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JA-82K ústředna systému OASiS
+
JA-80Y GSM komunikátor
+
JA-82R radiový modul

JA-82K
Má 50 adres a 4 drátové vstupy. S rádiovým modulem JA-82R lze využít až 50 bezdrátových periférií.
Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu lze prvky zařadit do 3 sekcí. Ústředna poskytuje signál pro
sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódu a karet.
Základem systému je deska ústředny JA-82K, která má 4 drátové vstupy.

Technické parametry:
Napájení ústředny
Zálohovací akumulátor
Paměť událostí
Pracovní frekvence
Rádiové vyzařování
Počet adres pro bezdrátové periferie
Určeno pro prostředí

230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II
12 V, 2,2 Ah, životnost kvalitního akumulátoru max. 5 let
255 posledních událostí včetně datumu a času
868 MHz
ČSN ETSI EN 300220
50 s modulem JA-82R
II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1

JA-80Y GSM
Instaluje se přímo do skříně ústředny Oasis a umožňuje:










reportovat události formou SMS zpráv (až na 8 tel. čísel)
reportovat události zavoláním a předáním akustického signálu
předávat data na pult centrální ochrany (PCO), až 2 pulty
dálkově ovládat a programovat systém telefonem (zavoláním a použitím klávesnice telefonu nebo pomocí
SMS příkazů)
dálkově ovládat systém (nebo spotřebiče v domě) prozvoněním z autorizovaného čísla (zdarma)
dálkově ovládat a nastavovat systém z Internetu (www.GSMlink.cz)
připojit telefonní přístroj = funkce GSM brány - včetně CLIP protokolu (zobrazuje číslo volajícího a
umožňuje komunikaci SMS)
odposlech a hlasovou komunikaci - s připojeným interkomem SP-02
připojit počítač do Internetu (funkce GPRS modemu)
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JA-80L bezdrátová interní siréna

Vnitřní siréna indikuje poplach, odchodové a příchodové zpoždění. Je-li odpojena při poplachu hlásí
ústředně sabotáž (tj. potvrzení pachatele v objektu).

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Komunikační dosah
Pracovní prostředí
Zvuky (melodie)
Mechanická odolnost

230V/50Hz, 1W, třída ochrany II
868 MHz, protokol Oasis
cca 100 m (přímá viditelnost)
vnitřní všeobecné -10 až +40 °C
8 volitelných, zvuk sirény alarmu 95 dB / 1 m
IK08 dle ČSN EN 50102

JA-80A bezdrátová vnější siréna

Zcela bezdrátová siréna v robustním krytu. Slouží zároveň jako vnější detektor sabotáže. Lithiová baterie
vydrží 3 až 5 let.

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Komunikační dosah
Max. doba houkání sirény
Siréna
Rozměry
Třída prostředí IV.

lithiová baterie BAT-80 Jablotron
868 MHz, protokol Oasis
cca 300m (přímá viditelnost)
3 minuty
piezo elektrická, 112 dB/m
230 x 158 x 75 mm
venkovní všeobecné -25 až +60°C
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JA-81M bezdrátový detektor otevření a univerzální vysílač

Výrobek je určen k detekci otevření dveří, oken apod. Lze jej doplnit i přídavným senzorem s rozpínacím
nebo spínacím kontaktem na výstupu. Detektor je také určen k detekci manipulace s předokenní roletou,
vybavenou rohatkovým snímačem pohybu rolety.

Technické parametry:
lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)
868 MHz, protokol Oasis
cca 3 roky
45/25mm
-10 až +40 °C
110 x 31 x 26 mm, magnet: 56 x 16 x 15 mm

Napájení
Komunikační pásmo
Typická životnost baterie
Typická rozpínací/spínací vzdálenost mag. senzoru
Rozsah pracovních teplot
Rozměry

JA-85B bezdrátový detektor rozbití skla

Slouží k detekci rozbití prosklených ploch, které tvoří plášť chráněného prostoru. Je určen k instalaci do
interiéru budov nebo vozidel. Reaguje na změny tlaku vzduchu provázené charakteristickým zvukem
rozbíjení skla.

