JA-82 Oasis

JABLOTRON
Monipuolisinta turvallisuutta

JABLOTRON
edistyksellisintä turvallisuutta

OASIS- JÄRJESTELMÄOMINAISUUDET
Täydellinen turvajärjestelmä
JA-82 Oasis turvajärjestelmä soveltuu täydellisesti erityyppisiin turvaratkaisuihin. On kyseessä sitten koti,
toimisto, liiketila tai varasto voit rakentaa kokonaisuuden saman keskuksen varaan.
Modulirakententeinen
Joustava modulirakenne takaa, että voit valita aina juuri oikein mitoitetun järjestelmän. Voit myös valita
kiinteistösi rakennusvaiheen ajaksi perusjärjestelmän ja laajentaa sitä kun se on tarpeellista.
Hybridijärjestelmä
Ainutlaatuinen yhdistelmä uusinta langatonta ja perinteisempää johdollista tekniikkaa tekee mahdolliseksi suuret
kustannussäästöt, koska järjestelmä voidaan toteuttaa aina siltä osin langattomasti tai johdollisesti kuin se on
parasta.
Helppo käyttää
Jablotron JA-82 Oasis hälytinjärjestelmää on jokaisen helppo käyttää näppäimistön, etälukuavainten tai jo
olemassa olevan lukitus- tai kulunvalvontajärjestelmän kautta. Monipuolisten käyttäjätoimintojen sekä
automaattisten kytkentä mahdollisuuksien vuoksi Jablotron JA-82 Oasis soveltuu täydellisesti myös
yrityskäyttöön.
Ei kompromisseja turvallisuudesta
JA-82 turvajärjestelmää käytetään aina erillisillä käyttölaitteilla. Tämä mahdollistaa keskusyksikön sijoittamisen
kiinteistössä siten, ettei se ole murtotilanteissa alttiina sabotoinnille. Näin saadaan kiinteistöllesi korkein
mahdollinen turvallisuussuoja.

Murtohälytys
järjestelmä

Kulunvalvonta
järjestelmä

Täydellinen
turvajärjestelmä kotiin
ja yritykseen. Toteutus
tarvittaessa
langattomasti ja/tai
johdollisesti

Ohjaa ovea ja tallentaa
kulkijan sekä ajan
tapahtuneesta. 50
käyttäjän järjestelmä
on joustava ja
monipuolinen

4-Eri järjestelmää
yhdessä tai erikseen

..paljon muuta

Paniikki- ja
kutsujärjestelmä

Palohälytys
järjestelmä

Kutsujärjestelmät
senioreille tai paniikkija ryöstöhälytykset
myymälään tai
vastaanottoon.

Langaton palohälytys
tekee haastavienkin
kohteiden valvonnan
helpoksi, esim museo
tai saneerauskohteet.

MURTO, PALO, PANIIKKI, RYÖSTÖ, KUTSU, SABOTAASI, TEKNINEN, VESIVUOTO, KOSTEUS, KULUNVALVONTA, ym.

OASIS- JÄRJESTELMÄLAITTEET
Jablotron JA-82 Oasis
järjestelmä

Langattomat käyttölaitteet ja ilmaisimet
Markkinoiden laajin langattomien ilmaisimien ja

Liikeilmaisin kameralla ja
salamalla

käyttölaitteiden valikoima. Valikoimasta kaikki
Mahdollistaa hälytyksen visuaalisen
Kaikkiaan 50
yleisimmät ilmaisin tyypit. Myös ainutlaatuiset
varmentamisen. Kamera ottaa sarjan
laiteosoitetta, 50
langattomat ulkoilmaisimet
still-kuvia ja lähettää ne edelleen
käyttäjää (korttia).
keskusyksikön JA-80Q
Johdollisia silmukoita
modulin avulla.
4kpl laajennetUseampia
tavissa +10kpl.
kameroita voidaan
Johdolliset tai langattomat (lisäv.) ilmaisimet
asentaa samaan
järjestelmään.
ja käyttölaitteet. Sallii 3- tasoisen
osavalvonnan (tai jaetun järjestelmän).
GSM
PSTN
LAN/PSTN
Hälytyksensiirto ja kommunikointi
Verkkovirtakäyttö akkuvarmennuksella.
Hälytyksensiirto
Hälytyksensiirto
Jablotron Oasis tarjoaa markkinoiden
Tapahtumamuisti 256 viimeisintä Hälytyksensiirto
Markkinoiden
Selkeät äänitetyt
Uusinta
ja
nopeinta
laajimman valikoiman
tapahtumaa mukaan lukien päivämäärän ja
monipuolisin. Kun hälytyksensiirtoa
puheviestit
hälytyksensiirtomahdollisuuksia PSTN-, GSM-,
ajan. Rele- ja sireeniulostulo sekä 2kpl haluat tiedon
LAN-verkossa. Toimii useampaan eri
GPRS- ja LAN- yhteyksiin.
ohjelmoitavia ulostuloja. Kauko-ohjaus ja itsellesi tai vartiointi- myös puhelinpuhelinnumeroon.
Jablotronin monipuolinen siirtotekniikka
raportointi mahdollinen PSTN-, GSM- tai liikkeeseen.
verkossa.
mahdollistaa ohjelmoinnin ja ohjauksen
LAN- lisälaite-modulilla. Varakäyntiakku.
näppäimistöltä, etälukuavaimella,
tekstiviestillä,
puhelimella tai Internetin kautta.
Lisämodulit:
Monipuolisella
GSM-siirtolaitteella ohjaat myös
JA-82C -10kpl johdollisen silmukan
vaikka lämmitystä, valoja sekä muita teknisiä
laajennuskortti
laitteita. Kysy tarkemmat ominaisuudet
JA-82R -Langaton laajennuskortti
lähimmältä Jablotron asiantuntijaltasi
ilmaisimille ja käyttölaitteille
Jablotron Oasis hyväksynnät: EN 50131-1 luokka2, EN 50131-6, and EN 50131-5-3, EN 50131-1, ETSI EN 300220, EN 50130-4,EN 55022,
EN 60950-1
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