Bezdrátová EZS pro váš dům!
Efektivní způsob ochrany vašeho majetku při vloupání či požáru.
Akční set EZS + EPS

Foto

Označení

Popis

Cena

Ks

Celkem

ústředna systému OASiS, 4 drátové smyčky

JA-82K

1 290 Kč

1

1 290 Kč

2 520 Kč

1

2 520 Kč

315 Kč

1

315 Kč

5 830 Kč

1

5 830 Kč

2 420 Kč

2

4 840 Kč

1 318 Kč

7

9 226 Kč

838 Kč

1

838 Kč

1 156 Kč

2

2 312 Kč

Obj. kód: E-54

modul rádiové komunikace ústředny
Obj. kód: E-52

JA-82R
rozměr: DxŠxV = 178x35x66 mm

Obj. kód: E-455

AKU 12V/ 2,4Ah

JA-82Y

GSM komunikátor
modul GSM komunikátoru. Umožňuje dálkový přístup do
systému telefonem a internetem. Hlásí události na mobilní
telefon (SMS a hlasové zprávy) a na hlídací pult. Vestavěný
modul pro příjem fotografií z kamerového PIR detektoru JA84P.

Obj. kód: E-665

JA-81F

Bezdrátová klávesnice
bezdrátová klávesnice JA-81F slouží k ovládání a
programování systému. Obsahuje čtečku bezdrátových
přístupových karet a umožňuje připojit detektor otevření
dveří. Komunikuje bezdrátově protokolem OASiS a je
napájena z baterií.

Obj. kód: E-640

JA-83P

Detektor PIR
zmenšená verze pohybového PIR detektoru kryje až 112m2
podlahové plochy. Digitální analýzou je dosažena vysoká
odolnost k falešným poplachům. Tato verze nemá vstup pro
připojení senzoru otevření dveří. Detektor JA-83P slouží k
prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho
detekční charakteristiku lze měnit použitím alternativní
čočky. Odolnost k falešným poplachům je volitelná ve dvou
stupních. Detektor komunikuje bezdrátovým protokolem
OASiS a je napájen z baterie.

Obj. kód: E-670

Bezdrátový magnet
výrobek je určen k detekci otevření dveří, oken apod.
Detektor komunikuje bezdrátově a je napájen z baterie.
JA-83M

Obj. kód: E-659

JA-80S

Bezdrátový optický kouřový detektor
tento detektor v sobě kombinuje optický senzor kouře se
snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální
varování a testovací tlačítko. Lze přiřadit (naučit) do
ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do
sirény JA-80L (pro indikaci nebezpečí zvukem)

Obj. kód: E-60

Celkem bez DPH

Cena setu je včetně montáže.

27 171 Kč

