JA-80W Draadloze gecombineerde PIR- + MW-detector
De JA-80W is een component van het alarmsysteem Oasis van Jablotron.
Deze detector is ontworpen om bewegingen van het menselijke lichaam
in gebouwen te detecteren. Een hoge immuniteit tegen vals alarm wordt
bereikt dankzij de combinatie van PIR- en microwave (MW) detectie. Indien
geactiveerd, start het PIR-deel de MW-detectie om de PIR-activering
te bevestigen. Alleen dan wordt de activering verzonden.

Installatie
De installatie mag alleen worden uitgevoerd door technici met een
certificaat, dat afgegeven is door een erkende distributeur. Er mogen zich
geen obstakels bevinden die het "zicht" van de detector op het beschermde
gebied belemmeren. Houd de detector uit de buurt van metalen voorwerpen,
die kunnen interfereren met de radiocommunicatie en het MW-veld.

8

detectiedeel gedurende één of twee seconden volgens schakelaar nr. 3. De positie
ON - MW-detectie werkt continu voor testdoeleinden (looptest).

Testen van de detector
15 minuten na het sluiten van het detectordeksel geven de LED-indicatoren
de detectoractivering aan. Een korte flits van het rode lampje indiceert
de PIR-detectie en een lange flits (2 sec) geeft de MW-bevestiging van
de beweging aan.
Voor een goede werking van de detector is het essentieel om het
MW-detectieveld in te stellen volgens het gebied, dat moet worden
gemonitored. Schakel voor de instelling de vierde DIP-schakelaar naar
te TEST-positie. De gevoeligheid (het monitoringsbereik) kan worden
aangepast met een potentiometer op het MW-detectiedeel geplaatst binnenin
het voordeksel van de detector. Het draaien naar rechts verhoogt
de gevoeligheid (het bereik). Kies niet een te hoge gevoeligheid, daar
de detectie bijvoorbeeld de nabijgelegen kamers kan dekken. In het algemeen
moet het detectieveld MW gelijk zijn aan de PIR-detectie één. Draai de DIPschakelaars na het instellen terug naar de NORM-positie.
Om batterijvermogen te besparen, schakelt de PIR-detector 15 minuten, nadat
het deksel gesloten werd, over naar de stroombesparingsmodus. Tijdens
de batterijbespaarmodus controleert de PIR-sensor nog steeds de beweging.
De detectie van de eerste beweging, die vervolgens door het MW-deel bevestigd
wordt, wordt onmiddellijk gesignaleerd naar het bedieningspaneel, en gedurende
de komende 5 minuten negeert de PIR-sensor elke verdere beweging. Na deze
5 minuten keert de PIR-sensor terug naar de controle van beweging, totdat
hij opnieuw wordt geactiveerd.

Vervanging van de batterij

Beschrijving: 1. DIP-schakelaar; 2. MW-deelconnector; 3. PCB-tab;
4. Sabotageschakelaar; 5. PIR-sensor; 6. Hoofdtabblad;
7. Instelling van de MW-gevoeligheid; 8. MW-detector

1.

Open het deksel van de detector door op de tab (6) te drukken
en verwijder de printplaat, die bevestigd wordt met een interne tab (3)
Vermijd het aanraken van het interne PIR-element of beschadiging van
de antenne.
2. Maak schroefgaten door het kunststof achterdeksel volgens
het installatiepunt, hetzij voor een hoek of voor een vlakke wand
Tenminste één schroef moet de sabotagegevoelige sectie doordringen.
3. Schroef het achterdeksel vast op de muur, ongeveer 2,5 meter boven
de vloer (verticaal, met de tab naar beneden).
4. Plaats de printplaat naar zijn oorspronkelijke plek, totdat de tab (3) klikt.
5. Laat het deksel open en ga verder te werk volgens het bedieningspaneel
of de handleiding voor de ontvanger. De basisstappen van de registratie
zijn:
• Kies de registratiemodus op het bedieningspaneel door het intoetsen
“1” in de Servicemodus.
• Installeer een batterij in de detector om registratie te activeren.
• Verlaat de registratiemodus door te drukken op "#"
6. Sluit het detectordeksel, totdat de tab klikt. De meegeleverde schroef
kan de tab beveiligen.
7. Wacht na het installeren van een batterij in de detector drie minuten
om te stabiliseren. Gedurende deze periode brandt de LED continu.
Opmerkingen:
Om een detector te registreren, nadat een batterij reeds aangesloten is,
ontkoppel eerst de batterij en druk op de sabotageschakelaar en laat hem
los om alle resterende lading te ontladen om het apparaat klaar te maken voor
registratie.
De detector kan ook worden geregistreerd door het invoeren van het
serienummer - de laatste acht nummers van de streepjescode, die geplaatst
is binnenin de detector.
Volgens EN 50131-2-4 moet de tab beveiligd worden met de meegeleverde
schroef.

