
DRÔTOVÉ PRVKY

AUTOMATIZÁCIA A KÚRENIE

je určený na priestorovú 
ochranu interiéru objek-
tov. Spracováva signál 
metódou násobnej ana-
lýzy signálu. Detektor 
vyniká vysokou odol-

nosťou proti vysokofrek-
venčnému rušeniu a iným 

rušivým signálom.

kombinuje detektor 
pohybu na priestorovú 
ochranu s duálnym de-
tektorom rozbitia skla na 
plášťovú ochranu. PIR 
detektor pohybu spra-

cováva signál metódou 
násobnej analýzy signálu. 

Tým sa dosahuje vynikajúca 
odolnosť proti falošným poplachom.

je určený na priestorovú 
detekciu pohybu osôb 
v interiéri budov. Detekcia 
v dvoch zónach zaručuje 
vysokú odolnosť proti ne-
žiaducej aktivácii pohybom 
domácich zvierat, hlodav-
cov a pod.

na bezdrôtové ovládanie 
spotrebičov (brána, el. 
zámok...). Má 2 výstup-
né relé, ktoré možno 
nezávisle ovládať pomo-
cou RC ovládačov a tla-
čidiel, ústredne a detek-

torov JA-8x. Na rozdiel 
od AC-82 je tento modul napájaný 12V 
js a obsahuje 2x nezávislé relé 2A.

môže rozšíriť 
elektronickú 
ochranu budov 
o doplnkovú po-

žiarnu signalizáciu. 
Kombinácia optickej 

detekcie dymu a senzora zvýšenej 
teploty umožňuje zvoliť spôsob jeho 
aktivácie. Okrem lokálnej signalizácie 
nebezpečenstva požiaru má aj reléový 
výstup. 

indikuje únik všetkých 
typov horľavých 
plynov a reaguje na 
jeho výskyt v dvoch 
úrovniach koncentrá-
cie. Prístroj signalizuje 
únik plynu opticky, 

akusticky a má aj relé-
ový výstup (odpojí prívod plynu).

so zabudovaným au-
tomaticky dobíjaným 
zálohovacím NiCd 
akumulátorom. Je 
riadená mikroproce-
sorom a je určená na 
vonkajšiu inštaláciu. 

Poplach signalizuje 
akusticky a opticky, vrátane pamäte 
poplachu.

napája sa z elektrickej 
siete (230 V), indikuje 
poplach, odchodové
a príchodové 
oneskorenie. Ak je 
odpojená počas po-

plachu, hlási sabotáž. 
Súčasne ju ešte možno 

použiť ako zvonček a na indikáciu akti-
vácie detektora (otvorenie dverí).

na bezdrôtové ovládanie 
kúrenia podľa týžden-
ného programu. Chráni 
pred zamrznutím, hlási 
poruchu kúrenia a ne-
bezpečenstvo požiaru. 
Podporuje diaľkové 
ovládanie vykurovania 

pomocou mobilu alebo internetu. TP-82 
je verzia bez týždenného programu.

je schopný komunikovať 
s ústredňami JA-8x, 
bezdrôtovými detektormi 
JA-8x, bezdrôtovými 
termostatmi TP-8x 
a diaľkovými ovládačmi 
RC-8x. Uplatnenie nájde 
v domácej automatizácii 

(diaľkové zapínanie svetiel, 
ovládanie kúrenia, ventilácie atď.). Modul 
vyžaduje 230 V napájanie a obsahuje 
2x relé 5A.

chránia všetky vstupy 
do domu vrátane okien. 
Detegujú ich otvorenie. 
Špeciálne verzie mag-
netov chránia garážové 
brány alebo veľké vráta. 

ako bezdrôtový zvon-
ček môže byť použitý 
ovládač RC-89 spolu 
so sirénou JA-80L. 
RC-89 môže fungo-

vať aj ako ties-
ňové tlačidlo 
alebo ovládať 
spotrebiče.

môže vyhlásiť ties-
ňový poplach alebo 
ovládať ústredňu 
zabezpečovacieho 
systému, spotrebi-
če v dome, svetlo 

prípadne bezdrôtový 
zvonček.

modul sa inštaluje 
do auta a bliknu-
tím svetiel alebo 
zatrúbením môže 

ovládať rôzne za-
riadenia (garážovú 

bránu, svetlá, ústredňu...). 
Možno ho použiť aj na prenos popla-
chového signálu z autoalarmu. Napája 
sa z auta.