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Typická životnost baterie
Detekční vzdálenost
Rozsah pracovních teplot
Rozměry

lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)
868 MHz, protokol Oasis
cca 3 roky
až 9 m
-10 až +40 °C
88 x 46 x 22 mm
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JA-80S bezdrátový požární detektor

Detektor je tvořen kombinací dvou detektorů - optického detektoru kouře a teplotního detektoru.
Zpracování signálu z obou detektorů je digitální, což slouží k lepšímu rozlišení reálných a falešných
poplachů.

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Typická životnost baterie
Detekce kouře
Poplachová teplota
Rozsah pracovních teplot
Rozměry

lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)
868 MHz, protokol Oasis
cca 3 roky
optický rozptyl světla
60 °C až 70 °C
-10 až +80 °C
průměr 126 mm, výška 65 mm

JA-86P bezdrátový dvouzónový PIR detektor

Výrobek slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Detekcí ve dvou zónách je dosažena
vyšší odolnost proti aktivaci pohybem domácích zvířat.

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Typická životnost baterie
Doporučená instalační výška
Úhel detekce / délka záběru
Rozsah pracovních teplot
Rozměry

lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)
868 MHz, protokol Oasis
cca 3 roky
1,2 m nad úrovní podlahy
120° / 12 m (se základní čočkou)
-10 až +40 °C
180 x 60 x 55 mm
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JA-81F bezdrátová klávesnice

Klávesnice slouží k ovládání a programování systému. Obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet
a umožňuje připojit detektor otevření dveří.

Technické parametry:
Napájení
Komunikační pásmo
Typická životnost baterie
Vstup pro dveřní detektor
RFID karty
Rozsah pracovních teplot
Rozměry

2x lithiová baterie typ CR123A (3,0V)
868 MHz, protokol Oasis
cca 3 roky
IN ( rozpínací smyčka) volitelná reakce
PC-01 či PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125kHz)
-10 až +40 °C
120 x 130 x 30 mm

Vyúčtování:
Název
JA-82K ústředna systému OASiS
JA-80Y GSM komunikátor
JA-82R radiový modul
JA-80A bezdrátová vnější siréna
JA-80L bezdrátová interní siréna
JA-85B bezdrátový detektor rozbití skla
JA-80S bezdrátový požární detektor
JA-81M bezdrátový detektor otevření a univerzální vysílač
JA-86P bezdrátový dvouzónový PIR detektor
JA-81F (bezdrátová) klávesnice
Instalace

Cena za kus
1 455 Kč
6 645 Kč
2 843 Kč
2 797 Kč
1 257 Kč
1 117 Kč
1 304 Kč
1 105 Kč
1 737 Kč
2 730 Kč

Kusů
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2

Celkem
1 455 Kč
6 645 Kč
2 843 Kč
2 797 Kč
1 257 Kč
2 234 Kč
1 304 Kč
2 210 Kč
5 211 Kč
5 460 Kč
1 500 Kč

32 916 Kč
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Bezdrátová ústředna (JA-82K) je umístěna na chodbě, jelikož je tam dobrý přístup téměř ze všech
pokojů. Strana domu k ulici je zabezpečena čidly JA-81M a JA-85B, protože zde hrozí větší riziko rozbití
oken a dveří. V kuchyni je na okně k ulici, jak už bylo řečeno, čidlo proti rozbití skla (JA-85B) které má
dosah detekce až 9 metrů tak že pokryje u boční okno v místnosti.
Celková kalkulace za materiál činí 31 416 Kč + 1 500 Kč za instalaci. Předpokládaný čas instalace je 4
hodiny a 30 minut.

Použitá literatura:
www.zabezpeceni-domu.cz
www.jablotron.cz
www.domacialarm.cz
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