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Správne navrhnutá a dimenzovaná zbernica je 
základným predpokladom pre spoľahlivú funkčnosť 
systému. Spôsob rozvedenia zbernice po objekte nie je pre 
vlastnú komunikáciu prvkov kritický, je vždy nutné správne 
dimenzovať zbernicu podľa odberu pripojených zariadení.  

Dôležité informácie 
Aj napriek tomu, že na svorke +U a GND je v bežnom 

prevádzkovom stave takmer 14V, počítajte pri výpočte 
napájania z akumulátora vždy s 12 V.  

 
Pri 12 V spočítajte úbytky napätia na všetkých 

spotrebičoch. Napätie na zbernici musí byť vždy väčšie 
ako minimálne povolené 10 V.  Povolený úbytok napätia 
je maximálne 2 V. 

 
Všetky svorkovnicové spoje môžu byť pri zlom 

kontakte miestom neočakávaného úbytku napätia. 
 
V reálnej inštalácii vždy overte správnosť výpočtu  

a zapojenia meraním na svorkách. Pri prvkoch s veľkým 
odberom (siréna, klávesnica, reléový výstup) merajte 
vždy v čase zvýšeného odberu (aktívna siréna, 
podsvietená klávesnica, zopnuté relé).  

 

Úbytky napätia na jednotlivých komponentoch 
možno overiť v programe F-Link na karte Diagnostika. 

Zbernica JA-100 
Zbernica systému JABLOTRON 100 sa zapája do štyroch 

svoriek označených +U (červená) kladný pól napájacieho 
napätia, A (žltá) dátová komunikácia, B (zelená) dátová 
komunikácia a GND (čierna) záporný pól napájacieho 
napätia. 
 
 

 
 

obr.  1 svorkovnica zbernice 
 

Káble CC-01 a CC-02 
Zbernicové komponenty sa pripájajú káblom Jablotron, 

farba jednotlivých vodičov sa zhoduje s farbou svoriek 
zbernice v perifériách.  

Kábel Jablotron CC-01 je navrhnutý pre chrbtové rozvody 
zbernice, prípadne pre pripojenie prvkov s veľkým odberom 
(siréna) alebo vzdialených prvkov. Napájacie vodiče (čierny  
a červený) majú väčší prierez jadra oproti komunikačným 
vodičom.  

Kábel Jablotron CC-02 je navrhnutý pre odbočky z 
chrbtového rozvodu zbernice, prípadne pre pripojenie 
prvkov s nízkym odberom (detektory) alebo na krátke 
vzdialenosti. Všetky vodiče kábla CC-02 majú rovnaký 
prierez jadra.  
 

CC01 
odpor páru na 1 m 0,0754 Ω 

odpor páru na 10 m 0,754 Ω 

odpor páru na 100 m 7,54 Ω 

CC02 
odpor páru na 1 m 0,1932 Ω 

odpor páru na 10 m 1,932 Ω 

odpor páru na 100 m 19,32 Ω 

 
tab. 1 odpor páru napájacích vodičov (tam a späť) 

Výpočet úbytku na vedení 
Úbytky napätia na vedení vychádzajú z odporu vedenia, 

ktorý je daný použitým vodičom a z odoberaného prúdu. 
Prúdové odbery prvkov možno zistiť z ich návodov. Z týchto 
hodnôt možno vypočítať úbytok napätia na vedení a zistiť či 
na poslednom inštalovanom zariadení bude dostatočné 
napätie. Úbytok sa vypočíta použitím Ohmovho zákona  

U = I * R 

 
Pre správnu funkčnosť pripojených periférií je 

maximálny prípustný úbytok 2,0 V. 
 

Orientačné hodnoty úbytku napätia v závislosti na dĺžke 
kábla a pretekajúcom prúde pre káble CC-01 a CC-02 sú 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Kurzívou sú vyznačené 
úbytky cez 2,0 V – teda príliš veľké pre použitie 
zbernicových komponentov. 
 

