
 

JA-120Z Unidade
amplificadora de reserva
bus para JA-100
Desenvolvido para amplificar a corrente do bus e o comprimento e
isolamento galvânico do BUS. Corrente de saída máx. 2 A. 2 placas de
terminais de saída de bus independentes - cada um fornece 500 m de
comprimento de bus.

Descrição
O produto é fornecido como módulo eletrónico com a unidade de alimentação JA-83PWR. Recomendamos a sua instalação numa caixa de plástico
PLV-CP-L. O produto é um componente endereçável do sistema JABLOTRON 100+ e ocupa uma posição no sistema.

Especificações técnicas

Rede elétrica (fonte de
alimentação 83PWR)

90 - 250 V

Potência de entrada 50 VA

Entrada(s)

Alimentação através do bus da
central de alarme

12 V CC (9 - 15 V)

Consumo de corrente

- Nominal para o cálculo do
Backup

10 mA

- Máximo com o cabo
selecionado

10 mA

Saída(s)

Tensão de alimentação de saída típica 13,7 V CC

Corrente de carga máxima total 2 A

Declaration of conformity - JA-120Z (PDF 319,23 kB)○

Corrente de saída máx. 2 A○

2 placas de terminais de saída bus independentes - cada um fornece 500 m de comprimento de bus○

O isolamento galvânico dos terminais de saída tem que suportar diferentes potenciais da terra e o isolamento de segurança de bus○

Permite ser instalado até 3 amplificadores em série○

Bateria de Backup de até 18 Ah○

https://www.jablotron.com/pt/template/product/669/?file=0&jt_id=16747&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Isolamento galvânico (tensão de teste 4 kV)

Geral

Bateria recarregável 12 V 7 - 18 Ah

Tipo de bateria: chumbo, gel

Dimensões da unidade
eletrónica

102 x 66 x 14 mm

Dimensões da unidade de
alimentação

170 x 80 x 65 mm

Dimensões da caixa de plástico
PLV-CP-L

357 x 297 x 105 mm
A caixa de plástico PLV-CP-L não é fornecida com a fonte de alimentação!

Classificação nível de segurança 2/classe ambiental II
Nota: válido apenas se instalado numa caixa de plástico PLV-CP-L ou na caixa de outro dispositivo
certificado com grau de segurança 2 ou superior.

- em conformidade com as
normas

EN 50131-1 e EN 50131-6

- ambiente interiores no geral

- intervalo da temperatura de
funcionamento

-10 a +40 °C

- humidade de funcionamento 75% de HR, sem condensação

- organismo de certificação Trezor Test s.r.o. (n.º 3025)

Em conformidade com as
normas

EN 60950-1, EN 50130-4 e EN 55022
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