Viac než alarm

Bezdrôtový PIR detektor s kamerou na
OPTICKÉ POTVRDENIE POPLACHU
✓ Po zaznamenaní pohybu v chránenom objekte detektor urobí
sekvenciu 4 fotografií (súčasne hlási zabezpečovacej ústredni
informáciu o pohybe v objekte).

Blesk

Kamera

✓ Prvá fotografia je vyhotovená okamžite po aktivácii bez blesku
a nasledujúce tri fotografie (cca každú sekundu jedna) s bleskom.
✓ Fotografie sa komprimujú do JPG formátu a okamžite sa formou
obojsmernej bezdrôtovej komunikácie prenášajú do ústredne.
✓ Ústredňa ihneď odošle fotografie mimo objektu prostredníctvom
IP komunikácie (pomocou GSM/GPRS alebo LAN komunikátora).
✓ Priemerná doba prenosu fotografie z detektora na zabezpečený
internetový server je približne 20 sekúnd.

Detektor pohybu

✓ Systém dokáže odoslať SMS s odkazom na fotografiu, alebo
poslať priamo fotku prostredníctvom servera na nastavenú
e-mailovú adresu. Môžete si ju tak pozrieť aj na Vašom mobile.
✓ Rozlíšenie fotografií: čiernobiele 160 × 120 bodov.
✓ Zabudovaný LED blesk osvetlí priestor približne do troch metrov.
✓ Napájanie: dve 3V lítiové batérie (priemerná životnosť 3 roky).

Ukážka fotografie
odosielanej systémom

✓ Vnútorná pamäť obsahuje posledných 61 fotografií v originálnej
BMP kvalite – automatické prepisovanie pri naplnení pamäte.
✓ MINI USB port umožňuje sťahovanie alebo prezeranie obrázkov
z pamäte detektora v počítači (správa sa ako vymeniteľný disk).
✓ Detektor je určený na použitie v systéme OASiS, alebo môže
pracovať ako jednoduchá samostatná automatická kamera.

Lítiové batérie

Vnútorná pamäť

Zabudovaný blesk s patentovanou logikou
Hlavnou úlohou kamery je potvrdenie skutočného poplachu spôsobeného páchateľom. Blesk zabudovaný v detektore osvetlí priestor pred sebou, ale okrem
toho má ďalšiu dôležitú funkciu patentovanú Jablotronom:
✓ Neočakávaný záblesk donúti páchateľa pozrieť sa za zdrojom svetla, čím sa
zvýši pravdepodobnosť zachytenia tváre osoby v objekte na nasledujúcich
fotografiách.
✓ Blesk jasne ukáže páchateľovi, že bol odfotografovaný a je pravdepodobné, že
ho to donúti utiecť. Ak sa tak nestane a páchateľ sa rozhodne detektor zničiť,
dôjde k aktivácii sabotážneho kontaktu. Tým páchateľ jednoznačne potvrdí
svoju prítomnosť v objekte ešte pred doručením fotografie.
PIR senzor

Anténa rádiového modulu

USB port

Pozrite sa, čo sa v objekte naozaj deje…
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PRVKY SYSTÉMU JA-80 OASiS
Stavebnicová architektúra systému OASiS Vám jednoducho umožní zostaviť napr. iba jednoduchý bezdrôtový zvonček, alebo aj komplexný elektronický systém na ochranu
proti vlámaniu, požiaru, vrátane komfortného diaľkového ovládania spotrebičov v dome. OASiS pracuje s vysoko bezpečným kódovaným bezdrôtovým signálom na frekvencii 868 MHz s veľkým komunikačným dosahom medzi jednotlivými prvkami systému. Vďaka napájaniu lítiovými batériami je pri bežnej prevádzke ich výmena nutná až po
približne 3 rokoch. OASiS je certifikovaný zabezpečovací systém podľa normy STN EN 50131 pre stupeň zabezpečenia 2.

JA-82K ústredňa

JA-85P detektor pohybu

RC-85 diaľkové ovládanie

má 50 adries a 4 drôtové
vstupy. Doplniť možno
rádiový modul JA-82R
(až 50 bezdrôtových periférií) a modul 10 drôtových vstupov JA-82C
(rozšíri až na 14 drôtových vstupov). Pre čiastočnú ochranu alebo rozdelenie objektu možno
prvky zaradiť do 3 sekcií (A, B, C).
Ústredňa ovláda sirény a 2 programovateľné výstupy. Nastaviť možno
až 50 ovládacích kódov a kariet. Má
pamäť 255 udalostí.

je miniatúrny PIR detektor vhodný
na ochranu malých miestností alebo
interiéru auta. Digitálnou analýzou
je dosiahnutá vysoká odolnosť voči
falošným poplachom.

tento modul sa jednoducho inštaluje do auta. Možno s ním potom
zablikaním svetiel alebo zatrúbením
ovládať rôzne zariadenia (garážovú
bránu, závoru, osvetlenie, ...). Napája sa 12V z auta.

JA-85B detekt. rozbitia skla

PC-01 prístupová karta

je schopný rozoznať rozbíjanie sklenenej výplne do vzdialenosti 9 m.
Digitálnou analýzou je dosiahnutá
vysoká odolnosť voči falošným poplachom. Možno ho inštalovať aj
do auta.

je bezdotyková RFID karta. Na ovládanie systému možno nastaviť až 50
kariet. Pre vyššiu bezpečnosť možno
kartu podmieniť číselným kódom.
PC-02 je „prívesok na kľúče“ s vlastnosťami prístupovej karty.

