých 30 sec., pokud
je siréna v pořádku připravena k činnosti.
poloha ON – blikač sirény pravidelně krátce blikne, pouze pokud
je zabezpečovací systém zajištěn.

Pozor, před jakoukoliv manipulací se sirénou musíte vždy nejprve
přepnout zabezpečovací systém do uživatelského nebo programovacího
režimu. Jinak dojde při demontáži k vyvolání poplachu.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody či úrazy způsobené
nesprávným či nevhodným použitím sirény.
Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale
odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné
škodlivé materiály, nevyhazujte do
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
odpadků, ale předejte prodejci nebo
přímo výrobci.
Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz
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