Bezdrôtový PIR detektor JA-89P je určený na vyhodnotenie narušenia
vonkajších priestorov človekom. Konštrukčne je tvorený dvojzónovým
vonkajším detektorom firmy Optex, ktorý je doplnený vysielačom,
kompatibilným so systémom OASiS firmy Jablotron. Optická časť
detektora obsahuje dva snímače PIR, ktoré zabezpečujú dvojzónovú
detekciu s vysokou odolnosťou proti falošným poplachom a malým
živočíchom. Detektor má funkciu Antimasking – ochranu proti zatieneniu
výhľadu a dva sabotážne kontakty (predný a zadný), ktoré okamžite
hlásia otvorenie detektora alebo jeho prípadné odtrhnutie z montážnej
plochy. Detektor pravidelne vykonáva autotest a kontrolným prenosom
do ústredne pravidelne informuje o svojom stave. Výrobok má
inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu.

Obr. 3.: Montáž detektora. štandardná montáž a montáž na stĺpik

Inštalácia detektora

Zapnutie detektora a jeho priradenie do systému

Pri výbere miesta inštalácie detektora je potrebné dodržať nesledujúce
odporúčania:
1. Detektor musí byť namontovaný v kolmej polohe (tak, aby horná
detekčná rovina bola rovnobežná s chránenou oblasťou).
2. Stred detektora musí byť umiestnený vo výške 0,8 m až 1,2 m.
3. Najlepšia detekcia pohybu pred detektorom je pri krížnom narušovaní
(preťatí) obidvoch detekčných oblastí.
4. V chránenej oblasti nesmie byť žiadny pohybujúci sa objekt (napr. kríky,
stromy, atď.), vyhnite sa aj priamemu pôsobeniu silných zdrojov
svetla (odrazov slnka atď.).

Vysielacia jednotka pre bezdrôtovú komunikáciu je umiestnená na
zadnej strane optickej časti detektora. Pred vložením batérií do
vysielacej jednotky si najprv preštudujte návod prijímacej jednotky
(napr. ústredne). Používajte výhradne lítiové batérie typu AA 3,6V.
Správna poloha batérie je vyznačená v držiaku batérie.
Postup priradenia detektora do systému:
1.) Na prijímacej jednotke zapnite režim učenie. Ústredňa musí
obsahovať rádiový modul JA-82R.
2.) Vložte batériu. Detektor odošle učiaci signál, ktorým sa naučí do
prijímacej jednotky (ústredne).
3.) Prepínačom č.2 na vysielacej jednotke nastavte, aká má byť
reakcia systému na zistený pohyb (ON = okamžitá, OFF (2) =
oneskorená). Prepínač č.1 ponechajte v polohe OFF (1) = impulzný
režim.
4.) Detektor opäť zložte.

Poznámka: Ak používate viac kusov detektorov JA-89P, nesmú sa
montovať proti sebe a pri inštalácii sa odporúča minimálna vzdialenosť 1
meter medzi dvoma detektormi.

prepínač 1

ON

STAVOVÁ

konektor pre
zadný sabotážny
kontakt (tamper)

ON

IMPULZNÁ*

1 2

ON

1

Vcc
prepínač 2
ON

Obr. 1.: Správne a nevhodné umiestnenia detektora.
Postup inštalácie:
1. Vyskrutkujte poistnú skrutku, ktorá je umiestnená zospodu vo
vrchnom kryte (1) detektora a zložte kryt (1).
2. Odskrutkujte 2 skrutky, ktoré držia kompletnú optickú časť
detektora a vyberte ju vyklopením dopredu.
3. Vyberte držiak batérií.
4. Zložte striešku zadného krytu (5).
5. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré spájajú zadný kryt (3) s montážnou
podložkou (4).
6. Detektor možno upevniť na rovnú podložku pomocou dvoch otvorov
pre skrutky na montážnej podložke (4), alebo ho možno montovať
na guľatinu pomocou kovových sťahovacích pásikov.
7. Po upevnení montážnej podložky (4) k podkladu zostavte detektor
v obrátenom poradí.
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Obr. 4.: vysielacia jednotka detektora JA-89P

Nastavenie optickej časti detektora

kontrolka

Optická časť detektora obsahuje dva snímače PIR s AND logikou
(musia byť aktivované súčasne). Snímače zisťujú pohyb v priestore v
dvoch rovinách, pričom zorný uhol spodného snímača je nastaviteľný
v širokom rozsahu. Poplach vznikne iba v prípade, že dôjde
k narušeniu obidvoch detekčných rovín (teda oboch snímačov)
súčasne. Nastavovacím prepínačom nad spodným optickým
snímačom nastavte sklon spodnej detekčnej roviny podľa obr. 4.

