– prepojenie ústredne s PC

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné
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Systémy série OASiS možno prepojiť s PC prostredníctvom kábla s
USB rozhraním (interface) JA-82T. V ústredni JA-8X sa kábel pripojí do
konektora digitálnej zbernice a na strane PC sa na pripojenie použije voľný
konektor USB. Interface používa na komunikáciu štandard HID, a
nevyžaduje na PC inštaláciu žiadnych ovládačov. Elektrické obvody
digitálnej zbernice zabezpečovacieho systému a obvody počítača sú od
seba galvanicky oddelené. Tým je zaistená vysoká odolnosť proti rušeniu zo
strany PC. Interface umožňuje priame nastavenie textov z OLinku do
klávesnice JA-81F (nie do JA-80F).
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Možné predĺženie kábla

Možné predĺženie kábla

Na strane USB štandardnými dodávanými USB káblami A-B – maximálna
dĺžka 5 m. Na strane RJ konektora – do dĺžky max. 10 m môžete použiť
kábel CT-04. Pre väčšie vzdialenosti (maximálne 100 m) je nutné použiť
krútený (twistovaný) kábel. Pre dva stredné vodiče RJ konektora
(komunikácia) použijete jeden pár. Druhý pár použijete pre krajné vodiče RJ
konektora (napájanie).

Technické parametre
Konektory (PC, ústredňa)
Napájanie
Kompatibilita
Podporovaný softvér
Podporované operačné systémy
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Technické parametre
USB a RJ-4
nie je potrebný externý zdroj
určené pre systémy OASiS
OLink verzia 1.0.2 a viac
Windows7,Vista,XP
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Prepojovací kábel JA-82T vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším
ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 194/2005 Z.z.), ktoré
sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál
vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.
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Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektoodpadom.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektoodpadom.

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. Prípadne ho
možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia
je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu
elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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