Úbytok napätie [V] pre kábel CC-01 

 20 mA 50 mA 100 mA 200 mA 400 mA 

10 m 0,02  0,04 0,08 0,15 0,30 

20 m 0,03 0,08 0,15 0,30 0,60 

50 m 0,08 0,19 0,38 0,75 1,51 

100 m 0,15 0,38 0,75 1,51 3,02 

200 m 0,30 0,75 1,51 3,02 6,03 

 
tab. 2  úbytok napätia [V] v závislosti na prúde a dĺžke kábla CC-01 

 

Úbytok napätie [V] pre kábel CC CC-02  

 20 mA 50 mA 100 mA 200 mA 400 mA 

10 m 0,04 0,10 0,19 0,39 0,77 

20 m 0,08 0,19 0,39 0,77 1,55 

40 m 0,15 0,39 0,77 1,55 3,09 

70 m 0,27 0,68 1,35 2,70 5,41 

100 m 0,39 0,97 1,93 3,86 7,73 

 
tab. 3  úbytok napätia [V] v závislosti na prúde a dĺžke kábla CC-02 

 

D
Ĺ
Ž

K
A

 K
Á

B
L

A
 [

m
]

500

400

300

200

100

0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

0
.5

0
.6

0
.7

0
.8

0
.9

1
.0

POŽADOVANÝ PRÚD [A]

CC - 01

CC - 02

 
 

Možný postup výpočtu:  
 

1. Zistite odber prúdu jednotlivých periférií  
(z technických parametrov výrobku - Spotreba pre 
voľbu kábla). 

2. Zistite dĺžku káblov. Je potrebné poznať čo 
najpresnejšiu dĺžku kábla od uzlu k uzlu. 

3. Nakreslite si plán s dĺžkou káblov a odbery  
na jednotlivých vetvách. 

4. Spočítajte aký prúd tečie jednotlivými vetvami 
5. Z dĺžky vetvy a prúdu vetvou vyhľadajte v grafe alebo 

v tabuľke úbytok na vetve 
6. Od napájania odpočítajte jednotlivé úbytky a zistite 

napätie na konci vedenia. Vždy počítajte s napätím 
12 V z ústredne pri prevádzke počas výpadku elektriny. 
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Usporiadanie zbernice 
Pri prepojovaní jednotlivých častí systému – detektorov, 

klávesníc, sirén je možné viesť kábel zbernice ľubovoľne, 
bez ohľadu na príslušnosť použitých prvkov k jednotlivým 
častiam systému – vždy čo najkratším smerom. Zbernica sa 
môže podľa potreby vetviť. Je možná líniová, vetvová alebo 
stromová štruktúra. V skutočných inštaláciách sa obvykle 
nepoužíva iba jediný typ štruktúry. Zbernicu zapájajte podľa 
priestorového rozvrhnutia. V praxi býva najoptimálnejším 
riešením kombinácia týchto troch možností. Zakázanou 
štruktúrou je kruhové usporiadanie – na zbernici sa 
nikdy nesmie uzavrieť slučka.  
 

Príklady možných usporiadaní zapojenia zbernice: 
 

 
obr.  2  líniová štruktúra zbernice 

 

 
obr.  3 vetvová štruktúra zbernice 

 
 

 
obr.  4  stromová štruktúra zbernice 

Vetvenie a odbočovanie zbernice 
Pre vetvenie a odbočovanie zbernice možno s výhodou 

použiť rozbočovač zbernice JA-110Z. Vyrába sa v troch 

prevedeniach JA-110Z-A, JA-110Z-B a JA-110Z-B. 
Obsahuje štyri 4-svorkové pripojovacie miesta zbernice 
JA-100, všetky svorky rovnakej farby sú prepojené. A i B 
variant má rozmery pripravené pre montáž do viacúčelovej 
montážnej krabice JA-190PL. Variant C rozmery pripravené 
pre montáž do štandardnej el. inštalačnej krabice KU-68. 

 

 
 

 
 

 
 

obr.  5  varianty prepojovacích svorkovníc  

 

Dĺžka zbernice 
Maximálna dĺžka zbernice bez posilnenia (oddelenia) je 

500 m. Tým sa myslí dĺžka medzi dvomi najvzdialenejšími 
prípojnými bodmi (napr. medzi ústredňou  
a najvzdialenejším detektorom). 

