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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100. Detektor 
slouží pro indikaci zaplavení prostor vodou (sklep, koupelna).  
Má stavovou reakci (hlásí aktivaci = zaplavení elektrod i zklidn ní 
 = pokles hladiny, od erpání vody). Detektor je napájen p ímo ze 
sb rnice. Výrobek je ur en k montáži proškoleným technikem  
s platným certifikátem Jablotronu. 

Instalace 
Detektor je ur en pro detekci zaplavení, tedy není navržen pro trvalé 

pono ení pod vodní hladinu. Není vhodný pro detekci zaplavení 
agresivní kapalinou, nap íklad do jímky isti ky odpadních vod.  
 
  

 
obrázek:  1 – propojení na sb rnici; 2 – montážní otvor Ø 3,1 mm; 3 - žlutá 
signálka porucha; 4 – ervená signálka aktivace; 5 – detek ní elektrody 
(signálky 3 a 4 jsou zality v hmot  detektoru) 
 
1. Vyberte vhodné místo pro umíst ní detektoru a také vhodné 

místo pro umíst ní svorkovnice sb rnice nebo odd lova e 
sb rnice JA-110T, pokud je vyžadován. Pro umíst ní p ipojení 
na sb rnici lze použít elektroinstala ní krabici JA-190PL. 

2. P ipojte kabel sb rnice (1) do svorek. 
 

 

P ipojování sb rnice provád jte vždy p i zcela 
vypnutém napájení systému. 

Je-li modul umíst n mimo chrán ný prostor je 
nutno p ívod jeho sb rnice odd lit izolátorem 
sb rnice JA-110T. 

 
3. Dále se i te instala ním manuálem úst edny. Základní postup: 

a.  Po zapnutí žlutá signálka (3) blikáním indikuje, že detektor 
není p i azen do systému. 

b. V programu F-Link vyberte v kart  Periferie požadovanou 
pozici a tla ítkem P i adit zapn te u ení.  

c. Krátce propojte detek ní elektrody (5) – tím se detektor nau í 
a žlutá signálka (3) zhasne.  

Nastavení vlastností detektoru 
Provádí se programem F-Link - karta Periferie. Na pozici 

detektoru použijte volbu Vnit ní nastavení. Zobrazí se dialog,  
ve kterém lze nastavit: 

Indikace LED p i komunikaci: umož uje vypnout ervenou 
signálku indikující krátkým probliknutím jak aktivaci, tak i deaktivaci 
detektoru. V servisním režimu je indikace vždy aktivní. 

Inverzní reakce vstupu: z výroby je nastaveno že systém reaguje  
na propojení elektrod (událost zaplavení). Zvolit lze i opa nou reakci.  

Zpožd ní reakce vstupu: asový filtr pro zvýšení odolnosti 
k falešné aktivaci – nastavení 0,5s ... 300s ur uje, jak dlouho musí být 
detek ní elektrody propojeny, aby došlo k aktivaci v úst edn . 

Indikace poplachu: Pokud je zapnuta, ervená signálka (4) indikuje 
opakovaným dvojím krátkým bliknutím záplavu i po poklesu hladiny, 
kdy elektrody již nejsou propojeny. Blikání trvá do zrušení indikace 
úst ednou (dalším zajišt ním, vypnutím v menu nebo vstupem  
do servisu. 

 
 

Technické parametry 
Napájení ze sb rnice úst edny 12 V (9 …15 V) 
Proudová spot eba p i záloze 5 mA 
Proudová spot eba pro volbu kabelu 5 mA 
Detektor  reaguje na zaplavení  vodou 
Rozm ry 53 x 20 x 10 mm 
Prost edí dle  SN EN 50131-1 II. vnit ní všeobecné 
Rozsah pracovních teplot -10 až + 40 °C 
Dále spl uje SN EN 50130-4, SN EN 55022 
 

 

Výrobek je navržen a vyroben ve shod  s na n j se 
vztahujícími ustanoveními: Na ízení vlády . 616/2006Sb., je-li 
použit dle jeho ur ení. Originál prohlášení o shod  je na 
www.jablotron.cz v sekci poradenství. 

 

Poznámka: Výrobek, a koliv neobsahuje žádné škodlivé 
materiály, nevyhazujte do odpadk , ale p edejte na sb rné 
místo elektronického odpadu. Podrobn jší informace na 
www.jablotron.cz. 

 


