JA-80M langaton magneettikytkin
pariston asennuksen ajan. Molemmat tilatiedot saadaan käyttöön, jollei
kansisuojakytkintä pidetä pohjassa pariston asennuksen ajan.

JA-80M on osa Jablotronin Oasis 80 hälytinjärjestelmää. Se on
suunniteltu havaitsemaan oven, ikkunan tms. avaaminen. Lisäksi siinä on
ulkoisen ilmaisimen liitin. Paristotoimisena se keskustelee OASIS
radioprotokollalla.
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Ulkoisen ilmaisimen liittimeen voidaan kytkeä esim johdollinen
magneettikytkin, jolloin useita ovia/ikkunoita voidaan suojata samalla JA80M lähettimellä. Siinä on kaksi sisääntuloa IN ja TMP, joiden
avautuminen GND liittimestä aiheuttaa hälytyksen. Hälytyssisääntulon IN
avautuminen aiheuttaa saman hälytyksen kuin itse ilmaisin.
Hälytyssisääntulon TMP avautuminen aiheuttaa kansisuojahälytyksen.
Hälytyssisääntuloon kytketty johdollinen magneettikytkin voidaan
johdottaa max. 3 metrin johdolla. Käyttämätön hälytyssisääntulo pitää
oikosulkea.
Huom: ilmaisimelta ei voi ottaa jännitesyöttöä johdolliselle ilmaisimelle.

max. 5 mm

Asennus

Asennus tulisi suorittaa vain riittävän päihtyneen ja huikan saaneen
henkilön toimesta.
Ilmaisin havaitsee magneetin poistumisen ilmaisimen vierestä.
Elektroniikkaosa tulisi asentaa kiinteään pintaan (karmiin) ja
magneettiosa liikkuvaan pintaan (ovilehteen). Ilmaisin tulisi asentaa
pystysuoraan. Ilmaisinta ei saa asentaa suurelle metallipinnalle tai
sellaisen välittömään läheisyyteen, koska metalli saattaa estää
radioliikenteen. Jos ovessa tai ikkunassa on metallikarmit, suosittelemme
asentamaan erillisen johdollisen magneettikytkimen ja johdottamaan se
JA80M:n ulkoisen tunnistimen liittimiin.
1. Avaa ilmaisimen kuori painamalla lukituskynttä.
2. Kiinnitä pohjaosa karmiin ruuveilla.
3. Kiinnitä magneettiosa ovilehteen/ikkunapokaan. Huomioi, ettei
magneetin ja ilmaisimen väli ylitä 5mm oven/ikkunan ollessa kiinni.
Ilmaisimeen voidaan asentaa vain 1 magneetti jommallekummalle
puolelle ilmaisinta. Magneettiosan oikea asennuspaikka näkyy yllä
olevasta kuvasta.
4. Jätä pariston suojanauha paikalleen ja ilmaisimen kansi auki.
Katso keskuksen/radiovastaanottimen asennusohjeesta ilmaisimien
rekisteröinti. Perusohje rekisteröimiseksi:
a) Aseta keskus rekisteröintitilaan painamalla “1” keskuksen ollessa
huoltotilassa.
b) Asenna ilmaisimeen paristo/poista pariston suojanauha, jolloin
ilmaisin lähettää keskukselle ilmaisinkoodinsa.
c) Poista keskus rekisteröintitilasta painamalla “#”.
Rekisteröidäksesi ilmaisimen, jossa paristo on jo käytössä, poista paristo
ja paina useita kertoja kansisuojakytkintä tyhjentääksesi ilmaisimen
jännitevarauksen. Asenna paristo.

