UC-261 vezeték nélküli beltéri hangjelző
Telepítés

Az UC-261 beltéri hangjelző a központtal kétirányú, vezeték
nélküli kommunikációt folytat. Felhasználható, mint a központ
beltéri hangjelzője, mint vezeték nélküli ajtócsengő, és mint
belépésjelző eszköz. Az UC-261 hangjelző a JA-63 és JA-65
vezeték nélküli központokkal, a JA-60 sorozatú vezeték nélküli
érzékelőkkel, az RC-40, RC-22 és RC-28 távvezérlőkkel
működik együtt. Több jeladó eszköz is használható egyidejűleg,
és az egyes eszközökhöz különböző hangjelzések rendelhetők.
Két különböző hangerősség szint választható. A központok
beltéri hangjelzőjeként használva belépési és kilépési késleltetés
jelzésére is szolgál. Amikor az UC-261-et leválasztják a
tápfeszültségről, azonnal hibajelentést küld a központnak.

Az UC-261 a működéséhez szükséges tápfeszültséget a
hálózati csatlakozóból nyeri. Ne telepítse fémszerkezetek,
vagy a rádiós jelátvitelt befolyásoló tárgyak közvetlen
közelébe.

Bármely más eszköz jelének fogadásához
először az UC-261-et kell a központhoz
rendelni.
A hangjelző rögzítése a központba (JA-63 / JA-65):

Műszaki adatok

• Kapcsolja a központot programozási módba, majd
csatlakoztassa az UC-261-et a hálózati csatlakozó
aljzatba. Az UC-261 ekkor bejelentkezik a központba. A
központ a hangjelzőt az “A” memóriahelyre rögzíti.

Tápfeszültség
230 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel
1.5 W
Hangjelzések
8 dallam és/vagy 110 dB/m szirénahang
Vezeték nélküli eszközök
max. 8 távvezérlő vagy érzékelő
1 központ, (JA-63 vagy JA-65)
Osztályba sorolás
II az EN60950 szabványnak megfelelően
Működési frekvencia
433.92 MHz
Működési környezet
beltér, –10°C ~ +40°C
Megfelelőség
IP40, az EN 60529, IEC 529-nek megfelelően
A Jablotron Ltd., kijelenti, hogy az UC-261 megfelel az
1999/5/EC szabvány előírásainak és követelményeinek.
A megfelelőségi okirat eredeti példányának másolata
megtalálható a cég honlapján: www.jablotron.com, a Technical
Support fejezet alatt.

UC-261 vezeték nélküli hangjelző

• Ha a sziréna (“A”) pozícióba már korábban rögzített egy
JA-60A vezeték nélküli hang-fényjelzőt, az UC-261-et
bármely érzékelő memóriahelyére beprogramozhatja oly
módon, hogy a memóriahelyre lépve beüti a 000000
kódsorozatot, majd csatlakoztassa az UC-261-et a fali
csatlakozó aljzatba (lásd még a központ kézikönyvét).
MEGJEGYZÉS:
• Amennyiben az “A” memória pozíció már foglalt, és a
központ programozói üzemmódjában az UC-261-et
csatlakoztatja a fali aljzatba, a korábban a
memóriahelyre rögzített eszköz (pl. JA-60A) törlődik.
• Egy UC-261 szirénához csak egy központ panel
rendelhető.
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Eszközök tárolása és törlése

A hangerő kiválasztása
• Az UC-261 normál üzemmódban kell, hogy legyen
(bedugva a konnektorba).
• Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot. Kb. 2
másodperc múlva egy dallamot hall, az új beállított
hangerővel.
• Engedje el a nyomógombot.
A fenti eljárással választhat a normál, illetve a kissé halkabb
hangerő között. A hangerő beállítása nem befolyásolja a
riasztási sziréna hangerejét.

1. Húzza ki az UC-261-et a konnektorból és várjon 5
másodpercet.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC261 előlapján.
3. Dugja be az UC-261-et a konnektorba és tartsa lenyomva
a gombot, amíg két csippantást nem hall (Az UC-261 ekkor
ellenőrzi a kommunikációt a központtal – a központnak
feszültség alatt kell állnia, és programozási üzemmódban, a
rádióvevő hatósugarán belül kell lennie).
4. Engedje el a gombot – A gomb villogása mutatja, hogy az
eszköz programozási módban van.
5. A kívánt eszközök tárolása:
• Távvezérlő vagy ajtócsengő gomb (RC-40, RC-22, RC28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón levő
nyomógombot. A gomb ismételt lenyomásával választhat
másik dallamot.
• Belépésjelző érzékelő: JA-60 sorozatú érzékelők
tárolásához tegye be az érzékelőbe az elemeket a
programozási üzemmód alatt. A kívánt dallamot a tamper
kapcsoló ismételt lenyomásával választhatja ki.
6. Egy UC-261 eszközben legfeljebb 8 csengőgomb vagy
érzékelő tárolható.
7. A programozási üzemmódból való kilépéshez nyomja le
az UC-261 nyomógombját.
Ha a programozási módba a fentiek szerint lép be, a központ
kivételével valamennyi korábban rögzített eszköz törlődik az
eszköz memóriájából.

Tápfeszültség vesztés
Amikor az UC-261 a tápfeszültség megszűnését érzékeli
(kihúzzák a konnektorból, vagy megszakad a hálózati
feszültség) az eszköz a központ irányába “Alacsony
tápfeszültség A / Low battery A” jelentést küld. Továbbá, ha a
rendszer riasztási üzemmódban van (a szirénák szólnak), az
UC-261 “Szabotázs A / TAMPER A“ jelzést továbbít.

