JA-60E Vezetékes kezelőegység
Működtetés
A központ programozása és a kezelés pontosan ugyan úgy működik mint
a központba épített kezelővel ( JA-60 ).
megjegyzés: A JA-60KX központ esetében, a hangüzenet felvétele
nem lehetséges a JA-60E kezelőegységen, mert a mikrofon a
központdobozába van építve.
Az F1 és F0 funkció gombok használata megegyezik a JA-60
központon található gombokkal. A JA-60E kezelőegység tartalmaz négy
extra funkció gombot. A gombot 0,2 mp.-ig kell nyomni a
működtetéshez. A funkció gombok a következők::
Élesítés kód nélkül ( egyenértékű az F1-gyel )
Otthonélesítés ( egyenértékű az F2-vel)
A JA-60E egy vezetékes kezelőegység, amelyet lehet használni a
JA-60 és JA-65 riasztóközpontokhoz. A központ programozása és a
kezelés pontosan ugyan úgy működik mint a központba épített
kezelővel ( JA-60 ). A rendszer állapotát LED szegmenses kijelző és
beépített zümmer jelzi.

Műszaki adatok
Csatlakozás
csatlakozó vezeték
áramfelvétel
Működési környezet
Működési hőmérséklet
szabvány

A JA-60 vagy 65 digitális busz vonalára.
4 eres vezeték RJ csatlakozóval (4/4 1:1)
vagy általános telefon vezeték
25 mA a rendszer akkumulátorról ellátva
IP40, class 2, beltéri használat
-10 - +40°C
EN 50131

Egység csomag tartalma: JA-60E kezelőegység, 2 műanyag tipli, 2
csavar, 4 m kábel 2 RJ-44 csatlakozóval, 2 öntapadós címke.
Tartozékok – kezelő csatlakoztatásához ):
RJ-40
Konverter RJ csatlakozóról 4 sorkapocsra
RJ-21
RJ csatlakozó elosztó (2/1)
RJ-44
kábel csatlakozó (4P/4C)
RJ-00
krimpelő szerszám RJ csatlakozóhoz
CT-04
vezeték RJ csatlakozóhoz

Telepítés
Válassza ki az eszköz helyét ( javasolt közel a bejárathoz ).
• Nyissa ki a kezelő fedelét a jobb
oldalon
található
belső
fül
megnyomásával
(használjon
csavarhúzót).
RJ Socket:
• Készítse el a kezelő hátlapján a lyukat
Front View
a kábel bevezetéséhez..
• Rögzítse a hátlapot a kívánt helyre úgy hogy a belső fül a jobb
oldalra essen.
• Dugja be az RJ csatlakozót vagy kösse be a vezetéket a
sorkapocsba.
• Helyezze vissza a kezelő előlapját, majd nyomja meg a jobb oldalát,
hogy a fül biztonságosan a helyére ugorjon. ( a fül kattanni fog )
• Csatlakoztassa a vezeték másik végét a központ digitális adat
vonalához. Ha szükséges használjon osztott vagy konverter )
• A kezelőegység a feszültség ráhelyezése után rögtön működőképes
lesz. ( más beállítás nem szükséges ).
Megjegyzés:
Több JA-60E kezelőegység – ha több kezelőegységet akar használni
egy időben, akkor ezeket párhuzamosan kell kötni. A csatlakozó
kábeleket
lehet
párhuzamosítani
a
központban,
az
első
kezelőegységben, vagy egy külső kötődobozban. A vezetékeket lehet
kombinálni normál bekötés és az RJ csatlakozással.
A csatlakozó kábel bekötése megkell hogy egyezzen a központban és
a kezelőegységben (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Ellenőrizze a vezetékek színét a
kábelben.
Ha a kezelőegység nem működik a csatlakoztatás után ellenőrizze a
helyes bekötést (1-1, 2-2, 3-3, 4-4).

JA-60E

Ajtónyitás ( egyenértékű az F3-mal)
Pánik riasztás ( egyenértékű az F7-tel ) – ha egy érvényes kód
bevitele előtt van megnyomva, akkor egy néma riasztást fog indikálni,
amennyiben a rendszer élesített állapotban van, akkor a rendszert
kikapcsolja, és úgy működik mint egy kényszer kód..
Gombok háttérvilágítása csak akkor működik, ha a központ hálózati
tápellátást kap. Amennyiben akkumulátor biztosítja a tápfeszültséget a
gombok háttérvilágítása megszűnik. Ennek oka energiatakarékosság.

