
Vaše oáza 
klidu a bezpečí

Bezdrátový domovní systém
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Volitelné moduly pro dálkový 
přístup a k hlášení událostí:
�  komunikátor LAN (Ethernet) 

+ telefonní linka

�  GSM / GPRS komunikátor

�  hlasový komunikátor 
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telefonní linkou

pohyb

otevření 
dveří

vnitřní 
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OASIS POD VAŠÍ STŘECHOU
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ
� Architektura podobná legu umožňuje sestavit přesně to, co potřebujete

� Snadná instalace – velmi šetrná k interiéru  

� Spolehlivá funkce a jednoduché ovládání

� Systém ochrany – stupeň 2 dle EN50131

� Životnost baterií 3 roky

� Záruka 5 let

Systém může být ovládán: 

� až 30ti přístupovými kartami (přívěsky) 

�  až 30ti PIN kódy (pro vyšší bezpe č-

nost lze kódy a karty kombinovat)

� až 16ti klíčenkami

�  dálkově mobilem nebo internetem

žár

rozbití skla

ovládání
spotřebičů
(topení, světla,
žaluzie,...)

tísňové 
tlačítko

pokojový
termostat

dálkový 
odposlech

hlídání auta

vnější siréna

etektorů

otevírání 
garážových vrat

Systém umí:

�  hlásit vybrané události formou SMS 

na mobilní telefon 

�  zasílat veškeré podrobnosti 

na pult centrální ochrany
�  informovat technika o potřebě servisu

Zapomeňte 
na výměnu baterií
Oasis používá 3V lithiové 

baterie, jejichž životnost je 

při normálním provozu 3 roky. 

Systém baterie průběžně 

kontroluje a požadavek 

výměny včas oznámí.

Jednoduše – bezdrátově
Oasis používá spolehlivý 

komunikační protokol v pásmu 

868 MHz a je tak schopen 

komunikace na značnou 

vzdálenost. Spojení všech prvků 

se automaticky kontroluje.

únik 
plynu

Oasis umí hlídat nejen Váš dům, 

ale také auto stojící před domem 

nebo v garáži (po zaparkování jen stisknete 

tlačítko A na klávesnici v domě). Do auta 

lze též snadno namontovat modul, který 

umožní ovládat garážová vrata zablikáním 

dálkových světel nebo zatroubením. 

Mobilním telefonem můžete 
na dálku ovládat spotřebiče v domě 

(topení, žaluzie, světla apod.) – buď 

posláním SMS příkazu nebo dokonce 

zdarma – prozvoněním z Vašeho čísla.

50
50



Dodává:

PRVKY SYSTÉMU JA-80 OASIS 

Vyrábí:

Jablotron s. r. o.

Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 559 911, www.jablotron.cz

umožňuje bezdrátově ovládat a na-
stavovat systém, má za budovanou 
čtečku RFID karet. Zobrazuje 
aktuální stav dveří a oken (jejich 
otevření). Model JA-80E je verze 
připojovaná kabelem. 

JA-80F klávesnice
připojuje vnější klávesnici ke sběrnici 
ústředny. Poskytuje výstupní signál 
pro otevření elektrického zámku 
dveří. Umožňuje připojit i klávesnici 
či čtečku jiných výrobců (protokol 
Wiegand).

WJ-80 interface

PIR senzor kryje až 112 m2 (lze užít 
čočku eliminující drobná zvířata). 
Digitální analýzou je dosažena 
vysoká odolnost k falešným po-
plachům. Má vstup pro připojení 
dveřních senzorů.

JA-80P detektor pohybu
má 2 rádiem řízená relé. Lze je 
ovládat z ústředny, ovladači RC či 
detektory JA-80. Vyžaduje napájení 
12Vss. AC-82 je verze napájená 
přímo ze sítě.

UC-82 výstupní modul

sdružuje v jednom pouzdře PIR 
snímač pohybu a duální senzor 
rozbití skla. Digitální analýzou je 
dosažena vysoká odolnost vůči 
falešným poplachům.

JA-80PB kombinovaný det. 
je komunikátor kombinující LAN 
(Ethernet) a klasickou telefonní 
linku. Umožňuje dálkové ovládání 
telefonem a internetem. Posílá 
reporty na mobilní telefon a na 
hlídací pult.

JA-80V LAN modul

je  komunikátor do s í tě GSM. 
Umožňuje dálkové ovládání te-
lefonem a internetem. Posílá reporty 
na mobilní telefon a na hlídací pult. 
Obsahuje GSM bránu.

JA-80Y GSM modul

kombinuje optický senzor kouře se 
snímačem teploty. Má zabudovanou 
sirénu pro lokální varování. Průběžně  
kontroluje svou funkčnost. Lze jej 
vypnout pokud v místnosti kouříte 
nebo topíte v krbu.