Upozornenie: Pri montáži sa nedotýkajte snímacích plôch detektora!
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Obr. 2.: 1 - horní kryt, 2 - základní deska detektoru, 3 - zadní kryt,
4 - montážní podložka, 5 - stříška zadního krytu
Obr. 5.: Nastavenie optickej časti detektora
Vonkajší bezdrôtový detektor pohybu JA-89P
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AA 3,6V. Po zatvorení krytu prejde detektor do normálneho
prevádzkového režimu. Otestuje jeho funkčnosť.

Hodnoty z obrázku sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke:

1
2
3
4
5

Poznámka: ak je do detektora vložená slabá batéria, detektor
nebude fungovať a tento stav signalizuje blikanie LED kontrolky. Ak
je batéria úplne vybitá, detektor nereaguje vôbec.

maximálny dosah spodnej detekčnej roviny
stredná hodnota
pozri upozornenie
12 m
10 až 17 m
8,5 m
7 až 12 m
6m
5 až 8,5 m
3,5 m
3 až 6 m
2,5 m
2 až 3,5 m

Možné problémy a ich odstránenie
PROBLÉM

Tab. 1. – Nastavenie optickej časti detektora – max. dosahy

detektor vysiela
narušenie
chránenej
oblasti aj keď sa
zdá, že v
chránenej
oblasti nie je
pohyb

Upozornenie: maximálny dosah spodnej detekčnej roviny sa mení
v závislosti na vonkajších poveternostných podmienkach a môže
kolísať v rozsahu uvedenom v tabuľke. Túto skutočnosť je potrebné
rešpektovať pri nastavení rozsahu chránenej oblasti.

detektor
nevysiela každé
narušenie
priestoru

PRÍČINA

RIEŠENIE

spodná detekčná rovina je
nastavená veľmi ďaleko

zmeňte nastavenie
detekčnej roviny
zmeňte polohu detektora,
odstráňte odrážajúcu
plochu v chránenej
oblasti alebo použite
maskovacie pásiky na
šošovku
odstráňte pohybujúce sa
objekty alebo použite
maskovacie pásiky na
šošovku

detektor je vystavený
priamemu alebo
odrazenému svetlu (slnko,
svetlá automobilov, ...)
pohybujúce sa objekty (kríky,
zavesené prádlo, …)
spodná detekčná rovina je
nastavená príliš blízko k
detektoru
citlivosť detektora je
nastavená na L
úsporný režim detektora

Obr. 6.: Nastavenie optickej časti detektora – max. a stredný dosah
detektor vôbec
nereaguje na
narušenie
priestoru

Zorné pole detektora je 90°. Možno ho natáčať v stupňoch A – G.
Natáčanie sa robí pootočením plastového dielu detektora. Jednotlivé kroky
sú vymedzené. Jednotlivé kroky sú vymedzené. Šošovka detektora je
konštruovaná pre celý rozsah 180° - nemanipulujte so šošovkou.
V originálnom balení detektora sú dodané samolepiace maskovacie
pásiky, ktoré je možné použiť na obmedzenie zorného poľa (maskovanie
problematických miest). Prúžky sa lepia na šošovku z vnútornej strany na
príslušný segment.

nízke napätie batérie
LED dióda nesignalizuje
pohyb
LED dióda signalizuje
pohyb ale ústredňa
nereaguje

zmeňte nastavenie
detekčnej roviny

zvýšte nastavenie
citlivosti
pri testovaní nastavte na
5 sek.
vymeňte batérie
indikácia LED diódou je
vypnutá
ústredňa nie je v dosahu,
zmeňte polohu detektora
alebo použite ext. anténu

