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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100. Poskytuje 
celkem osm galvanicky odd lených výstup . M že sloužit nap íklad 
k ovládání optických  indika ních prvk , rádiových komunikátor  
nebo silových relé. Poskytuje též chrán ný výstup 12 V nap tí. 
Výstupy je možné ovládat programovatelnými výstupy (PG) úst edny, 
stavy sekcí (zajišt no = sepnutý výstup), p ípadn  poplachem 
v sekcích (poplach = sepnutý výstup). Výrobek je ur en k montáži 
proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.   

Instalace
Modul je možné umístit do montážní krabice typu JA-190PL 

(Jablotron) nebo pomocí vhodného držáku na DIN lištu. 

 
obrázek:  1 – výstupní svorky; 2 – konfigura ní p epína , 3 – svorkovnice 

sb rnice; 4 – indika ní signálky; 5 – výstup napájení do 100 mA 
 
1. P epína em (2) nastavte íslo PG výstupu nebo sekce,  

na kterou má reagovat svorka 1 na desce – viz tabulky nastavení. 
Následující svorky na desce pak budou reagovat  
na další PG výstupy nebo sekce systému (s vyšším íslem pozice). 

2. P ipojte kabel sb rnice do svorek (3).  
 

 

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. Po zapnutí systému otestujte funkci – sepnutý výstup je 

indikován erveným svitem signálky u daného výstupu (4).  
4. Svorky 1 – 8 spínají proti svorkám C. Spínaný proud svorkou 

nesmí p ekro it 100mA. Zkontrolujte, že napájecí nap tí na 
svorkách sb rnice ( ervená, erná), p i sepnutí všech použitých 
výstup  v etn  p ipojené zát že, je v tší než 9V. P i tomto testu 
samoz ejm  musí být p ipojena všechna za ízení, napájená   ze 
svorek (5), 
 

Poznámky: 
 Modul nezabírá v úst edn  žádnou pozici (nep i azuje se  

do systému). 
 Svorky modulu 2 až 8 jsou následující po pozici vybrané 

konfigura ním p epína em (p .: Vybrán PG7 pak 
svorka 1=PG7, 2=PG8, 3=PG9, ... 8=PG14. Totéž platí pro 
sekce. 

 Pokud svorky 2 až 8 na modulu  jsou nad rozsah tabulky, pak 
nespínají (p .: Je-li vybrán PG30 pak svorka 1=PG30, 
2=PG31, 3=PG32 a svorky 4 až 8 jsou bez funkce. Totéž platí 
pro sekce. 

 Pokud p ipojíte více modul  se stejným nastavením, budou 
mít  stejnou funkci.  

 Po et modul  je limitován pouze odb rem proudu z úst edny. 
 Nastavení jednotlivých programovatelných výstup  se provádí 

programem F-Link - karta PG výstupy. Podrobný popis 
nastavení je uveden v instala ním manuálu úst edny. 

 Pokud výstup reaguje na zajišt ní sekce, je sepnut p i 
celkovém zajišt ní vybrané sekce. 

 Pokud výstup reaguje na poplach, je sepnut p i vn jší (EW)  
i vnit ní (IW) výstraze. 

 Ze svorek +U lze odebírat proud do 100mA. P i vyšším odb ru 
(p etížení) dojde k odpojení nap tí. Po poklesu proudu je 
nap tí automaticky p ipojeno. 

 

 
tabulka 1: výstup 1 na desce reaguje na stav PG výstupu. 

 
tabulka 2: výstup 1  na desce 

reaguje na zajišt ní sekce 
tabulka 3: výstup 1  na desce 
reaguje na poplach v sekci 

Technické parametry 
Napájení ze sb rnice úst edny 12V (9 …15 V) 
Proudová spot eba p i záloze  
   výstupy rozepnuty/sepnuty  5 mA / 10 mA 
Proudová spot eba pro volbu kabelu 10 mA  
Maximální proud z výstupu +U (elektronická pojistka) <100 mA  
    (pro výpo ty proudu nutno p ipo íst všechna p ipojená za ízení)  
Maximální proud / nap tí spínané každým výstupem 100 mA / 38 V 
Rozm ry 77 x 40 x 15 mm 
Klasifikace  stupe  2  
dle  SN EN 50131-1, SN  EN 50131-3 
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. 

 


