
 

JA-120PC BUS PIR
bewegingsmelder met
camera
De detector is bedoeld om menselijke beweging in panden te
detecteren en deze te visueel te bevestigen. De camera neemt
kleurenfoto’s door menselijke beweging te detecteren wanneer het
systeem ingeschakeld is.

 

Omschrijving
Elke foto wordt twee keer genomen, de eerste in lage resolutie (320×240), de tweede in hoge resolutie (640×480).

 

De camera is uitgerust met een flitser om in het donker foto’s te kunnen maken. De beelden worden opgeslagen in de detector (microSD kaart op de
print) en de lage resolutie beelden worden daarna doorgestuurd naar de centrale. U kunt de beelden bekijken via de F-Link en J-Link software (in het
gebeurtenisgeheugen, klik op Nieuwe Foto).

 

Foto’s worden weergegeven en lage kwaliteit en wanneer u op Detail klikt wordt de hoge kwaliteit weergegeven. Vanuit het controle paneel kan de
foto verzonden worden naar een meldkamer, een gebruiker of een extern opslagpunt.

 

De detector kan ook een foto nemen op commando wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld om een brandalarm te bevestigen). Het is ook mogelijk om
deze als PG uitgang reactie in te stellen, of via de MyJablotron zelf-service. De detector biedt de mogelijkheid om pre-alarm meldingen te sturen.
Wanneer deze parameter wordt ingeschakeld zal de detector beelden sturen van een ingestelde sectie als een alarm nog niet is afgegaan
(bijvoorbeeld tijdens de inloopvertraging). De immuniteit is in twee niveaus in te stellen. Het standaard niveau combineert een basis immuniteit
niveau met een snelle reactie. Het verhoogde niveau biedt een hogere immuniteit maar een langzamere reactie.

 

 

Specificaties

Stroom: voeding via de BUS van de centrale, 12 V (9 - 15 V)

Detectie bereik: 55°/12 m (met standaard lens)

Geheugenkaart: microSD

Geheugen capaciteit: 1 GB - 2 TB

Memory capacities 1 GB to 2 TB

Afmetingen: 60 x 110 x 55 mm

Milieu volgens EN 50131-1 II algemeen binnen

Declaration of conformity - JA-120PC (PDF 315,62 kB)○

https://www.jablotron.com/nl/template/product/297/?file=0&jt_id=15711&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Werktemperatuur: –10 °C tot +40 °C

Veiligheidsniveau: klasse 2 volgens EN 50131-1

Voldoet aan: EN 50130-4, EN 55022
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