Oddelenie zbernice 
Časti zbernice vedené do nechránených miest je 

potrebné chrániť proti prípadnému skratu alebo inému 
pokusu o vyradenie systému oddelením pomocou izolátora 
zbernice JA-110T. Tento modul možno zabudovať do 
viacúčelovej montážnej krabice JA-190PL. Izolátor zlepšuje 
kvalitu signálu na zbernici. Je pripojený a napájaný zo 
zbernice a neobsadzuje žiadnu pozíciu. 

Príkladom použitia môže byť vyvedenie zbernice pre 
reléové moduly ovládajúce napr. rolety, alebo siréna, ku 
ktorej je zbernica vedená tak, že je prístupná k napadnutiu.  
Viac informácií v návodu JA-110T. 
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Príklad výpočtu úbytku napätí  

 

Rekonštrukcia z ústredne s 
expandérmi na systém JA-100 
Vzor ústredne s expandérmi pred rekonštrukciou: 

 
obr. 1 – snímače s kontaktným výstupom; 2 – kabeláž typu 
3x2x0,5; 3 – svorkovnica expandéra; 4 – skrinka expandéra; 5 –
kábel zbernice z ústredne do expandéra 
 
Vzor prevedenia ústredne po rekonštrukcii : 

 
obr.:  2 -  kabeláž typu 3x2x0,5; 4 – skrinka expandéra; 5 - zbernica 
od ústredne do expandéra; 6 – zbernicové snímače; 7 – pomocná 
svorkovnica JA-110Z-A(B,C); 

Prehľadová tabuľka prúdovej 
spotreby zbernicových prvkov. 

Prvok Popis 

Spotre-
ba pri 
zálohe 

mA 

JA-110A Vnútorná siréna 30 

JA-110B Akustický detektor rozbitia skla 5 

JA-110F Záplavový detektor 5 

JA-110 I Indikátor sekcie alebo PG 6 

JA-110M Magnetický detektor 5 

JA-110N Silový modul výstupov PG 45 

JA-110N-
DIN 

Silový modul výstupov PG-DIN 45 

JA-110P PIR detektor pohybu 5 

JA-110R Modul pre bezdrôtové pripojenie 25 

JA-110ST Požiarny detektor 10 

JA-110T Izolátor zbernice 5 

JA-111A Vonkajšia zálohovaná siréna 50 

JA-111H*) Modul pre pripojenie detektora 5 

JA-111 I Univerzálny optický indikátor 5 

JA-111M Magnetický detektor mini 5 

JA-111N Signálový modul výstupov PG  25 

JA-111SH Detektor otrasu nebo náklonu 5 

JA-112E**) Prístupový modul RFID 15 

JA-113E**) Klávesnice s RFID čítačkou 20 

JA-114E**) 
Klávesnice s displejom a s RFID 
čítačkou 

50 

JA-118M Modul pripojenia 8 magnetov 15 

JA-118N*) Signálový modul 8 výstupov PG 10 

JA-120PB Detektor pohybu a rozbitia skla 8 

JA-120PC Detektor pohybu s kamerou 5 

JA-120PW Duálny PIR a MW detektor pohybu 5 

JA-122E Vonkajšia čítačka RFID 15 

JA-123E 
Vonkajšia klávesnice s čítačkou 
RFID  

JA-192E Ovládací segment prístup. modulu 0,5 

   

   

   

   

   
*) U takto označených prvkov je nutné pripočítať aj prúdovou spotrebu 

pripojovaných zariadení. 
**) U takto označených prvkov je nutné pripočítať aj prúdovou spotrebu 

doplnkových ovládacích segmentov JA-192E. 

Využitie existujúcej kabeláže pri 
rekonštrukciách. 
 Pri inštalácií nových rozvodov je vhodné prednostne 

používať určenú kabeláž CC-01 a CC-02. 

 Pri inštalácii na káble typu 3x2x0,5 je nutné zapojiť 
dátové vodiče zbernice (A,B) na jeden vybraný 
krútený pár. Pre napájanie +12V a GND je možné 

príslušné vodiče ostatných dvoch párov pospájať. 

 Pri inštalácii na káble typu UTP je nevyhnutné zapojiť 
dátové vodiče zbernice (A,B) na jeden vybraný 
krútený pár. Pre napájanie +12V a GND je vhodné 

pospájať príslušné vodiče ďalších dvoch párov vodičov. 
 

 


