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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON JA-100. Slouží 
pro optickou indikaci stavu. Barva indikace je volitelná zapojením, 
indikátor umož uje nap íklad dvoubarevnou indikaci ovládaného 
výstupu ( ervená / zelená).  Výrobek je ur en k montáži 
proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.  

Instalace

 
 

1. Otev ete kryt indikátoru uvoln ním ty  západek pomocí 
vhodného plochého šroubováku, oto ením ve sm ru šipek.  

2. Vyjm te desku ze spodního dílu uvoln ním západky (1). 
 

 
obrázek:  1 – západka desky; 2 – signálka indikátoru; 3 – vylamovací 
otvor pro p ívod kabelu; 4 – svorkovnice   

 

3. Protáhn te p ívodní kabel vylomeným otvorem (3) a p ipevn te 
spodní díl na zvolené místo.  

4. Zaklapn te zp t desku indikátoru. 
5. P ipojte kabel do svorek (4) podle zvolené barvy pro indikaci 

signálkou (2) viz tabulka: 
 

+U p ívod nap tí 12 V 
R red svítí erven  je-li sepnuto na GND 
G green svítí zelen  je-li sepnuto na GND 
B blue svítí mod e je-li sepnuto na GND 
Y yelow svítí žlut  je-li sepnuto na GND 

 
6. Po zapnutí systému otestujte funkci.  
7. Nasa te kryt indikátoru. 
 

Funkce
Indikátor je navržen pro indikace uvnit  i mimo st ežený prostor. 
Pokud je umíst n mimo st ežený prostor, musí být nap tí p ivedené 
na svorku +U (je-li  odbo eno ze sb rnice systému), chrán no proti 
zkratu nap íklad modulem izolátoru sb rnice JA-110T. 

 
obrázek:  p íklad zapojení pro dvoubarevnou indikaci stavu PG výstupu  
 
 

 
 obrázek: rozm ry indikátoru JA-111I. 
 

Technické parametry 
Napájení 12 V (9 …15 V) 
Proudová spot eba p i záloze (LED svítí / nesvítí) 5 mA / 0 mA 
Proudová spot eba pro volbu kabelu 5 mA  
Rozm ry 62 x 36 x 27 mm 
Prost edí dle  SN EN 50131-1 II. vnit ní všeobecné 
Rozsah pracovních teplot -10 až + 40 °C 
 
 

 

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. 

 


