Langaton JA-85ST savu- ja lämpöhälytin
JA-85ST on JABLOTRON ALARMS OASIS -hälytysjärjestelmän
komponentti. Sitä käytetään ilmoittamaan palovaaroista asunto- ja
liiketiloissa. Hälyttimen voi asentaa myös asuntovaunuihin tai
perävaunuihin.
Tuotetta
ei
ole
suunniteltu
asennettavaksi
teollisuuslaitoksiin. JA-85ST-hälyttimessä sovelletaan langatonta
viestiyhteyttä, ja se saa virtaa kolmesta AA-paristosta.
Hälytin ilmoittaa palovaaroista käyttäen apuna kiinteää LEDmerkkivaloa ja äänimerkkiä.
JA-85ST koostuu kahdesta riippumattomasta hälyttimestä - siinä on
optinen savuhälytin ja lämpöhälytin. Optinen savuhälytin toimii
pääasiassa seuraamalla valon hajontaa. Se havaitsee suuria
pölyhiukkasia, joita esiintyy paksussa savussa. Se ei ole yhtä herkkä
havaitsemaan pienempiä hiukkasia, joita syntyy nestepalossa, kuten
alkoholin palaessa. Tästä syystä palohälytin sisältää myös kiinteän
lämpöhälyttimen, joka reagoi hitaammin mutta havaitsee paremmin vähän
savua synnyttävän palon.

kevyillä puoliväliseinillä, jotka eivät ulotu kattoon, tilaa pidetään täysin
erotettuna, jos väli rakenteiden/kalusteiden ja sisäkaton välillä on alle
0,3 m. Hälyttimen alla ja ympärillä täytyy olla vähintään 0,5 m vapaata tilaa.
Jos katossa on epätasaisuuksia (esim. palkkeja), joiden korkeus on yli 5 %
katon korkeudesta, niitä on pidettävä väliseininä, ja yllä mainitut rajoitukset
koskevat näitä tapauksia.

Ilmanvaihto ja ilman kierto
Hälyttimiä ei saa asentaa suoraan ilmanvaihto- tai ilmastointiaukon
luo. Jos ilmaa syötetään rei'itetyn katon kautta, jokainen ilmaisin pitää
asentaa siten, että yksikään reikä ei ole alle 0,6 m päässä hälyttimestä.

Älä asenna hälytintä seuraaviin paikkoihin:
x
x

Hälyttimen käyttöalue ja sijoituspaikka

x

Savuhälytin tulee asentaa siten, että se havaitsee helposti kaiken
savun, joka virtaa ilmaisimeen luonnollisten lämpövirtausten mukana eli
sisäkattoon. Se sopii asuintiloihin, mutta ei avoimiin tiloihin, ulos tai
sisätiloihin, joissa on hyvin korkea katto (yli 5 m) ja missä palon
sivutuotteet voivat hajaantua laajalle alueelle - savu ei tällöin ehkä
saavuta hälyttimen asennuspaikkaa.
Vain koulutetun asentajan, jolla on voimassa oleva valmistajan
myöntämä valtuutus, tulee asentaa hälyttimet.
Hälyttimet tulee asentaa rakennukseen projektiasiakirjojen mukaan.
Jos tällaisia asiakirjoja ei ole saatavissa, hälytinten aseman tulee
täyttää palohälytysjärjestelmien voimassa olevat standardit.
Hälytin tulee aina asentaa osaan, joka johtaa ulos rakennuksesta
(pakoreitti), katso kuva 1. Jos rakennuksen lattiapinta-ala on yli 150 m2,
on asennettava lisähälytin sopivana paikkaan, katso kuva 2.

x

x
x

paikat, joissa on huono ilmankierto (kulmat, seinäkomero,
A-harjakattojen huippu jne.)
paikat, jotka ovat alttiita runsaalle pölylle, tupakansavulle tai
höyrylle.
paikat, joissa on liian tehokas ilmankierto (puhaltimien,
tuulettimien, lämmittimen ja ilmastoinnin ulostulojen jne. lähelle)
keittiö ja muut ruoanvalmistusalueet (höyry, savu tai öljyn aiheuttama
huuru voi aiheuttaa vääriä hälytyksiä tai heikentää hälyttimen
herkkyyttä).
loisteputkien
tai
energiansäästölamppujen
lähelle
(sähköinterferenssi voi aiheuttaa virhehälytyksen)
alueet, joilla on paljon pieniä hyönteisiä

Varoitus: Suurin osa vääristä hälytyksistä aiheutuu
hälyttimen virheellisestä asennuspaikasta.
Katso CEN/TS 54-14-standardista tarkat asennusohjeet.

