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DATABLAD Varenr.: 46107

JA-106KR 3G central  m. indb. 3G/LAN sender og Radio
Den store udgave af JABLOTRON 100 centraler med 3G data kommunikation. Centralen tilbyder fleksible løsninger og intelligent beskyttelse af primært store beboelsesejendomme, administrative bygninger og virksomheder der har behov for mange områder. Installeres med BUS, trådløst eller en kombination af disse.

Den primære fordel ved at udstyre centralen med et GSM 3G modul er forøgelsen i dataoverførselshastigheden (især for billeder) til MyJablotron applikationen eller kontrolcentraler (KC) såvel som muligheden for både opkald og dataoverførsel på samme tid - noget der ikke er muligt med standard 2G GSM-moduler.

Hele opsætning og indstillingerne programmeres i F-Link.

JA-106KR:
- op til 120 trådløse eller trådførte BUS enheder
- op til 300 brugere
- op til 15 områder
- op til 32 programmerbare udgange (PG)
- 20 uafhængige kalendere
- rapporter fra systemet til 30 brugere via SMS
- 5 brugere har mulighed for stemme og SMS rapport
- 5 KC
- 5 valgbare specielkoder til KC
- automatisk detektering af 2G/3G netværk med valg af bedste signal

Der er indbygget GSM 2G/3G og LAN sender på hovedprintet, som kan kommunikere med lyd/stemme, SMS eller data til slutbrugeren eller til KC. Den er leveret med et 4 GB hukommelseskort, på hovedprintet for at kunne gemme alle log hændelserne, stemme optagelser, gemme billeder fra fotodetektorer og meget mere.

Hovedprintet har følgende terminaler:
- 2x uafhængige BUS terminaler
- 1x terminal til radio modulet (JA-110R)
- 1x terminal til PSTN sender (JA-190X)
- 1x LAN terminal
- 1x USB terminal

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller nyere

Netspænding: 230 V/50 Hz
Strømforsyning type A (EN 50131-6)
Strømforbrug: mistede AC 140 mA, ved alarm 200 mA
Backup-batteri 12 V op til 7 - 18 Ah
Maksimal opladningstid 72 timer

BUS strømforsyning maksimal
kontinuerlig belastning 1.2 A

Maksimal udgangsstrøm (5 min.) 2 A
Backup BUS strømforsyning via
18 Ah backup batteri 12 timer ved 1,2 A
JA-110R frekvens - 2-vejs Jablotron protokol 868 MHz 
Antal af adresser (trådløst eller BUS) max. 120
Log hændelser 700 MB ca. 7 million hændelser inklusiv 
dato og tid

Alarm vertifikation funktion flere detekteringer skal aktiveres 
fra samme detektor

Dimensioner 36,0 x 30,0 x 10,9 cm
Sikkerhedsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-6
og EN 50131-5-3 og EN 50131-3

Tekniske specifikationer
    Forsyningsspænding:230 V
    Anbefalet strømforsyning:TRF-01
    Spænding Forsyning fra print:12 v
    Standby forbrug:400 mA
    Maks. strømforbrug:1 A
    Maks. batteri ladestrøm:7 A
    Maks. antal fortrådet zoner:120
    Maks. antal trådløse zoner:120
    Maks. antal udgange:32
    Maks. antal områder:15
    Maks. antal brugere:300
    Antal betjeningspaneler:120
    Antal telefonnumre:30
    Antal tekstbeskeder:30
    Maks. hændelseslog:ca. 7 million 
    Antal kommunikations BUS:2
    System timere:20
    Programmerbare trådfaste udgange:32
    Strømforsyningsudgange:12-13.8 V
    Udvidelsesmoduler:3
    Kort terminologi:prox og 125Khz
    Ca. batteri levetid:ca 2 år 
    Maks. luftfugtighed:75%
    Temperaturområde:-10 til +40°C
    Dimensioner HxBXD:268 x 225 x 83
    Installations miljø:klasse II indendørs generelt
    Farve:Hvid 
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