Citlivosť detektora sa nastavuje v troch stupňoch prepínačom pod
horným snímačom – polohy sú označené písmenom:
L low
M middle
H hight

nízka citlivosť pre problematické prostredie
stredná citlivosť
vysoká citlivosť detekcie

Ďalšie parametre detektora je možné nastaviť pomocou prepínača:
(tučne označené sú znázornené nastavenia z výroby)
NORM
120s
N.C.
LED OFF
Antimask OFF

TEST
5s
N.O.
LED ON
Antimask ON

Technické parametre
Napájanie
Typická životnosť batérie
Komunikačné pásmo
Komunikačný dosah

Zapnutie LED kontrolky slúži na otestovanie funkcie detektora –
pokrytie chránenej oblasti. Detektor vysiela informácie o narušení
chránenej oblasti na ústredňu vždy – v bežnej prevádzke vypnite, aby
sa šetrila batéria.

Pomocou prepínača č. 1 prepnite detektor do testovacieho režimu,
prepínačom č. 2 a č. 4 odporúčame počas testovania prepnúť do
polohy 5s a LED ON. Detektor zatvorte.
Otestujte správne nastavenie detekčnej vzdialenosti. Overte, či
detektor nereaguje na pohyb mimo chránenú zónu. Rešpektujte
možné kolísanie detekčnej vzdialenosti v závislosti na zmene
teplotných podmienok. Každý pohyb indikuje rozsvietenie LED
a súčasne detektor odosiela informácie na ústredňu.
Po otestovaní správnej funkcie detektora odporúčame vypnúť
signalizačnú LED diódu a nastaviť úsporný režim na 120s.

12 m / 90°, 16 segmentov
0,8 – 1,2 m
0,3 – 1,5 m/s
voliteľné 5 alebo 120 s
iba pri testovaní pokrytia

Pracovné prostredie podľa STN EN 50131-1
stupeň IV.
Rozsah pracovných teplôt
-20°C až +50°C
Stupeň zabezpečenia
podľa Optex
Krytie
IP55
Max. relatívna vlhkosť prostredia
95%
Rozmery, Hmotnosť
186 x 71,3 x 105,5 mm, 500 g
Spĺňa
STN EN 300 220, STN EN 50130-4,
STN EN 55022, STN EN 60950-11
Podmienky prevádzky
TÚSR č. VPR – 34 / 2012

Normálna prevádzka detektora
Informácia o každej aktivácii detektora je odoslaná bezdrôtovo do
ústredne. V prípade otvorenia krytu detektora sa odvysiela na ústredňu
signál sabotáž. Detektor tiež pravidelne každých 9 minút odosiela na
nadradený systém kontrolný signál, ktorým sa monitoruje jeho
prítomnosť a pripravenosť. Pri zapnutej funkcii Antimasking (prepínač
č.5) sa po prekrytí (zatienení) detektora odošle na ústredňu signál
sabotáž (po 3 min od zatienenia šošovky detektora).

Detektor JA-89P vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším
ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z.z.) a smernice
2011/65/EU) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok
vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode
nájdete na stránkach www.jablotron.sk.
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia
zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok
neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho
miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné
odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam
zberných miest je dostupný na príslušných
Obvodných úradoch životného prostredia.

Kontrola stavu batérie a jej výmena
Výrobok monitoruje automaticky stav batérie a ak sa blíži jej vybitie,
informuje o tom ústredňu. Detektor je naďalej plne funkčný. K výmene
batérie by malo dôjsť čo najskôr (max. do 1 týždňa). Batériu vymení
servisný technik v režime Servis. Používajte výhradne lítiové batérie typ
Vonkajší bezdrôtový detektor pohybu JA-89P

lítiová batéria typ LS(T)14500 (3,6V AA)
cca 3 roky (doba spánku 120s)
868,5 MHz
cca 300m (priama viditeľnosť)

Parametre detektora Optex
Záberová charakteristika
Odporúčaná inštalačná výška detektora
Rýchlosť pohybu objektu
Doba spánku senzora
Indikácia aktivácie LED kontrolkou

Skúška pokrytia priestoru
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