Asennus
Kun asennat hälytintä, noudata edellisessä kappaleessa esitettyjä
ohjeita.

Kuva 1

Kuva 2
1. keittiö,
2. olohuone,
3. – 6. makuuhuoneet
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Kuva 3

y/

peruskatelalue

y/

suositeltu katealue

Kuva 1: 1 – hälyttimen kannen avaus, 2 – hälyttimen kannen sulkeminen,
3 – optinen tilan ilmaisu, 4 – nuoli, joka osoittaa, mihin hälytin on
asennettava, 5 – tuotekoodi, 6 – konfigurointikytkimet, 7 – akun pitimet,
8 – testauspainike

1. Avaa hälyttimen suojakansi kiertämällä vastapäivään (1)
2. Kiinnitä muovialusta ruuveilla valitsemaasi paikkaan
3. Käytä liittymiä (6) säätääksesi kaivatun hälyttimen
toimintatavan – katso taulukkoa alla
0,9 m

Kuva 4

1

Kuva 5
keskellä huonetta, paras sijoituspaikka
hyväksyttävä sijoituspaikka

2

Useamman kerroksen asunnoissa ja omakotitaloissa hälytin tulee
asentaa portaiden yläpäähän. Makuuhuoneisiin on suositeltavaa
asentaa lisähälyttimiä. Katso kuva 3.

ON/
päällä

Summeri sammutettu

3

OFF/
pois

OFF/
pois

Summeri kytketty
päälle
(EN 14604)

4

OFF/
pois

ON/
päällä

Muistin toiminta
katkaistu

3

OFF/
pois

4

ON/
päällä

OFF
/pois

Muistin toiminta
kytketty päälle
(EN 54-7 ja EN 54-5)

3

Asennus tasaisiin sisäkattoihin.

4

Asenna hälytin huoneen, jos se vain on mahdollista. Hälytintä ei saa
upottaa kattoon, koska on vaara, että katossa on viileän ilman kerros.
Älä koskaan laita hälytintä huoneen nurkkaan (pidä aina vähintään
0,5 m väli kulmaan - katso kuva 4). Kulmissa on riittämätön ilmankierto.

ON

3

OFF

4

Asennus kalteviin sisäkattoihin.
Jos sisäkatto ei ole sopiva hälyttimen asentamiseksi tasaiselle
pinnalle (esim. huone katonharjan alla), hälytin voidaan asentaa kuvan
5 mukaan.

Seinät, väliseinät, esteet ja kattoristikot
JA-85ST -hälytintä ei saa asentaa alle 0,5 m:n päähän
ulkoseinästä tai väliseinästä. Jos huoneen leveys on alle 1,2 m, hälytin
(hälyttimet) tulee asentaa vähintään huoneen leveyden yhden kolmasosan
matkan päähän seinästä. Jos huone on jaettu osiin kalusteilla, hyllyillä tai
Yhdistetty langaton JA-85ST-savu- ja lämpöhälytin
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ON/
päällä
OFF/
pois
ON/
päällä
ON/
päällä
ON/
päällä
OFF/
pois

Savu (EN 14604 tai EN
54-7) tai kuumuus (EN
54-5)

Vain savu (EN 14604
tai
EN
54-7)
(ei
kuumuutta)

Vain lämpö (EN 54-5)
(ei savua)

Sekä savu että lämpö
(molemmat yhtä aikaa)

