
JA-80A tridl6s utomhus siren (S)
JA-B0A Ar en komponent i Jablotrons Oasis 80 larmsystem. Den iir designad att ljuda externa larm och indikera alla forsok till sabotage av sirenen

Den strdmsditts av ett long-life litium batteri och kommunicerar ir6dlost via Jablotron Oasis protokoll.

Installation
Sirenen skal l  instal leras av en cert i f ierad instal lator. Den skal l

monteras p€i en vertikal r,dgg rned LED lamporna pekandes ned6t.
Sirenen skal l  inie monteras direkt mot nAgon metal l  dA radio
kommunikationen kan fdrsdmras.

1. 6ppna sirenens lock med en kryssmejsel (2 skruvar p€r
undersidan)

2. Ta bort det interna skyddet (lossa skruven med en mejsel
och dra skyddet €rt h6ger)

3. Montera sirenen pA onskad plats (3 skruvar)

4. VSlj <inskat beteende via de interna jumpers (se foljande
forklaring)

5. Ltir in sirenen till centralenheten som foljer:

a) Stdll centralenheten i servicelAge och tryck knapp 1 fdr
att oppna inl i i rningslAget (vi i l j  onskad plats genom att
anvanda pi l tangenterna).

b) Anslut batterikabeln in t i l l  s irenen - (LED lampan bl inkar
t i l l  och sedan slocknar = inl i i rningen i ir  klar)

C) Ldmna inl i i rningsl i ige genom att trycka pA knapp #

6. Siitt tillbaka de biigge kAporna (inre och yttre)

Noterins:
o Flera sirener kan l i i ras in t i l l  centralenheten
. Om sirenen fortsdtter att  bl inka har den inte bl ivi t  inl i i rd -

undersok om centralenheten st6r i  inl i i rningsl i ige och att
antennen dr ansluten. Sirenen skal l  si t ta minst 2 meter fr6n
centralenheten under inl2rrninoen.

Jumpers
50 / 25 val jer hur ofta sirenen undersdker larmets status. I  normala
fall s€r iir sirenen ej aktiv for att spara batteri. Niir sirenen 2ir aktiv ( E
undersoker den periodiskt larmets status varje 25150 sekund \ \
(valbart).  50 sekunders period okar inte bara sirenens maximala
reaktionsfordrojning utan aven batteriets livslAngd.

LED ON / OFF mojl iggor en kort bl inkning i  sirenen var 60e sekund (=
posi i ion ON). Om jumpern i i r  stdi l ld pA OFF, kommer sirenen endast
bl inka vid larmindikation.

Funktion
Om det sker ett externt larm i centralenheten, kommer sirenen bdrja
l juda och bl inka (kan fdrdrojas - se 50/25 jumpern). Sirenen l juder i
maximalt 3 minuter (om inte centralenheten iir stdlld pi en kortare
period) och LED lampan bl inkar i  30 minuter. Sirenens indikering kan
ocksA stoppas genom att stdnga av larmet i  centralenheten.
Vid forsok till sabotage, skickas en sabotage signal till systemet
Varning - akta dig for stoiar niir sirenen ljuder (sirenen genererar
stark spdnning - ta inte pA n€rgra interna delar vid larm!). Oppna
centralenhetens underh6l ls/service l i ige innan nAgot underhi l l  pA
sirenen sker. Kom ihAg, sirenen kan l juda och bl inka ndrhelst batteriet
ar anslutet.

Test av siren

Om du aktiverar ett externt larm i systemet, kommer sirenen b6rja
l juda/bl inka inom 25 (el ler 50) sekunder.

Fdr att mtita sirenens signalstyrka, knappa 298 i centralenheten for
att Oppna miitning av signalstyrka ocir aklivei-a siienens
sabotagesensor genom att oppna dess lock.

Batteri byte
Sirenen undersoker batteriets status och bbrjar batteriet bli dAligt
skickas informationen till centralenheten for att informera
anvAndaren/installatdren om l69 batteriniv€r. Sirenen fortsdtter att
fungera, men batteriet skal l  bytas ut inom 2 veckor. Anvend endast
Jablotron BAT-80 batteri vid batteribyte.

FiirsiSka aldrig att ladda batteriet. Folj de lokala regelverket ntir du
skall kassera det anvAnda batteriet.

Radera sirenen frin systemet

Om du vi l l  ta bort sirenen, glom inte att radera den ur centralenheten
for att  undvika forlorad kommunikation med sirenen.

Tekniska data

St16mf5rsdrjning
Livsl€ingd pd batteri
Kommunikationsband
Kommunikationldngd
Slren
Max. l6ngd pA ljudlarm
Max. ldngd pd LED vid larm
Ska/
EN 50131-1 grad
Dimension
Arbetstemperatur
Arbetsmilj6
Lamklass
Kan skdtas ienlighet med
FCC ID VLGJABO

litium ltatteri BAT-80 Jablotron
beraknad till max 5 Ar (50 sek 6vervakning)

868 MH4 Oasis protokoll
upp till 300m (6ppen yta)
piezo elektrisk, 1 12 dB/1m

3 minuter
30 minuter

IP34D
2

230 x 158 x 75 mm
-25 tiil +60"C

klass lV
R

ERC REC7O43

Jablotron Ltd bestyrker harmed att JA-BOA OverensstAmmer med de
huvudsakliga behorighetskraven och andra relevanta foreskrifter enl. Direktiv
1999/5/EC och Overensstammer med del 15 av FCCs regler. Skotseln ilr objekt for
foljande tu6 bestdmmelser: 1. Denna enhet fAr inte orsaka skadlig storning och 2.
Denna enhet maste acceptera alla mottagna storningar, inklusive stoming som kan
orsaka ej onskad funktion.
Varning: Andringar eller modifikationer som inte uitryckligen godkajnns av Jablotron
kan gora att anvaindaren mister rdtten att skota enheten.
Original dokumenten finns tillgangliga pa fT1.:l:{{,jfi}219-ll-9n cor,rr avd teknisk
suoood
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