
 

 

 

Bezpečnostní doporučení výrobce: 
Kontrola lithiových baterií v bezdrátových sirénách JA-80A a JA-180A a jejich 
případná náhrada bateriemi alkalickými. 
 

Jablonec nad Nisou, 9. Září 2019 
 

 
               Vážení obchodní partneři, 
 

Jsme nuceni informovat Vás o vážném nebezpečí spojeném s lithiovými bateriemi bezdrátových sirén 
typu JA-80A a JA-180A. 
 
 
Situace 
 
V nedávné době jsme zaznamenali několik velmi nebezpečných vzplanutí 6V lithiové baterie 
v bezdrátové siréně JA-80A a JA-180A. V jednom případě je dokonce důvodné podezření, že 
vzplanutí baterie způsobilo požár domu. Podrobnou analýzou bylo zjištěno, že v sirénách nebyly 
použity předepsané bezpečné 6V lithiové baterie BAT-80A SAFT. Zřejmě díky vysoké ceně těchto 
značkových baterií se na trhu objevily nekvalitní náhražky a dokonce i padělky, které klamavě udávají, 
že jsou určeny pro sirény Jablotron. Technicky problém spočívá v tom, že 6V technologie vyžaduje 
sériové řazení dvou lithiových článků uvnitř baterie. Pokud jsou do série spojeny nevhodné články, 
dojde po čase k velmi intenzivnímu vzplanutí jednoho z nich (díky tzv. procesu přepólování článku 
s nižší kapacitou). Proto se v novějších bezdrátových sirénách (řada JA-163A) používají lithiové 
baterie, které obsahují pouze jeden článek (3.6V) a u kterých tedy uvedené riziko vůbec nehrozí.    
 
 
Opatření 
 
S okamžitou platností doporučujeme provést neprodlenou kontrolu veškerých namontovaných sirén 
typu JA-80A a JA-180A. Pokud bude v siréně zapojena jiná než originální baterie BAT-80A SAFT, je 
nutné nahradit ji baterií originální, koupenou v distribuční síti Jablotronu. Jelikož není možné zcela 
zamezit pronikání nebezpečných náhražek na trh (některé padělky se navíc od originálních na první 
pohled nedají jednoduše odlišit), důrazně doporučujeme přejít na napájení pomocí alkalických baterií 
(při nálezu neoriginální baterie v siréně ihned, jinak při příští výměně baterie). Pro přechod na 
alkalické baterie je v rámci distribuční sítě Jablotronu dodáván speciální držák BH-80A. Do tohoto 
držáku se vkládá 5ks běžných alkalických článků 1,5V typ C (LR-14). Výhodou přechodu na alkalické 
baterie je skutečnost, že jsou zcela bezpečné, jsou výrazně levnější než lithiová baterie a prodávají se 
v běžných obchodech. Nevýhodou řešení je skutečnost, že typická životnost alkalických baterií 
v siréně se zkrátí z cca 3 na 2 roky.  
 
Upozornění   
 

Dle statistik prodejů náhradních originálních lithiových baterií se jeví, že ve značném procentu 
instalovaných sirén uvedeného typu mohou být použity vysoce nebezpečné neoriginální baterie. 
Jablotron jedná s příslušnými orgány o případné informační kampani, která by na riziko vysoce 
nebezpečných baterií upozornila veřejnost. Proto doporučujeme provést kontrolu baterií ve vámi 
instalovaných sirénách co nejdříve. V souladu s platnou legislativou EU nese totiž odpovědnost za 
případné škody ten, kdo nevhodnou baterii v siréně vědomě či nevědomě zapojil. Jablotron kontrolu 
baterií nehradí (nevhodné baterie na trh nedodal), ale nabízí autorizovaným montérům zdarma 
dodávku speciálního držáku BH-80A pro přechod na alkalické baterie. Více podrobností naleznete na 
www.jablotron.com/bat-80a.  
 
 

Děkujeme za pochopení a za vaši spolupráci. 
 

http://www.jablotron.com/bat-80a

