
 

CA-345 Autoalarm met
lokale signalering en
startonderbreker
Het autoalarm CA-345 is ontworpen voor installatie in een auto-
interieur met een voertuigspanning van 12 en 24 V en een geaarde
negatieve pool. Het is beveiligd tegen polariteitsomkering. De
activeringsingangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en
spanningsvoeding. 

Omschrijving
Overzicht van de functies van het autoalarm:

Declaration of conformity - CA-345 (PDF 315,18 kB)○

Geïntegreerde CAN-bus omvormer. Informatie over de status van het voertuig (ontgrendelen en vergrendelen van het voertuig met de originele
R.C. (afstandsbediening), inschakelen van de contactsleutel, openen van de deur, motorkap, kofferbak) kan worden bereikt via de CAN-
busverbinding zonder enige invloed op de communicatie.

○

Een geïntegreerde schokdetector heeft een instelbare gevoeligheid met behulp van een trimmer in het apparaat. Het activeren ervan kan
resulteren in een waarschuwing (1s sirenegeluid), een alarm activeren of beide. Als de alarmfunctie wordt geactiveerd, wordt een filter toegepast,
die incidentele schokken elimineert (bijv. als een zwaar voertuig langsrijdt...). Een alarm wordt alleen geactiveerd, als de eerste schok binnen 15
seconden gevolgd wordt door een andere. Als zowel de waarschuwings- als de alarmfunctie worden geactiveerd, reageert het alarm op de eerste
schok met een kort geluid en na de tweede schok (binnen 15 s) wordt een alarm geactiveerd.

○

Een spanningsverliessensor detecteert, of bij ingeschakeld alarm een apparaat in de auto niet werd ingeschakeld (beveiliging bijv. tegen
mechanische ontgrendeling van de centrale vergrendeling), wat resulteert in een abrupte spanningsdaling. De sensor blijft na inschakeling
gedurende 20 minuten geblokkeerd (maakt een uitloop van de motorkoelventilator mogelijk). Het kan worden gedeactiveerd met behulp van de
software (parameter 8), als er onafhankelijke apparaten in de auto worden gebruikt (verwarming, koelkast).

○

Het alarm is uitgerust met verschillende alarmingangen, waarvan het aantal afhankelijk is van de bedradingsmethode van het alarm, zie
hieronder.

○

Er kunnen maximaal 12 draadloze detectoren van de serie JABLOTRON 100+ worden aangemeld voor het autoalarm. Ze kunnen de beweging in
de auto, het breken van een raam en de ruimte van de garage bewaken, waar het voertuig geparkeerd wordt.

○

Een programmeerbare uitgang kan de voeding schakelen voor aanvullende detectoren (microgolfdetector, kanteldetector), die actief zijn wanneer
het alarm is ingeschakeld, of geeft hij een signaal voor de besturing van de modules MCB-03 en MCO-04 (AUX).

○

Het circuit van het blokkeringsrelais kan worden gebruikt om bijv. de autostarter, de brandstofpomp of het ontstekingscircuit te ontkoppelen. Als
de functie AUTOIMO is ingeschakeld, kan de auto niet worden gestart, als de contactsleutel langer dan 5 minuten is uitgeschakeld. De functie
wordt ontgrendeld met een afstandsbedieningsknop.

○

Bij een alarm wordt de uitgang van de sirene geactiveerd voor 30 s. Als het alarm op de juiste manier wordt opgelost, stopt het geluid van de
sirene onmiddellijk.

○

Akoestische indicatie, zie de afzonderlijke paragraaf hieronder.○

Als de auto wordt overgedragen aan een reparatiewerkplaats, kunnen de functie AUTOIMO en de akoestische indicatie eenvoudig tijdelijk worden
uitgeschakeld.

○

Optische indicatie van inschakeling, uitschakeling en een alarm. Het autoalarm kan de richtingaanwijzers van het voertuig in drie selecteerbare
modi regelen.

○

De kofferbak openen. In uitgeschakelde toestand kan de kofferbak op afstand worden geopend, als het mechanische systeem dit mogelijk maakt
(de BLK-uitgangsfunctie moet worden ingesteld op besturing van de kofferbak).

○

PANIEK is een functie van het laten klinken van de sirene met behulp van de afstandsbediening, zowel in ingeschakelde als in uitgeschakelde
toestand (door gelijktijdig op beide knoppen te drukken). Het kan worden gebruikt om de auto snel op een parkeerplaats te vinden. Deze functie
kan gekozen worden met parameter 17 (PANIC).

○

Voor nooduitschakeling is het alarm uitgerust met een Valet-knop. Deze wordt ook gebruikt om optionele parameters in te stellen.○

Informatie over de operationele statussen wordt aangegeven met een LED.○

Instellingen en parameters van het autoalarm kunnen eenvoudig worden aangepast met behulp van het draadloze apparaat CA-340PRG, dat is
aangesloten op een pc.

○

https://www.jablotron.com/nl/template/product/1653/?file=0&jt_id=25631&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Technische specificaties

Voeding 12/24 V DC (9 – 32 V)

Actueel verbruik bij rust max. 20 mA

Bedrijfsfrequentie 1 RF-kanaal, GFSK, 868.1 MHz

RC-ontvanger 868.1 MHz, GFSK, ERP <25 mw="" td="">

Bedrijfstemperatuurbereik -40 °C tot 85 °C

Alarmduur 30 sec

Stroomvoercapaciteit van het blockeringsrelais 8 A continueel, 12 A intermitterend

Stroomvoercapaciteit van de BLK-uitgang 200 mA

Stroomvoercapaciteit van de PGM-uitgang 25 mA

Stroomvoercapaciteit of the ULK/LCK-uitgangen 200 mA

Klasse van bescherming tegen indringing volgens EN 60529) IP40

Maten 118 x 80 x 35 mm

Voldoet aan het ECE-reglement Nr.116

Elektrische veiligheid EN 62368-1

EMC ECE Nr. 116, ETSI EN 301 489-1, -3, -7

Radioparameters ETSI EN 300 220-1, -2

Bedrijfsomstandigheden, algemene autorisatie ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01; ERC REC 70-03
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