univerzálny prijímač 
vhodný na spínanie 
el. konvertorov, 
radiátorov, osvet-
lenia, ventilácie, 
odpájanie domá-

cich spotrebičov 
v „stand- by“ režime 

a pod. Inštaluje sa jednoducho za-
sunutím do el. zásuvky. Elektrické 
spo trebiče sa do nej zapájajú ako do 
bežnej zásuvky.

slúži na ochranu presklen-
ných plôch a deteguje 
ich deštrukciu. Používa 
duálnu metódu, pri ktorej 
sú vyhodnocované nepa-
trné zmeny tlaku vzduchu 
v miestnosti a následné 
zvuky rinčania rozbitého 

skla. Vyniká vysokou spoľahlivosťou.

bezdrôtovo kontroluje
teplotu podlahy 
a ovláda kúrenie podľa 
týždenného programu. 
Chráni pred zamrznu-
tím, hlási poruchu kúre-
nia a nebezpečenstvo 
požiaru. Podporuje diaľ-

kové ovládanie vykurovania pomocou 
mobilu alebo internetu. 

je úplne bezdrôtová 
siréna v robustnom 
plastovom kryte. 
Slúži zároveň aj ako 
vonkajší detektor 
sabotáže. Lítiová ba-
téria vydrží cca 3 roky 
(podľa prevádzky).
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indikuje zaplavenie priestoru 
vodou (sklad, kúpeľňa apod.). 
Táto informácia sa odosiela 
do zabezpečovacieho sys-
tému prostredníctvom bez-
drôtového detektora JA-81M 
(samostatne bez pripojenia 
vysielača nefunguje).

hlási prítomnosť 
horľavých plynov 
alebo pár. Používa 
senzor so žeraveným 
platinovým vláknom. 
Napája sa z elek-
trickej siete  a  má 

reléový výstup na uza-
tvorenie prívodu plynu.

Detektor zaplavenia LD-81Detektor horľavých

plynov JA-80G

Bezdrôtový aj drôtový systém

Profesionálna inštalácia

GSM/SMS/GPRS hlásenie udalostí

Plnohodnotný vzdialený prístup

Množstvo variabilných doplnkov

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041 / 5640 263-5
fax: 041 / 5640 261
www.jablotron.sk

Oasis je profesionálny elektronický zabezpečovací systém, ktorý 
sa presne prispôsobí požiadavkám Vášho domu, bytu alebo fi rmy. 
O všetkom, čo sa vo Vašej domácnosti alebo fi rme deje, máte neustále 
prehľad prostredníctvom svojho mobilu alebo internetu. Podstatnú časť 
zabezpečovacieho systému teda už každý máte – Váš mobilný telefón. 
Udalosti z chráneného priestoru môžu byť odosielané aj bezpečnostnej 
službe, ktorá v prípade vlámania alebo požiaru zabezpečí okamžitý 
profesionálny zásah priamo na mieste.

Viac než obyčajný alarm

Technické parametre

   Až 50 bezdrôtových periférií (detektory, ovládače, sirény)
s modulom JA-82R

  4 až 30 drôtových vstupov (s modulmi JA-82C)

  K dispozícii GSM/GPRS, LAN/TEL alebo telefónny komunikátor

  Až 50 oprávnených užívateľov

  GPRS, IP, SMS a Contact ID komunikácia na PCO

  SMS a výstražné volanie na mobil, hlasové menu

  Zálohovací akumulátor 2,2 až 18 Ah (JA-83K)

  Certifi kácia pre rizikový stupeň 2 podľa EN 50131

Prečo si nechať nainštalovať 

zabezpečovací systém Oasis

  Komplexné a profesionálne riešenie bezpečnosti v objekte

  Architektúra stavebnice umožňuje riešenie presne na mieru

  Bezdrôtová (maximálne šetrná k interiéru), drôtová alebo 
kombinovaná alternatíva inštalácie

  Napájanie bezdrôtových periférií zabezpečujú lítiové články 
s dlhou životnosťou (min. 2 roky)

  Pri poplachu privolá zásah bezpečnostnej služby a informuje Vás 
na mobilný telefón

  Všetky klávesnice systému majú zabudovanú čítačku bezdotykových RFID 
čipov, ktorými môžete systém jednoducho ovládať (až 50 kariet alebo čipov)

  Môže informovať o tom, kto a kedy prišiel alebo odišiel z domu, 
napr. o návrate detí zo školy