Ajtócsengő üzemmód
Egy ajtócsengő gomb megnyomásakor az UC-261
lejátssza a kiválasztott dallamot. Az egyes tárolt gombokhoz
egyedi dallamok választhatók. Ha a kiválasztott dallamot meg
akarja változtatni, lépjen be a programozói módba (lásd
“További eszközök hozzáadása”) és a gomb ismételt
lenyomásával válassza ki a kívánt dallamot.

Belépésjelző érzékelő üzemmód
Ha egy letárolt érzékelőtől jelzés érkezik, az UC-261
lejátssza az előre kiválasztott dallamot. A dallam szükség
esetén
megváltoztatható
(lásd
“További
eszközök
hozzáadása”).
Egyazon érzékelőt le lehet tárolni az UC-261 és egy JA-63
vagy JA-65 központ memóriájába. Például lehetséges, hogy
egy vezeték nélküli érzékelő aktiválhatja az UC-261
belépésjelző funkcióját és indíthatja egy JA-60 központ
riasztási működését.
Megjegyzés:
1/ A JA-60P mozgásérzékelő kialakításánál fogva nem
alkalmas olyan helyszín (bejárati ajtó) figyelésére, ahol
folyamatos mozgás van. Az érzékelő a mozgást csak 1 vagy 5
perces (beállítható) nyugalmi periódus után érzékeli.
2/ A JA-60SP, JA-60SR füstérzékelők és a JA-60G gáz
érzékelő belépésjelző üzemmódban nem használható.

További eszközök hozzáadása
Ha szeretne új csengőgombot, vagy másik érzékelőt tárolni
az eszköz memóriájában, a következőképpen kell eljárnia:
1. Húzza ki az UC-261-et a konnektorból, és várjon 5
másodpercig.
2. Dugja be újra a konnektorba.
3. Amikor a gomb világítani kezd, nyomja le és tartsa
lenyomva. Amikor a rövid csippantás hallatszik, engedje
fel a nyomógombot. A gomb villogása jelzi, hogy az eszköz
belépett a programozási módba. (Az UC-261 ekkor ellenőrzi
a kommunikációt a központtal – a központnak feszültség
alatt kell állnia, és programozási üzemmódban, a rádióvevő
hatósugarán belül kell lennie).
4. Új eszközök tárolása (vagy másik dallam kiválasztása):
• Ajtócsengő gomb vagy távirányító (RC-40, RC-22, RC28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón levő
nyomógombot. A gomb ismételt lenyomásával választhat
másik dallamot.
• A gomb ismételt lenyomásával választhat másik dallamot.
• Belépésjelző érzékelő: JA-60 sorozatú érzékelők
tárolásához tegye be az érzékelőbe az elemeket a
programozási üzemmód alatt. A kívánt dallamot a tamper
kapcsoló ismételt lenyomásával választhatja ki.
5. A programozási üzemmódból való kilépéshez nyomja le
az UC-261 nyomógombját.

Vezeték nélküli hangjelző üzemmód
Ha egy riasztóközpont tárolva van az UC-261
memóriájában, akkor az UC-261 előlapján látható piros
fényjelző követi a PgY kimenet állapotát. Ha a központban
riasztás következik be a hangjelző szirénaként működik. A
modul jelezni tudja a ki és belépési késleltetést és az Élesítés,
Kikapcsolás tényét, melyhez az alábbiak szerint járjon el:
1. Húzza ki az UC-261-et a konnektorból, és várjon 5
másodpercet.
2. Dugja vissza az UC-261-et a konnektorba.
3. Amikor a gomb világítani kezd, nyomja le és tartsa
lenyomva. Amikor a rövid csippantás hallatszik,
engedje fel a nyomógombot. A gomb villogása jelzi,
hogy az eszköz belépett a programozási módba.
4. A központ panelen programozási üzemmódba lépve
írja be a 299 kódot. A kód ismételt beírásával az alábbi
két üzemmód közül választhat:

Tárolt eszközök törlése
Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-261
előlapján, majd dugja be az UC-261-et a konnektorba, és
tartsa lenyomva a gombot, míg két csippantást nem hall. Ekkor
a központ kivételével minden eszköz törlődik az UC-261
memóriájából.
Amennyiben a központ törlése is szükségessé válik, ezt a
központban kell végrehajtani. Lépjen a központtal programozói
üzemmódba, válassza ki az UC-261-et tároló memóriacímet,
majd nyomja le és tartsa lenyomva a “2” gombot, míg a
nyugtázó csippantást nem hallja. Húzza ki az UC-261-et a
konnektorból 5 másodpercre.
MEGJEGYZÉS: Miután az UC-261-et törölte a központ
memóriájából, ismét le kell tárolnia egy központ memóriájába,
mielőtt ismét használatba veszi.
UC-261 vezeték nélküli beltéri hangjelző

1.
2.

Amikor egy csippantás hallatszik, az UC-261 nem fog
hangjelzést adni.
Amikor
két
csippantást
hall,
az
UC-261
az
Élesítést/Kikapcsolást hangjelzéssel jelezni fogja.
Megjegyzés:
Bár
a
készülék
nem
tartalmaz
környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált
eszközt mindíg a környezetvédelmi előírások figyelembe
vételével adja át újrafelhasználásra.
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