Instelling van de DIP-schakelaar;
Schakelaar nr. 1:
DEL / INS: OFF (DEL) biedt ingangs- &
uitgangsvertragingen voor detectoren geïnstalleerd in een entreeroute van een
gebouw. De ON (INS) staat de detector toe om de alarmactivering direct in te
schakelen, als het bedieningspaneel is ingeschakeld.
DIP-schakelaar nr. 1 heeft alleen effect, als aan de detector een natuurlijke
reactie wordt toegewezen in het Oasis-bedieningspaneel. Dit heeft ook geen
effect bij het gebruik met een UC-8x- of AC-8x-ontvanger.
Schakelaar nr. 2: PIR NORM / HIGH: selectie van immuniteit tegen valse
alarmen. De positie OFF (NORM combineert een zeer goede immuniteit met
snelle sensorreacties. De positie ON (HIGH) zorgt voor verhoogde immuniteit
met een langzamere reactietijd en wordt alleen gebruikt voor problematische
installaties.
Schakelaar nr. 3: MW NORM / HIGH stelt de tijdsduur in na de PIR-detectie,
gedurende welke de MW-detectie is actief. De positie OFF – 1 s, ON – 2 s
Schakelaar nr. 4: MW NORM / TEST. De positie OFF geldt voor de
standaardfunctie van de detector. De MW-detectie wordt geactiveerd door het PIR-
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De detector controleert regelmatig de staat van de batterij.
Als de batterijspanning te laag is, wordt een rapport verstuurd naar
het bedieningspaneel om de gebruiker of installateur te informeren.
De detector blijft werken en elke gedetecteerde beweging wordt bevestigd met
een korte LED-flits. De batterij moet binnen twee weken worden vervangen
door een gekwalificeerde technicus in de SERVICE-modus.
Controleer na het vervangen van de batterij de werking van de detector.
Lege batterijen mogen niet worden geworpen in de vuilnisbak, maar ingezameld
worden volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijdering van de detector uit het systeem
Als een detector wordt verwijderd, meldt het bedieningspaneel
de verwijdering. Voorafgaande aan opzettelijke verwijdering moet de detector
worden gewist van zijn adres in het bedieningspaneel.

Detectiekarakteristieken
Open gebied

Referentieruimte

Technische parameters
Voedingsbron:

Lithiumbatterij type CR14500 (AA) 3,6 V/2,45 Ah
Houd er rekening mee, dat: de batterij niet is inbegrepen
Typische levensduur van de batterij:
ong. 2 jaar (DIP-schakelaar 3 NORM)
Lowbat
≤ 2,6 V
Communicatieband:
868,1 MHz, Protocol Oasis
Communicatiebereik:
ongev. 300 m (open ruimte)
Aanbevolen installatiehoogte:
2,5 m boven het vloerniveau
PIR-detectiehoek/detectiebereik:
110°/12 m (met basislens)
MW-detectiebereik 24°/15 m (open gebied)
MW-detectiebereik
90°/15 m (referentieruimte)
MW-frequentie
9,35 GHz
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 tot +40 °C
Bedrijfsomgeving volgens EN 50131-1
II. indoor, algemeen
EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 classificatie:
klasse 2
Maten, gewicht
110 x 60 x 55 mm, 140 g
In overeenstemming met
ETSI EN 300 220, ETSI EN 300 440-1, EN 50130-4, EN 55022,
EN 60950-1
Kan worden bedreven volgens
ERC REC 70-03
Het bedrijf vereist notificatie bij nationale telecommunicatiebureaus van Finland, Frankrijk,
Italië, Servië and Montenegro, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk
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JABLOTRON ALARMS a.s. verklaart hiermede, dat de
JA-80W in overeenstemming is met de relevante
communautaire harmonisatiewetgeving: Richtlijnen nr.:
2014/53/EU,
2014/35/EU,
2014/30/EU,
2011/65/EU.
De originele overeenstemmingsbeoordeling kan gevonden
worden op www.jablotron.com - Sectie Downloaden.
Opmerking: Hoewel dit product geen schadelijke
materialen bevat, raden wij u aan het product na gebruik
terug te sturen naar de dealer of direct naar de producent.
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