
JA-60S Trådlös brandvarnare
JA-60S indikerar rök och varnar lokalt i rummet via den inbyggda

sirenen, samt sänder trådlöst  information till centralenheten.
Brandvarnaren gör regelbundna automatiska tester och rapporterar

tillståndet till centralenheten för bästa säkerhet.

Specifikationer
strömförsörjning 3 V  - 2 x AA batteri 1.5V
livslängd batteri ca 1 år
räckvidd till central max. 100 m  (öppen yta)
detektor metod joniserings  kammare
strålning från sensor max. 4 kBq
känslighet y = 0,4 ÷ 0,5  (EN 54-7)
inbyggd siren 95dB/1m
RF immunitet 30V / 1m
max vinddrag max. 12m / s
arbetstempratur inomhus bruk ,  -10 till +40°C
överensstämmer med ISO 12239, EN 54-7,  EN 50134-2, I-ETS
300220

Innehåll: Detektor, 2 plast plugg, 2 skruv, 2 AA batterier

Installation
Brandvarnaren bör placeras i taket,  med ett avstånd på minst 0,6m

från väggarna. Brandvarnaren bör inte placeras på en plats med dålig
luft cirkulation. Om du placerar JA60S i en lång korridor (9m eller mer)
placera då minst två brandvarnare, en i vardera ände. En brandvarnare
kan täcka en öppen yta på  50 m3 . Brandvarnaren bör inte placeras
nära någon fläkt, värme/kyl aggregat, lysrör eller luftkonditionering. JA-
60S är inte lämplig för platser med hög koncentration av färg,
lösningsmedel eller avgaser (dofter). När du väljer plats för varnaren,
tänk då på att placera den på ett lättåtkomligt ställe, brandvarnaren
skall testas regelbundet och kommer att behöva nya batterier ungefär
1ggr per år.
OBS: cigarrett rök eller  os från matlagning kan utlösa brandlarm.

• Öppna locket på varnaren (tryck in från båda sidorna upp till linjerna
på locket – se bild)

• Fäst bakstycket genom dem två förborrade skruvhålen på önskad
plats. Skruva fast försiktigt, var noga med att den inte sitter snett.

• Läs installations manualen för centralenheten (kapitel 4) om
inlärning av brandvarnare.

• Placera två AA batterier i batterifacket (polerna är markerade i
facket). JA-60S  kommer att sända en inkopplings signal. Från
denna stund är varnaren redo.

• Placera varnarens hus på bakstycket. Kolla att varnaren sitter fast
ordentligt. OBS! –det går ej att stänga varnaren utan batterier.

• Tryck och håll nere testknappen. Varnaren kommer att ljuda i ett
par  sekunder.

Normalt arbetsläge för brandvarnaren

I normalt arbetsläge gör brandvarnaren en självtest var 60
sekund, (indikeras av en kort blixt i LED lampan) och
rapporterar tillståndet till centralenheten.

Om rök upptäcks, ljuder JA-60S  först  en ”beep” varnings signal och om
koncentrationen av rök inte minskar inom 4 sekunder, kommer
brandvarnaren att  gå i larmning och sända signal till larmsystemet.

Efter att rökkonsentrationen minskat kommer varnaren att återgå till
utgångsläge.

För att testa varnaren – tryck och håll nere testknappen. Varnaren
kommer starta med en  ”beep” varning och inom ett par sekunder
startar  sirenen och larmet utlöses.

Batteri test och byte
Brandvarnaren känner av tillståndet på batterierna automatiskt. Om det är

nödvändigt att byta batterier, kommer varnaren att informera systemet om
att det behövs nya batterier och den kommer att sända en ”beep” signal
varje minut.

Använd endast alkalisk batterier storlek AA av hög kvalitet. Efter byte till
nya batterier kommer varnaren att bekräfta att den är redo med en signal.

Om det inte kommer något ljud efter det att batterierna är utbytta
men LED  blinkar, betyder det att  de nya batterierna har en för låg
spänning och bör bytas ut mot nya.

Varning – OBS! –det går ej att stänga varnaren utan batterier.
OBS: vi rekommenderar att ni dammar varnaren varje gång batteribyte
sker.  Använd en torr trasa eller blås försiktigt.
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