
JA-81F bezdrátová klávesnice 

 

Bezdrátová klávesnice JA-81F slouží k ovládání a programování systému. Obsahuje čtečku 

bezdrátových přístupových karet a umožňuje připojit detektor otevření dveří. Komunikuje 

bezdrátově protokolem OASiS a je napájena z baterií. 

JA-81F-RGB bezdrátová klávesnice 

 

Bezdrátová klávesnice slouží k ovládání a programování. Barvu displeje lze nastavit různou 

pro normální a poplachový stav systému.. Obsahuje čtečku RFID karet a má vstup pro 

detektor otevření dveří. 

JA-81E drátová klávesnice 

 

Drátová klávesnice JA-81E slouží k ovládání a programování systému. Obsahuje čtečku 

bezdrátových přístupových karet a umožňuje připojit detektor otevření dveří. Klávesnice se k 

ústředně připojuje kabelem. 

 

 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja81f+bezdratova+klavesnice/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja81frgb+bezdratova+klavesnice/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja81e+dratova+klavesnice/


JA-81E-RGB drátová klávesnice 

 

Systémová klávesnice slouží k ovládání a programování. Barvu displeje lze nastavit různou 

pro normální a poplachový stav systému.. Obsahuje čtečku RFID karet a má vstup pro 

detektor otevření dveří. Připojuje se kabelem. 

JA-80H venkovní klávesnice 

 

Klávesnice JA-80H obsahuje čtečku přístupových karet, zvonkové tlačítko a její klávesy svítí. 

Umožňuje otevírat dveře, případně i ovládat systém. 

JA-80N čtečka RFID karet 

 

JA-80N je verze vnější čtečky přístupových karet bez klávesnice. Umožňuje otevírat dveře, 

případně i ovládat systém. 

 

 

 

 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja81ergb+dratova+klavesnice/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja80h+venkovni+klavesnice/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/ja80n+ctecka+rfid+karet/


WJ-80 rozhraní venkovní klávesnice - čtečky karet 

 

Interface WJ-80 umožňuje připojení vnější klávesnici JA-80H (nebo čtečku JA-80N) k 

ústředně. Má releový výstup pro elektrický zámek. Ústředně hlásí otevření dveří (vrat) 

podobně jako dveřní detektor.  

PC-01 bezdotyková RFID karta 

 

PC-01 je bezdotyková RFID karta (standard EM UNIQUE 125kHz). K systému lze přiřadit až 

50 karet. Pro vyšší ochranu lze použití karty podmínit zadáním číselného kódu. Karty lze 

snadno potisknout.  

PC-04B kožený přívěšek - černý 

 

PC-04B je bezdotykový RFID přívěšek na klíče v koženém provedení (stand. EM UNIQUE 

125kHz). K systému jich lze přiřadit až 50. Přiřazuje se k ústředně naučením na klávesnici 

JA-81F, JA-81E, JA-80F, JA-80E, JA-80H nebo JA-80N. 

 

 

 

 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/wj+80+rozhrani+venkovni+klavesnice+ctecky+karet/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/pc01+bezdotykova+rfid+karta/
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/pc04b+kozeny+privesek+cerny/


PC-04G kožený přívěšek - zelený 

 

PC-04G je bezdotykový RFID přívěšek na klíče v koženém provedení (stand. EM UNIQUE 

125kHz). K systému jich lze přiřadit až 50. Přiřazuje se k ústředně naučením na klávesnici 

JA-81F, JA-81E, JA-80F, JA-80E, JA-80H nebo JA-80N. 

 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/klavesnice/pc04g+kozeny+privesek+zeleny/

