
JA-80L trådlös inomhus siren 
 

JA-80L är en enhet i Jablotrons Oasis 80 larm system. Den har följande 
användningsområden: 

• En inomhus larmsiren  
• En trådlös dörrklocka 
• En detektor aktiverad ljudindikering 
• Ljudindikering för in/utgångsfördröjning 
• Sabotageskydd  

JA-80L är strömförsörjd genom vägguttaget och kommunicerar via 
OASIS trådlöst protokoll. Den kan vara en del i ett larmsystem eller 
användas som en ensam enhet. Vid del av ett larmsystem, ljuder sirenen 
när larm sker och vid sabotage (sirenen tas ur vägguttaget). Installation 
skall ske av distributör certifierad installatör. 
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Inlärning av JA-80L till Oasis centralenhet 
1. Öppna serviceläge i centralenheten och tryck 1 (för att öppna 

inlärningsläge).  
2. Sätt i sirenen i vägguttaget. Indikatorlampan på JA-80L lyser upp och 

slocknar för att visa fullgjord inlärning. 
3. Lämna inlärningsläge genom att trycka på knapp # på en 

systemkodpanel. 
Notering: 
a) Flera sirenen kan läras in till centralenheten om så önskas. 
b) Om sirenen inte lyckas att lära in sig till centralenheten (om 

lampan inte slocknar), kolla: 
• Är centralenheten i inlärningsläge? 
• Är sirenen fabriksinställd? Om inte, fabriksåterståll sirenen. 

c) En inlärd siren genererar sirenljud vid larmaktivering i 
centralenheten, och kan generera in/utgångsfördröjningsljud 
(programmeras i centralenheten). 

d) Sirenen kan samtidigt användas som trådlös dörrklocka eller 
detektor aktiverad ljudindikering. För att använda dessa 
funktioner så måste relevanta tryckknappar och detektorer läras 
in till sirenen (efter att sirenen lärts in i centralenheten – se text 
längre bak). 

e) Om sirenen tas ur vägguttaget medan ljudlarm sker, skickas ett 
sabotageIarm direkt till centralenheten. 

Sirenens signalstyrka kan mätas i centralenheten ställd i serviceläge. För 
att skicka en skicka en testsignal, tryck på sirenens knapp. 

Sirenen kan också indikera pålarmning av systemet med ett “pip” och 
avlarmning av systemet med två “pip”. Sirenen kan även ”pipa” tre gånger. 
För att aktivera denna funktion, tryck på sirenens knapp tre gånger i snabb 
följd. Två ”pip” konfirmerar lyckad aktivering av denna funktion. För att 
avaktivera denna funktion, tryck på sirenens knapp tre snabba gånger. 
Lyckad deaktivering konfirmeras med ett “pip”. 

Inlärning av tryck knapp RC-89 till JA-80L siren. 
Upp till 8 trådlösa knappar av typen RC-8x kan läras in till sirenen: 

1. Sätt i sirenen I vägguttaget och om indikatorlampan börjar blinka, kan 
enheter börja läras in till sirenen. I detta fall så har  sirenen fortfarande 
fabriksinställningar, dvs. inga enheter inlärda till sig ännu. Om 
indikatorlampan lyser med ett fast sken efter att sirenen satts i 
vägguttaget, tryck och håll inne indikatorlampan tills den börjar blinka. 
Med detta menas att något redan är inlärt till sirenen och den är redo 
för att lära in ännu en enhet.     

2. En RC-8x kan läras in genom aktivering att aktivera den (hålla inne 
knapparna). Lyckad inlärning konfirmeras genom en melodislinga. 
Genom att aktivera RC-8x, kan du bläddra genom 8 valbara melodier. 

3. När önskat antal RC-x lärts in till sirenen, lämna sirenens 
inlärningsläge genom att trycka på dess knapp. Denna metod 
möjliggör att lära in fler knappar till sirenen. 

