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JA-150P er en del af JABLOTRON JA-100 systemet. Detektoren 
bruges til at detektere menneskelige bevægelser inde i en bygning.  . 
Dens egenskaber kan ændres ved brugen af en alternativ linse. . Der 
findes 3 valgfrie linser. Følsomhed kan indstilles i 2 step for at modvirke 
falske alarmer. Detektoren har pulsreaktion (rapporterer kun om 
aktivering), bruger trådløs kommunikation og får strøm fra to alkaliske 
batterier. Detektoren skal monteres af en uddannet tekniker med et 
gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. 

Installation 
Detektoren kan monteres på en væg eller i et hjørne. Der bør ikke være 
genstande, der hurtigt skifter temperatur (f.eks. radiatorer, 
gasapparater, osv.) eller som bevæger sig (f.eks. gardiner, der hænger 
over en radiator) eller husdyr indenfor detektorens dækningsområde. 
Det kan ikke anbefales at installere detektoren modsat vinduer eller 
mod kraftig lys påvirkning eller på steder med stor luftcirkulation (tæt på 
ventilatorer, varmekilder, aircondition, utætte døre osv.). Der bør ikke 
være forhindringer foran detektoren, der kan hindre dens udsyn. 
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Figur: 1 - skruehuller til installation på flad væg; 2, 4 - skruehuller til 
installation i hjørne; 3 - print pal; 5 - frontdæksel pal 

1. Åbn frontdækslet (ved at trykke på palen 5). Undgå at røre ved PIR 
elementet indeni (11) - du kan beskadige den. 

2. Tag printet ud - det holdes af en pal (3) 
3. Udstik hullerne til skruerne, og kablet i plastikbunden. Den 

anbefalede monteringshøjde for detektoren er 2,5 m over gulvet 
4. Indstil Immunitet jumper efter behov - se detektorens indstillinger. 
5. Sæt printet tilbage i plastbunden og fortsæt ved at følge 

centralens installationsmanual. Grundlæggende fremgangsmåde: 
a. Der skal være et JA-110R radiomodul installeret i installationen. 
b. Gå til F-Link programmet, vælg den ønskede plads i Enheder og 

start indlæsnings proceduren ved at klikke på Indlæs. 
c. Isæt batterierne (husk på den korrekte polaritet). Når det andet 

batteri er blevet indsat i detektoren, sendes et indlæsningssignal til 
centralen og detektoren er indlæst på den valgte plads. Efter 
tre minutters stabiliseringsfase, slukker den gule LED. 

6. Luk frontdækslet og kontrollér dets funktion.  
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Figur: 6 - rød LED for aktivering; 7 - batterier; 8 – følsomhedsindstillings 
jumper; 9 – produktkode; 10 – sabotagekontakt; 11 - PIR detektor; 
 

Bemærk:  
Detektoren kan også indlæses i systemet ved at indtaste produktkoden (9) 
i F-Link programmet (eller ved hjælp af en stregkodelæser). 

Detektor indstillinger 
Følsomhedsniveau kan indstilles med en jumper på printet i 
detektoren, og det bestemmer niveauet for immunitet overfor falske 
alarmer. NORM niveau (standardindstilling) kombinerer basis 
følsomhed med en hurtig reaktion. HIGH giver største immunitet mod 
fejlalarmer, men detektorreaktionerne er langsommere (mindre følsom). 

Detektorens indstillinger 
Detektoren kan arbejde i to tilstande:  
Smartovervågning er en standardindstilling beregnet til permanent 
overvågning af bevægelser i det overvåget område. Hvis en permanent 

bevægelse er opdaget, sendes tre rapporter hvert 20s. Den næste rapport er 
derefter sendt efter 2 minutter. Hvis detektoren ikke opfanger bevægelse i 10 
minutter, vil den gå tilbage til at sende tre rapporter hvert 20s. 

Den anden tilgængelige detektortilstand er et minuts interval. Når 

detektoren registrerer bevægelse, sender den en rapport og går i standby 
tilstand i 1 minut. Når tiden er gået, vågner detektoren op og forbliver aktiv 
indtil næste detektering af bevægelse. 

For at ændre tilstanden, skal du trykke på og holde sabotageknappen 
inde, indsætte batterier. Slip sabotagekappen 3-5 sekunder efter at batterier 
er indsat. Detektoren blinker derefter enten én gang (smartovervågning) eller 
to gange (et minuts interval) for at angive den aktuelt valgte tilstand.   

Detektor test 
Når du lukker detektoren, vil dens LED indikere alle bevægelser for en 

periode på 15 minutter og rapportere til centralen. Derefter vil detektoren 
skifte til den tilstand, som blev valgt under indsættelsen af batterierne. 
Detektorfunktionen kan også kontrolleres via Diagnosticeringsvinduet i 

F-Link programmet. 

Udskiftning af batterier 
Systemet sender automatisk en rapport, når batteriniveauet er for lavt. 

Batterierne skal udskiftes inden for en uge. Husk at skifte systemet til 
Tekniker tilstand, før du skifter batterierne (ellers vil en sabotage alarm blive 
udløst). 

Detekterings karakteristika 
Standardlinsen, der leveres sammen med JA-110p detektoren dækker et 

areal på 110 grader / 12m. Området er dækket af 3 stråler - se nedenstående 
figur. 

 
 
 

Egenskaberne kan ændres ved hjælp af en alternativ linse: 
 

JS-7904 
Korridorlinsen er designet til lange korridorer - med et 
arbejdsområde på op til 20m 
Mindsket følsomhed kan ikke bruges med denne linse! 

JS-7906 
Husdyrslinsen er kun udstyret med den øverste stråle, der 
dækker 120 grader / 12m og dækker ikke gulvet (kan se bort fra 
små hundes bevægelse på gulvet) 

JS-7901 
Lodret gardinlinse - det dækker ikke et område, men skaber 
en detektor væg (gardin) (kan bruges til at skabe en barriere og 
rapportere ved gennemtrængning) 

Bemærk: Når en linse erstattes med en anden type, kontrolleres altid om 
detektoren dækker det korrekte område. (Forkert installeret linse kan 
forårsage fejl alarmer). 

Tekniske specifikationer 
Spænding 2 AA (LR6) 1.5 V 2400mAh alkaliske batterier 
Typisk levetid ca. 2 år 
  (den længste levetid fås i smartovervågnings tilstand) 
Kommunikationsfrekvens  868.1 MHz, JABLOTRON protokol 
Rækkevidde radio ca. 300 m (åbent areal) 
Anbefalet installationshøjde 2.5 m over gulvniveau 
Dækningsvinkel / dækning 110 grader / 12 m (med standardlinse) 
Dimensioner 95 x 60 x 55 mm, 
Klassifikation II grad 
i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 
Anvendelsesmiljø i henhold til  EN 50131-1 II. Indendørs generelt 
Driftstemperatur -10 til +40 °C 
Også i overensstemmelse med ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 

Kan håndteres i henhold til   ERC REC 70-03 
 
 

 

 

JABLOTRON ALARMER A/S erklærer hermed, at JA-150P er i 
overensstemmelse med de essentielle krav og øvrige relevante bestemmelser i 
direktivet 1999/5/EC. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan ses på 
www.jablotron.com – sektionen for Teknisk support. 

 

Bemærk: Selvom dette produkt ikke indeholder skadelige materialer, vil vi 
foreslå, at du returnerer produktet til forhandleren eller direkte til 
producenten efter brug. Se www.jablotron.com for mere detaljerede 
oplysninger 

 


