
 

JA-101KR Centrale met
een ingebouwde
GSM/GPRS en
radiomodule
De centrale Ja-101KR vormt een fundamenteel element van het
beveiligingssysteem JABLOTRON 100+.

Omschrijving
De centrale maakt het mogelijk een fl exibele instelling en gemakkelijke bescherming in de busuitvoering te bereiken voor kleine bedrijfsruimten,
plattelandshuizen, kantoren, middelgrote ruimten, gezinshuizen of bedrijven – zowel in een draadloze als gecombineerde uitvoering. De vereiste
confi guratie en grootte van het systeem worden uitgevoerd met de software F-Link.

De JA-101KR biedt:

De centrale heeft ingebouwde GSM / GPRS en Lan-communicators die een spraak-, SMS- en GPRS-communicatie mogelijk maken met de
eindgebruikers of aRC-centra. De centrale is uitgerust met een 4 GB- geheugenkaart voor het bewaren van gebeurtenisgegevens, spraakberichten,
het opslaan van opnamen enz.

De centrale bevat:

Specificaties

Voeding 230 V / 50 Hz

Voedingsbron A (EN 50131-6)

Back-upaccumulator 12 V tot 2,6 Ah

De maximale oplaadtijd van de
accumulator

72 uur

tot 50 draadloze of buszones○

tot 50 gebruikerscodes○

tot 8 secties○

tot 16 programmeerbare PG-uitgangen○

20 wederzijds onafhankelijke agenda's○

SMS en spraakrapporten uit het systeem voor maximaal 8 gebruikers○

Bediening op afstand via SMS, spraakmenu en het portaal MyJABLOTRON○

4 instelbare aRC○

5 optionele protocollen voor aRC○

1 klemmenblok voor busverbinding○

1 interne connector exclusief bestemd voor de radiomodule (Ja-111R)○

1 USB-connector voor het instellen van de centrale en het uitlezen van foto's○

1 connector voor de aansluiting van een andere communicator of module (bijvoorbeeld PStn)○



Maximale permanente belasting van de
bus

400 mA

Maximale kortstondige uitgangsstroom
(5 min.)

1 a noodvoeding voor de bus voor een 2,6 Ah-accumulator gedurende 12 uur bij een max.
afname van 85 mA

Gebeurtenisgeheugen 700 MB d.w.z. ca. 10 mil. gebeurtenissen met datum en tijd

Functie van de alarmverifi catie door de tweede detector of herhaalde reactive van hetzelfde detector met een optionele
vertraging (10 s - 2 min)

Beveiligingsgraad 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-6 en EN 50131-5-3 en EN 50131-3

Omgeving volgens En 50131-1 II., intern algemeen –20 °C tot + 40 °C

Maten 258 × 214 × 77 mm

Het controlepaneel is een versie uitgerust met een Ja-111R radio module

Deze werk bi-directionaal met een Jablotron protocol op de 868,1 Mhz
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