Välitön hälytys
Palohälytys

Varo: Kun hälytin asennetaan matkailuvaunuihin, on käyttävä vain
"pelkkä savu" tai "savu ja lämpö"- asetuksia.
4. Toimi keskusyksikön asennusohjeen mukaan.
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Langaton JA-85ST savu- ja lämpöhälytin
Perusmenettely:
a. Siirry keskusyksikössä liittämiskäyttöön.
b. Kun laitat kaikki paristot hälyttimeen, rekisteröintikoodi lähetetään
järjestelmään - sen lähetys vahvistetaan LED-merkkivalon (3) lyhyellä
välähdyksellä.
c. Keskusyksikkö vahvistaa liittämisen vilkkuvalla "A"-LED-valolla
järjestelmän näppäimistössä vastaavassa asemassa.
Huomaa:
Hälytin täytyy liittää järjestelmään syöttämällä sen tuotenumero (5)
O-Link-ohjelmaa käyttäen. (Syötä 8 viimeistä numeroa viivakoodin
alla).
5. Asenna hälytin muovialustalle. Hälytin voidaan asentaa alustalle
vain yhteen asentoon. Se on merkitty nuolilla (4) molemmille
muoviosille. Avaa hälyttimen suojakansi kiertämällä vastapäivään
(2).
Huomaa: Hälyttimen kansi ei lukkiudu, jos kaikkia 3 paristoa ei ole
laitettu sisälle!
Asennusalustaa ei saa korvata muilla alustoilla, jotka on tarkoitettu
hälyttimille, joissa ei ole testipainiketta, jonka toiminta perustuu
hälyttimen rungon painamiseen.

Hälyttimen säätö
Hälyttimen toiminnot voi säätää Laitteet -ikkunassa O-Linkohjelmassa ja konfiguraatiokytkinten avulla.
Reaktio-valinta Laitteet-ikkunassa tarjoaa mahdollisuuden asentaa
rekisteröidyn hälyttimen aktivoinnin reaktiotyypin. PCB-hälyttimen
konfiguraatiokytkimet määrittävät muut reaktiot:
SIR antaa mahdollisuuden katkaista kiinteän summerin toiminnan.
MEM hälytysmuistin ilmaisu – jos se on aktivoitu, LED pysyy
aktiivisena edelleen 24 tuntia. Merkinannon voi lopettaa myös
painamalla hälyttimen runkoa vasten alustaa.
SMOKE ja TEMP yhdessä määrittävät, reagoiko hälytin savuun ja
kuumuuteen.
INST, jos jokin muu reaktion kuin LUONNOLLINEN on asetettu
O-Link -ohjelmassa, keskusyksikkö reagoi ohjelman asetuksen
mukaan.

Palohälytys
Palohälytys näkyy ja kuuluu asetusten mukaan.
Kun palohälytyksen ehdot täyttyvät (savua havaittu huoneessa,
hälytyslämpö saavutettu tai molemmat ehdot täyttyvät), hälytin ilmoittaa
vaarasta summerilla ja LED-valon (3) nopealla vilkkumisella.
Summerin sammuttaminen hälytyksen aikana: Summerin voi
sammuttaa painamalla hälyttimen runkoa alustaa vasten. Summerin
toiminta on katkaistu 10 minuutiksi. Jos hälytin havaitsee edelleen
savua tai kuumuutta, summeri aktivoituu uudestaan.
Jos se on tarpeen (esim. hälytin on epäkunnossa), summerin
aktivointia voi lykätä enintään 13 tuntia. Tämän voi tehdä painamalla
hälytintä uudestaan 5 sekunnin ajan summerin sammuttua. Kun hälytin
päästää äänimerkin, sinun on vapautettava paine 1 sekunnin kuluessa.
Siirtyminen
viivästettyyn
summeritoimintoon
vahvistetaan
5 äänimerkillä. Hälyttimen LED vilkkuu jatkuvasti ajastuksen aikana.
Hälytysmuisti: Jos merkkivalon toiminta on kytketty päälle,
merkkivalo palaa edelleen, vaikka savu hälvenee tai lämpötila laskee.
Hitaasti vilkkuva ilmoitus kestää 24 tuntia, ellei sitä peruta painamalla
hälyttimen runkoa.
Kansisuojan hälytys: Kun hälyttimen kansi avataan, hälytin lähettää
kansisuojasignaalin.

Hälyttimen täydellinen toiminta voidaan tarkistaa testisuihkeella (esim.
SD- TESTER) tai kuumalla ilmalla (esim. hiustenkuivaajalla).
Jos keskusyksikkö ei ole SERVICE/MAINTENANCE (huolto) -tilassa,
annetaan palohälytys.
Varoitus: älä koskaan testaa hälytintä tulen avulla.

