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Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100. Je určený 
na vonkajšiu signalizáciu poplachu a možno ho využiť aj na ďalšie 
akustické signalizácie. Siréna obsahuje zálohovací akumulátor pre 
prípad, že by páchateľ prerušil prívodný kábel. JA-111A tvoria dva 
diely: základňa s elektronikou JA-111A-BASE-RB vždy musí byť 
doplnená o kryt série JA-1X1A-C-xx. Kryty sa dodávajú 
v niekoľkých kombináciách farieb krytu a blikača. Výrobok má 
inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu.  

Kombinácia farieb a materiálov krytu je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

Označenie krytu Farba a materiál krytu Farba blikača 

JA-1X1A-C-GR Sivý plast 

Červený 
 

JA-1X1A-C-ST Nerezový plech 

JA-1X1A-C-WH Biely plast 

JA-1X1A-C-GR-B Sivý plast  
Modrý 

JA-1X1A-C-ST-B Nerezový plech 

JA-1X1A-C-WH-B Biely plast 

Inštalácia 
Siréna sa inštaluje na zvislú stenu, blikačom smerom dole. Vyhnite 
sa montáži v blízkosti odkvapov, kde hrozí tvorba ľadu.  

 
Obr. 1: 1– montážny otvor; 2 – elektroakustické meniče; 3 – NiCd 
akumulátor; 4 – otvor pre privedenie káblov; 5 – kábel zbernice; 6 – 
elektronika sirény; 7 – integrovaná libela; 8 – otvor pre montáž sirény na 
stenu s detekciou sabotáže; 9 – skrutka krytu sirény; 10 – lanko so sponou 
istiace vrchný kryt (stlačením západky ho možno ľahko odpojiť) 
 

1. Prevlečte kábel zbernice (5) otvorom (4) a zacvaknite ho do 
pripravenej príchytky.  

2. Priskrutkujte sirénu na vybrané miesto pomocou 2 skrutiek do 
otvorov (1) a (8).  Pre určenie správnej polohy možno využiť 
integrovanú libelu. 

 
Obr. 2: 11 – svorky zbernice; 12 – tlačidlo „Learn“ pre naučenie sirény; 13 – 
sabotážne kontakty; 14 – sériové číslo; 15 – vysokonapäťový transformátor; 
16 –vysoko svietivé kontrolky blikača; 17 – žltá kontrolka - porucha; 18 – 
konektor pre pripojenie akumulátora; 19 – konektor pre pripojenie 
elektroakustického meniča (pozor vysoké napätie) 

 

Zbernica sa musí pripájať vždy pri úplne 
vypnutom napájaní systému! 

 

3. Zapojte kábel zbernice do svoriek (11).  
4. Pripojte záložný akumulátor do konektora (18). 
5. Ďalej postupujte podľa inštalačného návodu ústredne. Postup: 

a. Po zapnutí žltá kontrolka (17) indikuje, že siréna nie je 
priradená do systému. 

b. V programe F-Link vyberte v karte Periférie požadovanú 
pozíciu a tlačidlom „Priradiť“ zapnite režim Učenie.  

c. Stlačte tlačidlo „Learn“ v siréne (12) – naučí sa a žltá 
kontrolka zhasne.  

6. Nasaďte zvolený kryt sirény a zaistite ho skrutkou (9). 

Nastavenie vlastností 
Vlastnosti sa nastavujú v programe F-Link - karta Periférie. Na 
pozícii sirény použite voľbu Vstúpiť v stĺpci Vnútorné nastavenia. 
Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom možno nastaviť: (* označuje 
nastavenie z výroby): 
Sekcia: určuje, pre ktoré sekcie bude siréna húkať, prípadne 
signalizovať príchodové / odchodové oneskorenie a zapnutie ochrany. 
Z výroby je nastavené húkanie pre všetky sekcie.* 
Reakcia: určuje, či bude siréna húkať na signál EW* (vonkajšia 
výstraha) alebo IW (vnútorná výstraha). Akustickú signalizáciu pri 
poplachu možno aj úplne vypnúť (ostatné funkcie ostávajú zachované). 
Signalizácia LED: červená*, modrá umožňuje vybrať farbu svietenia 
kontroliek podľa zvoleného vrchného krytu sirény. 
Húkanie sirény: prerušované*, neprerušované  
Obmedzenie doby húkania: 1, 2, 3*,4, 5 minút.  
Pípnutie pri ovládaní sekcií: ÁNO / NIE* - ak je zapnuté, siréna pípne 
pri zapnutí ochrany 1x, vypnutí ochrany 2x a vypnutí ochrany po 
poplachu 3x. Signalizuje sa iba pre nastavené sekcie. 
Blikne každých 60 s: ÁNO / NIE* voliteľná indikácia funkčnosti sirény. 
Blikať 30 min. po poplachu: ÁNO* / NIE: blikanie možno ukončiť 
novým zapnutím ochrany alebo zrušením indikácie poplachu na 
klávesnici. 
 

