
JA-81F Grafisk Betjeningspanel
Grafisk panel til trådløs betjening og pro-
grammering. Indikerer status for vinduer 
og døre (åbne). Har indgang for åbnings-
kontakt og indbygget proxlæser. 
Findes også som trådfast version JA-81E

JA-82M Vinduesdetektor 
“Usynlig” magnetkontakt som 
indikerer åbning af Euro-stan-
dardvinduer. 
Kan installeres i de mest mo-
derne vinduesrammer

JA-80G Gasdetektor
Informerer alarmsystemet 
om brand- eller eksplosions-
fare ved tilstedeværelse af 
letantændelige gasarter og 
lækager. Til indvendigt brug. 
Kræver 230V AC installation 

JA-80S Røgdetektor
Kombinerer optisk røg og 
varme registrering. 
Detektoren kan både sende til 
kontrolcentral og advare lokalt.
Kan indstilles til ikke at op-
fange røg fra rygning og 
brændeovne

JA-85P Minidetektor
Mini PIR detektor, 360° / 5m, 
som passer fint til at overvåge 
mindre rum og biler. Digital 
signal behandling fore bygger 
falske alarmer. Kan også an-
vendes med bilalarmer fra 
Jablotron

JA-85B Glasbrudsdetektor
Med dual teknologi. Detektoren 
kan genkende glasbrud i en ra-
dius af 9 meter. Digital signal 
behandling giver høj immunitet 
mod falske alarmer. 
Kan også installeres i en bil 

JA-80Z Repeater
Modtager, forstærker og videresender 
(gentager) signalerne fra de trådløse en-
heder (ikke betjeningspanel og sirene). 
Benyttes til at øge rækkevidden til en-
heder langt fra centralen

JA-81F RGB Betjeningspanel
JA-81F RGB grafisk multifarve be-
tjeningspanel i nyt slankt design. Det 
nye design gør OASIS endnu mere at-
traktiv. Da displayet er grafisk kan in-
stallatøren indsætte logo på skærmen

JA-84P Foto detektor 
Trådløs FOTO/PIR detektor, 
hvor PIR dækker op til 12 m i 
90°, og tager 4 billeder inden-
for 50° som sendes til KC, SMS 
eller e-mail, med mulighed for 
at skifte til PET/korridorlinse. 
Kræver JA-80Q modul i cen-
traler med LAN sender 

JA-80PB Kombidetektor 
Kombineret PIR/glasbruds-
detektor. Glasbrudsdetekto-
ren kræver både høj og lav 
frekvens for at aktiveres. Digi-
tal signalbehandling forebyg-
ger falske alarmer

JA-80P PIR Detektor 
Indendørs PIR detektor, der 
dækker op til 12 m i 90°, med 
mulighed for at skifte til PET/ 
korridorlinse

OASIS – Systemkomponenter

JA-82K Alarmcentral 
Med op til 50 adresser for en-
heder, 50 brugerkoder/kort. Kan 
deltilkobles i 2 niveauer, eller op-
deles i 2 områder med et fælles-
område. Leveres med indbygget 
strømforsyning og backupbatteri. 
Gemmer de sidste 255 hændelser 
inkl. dato og tid. Kan tilkobles 
ind- og udvendige sirener og har 
to programmerbare udgange. 
Fjernadgang og rapportering kan 
valgfrit opnås ved PSTN, GSM eller 
LAN moduler

JA-83K Alarmcentral 
Er en storebror til JA-82K, der 
giver mulighed for op til 30 tråd-
faste zoner. Leveres med ind-
bygget strømforsyning på 1,1 A 
og automatsikring. Større kabinet 
sikrer pladsmulighed for 18 A 
backup batteri.
Ellers samme data som JA-82K

JA-88P Udendørsdetektor 
Udendørs PIR detektor designet 
til at detektere menneskelige 
bevægelser i et sikret område, 
dækker op til 12 m i 90°, med 
dobbelt detektering.  
Til udendørsbrug 

