JK 15 GSM

Täydellinen hälytinjärjestelmä kotiisi

JABLOTRON
edistyksellisintä turvallisuutta

JK-15 GSM- JÄRJESTELMÄOMINAISUUDET
Täydellinen turvajärjestelmä
Jablotron JK-kitit ovat markkinoiden monipuolisimpia kodinturva-järjestelmiä. Laadukkaimmista komponenteista
koottu järjestelmä takaa parhaimman toimintavarmuuden sekä antaa monipuolisimmat edellytykset järjestelmän
laajennuksiin nyt ja tulevaisuudessa. JK-05 GSM hälytinjärjestelmällä suojaat tehokkaasti niin kodin, yrityksen
kuin vapaa-ajan asunnokin.
JK-15 kokonaisuus koostuu seuraavista tuotteista:
JA-63 Profi keskusyksikkö
JA-60N Langaton ovi-ilmaisin
JA-60F Langaton näppäimistö
JA-60P Langaton liikeilmaisin
RC-44 Langaton radioavain
UC-260 Langaton sisäsireeni/ Ovikello
Kiinnitystarvikkeet, ohjeet, varoitustarrat

Helppo käyttää
Jablotron JK-15 hälytinjärjestelmää on jokaisen perheenjäsenen helppo käyttää näppäimistöllä ja radioavaimella.
Monipuolisten käyttäjäkooditoimintojen ja automaattiset päälle- ja poiskytkentä -mahdollisuuksien vuoksi
Jablotron JK-15 soveltuu täydellisesti myös yrityskäyttöön.
Ei kompromisseja turvallisuudessa
JK-15 turvajärjestelmää käytetään erillisillä käyttölaitteilla. Ainoastaan tällä tavalla keskusyksikkö voidaan
sijoittaa kiinteistössä niin, ettei se ole murtotilanteissa alttiina sabotoinnille. Näin kiinteistöön saadaan korkein
turvallisuussuoja.
Keskusyksikkö valvoo jokaista järjestelmään liitettyä ilmaisinta sekä näppäimistöä ja tarkkailee niiden toimintaa.
Voit olla varma, että jokainen hälytinjärjestelmäsi osa-alue toimii moitteettomasti.

Ainutlaatuiset kommunikointimahdollisuudet
Jablotron JK-15 GSM tarjoaa markkinoiden monipuolisinta 2-suuntaista tiedonsiirtoa. Voit ohjata ja ohjelmoida
järjestelmääsi tekstiviestien tai internetin välityksellä. Kauko-ohjatuilla ulostuloilla voit kytkeä esim. mökille
lämmityksen tai ohjata kiinteistön lukitusta helposti ja nopeasti, mutta turvallisesti: pelkällä tekstiviestillä.
Omaan puhelimeen, naapurille, sukulaisille ym. saat tarkat viestit kaikista järjestelmäsi tapahtumista.
Voit valita itse kenelle ja mitä viestejä haluat JK-15 GSM hälyttimesi välittävän.
Vartiointiliikkeeseen voit halutessasi siirtää viestit nopeimmilla digitaalisilla hälytysprotokollilla.
Saat valita itse mihin hälytyksesi haluat siirtää, hälytintä hankkiessa tätä päätöstä ei tarvitse vielä tehdä.
Jablotron JK-15 GSM:ssä monipuolinen tiedonsiirto on vakiona.

JK-15 GSM- JÄRJESTELMÄLAITTEET
JA-63 GSM Profi hälytinkeskus

JA-60F Näppäimistö

JA-60P liikeilmaisin

langattomia laitteita
kaikkiaan 32 ilmaisinta
ja 8 käyttölaitetta.
Hybridirakenne
mahdollistaa myös
johdollisten ilmaisimien
käytön (4 silmukkaa).
Rele- ja sireeniulostulo
sekä 2kpl ohjelmoitavaa ulostuloa
mahdollistavat monipuoliset lisälaitteiden,
sireenien, vilkkujen tai kodinautomaation
ohjausten liittämisen järjestelmään.
Kaikkiaan 15 käyttäjäkoodia ja 127:n
tapahtuman muisti päivämäärällä ja ajalla
mahdollistavat järjestelmän monipuolisen
käytön myös yrityksissä. Kauko-ohjaus ja
raportointi ovat mahdollisia tekstiviestein,
puhelimella tai internetin välityksellä.

mahdollistaa järjestelmän
täydellisen käytön ja
ohjelmoimisen langattomasti.
Erillisellä käyttönäppäimistöllä varmistat
järjestelmän toiminnan, vaikka näppäimistö
lyötäisiin rikki varkaan toimesta.
Sisäänrakennettu 2-puoleinen
sabotaasitunnistus suojaa asiattomalta
avaamiselta ja paikaltaan siirtämiseltä.

havaitsee tehokkaasti ihmiskehon
liikkeen valvotulla alueella.
Ilmaisimen valvonta-alue on jopa
112m² (lisävarusteena mahdollisuus
lemmikkieläinlinssiin). Digitaalinen
signaalinkäsittely estää
virhehälytykset tehokkaasti. Sisäänrakennetut 2puoliset sabotaasitunnistimet suojaavat
asiattomalta avaamiselta ja paikaltaan
siirtämiseltä.

JA-60N Ovi-ilmaisin

UC-260 sisäsireeni

magneettikosketin tunnistaa oven
(ikkunan) avaamisen. Varustettu
kytkentäpisteellä johdollista ilmaisinta
varten. Sisäänrakennettu 2-puoleinen
sabotaasitunnistus suojaa asiattomalta
avaamiselta ja paikaltaan siirtämiseltä.

verkkovirtaan liitetty sireeni
ilmoittaa hälytykset, tulo- ja
saapumisviiveet ja ovikellon
äänimerkit. Sireeni on helppo
sijoittaa sopivaan
verkkovirtapistokkeeseen tai
siirtää tarvittaessa. Sireenivoimakkuus 110dB. Ovikellotoiminnossa 8 erilaista
sävelmää. Info-ledin avulla voit yhdellä
silmäyksellä tarkistaa esim. järjestelmän tilan.

JK-06 PSTN, tavalliseen puhelinlinjaan

JK-15 GSM: Keskusyksikkö, ilmaisimet ja käyttölaitteet täyttävät EN 50131-1 luokka 2 turvajärjestelmien vaatimukset.
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