Ozvučenie PG výstupov: 
Každému PG výstupu možno nastaviť zvukovú signalizáciu: 
Zvuk 1 - pomalé pípanie 1 x za sekundu (po celú dobu zopnutia PG) 
Zvuk 2 - rýchle pípanie 2 x za sekundu (po celú dobu zopnutia PG) 
Zvuk 3 - 1x pípne pri zopnutí PG, 2 x pri rozopnutí PG 
Zvuk 4 - dlhé pípnutie na 20 sekúnd pri zopnutí PG 
 

Priority funkcie sirény:  
Najvyššiu prioritu má zvuk sirény, nižšiu má pípnutie pri ovládaní a 
najnižšiu signalizácia zopnutia PG výstupov (PG1 vyššiu ako PG2 
atď.). Zvuk s vyššou prioritou vždy ukončí zvuk s nižšou prioritou. 
 

Strata spojenia s ústredňou 
Po prerušení prívodného kábla, resp. pri strate komunikácie 
s ústredňou, bude siréna húkať a blikať 3 minúty (pokiaľ nie je systém 
v režime Servis). Ak sa napätie na zbernici stratí pri odstavení systému 
(po dlhodobom výpadku napájania a súčasne vybitom akumulátore) 
siréna nehúka ani nebliká. 

Výmena akumulátora v siréne 
Systém automaticky hlási, že je potrebné vymeniť akumulátor. Pred 
výmenou musí byť systém prepnutý do režimu Servis (inak by 
došlo k vyhláseniu sabotážneho oplachu a rozhúkaniu sirény pri jej 
otvorení). Používajte výhradne akumulátor s označením BAT-4V8.  

Technické parametre 
Napájanie zo zbernice ústredne 12 V DC (9…15 V DC) 
Odber prúdu pri zálohe (kľudový) 5 mA  
Odber prúdu pre výber vodiča  50 mA 
Záložný akumulátor NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh 
 (životnosť cca 3 roky) 
- minimálna hondota napätia na akumulátore pri záťaži 4,0 V 

 (pri poklese pod túto hodnotu akumulátor vymeniť) 
- maximálna hodnota napätia 6,0 V 

 opakovane použiteľný upevňovací pásik akumulátora 
Siréna piezo elektrická  110 dB/m (pri plne nabitom akumulátore)  
Rozmery 200 x 300 x 70 mm 
Klasifikácia  stupeň zabezpečenia 2  
podľa  STN EN 50131-1, STN EN 50131-4 
Pracovné prostredie STN EN 50131-1  IV.  vonkajšie všeobecné  
Rozsah pracovných teplôt -25 °C až +60 °C 
Stupeň krytia IP44 
Ďalej spĺňa   STN EN 50130-4, STN EN 55022,  
 STN EN 60950-1, STN EN 50581 
 

 Jablotron týmto vyhlasuje, že siréna JA-111A vyhovuje technickým 
požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 194/2005 Z.z. (smernice 2004/108/EC) 
a NV č. 308/2004 Z.z. (smernice 73/23/EHS) v znení neskorších predpisov, ktoré 
sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jej určením. Originál 
vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk. 
 

http://www.jablotron.sk/
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Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa 

elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok 
neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym 
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam 
zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného 
prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe 
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané 
zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou 
zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a 
ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie 
a zdravie ľudí. 


