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Produkt

Kort beskrivelse

JA-111M

JA-111M er en ny trådfast magnetkontakt i samme design som den
trådløse JA-151M mini magnetkontakt.
JA-111M er en BUS enhed.
Måler kun 55 x 27 x 16 mm
Vare nr. 46642

JA-111SH

JA-111SH er en ny vibrations-/tiltdetektor til JA-100 systemet
JA-111SH er en BUS enhed.
Måler kun 55 x 27 x 16 mm
Vare nr. 46650

JA-111H-AD

Nyt nøglezone udvidelsesmodul til JA-100 systemet, som muliggør
at man kan styre til-/frakobling af JA-100 systemet fra f.eks. et
adgangskontrol system.
JA-111H-AD kan styre et område til JA-100 systemet.
Dimensioner: 22x27x14 mm
Monteres i den enhed der skal styre JA-100 systemet eller i JA190PL monteringsboks.
Vare nr. 46637

JA-116H

Nyt zone udvidelsesmodul med justerebare modstandsværdier,
således at det er enkelt og nemt at konvertere ældre systemer.
JA-116H er et BUS modul med 16 zoneindgange samt strøm udtag
til detektorer.
Dobbelt balancering med 5 valgmuligheder for modstandsværdier:
1k, 2k2, 4k7, 5k6, 10k
Strømudtag: pr. U+ = max 100mA
Vare nr. 46639
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JA-118M

Nyt zone udvidelsesmodul med 8 zoner. Modulet er velegnet
til håndtering af f.eks. magneter og nøglebokse. Enheder der
ikke kræver spænding.
JA-118M er et BUS modul uden strøm udtag for detektorer.
Monteres i central eller i JA-190PL monteringsboks.
Vare nr. 46634

JA-120PB

Ny trådfast BUS PIR detektor med akustisk glasbrud.
PIR del fungerer som en alm. detektor og dækker 12 meter,
glasbrud dækker op til 9 meter (ruden skal være minimum
60x60 cm)
Vare nr. 46630

JA-120PC

Jablotron har som en af de eneste på markedet udviklet en
detektor med kamera som tilsluttes
via databussen på JA-100 systemet.
Dette bevirker at man nu kan udføre installationer med PIR
kamera til en billigere pris og ikke skal tage hensyn til
batteriernes levetid. Kameraet tager perfekte billeder i farve
og sort/hvid i høj VGA opløsning 640x480 pixel.
Ny smart funktion giver mulighed for at detektoren tager
billeder ved andre hændelser i systemet og gemmer dem i
loggen, f.eks. ved til- og frakobling, brandalarm osv.
PIR del fungerer som den alm. detektor og dækker
12 meter i 110 grader, kamera del ser 50 grader.
Vare nr. 46624

JA-120PW

Ny trådfast BUS kombi-rumdetektor med både PIR og
Mikrobølge detektering.
Dækker 12 meter i 110 grader.
Vare nr. 46625
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JA-160PC

Ny trådløs rumdetektor med indbygget kamera, IR og blitz.
Tager perfekte billeder i farve og sort/hvid i høj VGA
opløsning på 640x480 pixel.
Ny smart funktion giver mulighed for at detektor tager
billeder ved andre hændelser i systemet og gemmer dem i
loggen, f.eks. ved til- og frakobling, brandalarm osv.
PIR del fungerer som den alm. detektor og dækker 12 meter
i 110 grader, kamera del ser 50 grader.
Vare nr. 46125

JA-122E

Ny trådfast BUS ind-/udvendig betjeningspanel med
proxlæser uden tastatur.
JA-123E kan anvendes som forbikobler, betjeningspanel eller
til simpel dørstyring.
Monteres direkte på BUS uden interface.
Vare nr. 46611

JA-123E

Ny trådfast BUS ind-/udvendig betjeningspanel med
proxlæser og tastatur.
JA-123E kan anvendes som forbikobler, betjeningspanel eller
til simpel dørstyring.
Monteres direkte på BUS uden interface.
Vare nr. 46610

JA-154J

Ny smart design 4-kanals håndsender med fire knapper og
2-vejs kommunikation med centralen.
Tydelig LED visning med rød, grøn og gul farve for enkel
betjening. Knappernes funktion kan frit
tildeles via F-link.
Mulighed for bekræftet tilkobling af alarm med
åbne zoner.
Vare nr. 46115

JA-180A

Ny 100% trådløs udvendig sirene med rød flash.
Hyler i op til 3 minutter med 112dB og kan blinke i op til 30
minutter.
Estimeret batterilevetid er på 3 år
Vare nr. 46370

3

