
 

JA-160PC (90) Detetor de
movimentos PIR sem fios
com câmara de
verificação de fotografias
de 90°
Utilizado para deteção de movimento no interior de edifícios, incluindo
a confirmação por foto. A captura de fotografias é ativada por
movimento, para que o motivo do alarme seja sempre indicado nas
imagens.

Descrição

Especificações técnicas

Compatível com F-Link 1.5.1 e posteriores

Fonte de alimentação 2 pilhas alcalinas AA (LR6) 1,5 V, 2400 mAh
Aviso: as pilhas não são fornecidas com o
produto.

Duração pilhas aprox. 2 anos

Frequência de comunicação 868,1 MHz, protocolo JABLOTRON

Alcance de comunicação aprox. 300 m (área aberta)

Altura de instalação recomendada 2,5 m acima do nível do solo

Ângulo de deteção/cobertura de deteção 90°/12 m

Ângulo de visão da câmara 90°

Alcance do flash máx. 3 metros

Resolução das fotografias LQ 320*240 píxeis; HQ 640*480 píxeis

Dimensão das fotografias LQ/HQ 2 - 10 kB/2 - 64 kB (normalmente 6 kB/35 kB)

Declaration of conformity - JA-160PC (90) (PDF 318,75 kB)○

A cobertura de deteção garantida é de 90°/12 m○

Resolução das fotografias: LQ 320*240 píxeis; HQ 640*480 píxeis○

Alcance do flash: máx. 3 metros○

O detetor é ativado por impulsos○

O detetor pode ser usado para controlar saídas programáveis PG○

A resistência a falsos alarmes é ajustável em dois níveis○

O detetor é um componente endereçável do sistema JABLOTRON 100+ e ocupa uma posição no sistema○

https://www.jablotron.com/pt/template/product/674/?file=0&jt_id=22062&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Tempo de transmissão de fotografias LQ para a central de alarme
(idealmente) até

20 s (10 s)

Tempo de transmissão de fotografias HQ para a central de alarme
(idealmente) até

130 s (60 s)

Tempo habitual de transmissão de fotografias para o servidor 15 s/GPRS; 2 s/LAN ou 3G

Dimensões 110 x 60 x 55 mm

Classificação nível de segurança 2/classe ambiental II

Em conformidade com as normas EN 50131-1, EN 50131-2-2 e EN 50131-5-3

Intervalo da temperatura de funcionamento -10 a +40 °C

Ambiente Interiores no geral

Cumpre os requisitos das normas ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022 e EN
60950-1

Condições de funcionamento em conformidade com ERC REC 70-03
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