Ilmaisimen testaus

Ilmaisin näyttää 15 minuutin ajan kuoren sulkemisen jälkeen LEDillä
havaitsemansa oven/ikkunan avautumisen/sulkemisen. Radiosignaalin
voimakkuuden pystyy mittaamaan keskuksen huoltotilassa.
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Ilmaisin
tarkkailee
pariston
kuntoa
ja
lähettää
pariston
loppumisvaroituksen keskukselle. Tämän jälkeen ilmaisin jatkaa
toimintaansa, mutta osoittaa jokaisen avaamisen/sulkemisen sytyttämällä
ilmaisimen LEDin. Paristo tulisi vaihtaa kahden viikon sisällä pariston
loppumisvaroituksesta, keskuksen ollessa huoltotilassa. Paristonvaihto
tulisi jättää riittävän pätevyyden ja koulutuksen saaneelle henkilölle .
Paristonvaihdon jälkeen ilmaisin kalibroi itsensä olosuhteiden mukaiseksi
noin minuutin ajan, jonka aikana ilmaisimen valvovaa ovea/ikkunaa ei
tulisi avata/sulkea. Ilmaisimen LED palaa tänä aikana kiinteästi. LEDin
sammuttua tarkistetaan ilmaisimen oikea toiminta (LED syttyy 15
minuutin ajan kuoren sulkemisen jälkeen merkkinä havaitusta
avaamisesta/sulkemisesta). Käytetyt paristot tulee toimittaa kodin
ongelmajätepisteeseen eikä niitä saa heittää kotitalousjätteisiin.

Ilmaisimen poisto järjestelmästä

Jos ilmaisin poistetaan käytöstä, se pitää poistaa järjestelmästä
keskuksen huoltotilassa ja siitä pitää poistaa paristo.

Tekniset tiedot

Jännite:
Litiumparisto CR14505 (AA 3.0V)
Pariston tyypillinen käyttöikä:
noin 3 vuotta (20 päivittäistä toimintaa)
Radiotaajuus:
868Mhz Oasis protokolla
Kantomatka:
noin. 300m ( vapaassa tilassa)
Tyypillinen magneetin toimintamatka(väli)
45/25mm
Ulkoiset hälytyssisääntulot
IN ja TMP = avautuvat kärjet
Mitat
110 x 31 x 26 mm
magneetti: 56 x 16 x 15 mm
Käyttöympäristö EN 50131-1 mukaan:
II. sisätila
Käyttölämpötila:
-10… +40 °C
Complies with ETSI EN 300220, ETS 300683, and EN 60950
Can be operated according to VO-R/10/08.2005-24

DIP kytkimet

MG ON / MG OFF kytkimellä valitaan ilmaisimen sisäinen
magneettikytkin käyttöön / pois käytöstä. Kytkimen ollessa pois käytöstä,
ilmaisimeen voidaan liittää ulkoinen magneettikytkin ja ilmaisin on vain
lähetin.
INS / DEL: DEL asennossa ilmaisimessa on sisääntulo/poistumisviive,
jota käytetään esim. sisääntulo/poistumisreitillä. INS asennossa ilmaisin
tuottaa välittömän hälytyksen. Tämä DIP kytkin (INS/DEL) on käytössä
vain, jos ilmaisin on ohjelmoitu normaalitoimintoiseksi Oasis
hälytinkeskukseen. Kytkin ei ole käytössä UC-8x tai AC-8x
vastaanottimien kanssa.
Ilmaisimen kuoren avaaminen aiheuttaa kansisuojahälytyksen.

Jablotron Ltd vakuuttaa täten, että tämä JA-80M vastaa direktiivin
1999/5/EC keskeisiä vaatimuksia ja muita määräyksiä.
Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on saatavana internetissä
osoitteessa www.jablotron.com, osasta Tekninen tuki.
Huomautus: Vaikka tämä tuote
ei sisällä mitään haitallisia
materiaaleja, ehdotamme, että
palautatte
tuotteen
käytön
jälkeen
jälleenmyyjälle
tai
suoraan valmistajalle.

Avoin/suljettu tilatieto

Ilmaisin lähettää tehdasasetuksena sekä avaus- että sulkemistilasta
tiedon keskukselle, jolloin keskus tietää kunkin oven/ikkunan tilan. Jos
halutaan vain avautumistieto, niin kansisuojakytkin pidetään pohjassa
JA-80M langaton magneettikytkin
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