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Ústředny

JA-82K

JA-83K

JABLOTRON
Popis
Hybridní, max. 50 smyček z toho až 14 drát, 2 podsystémy, 4
výstupy, 50 uživatelů – kódy nebo RFID čipy, paměť 256
událostí, st. bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V,
zál. zdroj trvale max. 700 mA, prostor pro aku max. 12V /
2,6Ah
Hybridní, max. 50 smyček z toho až 30 drát, 2 podsystémy, 4
výstupy, 50 uživatelů – kódy nebo RFID čipy, paměť 256
událostí, st. bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V,
zál. zdroj trvale max. 1,2 A, prostor pro aku max. 12V / 18Ah

bez DPH

1 290 Kč

2 200 Kč

Moduly
JA-82C
JA-82R

JA-82Y

modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny o
další drátové vstupy
radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50
bezdrátových prvků řady JA-8x
GSM Komunikátor umožňující 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 JA-84P.

1 520 Kč
2 520 Kč

5 830 Kč

Interiérové prvky
JA-83P
JA-80W
JA-84P
JA-83M
JA-82ST
JA-82SH
JA-80G

bezdrátový PIR detektor pohybu osob. Digitální analýzou je
dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům
bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW. Díky kombinaci
PIR a mikrovlnné detekce, je detektor vysoce odolný proti
falešným poplachům
bezdrátový PIR detektor s kamerou. Kamera detektoru je
vybavena bleskem a infračerveným přisvícením pro focení v
noci
bezdrátový magnetický detektor otevření
bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty
bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu
bezdrátový detektor hořlavých plynů. Slouží k indikaci úniku
hořlavých plynů (zemní plyn, propan, butan, ... ) a hořlavých
výparů. Detektor se napájí přímo ze sítě!

Exteriérové prvky
venkovní pohybový detektor s instalací od 2,5 do 3,5m
JA-88P
venkovní pohybový detektor s instalací do 1m
JA-89P
bezdrátová optická závora
JA-80IR
Ovladače
JA-81E
JA-81F
PC-02
PC-04B
PC-04G
RC-86K

drátová klávesnice
bezdrátová klávesnice
bezdotykový RFID přívěšek na klíče
bezdotykový RFID přívěšek na klíče
bezdotykový RFID přívěšek na klíče
bezdrátový dálkový ovladač

Váš dodavatel EZS a CCTV systémů

RCS Security spol.s.r.o.

1 318 Kč
1 935 Kč
3 048 Kč
1 120 Kč
1 250 Kč
854 Kč
1 380 Kč

6 250,00 Kč
5 765,00 Kč
12 500,00 Kč

1 762,00 Kč
2 420,00 Kč
53,00 Kč
80,00 Kč
80,00 Kč
424,00 Kč

www.rcssecurity.cz