Detektor aktiverad ljudindikering 
Om man önskar ljudindikering vid detektor aktivering med en trådlös 

JA-80x detektor, lär in detektorn i sirenen på följande sätt: 
1. Sätt i sirenen i vägguttaget. Om indikatorlampan börjar blinka kan 

inlärning börja med en gång (fabriksinställd siren)  

Däremot, lyser indikatorlampan med fast sken, tryck och håll inne 
sirenens knapp till den börjar blinka (sirenen har enhter inlärda till sig).  

2. För att lära in en detektor, tryck och släpp detektorns 
sabotagebrytare. Ett ljud hörs (genom att trycka och släppa 
sabotagebrytaren kan du bläddra genom 8 valbara melodier kopplade 
till detektorn) 

3. Efter önskat antal detektorer lärts in, lämna inlärningsläge genom att 
trycka på sirenens knapp. 

Ljudindikering kan även aktiveras av JA-80F kodpanels IN ingång (för att 
lära in en kodpanel, tryck och släpp dess sabotagebrytare).   

Max antal inlärda enheter 
Upp till 8 RC-8x fjärrkontroller eller detektorer, och en Oasis JA-80 

centralenhet kan läras in till en JA-80L inomhus siren.  Varje av dessa 
enheter kan lära in önskad antal sirener till sig. 

Radera inlärda enheter (RESET) 
Alla inlärda enheter raderas som följer:  

1. Ta ur sirenen ur vägguttaget. 
2. Tryck och håll inne sirenens knapp medan du sätter i den i 

vägguttaget igen. 
3. Håll knappen intryckt tills du hör två “pip” ljud. Detta bekräftar radering. 
4. Indikatorlampan blinkar (inlärningsläge). 
5. För att lämna inlärningsläge, tryck på sirenens knapp.  
Om indikatorlampan inte blinkar efter de två RESET “pipen”, menas 
detta med att sirenen är för långt ifrån centralenheten den blivit inlärd 
till. I ett sådant fall, så raderas alla till sirenen inlärda enheter av utom 
centralenheten. Om du medvetet inte vill använda sirenen till 
centralenheten mer, måste centralenheten ställas i inlärningsläge och 
sirenens plats raderas ur systemet.  

Ljud volym 
Sirenen har två valbara ljud nivåer. För att ändra ljudnivå, tryck 

och håll inne sirenens knapp medan den sitter i vägguttaget (ändra 
volym indikerad med en melodi). Volyminställningarna har endast 
effekt vid dörrklocka, detektor aktiverad ljudindikering och vid 
in/utgångsfördröjning. Vid larm tjuter sirenen alltid med högsta volym. 

Indikator funktion 
Vid normal användning blinkar indikatorlampan när tryck knapp 

RC-89 trycks in eller vid sirenljud. Om sirenen är inlärd till en Oasis 
centralenhet, indikerar sirenen status på den programmerbara 
utgången PgY med ett fast sken. Lampan blinkar i inlärningsläge. 

Tekniska data 
Strömförsörjning 230V/50Hz, 1W 
Frekvens 868 MHz, Oasis protokoll  
Kommunikationslängd ungefär 100 m (öppen yta) 
Ljud (melodier) 8 valbara för knappar och detektorer,  
 och larm sirenljud 95 dB / 1 m 
Max antal av inlärda enheter         1x Oasis JA-80 centralenhet 
 8x Oasis trådlösa knappar och detektorer  
Säkerhetsklass II överensstämmer med EN60950 
Arbetsmiljö inomhus –10 till +40 °C 
Skal IP40 överensstämmer med EN 60529 
Mekanisk inumitet IK08 överensstämmer med EN 50102 
Arbetsmiljö                      ERC REC 70-03  
The JA-80L överensstämmer med ETSI EN 300220, ETS 300683, och EN 
60950 

 

 
 
 
 
 Jablotron Ltd bestyrker härmed att JA-80L Överensstämmer med de 

huvudsakliga behörighetskraven och andra relevanta föreskrifter enl. 
Direktiv 89/336/EEC 

Original dokumenten finns 
tillgängliga på www.jablotron.com avd 
teknisk support  

  
 
 

Notering: Trots att JA-80L inte innehåller några skadliga 
delar, rekemmenderar vi ändå att man lämnar in produkten till 
återvinningen vid produktens slut. 
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