JA-86P Dobbelt detektor
Dobbelt PIR detektorer, der 
hver dækker 12 meter og en 
vinkel på 120°. Aktiveres, ved 
bevægelse i en zone og der-
efter i den anden zone inden-
for 3 sekunder. Indstillelig 
reaktionstid gør den velegnet 
til aggressive, kritiske miljøer

JA-80W Kombidetektor
Kombinerer passiv infrarød og 
mikrobølge for reducering af 
fejlalarmer. Specielt egnet til 
steder med svingende tempe-
raturer og kritiske miljøer

LD-81 Vandskade detektor
Aktiveres hvis der skabes 
kontakt med vand. Placeres 
i risikoområder, f.eks. bag 
vaskemaskinen eller under 
køkkenvasken og i kældre. 
Fås også som universal version 
LD-12

JA-83M 
Minimagnetkontakt  
Som JA-81M, dog 1/3 mindre. 
Nb. kan ikke benyttes som uni-
versalsender

JA-81M Magnetkontakt  
Trådløs magnetkontakt og uni-
versaldetektor til døre og vin-
duer. Detektoren har også en 
indgang til eksterne sensorer, 
så almindelige (trådfaste) de-
tektorer kan anvendes

  JA-83P Mini PIR detektor
Mini PIR detektor der med sin 
mindre størrelse kan passe til 
områder med mindre instal-
lationsplads
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JA-82R Radiomodul
Til trådløs kommunikation 
mellem central og enheder. 
Giver mulighed for op til 50 
trådløse enheder

JA-82C Udvidelsesmodul
Udvider centralen med 10 tråd-
faste zoner

JA-80X PSTN telefonsender
Rapporterer alarmer med tale 
beskeder via PSTN telefonlinje. 
Op til 6 beskeder indtales og 
sendes til 4 telefonnumre, og/
eller overførsel til kontrolcentral

JA-82Y GSM telefonsender
Kommunikationsenhed der an-
vender GSM/GPRS. Fjernstyres 
via mobiltelefon eller Inter-
nettet. Rapporterer til kontrol-
central eller telefon/SMS.  
Giver en GSM gateway.
indbygget mulighed for at 
modtage billeder fra JA-84P

JA-80V IP sender
Kommunikationsenhed der 
kombinerer LAN (Ethernet) og 
PSTN tlf. line. Kan fjernstyres 
fra mobiltelefon eller via inter-
nettet. Rapporterer til kontrol-
central eller telefon

JA-80H udvendigt tastatur 
Med indbygget proxlæser. 
Fungerer som dansk for-
bikobler og døråbner. Skal 
forbindes til centralen via 
WJ-80 interface. Findes også 
som proxlæser uden tastatur: 
JA-80N

RC-88 Vægkontakt  
Kan enten fungere som 
trådløst overfaldstryk eller som 
2 knaps fjernkontrol. Kan også 
bruges som fjernkontrol af UC 
og AC moduler eller med  
JA-80L som dørklokke   

OASIS – Systemkomponenter

WJ-80 tastatur-interface 
Forbinder JA-80H og JA-80N 
til OASIS centralen og giver 
output signal (strøm) til en 
elektrisk dørlås eller slutblik. 
Kan læse Wiegand format 

UC-82 12V udgangsmodul
Har to relæer med skiftefunk-
tion, og kan bl.a. anvendes 
til styring af lys, garageport 
m.m. Kan styres af centralen, 
RC fjern kontrol eller trådløse 
detektorer til 12V DC. AC-82 er 
230V AC version

RC-86 Håndsender 
Kan til- og frakoble alarmen 
samt sende overfaldsalarm. 
Kan anvendelse sammen med 
UC og AC moduler 

RC-89 Ringetryk 
Kan bruges som trådløst dør-
tryk sammen med JA-80L eller 
som skjult overfaldstryk. Kan 
også bruges som fjernkontrol 
af UC og AC moduler

