RC-86W bezdrátový ovladač - bílé provedení

Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, vyvolat tísňový poplach a ovládat
spotřebiče. Výhodou je možnost ovládání výrobků OASiS i výrobků v pásmu 433 MHz.
Nastavení párů tlačítek na 868 MHz nebo 433 MHz je konfigurovatelné.

RC-86K bezdrátový ovladač - černé provedení

Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, vyvolat tísňový poplach a ovládat
spotřebiče. Výhodou je možnost ovládání výrobků OASiS i výrobků v pásmu 433 MHz.
Nastavení párů tlačítek na 868 MHz nebo 433 MHz je konfigurovatelné.

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-02 bezdotykový RFID přívěsek

PC-02 je bezdotyková RFID karta v provedení jako přívěsek klíčů (standard EM UNIQUE
125kHz). K systému lze přiřadit až 50 přívěšků. Pro vyšší ochranu lze použití přívěšku
podmínit zadáním číselného kódu.

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.

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.

RC-88 bezdrátové nástěnné tlačítko

Umožňuje vyhlásit tísňový poplach nebo ovládat ústřednu, bezdrátový zvonek a spotřebiče v
domě. Funkce tlačítka jsou nastavitelné. Lze přiřadit do ústředny, AC a UC přijímačů (pro
ovládání relé), sirény JA-80L (funkce zvonku).

RC-87 bezdrátové přenosné aktivační tlačítko

Umožňuje na dálku aktivovat tísňový poplach, případně ovládat spotřebiče. Je určeno
zejména pro přivolání pomoci - jako osobní tísňové tlačítko.

RC-89 bezdrátové tlačítko

Se sirénou JA-80L funguje jako bezdrátový zvonek. Lze použít i jako tísňové tlačítko
ústředny nebo jako ovladač relé v modulech UC-82 a AC-82. Lze přiřadit do ústředny, AC a
UC přijímačů a sirény JA-80L.

RC-85 vysílač do vozidla

Tento modul se instaluje do auta a zablikáním světel nebo zahoukáním umožňuje ovládat
různá zařízení (garážová vrata, světla, ...). Lze též použít pro přenos poplachového signálu z
autoalarmu. Napájí se 12V z auta.