JA-80S požární detektor
může být použito jako bezdrátové 
zvonkové tlačítko k JA-80L, ale 
lze též použít jako skryté tísňové 
t lačítko nebo ovladač pro UC 
a AC moduly.

RC-89 zvonkové tlačítko
reportuje poplachy hlasovými 
zprávami běžnou telefonní linkou. 
Umožňuje nahrát až 6 zpráv a ty 
hlásit až na 4 telefonní čísla.  

JA-80X hlasový modul

hlásí přítomnost hořlavého plynu 
nebo výparů. Používá senzor 
na bázi žhaveného platinového 
vlákna. Tento detektor se napájí ze 
sítě a obsahuje výstupní relé (pro 
vypnutí přívodu plynu). 

JA-80G detektor plynu
tento modul se snadno instaluje 
do auta. Lze s ním pak zablikáním 
světel nebo zatroubením ovládat 
různá zařízení (garážová vrata, 
závoru, světla...). Napájí se 12V 
z auta.  

RC-85 dálkové ovládání
lze připojit do telefonní linky (nebo 
do GSM brány JA-80Y). Umožňuje 
autorizovaným tel. číslům zavolat 
do objektu a poslouchat či mluvit 
(kontrola při poplachu).

SP-02 odposlech

je miniaturní PIR senzor vhodný 
k ochraně malých místností nebo 
interiéru auta. Digitální analýzou 
je dosažena vysoká odolnost vůči 
falešným poplachům.

JA-85P detektor pohybu
j e  bezdo t yková  RF ID  ka r t a . 
K ovládání systému lze nastavit 
až 30 karet. Pro vyšší bezpečnost 
lze kartu podmínit číselným PIN 
kódem. PC-02 je karta v provedení 
„přívě sek klíčů“.

PC-01 přístupová karta
umožňuje připojit k ústředně počítač 
(USB port). Je určen montérovi 
či uživateli pro správu systému 
programem Comlink.

JA-80T kabel PC

má zabudovanou čtečku RFID karet, 
umožňuje otevírat zámek dveří a lze 
použít k povolení vstupu do domu. 
K ústředně se připojuje kabelem 
přes interface WJ-80.

JA-80H vnější klávesnice

je schopen rozeznat rozbí jení 
skleněné výplně do vzdálenosti 
9 m. Digitální analýzou je dosažena 
vysoká odolnost vůči falešným 
poplachům. Lze též instalovat do 
auta. 

JA-85B detekt. rozbití skla
pro bezdrátovou regulaci teploty 
v místnosti (přes AC modul při-
pojený k topení). Podporuje též 
dálkové zapínání topení mobilním 
telefonem.

TP-80 termostat

má síťové napájení, indikuje poplach, 
odchod a příchod. Lze též užít jako 
zvonek nebo ozvučení detektoru. 
Je-li odpojena při poplachu, hlá-
sí sabotáž. Funkce signálky je 
volitelná.

JA-80L vnitřní siréna

zcela bezdrátová siréna v robust-
ním krytu. Slouží zároveň jako vněj-
ší nástražný detektor sabotáže. 
Lithiová baterie vydrží 3 až 5 let (dle 
četnosti poplachů).

JA-80A vnější siréna

slouží k zajištění, odjištění a k vy-
hlášení tísňového poplachu. Může 
též ovládat spotřebiče (viz UC a AC 
moduly). Volitelný plast umožňuje 
vybrat 2 nebo 4 tlačítka.

RC-80 klíčenka

jeho magnetický senzor reaguje 
na otevření  dveř í  nebo okna. 
Obsahuje vstup pro př ipojení 
přídavných senzorů.

JA-80M dveřní detektor
lze použít jako bezdrátový tísňový 
hlásič nebo k ovládání střežení. 
Může též ovládat spotřebiče (viz 
UC a AC moduly) nebo bezdrátový 
zvonek viz JA-80L. 

RC-88 nástěnné tlačítko

„neviditelný“ magnetický senzor se 
instaluje dovnitř rámu standardních 
Euro oken (lze vestavět do většiny 
vyráběných oken). Dodává se s mon-
tážním příslušenstvím.

JA-82M okenní detektor

má až 32 detektorů, 
16 klíčenek, 30 kódů 
(karet), 2 stupně čás-
tečného střežení nebo 
2 nezáv is lé  sekce. 
Napájení = síť + zá-
lohovací akumulátor.
Paměť 127 posledních 
událostí včetně datumu 
a času. Ovládá vnitřní 

a vnější sirénu a 2 programovatelné 
výstupy. Vzdálený přístup a re-
portování událostí je možné použitím 
komunikačních modulů (GSM, LAN, 
telefonní linka).

JA-80K ústředna 

  
  
      
     



