
JA-80P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

 

Pohybový PIR detektor kryje až 112m² podlahové plochy. Digitální analýzou je dosažena 

vysoká odolnost k falešným poplachům. Má vstup pro připojení senzoru otevření dveří. 

JA-83P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

 

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. 

JA-80W bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW 

 

Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a 

mikrovlnné detekce, je detektor vysoce odolný proti falešným poplachům. Detektor střeží 

jako klasický PIR detektor.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja80p+bezdratovy+pir+detektor+pohybu+osob/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja83p+bezdratovy+pir+detektor+pohybu+osob/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja80w+bezdratovy+kombinovany+detektor+pir+mw/


JA-84P bezdrátový PIR detektor s kamerou 

 

JA-84P umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení 

poplachu. Kamera detektoru je vybavena bleskem a infračerveným přisvícením pro focení v 

noci. 

JA-80PB bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla 

 

Tento detektor v sobě sdružuje PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla (rozezná 

rozbítí okna do vzdálenosti 9m). Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným 

poplachům. 

JA-86P bezdrátový dvouzónový PIR detektor 

 

Výrobek slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Detekcí ve dvou zónách 

je dosažena vyšší odolnost proti aktivaci pohybem domácích zvířat. 

 

 

 

 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+84p+bezdratovy+pir+detektor+s+kamerou/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+80pb+bezdratovy+detektor+pohybu+osob+a+rozbiti+skla/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja86p+bezprzewodowy+dualny+czujnik+ruchu/


JA-88P venkovní PIR detektor 

 

Detektor je určen k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem. Jedná se o dvouzónový 

venkovní detektor firmy Optex, doplněný vysílačem, kompatibilním se systémy JA-80 

OASiS. 

JA-80IR Bezdrátová optická závora 

 

Závora je určena k indikaci narušení prostoru protnutím optické spojnice mezi vysílačem a 

přijímačem. Jedná se o výrobek firmy Optex, doplněný vysílači kompatibilními se systémy 

OASiS 

JA-81M bezdrátový detektor otevření a univerzální vysílač 

 

Výrobek je určen k detekci otevření dveří, oken apod. Lze jej doplnit i přídavným senzorem s 

rozpínacím nebo spínacím kontaktem na výstupu. Detekuje také manipulaci s předokenní 

roletou, vybavenou rohatkovým snímačem pohybu rolety. 

JA-83M bezdrátový magnetický detektor otevření 

 

Výrobek je určen k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor komunikuje bezdrátově a je 

napájen z baterie. 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja88p+venkovni+pir+detektor/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja80ir+bezdratova+opticka+zavora/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja81m+bezdratovy+detektor+otevreni+a+univerzalni+vysilac/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja83m+bezdratovy+magneticky+detektor+otevreni/


JA-80MB bezdrátový magnetický detektor otevření - hnědý plast 

 
Jeho magnetický senzor reaguje na otevření dveří nebo okna. Má vstup pro připojení 

externích senzorů. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání 

relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci otevření zvukem)  

JA-82M neviditelný bezdrátový detektor otevření - magnetický 

 

Tento "neviditelný" mag. detektor otevření se instaluje přímo do rámu okna. Napájí jej 2 

knoflíkové lithiové baterie. Lze přiřadit do ústředny, do UC a AC přijímačů (ovládání relé) a 

do sirény JA-80L (indikace otevření zvukem). 

JA-80S bezdrátový požární detektor 

 

Tento detektor kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu 

pro lokální varování. Lze přiřadit do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do 

sirény JA-80L (pro indikaci nebezpečí zvukem). 

JA-80G bezdrátový detektor hořlavých plynů 

 

Tento detektor hlásí hořlavý plyn nebo páry. Používá senzor se žhaveným platinovým 

vláknem. Napájí se ze sítě a kromě bezdrátového signálu OASiS poskytuje kontakt pro 

uzavření přívodu plynu. 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+80mb+bezdratovy+detektor+otevreni+v+hnedem+plastu+magneticky/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja82m+neviditelny+bezdratovy+detektor+otevreni+magneticky/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja80s+bezdratovy+pozarni+detektor/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+80g+bezdratovy+detektor+horlavych+plynu/


JA-85P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

 

Tento detektor je miniaturní stropní PIR senzor vhodný k ochraně malých místností nebo 

interiéru auta. Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. 

JA-85B bezdrátový detektor rozbití skla 

 

Tento detektor rozezná rozbití okna do vzdálenosti 9m. Duální analýzou je dosažena vysoká 

odolnost k falešným poplachům. Lze též instalovat do auta. Použitelný jako bezdrátový 

detektor autoalarmu řady CA-18xx. 

CT-01 roletový detektor 

 

Roletový detektor slouží pro detekci (nežádoucí) manipulace s předokenní roletou, žaluzií a 

podobně. Připojuje se k JA-81M, který má speciální vstup pro vyhodnocení impulsů z CT-01.  

LD-81 Záplavový detektor 

 

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci 

lze zavést do zabezpečovacího systému a odeslat zprávu majiteli. Připojuje se k bezdrátovému 

detektoru JA-81M OASiS. 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+85p+bezdratovy+pir+detektor+pohybu+osob/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+85b+bezdratovy+detektor+rozbiti+skla/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ct+01+roletovy+detektor/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ld81+zaplavovy+detektor/