OLink
Software til opsætning og kom-
munikation med central-erne JA-
80K, JA-82K, JA-83K. Med OLink 
kan der også overføres “velkomst 
billede” til betjeningspanelerne 
JA-81E og JA-81F

iPhone software  
Bruges til at vise billederne fra 
JA-84P Foto detektor

JA-80L Indvendig sirene 
Indendørssirene til stikkontakt 
der fungerer som alarm, ind- og 
udgangs signal og dørklokke. 
Kan sende SAB alarm hvis den 
bliver taget ud af kontakten.  
Kræver en 230V AC stikkontakt

JA-80A Udendørssirene
Er fuldstændig trådløs med 
indbygget advarselsblink.  
Leveres i et robust kabinet. 
Levetiden for det medfølgende 
lithium batteri er fra 3 til 5 
år (afhængig af antallet af 
alarmer)

JA-82SH Vibrationsdetektor
Vibrationsdetektor som sættes 
på vinduesrammer, dørkarme 
eller bygningsdele. Er velegnet 
til at detektere forsøg på indbrud 
da den registrerer rystelser og 
vibrationer.
Kan monteres på alle typer over-
flader
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RC-87 Nødtryk i armbånd  
Gør brugeren i stand til at 
sende en overfaldsalarm eller 
en kontrolkommando til en 
modtager. 
Senderen kan bæres som et 
armbåndsur eller i en strop om 
halsen (strop vedlagt i pakken)

AC-88 Trådløs kontakt 
Smart 230 V sokkel der kan 
kommunikere med OASIS 
systemet som en udgang. Kan 
bruges til at tænde for varme, 
ventilation og lys ved hjælp af 
centralen eller direkte fra andre 
trådløse OASIS enheder

RC-85 Fjernkontrol 
Denne enhed kan let instal-
leres i en bil til styringer ved at 
blinke med lyset eller aktivere 
hornet. Kan åbne garageport, 
parkeringsbomme, tænde lys 
m.m. Strømforsynes fra bilen 
(12V)
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TP-82 Rumtermostat 
Ved hjælp af et AC-82/UC-82 
modul, trådløst styrer en termostat 
til den ønskede temperatur. Indik-
ering for frost (under +4°C) og for 
brand (over +60°C). TP-82 med 
LCD indikering 
Forespørg for yderligere modeller 

CT-01 Rullegitter detektor
Kabelforbundet detektor til detek-
tering af bevægelse i rullegitter. 
Forbindes via kabel til JA-81M 
eller en trådfast zoneindgang på 
OASIS systemet. Enheden de-
tekterer forsøg på indbrud, når 
mindst 3 impulser er modtaget 
fra CT-01 indenfor 5 sekunder

JA-80 IR Aktiv IR barriere
Giver alarm når en eller flere 
af de infrarøde stråler brydes 
mellem IR transmitteren og 
modtageren. Detektoren med 
Optex sensor og Jablotron 
transmitter. Har indbygget 
SAB alarm og signal for lavt 
batteri. (optager to zoner)

 

JA-80T ”USB” interface
Forbinder OASIS alarmen 
til din PC’er via USB porten. 
Kan anbefales til installatører 
og brugere som ønsker at 
betjene systemet via OLink 
software.   
Kræver OLink software 

JA-82T Interface
Interface til at forbinde PC til 
JA-81F/E for overførsel af grafik.
Benytter standard Windows dri-
vere

JA-80TB 
”Bluetooth” interface
Forbinder OASIS alarmen til 
din PC via ”Bluetooth”. Kan 
anbefales til installatører og 
brugere som ønsker at betjene 
systemet via OLink software.   
Kræver OLink software    

SP-02 Fjernaflytning tale
Tilsluttet til en PSTN telefon-
linje (eller 80Y GSM gateway) 
kan autoriserede telefonnumre 
opnå adgang til at lytte og 
tale. (Alarmverifikation eller 
nødkald)
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EYE-02 
GSM Sikkerhedskamera
Kamera der passer sammen 
med alle OASIS enheder. Kan 
indlæses i en central eller 
fungere som en selvstændig 
enhed
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