JA-80F klávesnica

JA-80S požiarny detektor

TP-83 termostat

umožňuje bezdrôtovo ovládať a nastavovať systém, má zabudovanú
čítačku RFID kariet. Zobrazuje aktuálny stav dverí a okien (ich otvorenie).
Model JA-80E je verzia pripájaná
káblom.

kombinuje optický senzor dymu so
snímačom teploty. Má zabudovanú
sirénu pre lokálne varovanie. Priebežne kontroluje svoju funkčnosť.
Možno ho vypnúť pokiaľ sa v miestnosti fajčí, alebo sa kúri v krbe.

bezdrôtovo riadi vykurovanie podľa
týždenného programu. Bráni zamrznutiu, hlási poruchu a požiar. Podporuje diaľkové ovládanie kúrenia z telefónu
alebo internetu. TP-80 a TP-82 sú
verzie bez týždenného programu.

JA-80P detektor pohybu

JA-80G detektor plynu

JA-80H vonkajšia klávesnica

PIR senzor pokryje až 112 m2 (možno použiť šošovku eliminujúcu drobné zvieratá). Digitálnou analýzou je
dosiahnutá vysoká odolnosť voči
falošným poplachom. Má vstup pre
pripojenie dverných detektorov.

hlási prítomnosť horľavého plynu
alebo výparov. Používa senzor na
báze žeravého platinového vlákna.
Tento detektor sa napája zo siete a
obsahuje výstupné relé (pre vypnutie
prívodu plynu).

s čítačkou RFID kariet môže slúžiť
na otváranie zámku dverí, povolenie
vstupu do domu alebo ako zvončekové tlačidlo. K ústredni sa pripája
káblom cez WJ-80. Model JA-80N
je len RFID čítačka.

JA-80PB kombinovaný detektor

JA-80L vnútorná siréna

UC-82 výstupný modul

združuje v jednom obale PIR detektor pohybu a duálny detektor
rozbitia skla. Digitálnou analýzou
je dosiahnutá vysoká odolnosť voči
falošným poplachom.

má sieťové napájanie, indikuje poplach, odchod a príchod. Možno ju
použiť ako zvonček alebo ozvučenie
detektora. Ak je odpojená pri poplachu, hlási sabotáž. Funkcia signálky
je voliteľná.

má 2 rádiom riadené relé na ovládanie spotrebičov ústredňou, ovládačmi RC alebo detektormi JA-80.
Vyžaduje napájanie 12V js. AC-82 je
verzia napájaná priamo zo siete.

JA-84P det. pohybu s kamerou

JA-80A vonkajšia siréna

JA-80V LAN / TEL modul

vizuálne potvrdzuje poplach. Dokáže
urobiť sekvenciu 4 statických obrázkov
a bezdrôtovo ich preniesť cez ústredňu na server a majiteľovi (v ústredni
musí byť modul JA-80Q). V objekte
ich môže byť nainštalovaných viac.

je úplne bezdrôtová siréna v robustnom kryte. Slúži zároveň ako vonkajší nástražný detektor sabotáže.
Lítiová batéria vydrží 3 až 5 rokov
(podľa počtu poplachov).

je komunikátor kombinujúci LAN
(Ethernet) a klasickú telefónnu linku.
Umožňuje diaľkové ovládanie telefónom a cez internet. Hlási správy na
mobilný telefón a na strážiaci pult
bezpečnostnej služby.

JA-89P vonkajší det. pohybu

RC-80 kľúčenka

JA-80Y GSM modul

je určený na detekciu narušenia vonkajšieho priestoru človekom. Jedná
sa o dvojzónový vonkajší detektor
odolný voči falošným poplachom.
Detekčná vzdialenosť je nastaviteľná
od 2 do 12 m.

slúži na zapnutie, vypnutie ochrany
a na vyhlásenie tiesňového poplachu. Môže tiež ovládať spotrebiče
(pozri UC a AC moduly). Voliteľný
plast umožňuje 2 alebo 4 tlačidlá.

je komunikátor do siete GSM.
Umožňuje diaľkové ovládanie telefónom a cez internet. Posiela správy
na mobilný telefón a na strážiaci
pult bezpečnostnej služby. Obsahuje
GSM bránu.

JA-80M dverný detektor
jeho magnetický senzor reaguje na
otvorenie dverí alebo okna. Obsahuje vstup pre pripojenie prídavných
drôtových detektorov.

RC-88 nástenné tlačidlo
umožňuje vyhlásiť tiesňový poplach
alebo ovládať ústredňu, bezdrôtový
zvonček a spotrebiče v dome.

RC-89 zvončekové tlačidlo
so sirénou JA-80L funguje ako bezdrôtový zvonček. Môže byť aj tiesňovým tlačidlom alebo ovládač relé.

JA-80X TEL modul
informuje o poplachu hlasovými
správami bežnou telefónnou linkou.
Umožňuje nahrať až 6 správ a hlásiť
ich až na 4 telefónne čísla. Možno
ho kombinovať s LAN alebo GSM
modulom.

JA-82M okenný detektor

RC-87 tiesňové tlačidlo

SP-02 odposluch

„neviditeľný“ magnetický detektor
sa inštaluje dovnútra rámu štandardných Euro okien (možno zabudovať do väčšiny vyrábaných okien).
Dodáva sa s montážnym príslušenstvom.

aktivuje na diaľku tiesňový poplach,
prípadne môže ovládať spotrebiče.
Je určené hlavne pre osobné privolanie pomoci. Možno ho nosiť ako
hodinky alebo ako prívesok na krku.
Je napájané z batérie.

možno pripojiť do telefónnej linky
(alebo do GSM brány JA-80Y).
Umožňuje autorizovaným telefónnym číslam zavolať do objektu
a odpočúvať či hovoriť (kontrola pri
poplachu).
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