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Výrobek je komponentem systému JABLOTRON JA-100. 
Slouží pro zvýšení bezpe nosti rozvod  kabelu sb rnice v dom . 
Funguje tak, že odd luje vn jší v tev sb rnice od vnit ní v tve. 
Dojde-li k poškození vn jší v tve (nap . pachatel zkratuje kabel), 
z stane vnit ní v tev systému fungovat.  

Izolátor se doporu uje použít v zejména p ípadech kdy je kabel 
sb rnice vyveden mimo st ežený prostor. Pomocí izolátoru lze také 
odd lit jednotlivá podlaží (nebo k ídla) v dom .  

Izolátor lze také použít k prodloužení délky kabelu – zlepšuje 
p enos signálu p i velmi dlouhém vedení. Modul je ur en k montáži 
proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. 

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

(Jablotron), do sk ín  úst edny a nebo do standardní 
elektroinstala ní krabice. Vždy by se m l umís ovat uvnit  
st eženého prostoru.  

V systému lze instalovat libovolné množství izolátor . Musí se 
však používat pouze k rozv tvení rozvod  vnit ní v tve sb rnice. 
Nesmí se zapojit více izolátoru za sebou. 
 

 

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

 

 
 

obrázek:  1 – svorky vn jší v tve sb rnice (O); 2 – indikace poruchy 
vn jší v tve sb rnice ; 3 – svorky vnit ní v tve sb rnice (I od úst edny) 
 

Po zapojení kabel  a zapnutí systému je izolátor funk ní. Není 
jej pot eba p i azovat do systému (nezabírá žádnou pozici).   

Funkce
Izolátor odpojuje výstupní (O) sb rnici na dobu 5 s v p ípad  že:  
 

1. dojde k navýšení proudu odebíraného z izolátoru nad 
hodnotu 250mA (svorky +U a GND na stran  OUTSIDE) 

2. dojde k poklesu nap tí na p ívodu sb rnice pod hodnotu 9V 
(svorky +U a GND na stran  INSIDE) 

V p ípad  trvalého vysokého odb ru nebo poklesu nap tí 
z stává výstupní (O) sb rnice odpojena trvale, p ípadn  nap tí 
m že cyklovat v 5 s intervalu. Odpojení výstupní sb rnice je 
indikováno trvale svítící žlutou signálkou (2). 

 
Je-li pot eba p ipojit vzdálenou sb rnicovou periferii a využít tak 

funkce modulu pro zlepšení kvality signálu je nutno zajistit 
dostate né nap tí na p ívodu sb rnice (použitím správn  
dimenzovaného kabelu) tak, aby nedocházelo k odpojování 
výstupní (O) strany sb rnice p i poklesu vstupního nap tí pod 
hodnotu 9V. 
 
 

obrázek: p íklad instalace do  krabice JA-190PL 
 

Technické parametry 
Napájení ze sb rnice úst edny 12 V (9…15 V) 
Proudová spot eba p i záloze (klidová) 5 mA 
Proudová spot eba pro volbu kabelu  5 mA 
P ípustné zatížení vn jší v tve sb rnice max 250 mA 
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 JA-110T 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. 

 
 

 
obrázek: (I) vnit ní (chrán ný) prostor; (O) venkovní (nechrán ný prostor); (1) odd lení vn jší v tve sb rnice; (2) prodloužení délky 
sb rnice nad 500 m (viz Funkce) 