Vian ilmaisu
Hälytin testaa toiminnan. Jos se havaitsee vian, se päästää
äänimerkin ja LED-valo vilkkuu kolme kertaa, tämän jälkeen LED-valo
vilkkuu lyhyesti 30 sekunnin välein.
Hälytintestin voi tehdä, kun viasta on ilmoitettu. Hälyttimen testaamiseksi
sitä on painettava alustaan. Testin aikana hälytin tarkastaa, onko siinä
edelleen vika. Punainen LED-valo vilkkuu testin aikana. Kun testi on tehty,
LED lakkaa vilkkumasta ja ilmoittaa tuloksen. Toistuva vika ilmenee 3
välähdyksellä ja 3 äänimerkillä. Jos vika on korjattu, hälytin päästää lyhyen
äänimerkin.
Jos et pysty korjaamaan vikaa, hälytin on lähetettävä huoltokeskukseen.

Pariston vaihto
Hälytin tarkistaa paristojen tilan, ja jos paristot ovat heikot, hälytin
ilmoittaa niiden vaihtotarpeesta lyhyillä välähdyksillä 30 sekunnin välein.
Tiedot
lähetetään
myös
keskusyksikköön.
Vaihda
paristot
mahdollisimman pian.
Vaihtomenettely:
Jos hälytin on jo liitetty järjestelmään, on mentävä huoltotilaan.
avaa hälytin
poista vanhat paristot
paina ja pidä painettuna testipainiketta (8), kunnes LED (3)
syttyy
kun LED sammuu, se tarkoittaa sitä, että anturit hälyttimen
sisällä ovat tyhjentyneet jännitteestä
laita uudet paristot
Korvaa paristot aina kolmella saman tyyppisellä saman valmistajan
paristoilla.
Käytä vain korkealaatuisia 1,5 V AA alkaliparistoja.
Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteen mukana. Hävitä ne
luvan saaneessa keräyspisteessä.

Tekniset tiedot
Virta

3 x alkaliparistoa tyyppi LR6 (AA) 1.5 V / 2.4 Ah
Huomaa: Paristot eivät kuulu mukaan
Tyypillinen käyttöikä
noin 3 vuotta
Savuhälytin
optinen valon hajonta
Savuhälyttimen herkkyys
m = 0,11 - 0,13 dB/m
Täyttää normit
EN 14604, EN 54-7
Lämmön ilmaisin
luokka A1 normin EN 54-5 mukaan
Hälytyslämpötila
+ 60 °C - +65 °C
Viestintäkaista
868,5 MHz, Oasis-protokolla
Viestintäkantama
noin 300 m (esteetön alue)
Mitat
halkaisija 126 mm, korkeus 50 mm
Paino
150 g
Käyttölämpötila-alue
-10 - +65°C
Täyttää myös normit
EN 54-25,
ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4 ja EN 55022,
Voidaan käyttää normin
ERC REC 70-03 mukaan
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Hälyttimen testaus ja huolto

JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-85ST täyttää
yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön:
Direktiivit numero: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU.
Löydät
alkuperäisen
vastaavuusvakuutuksen
osoitteesta www.jablotron.com – kohdasta Ladattavaa.

Hälytin tulee testata ainakin kerran kuussa. Hälyttimen
testaamiseksi sitä on painettava alustaa vasten ja sitten on odotettava,
että LED-merkkivalo syttyy. LED-valon vilkkuminen ilmoittaa
siirtymisestä testitilaan. LED vilkkuu koko testin ajan. Kun testi on tehty,
LED sammuu. Hälytin ilmoittaa sitten tuloksen. Jos hälytin päästää yhden
merkkiäänen, testi onnistui. Jos testi epäonnistui, LED vilkkuu ja laite
päästää kolme merkkiääntä. Jos paristo on heikko, merkkiääntä ei
kuulu, vaan näkyy vain yksi välähdys, kun testi on tehty.
Testin tulos lähetetään keskusyksikköön. Jos hälytin on kunnossa,
LCD-näppäimistö näyttää "Test OK". Jos laitteessa on vika tai
toimintahäiriö, näppäimistö näyttää tekstin "Fault" (vika).

Yhdistetty langaton JA-85ST-savu- ja lämpöhälytin

1293-CPR-0392

1293

Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisällä haitallisia materiaaleja,
on suositeltavaa palauttaa se jälleenmyyjälle tai suoraan
valmistajalle käytön loputtua.
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