  Oasis môžete ovládať aj diaľkovo cez Váš mobil alebo internet

  Detektory pohybu zlodeja aj odfotia a fotky odošlú na zabezpečený server, 
kde sú k dispozícii pre Váš mobilný telefón alebo internetový prehliadač

  O vzniku požiaru sa dozviete včas, vďaka citlivým dymovým detektorom

  Zabudli ste zatvoriť okno alebo dvere? Pri odchode z domu Vás Oasis 
na to upozorní

  Prvky systému môžu byť okrem svojej bezpečnostnej funkcie využité 
aj na domácu automatizáciu. Keď ich už máte, prečo ich nevyužiť?

  Detektory pohybu môžu pri prechode automaticky rozsvecovať, 
alebo spínať ventilátory

  Okenný detektor chráni plášť objektu, ale pri vetraní môže tiež vypnúť 
okruh kúrenia

  Pri zapnutí ochrany sa môžu vypnúť niektoré spotrebiče (úspora energie)

  Systém bol ocenený prestížnymi cenami a je overený tisíckami 
spokojných užívateľov

Predaj: predaj@jablotron.sk
Poradenstvo: podpora@jablotron.sk
Školenie: skolenie@jablotron.sk
Servis: servis@jablotron.sk

Inštalácie zabezpečuje sieť školených partnerov, 
kontakt získate priamo v Jablotrone Slovakia.



BEZDRÔTOVÉ PRVKY

je hybridná ver-
zia ústredne s 
50 adresami pre 
periférie, určená 
do inštalácií vy-
žadujúcich až 30 
drôtových vstu-

pov alebo až 50 bezdrôtových prvkov. Má 
zabudovaný výkonný zdroj a priestor až 
pre 18 Ah akumulátor. JA-83K predstavu-
je najvyšší rad ústrední Oasis.

vizuálne potvrdzuje po-
plach prostredníctvom 
sekvencie 4 statických 
fotografi í a bezdrôtovo
ich prenáša cez ústred-
ňu k majiteľovi na mobil, 
e-mail alebo na zabez-
pečený server. V objekte 

ich môže byť nainštalovaných viac 
súčasne.

PIR detektor pokrýva 
až 112 m2  podlahovej 
plochy (možno použiť 
šošovku eliminujúcu 
drobné zvieratá). Digitál-
nou analýzou sa dosahu-

je vysoká odolnosť proti 
falošným poplachom. 

Má vstup na pripojenie drôtového 
detektora otvorenia dverí.

„neviditeľný“ magnetický de-
tektor otvorenia sa inštaluje do 
rámu okna (možno ho jedno-
ducho zabudovať do väčšiny 
vyrábaných okien). Napájajú 
ho 2 gombíkové lítiové batérie. 
Otvorené okno môže hlásiť aj 
prijímaču AC-82 a tým
vypnúť zbytočné 

kúrenie počas vetrania.

umožňuje zapínať a vypí-
nať ochranu alebo spotre-

biče v dome prostredníc-
tvom výstupných modulov 
UC a AC. Funkcie tlačidiel 

sú programovateľné. Voliteľný 
plast umožňuje vybrať 2 alebo 

4 tlačidlovú verziu.

aktivuje na diaľku tiesňový po-
plach, prípadne môže ovládať 
spotrebiče. Prioritne je určené 
na privolanie pomoci pre oso-
bu v zdravotnej núdzi. Tlačidlo 
možno nosiť ako hodinky na 
ruke alebo ako prívesok na 
krku. Je napájané z batérie.

je miniatúrny stropný 
PIR detektor vhodný na 
ochranu malých miestností 
alebo interiéru auta. Digi-
tálnou analýzou sa dosa-
huje vysoká odolnosť proti 
falošným poplachom.

je určený na priestorovú 
detekciu pohybu osôb 
v interiéri budov. Detekcia 
v dvoch zónach zaručuje 
vysokú odolnosť proti ne-
žiaducej aktivácii pohybom 
domácich zvierat. Je vhod-
ný aj do problematických 
priestorov.

je určený na detek-
ciu narušenia von-

kajšieho priestoru 
človekom. Ide o dvojzó-
nový vonkajší detektor 

odolný proti falošným 
poplachom (vtáky, hlo-
davce) aj poveternostným 

vplyvom.  Detekčná vzdialenosť je na-
staviteľná až do 12 m.

rozšíri kapacitu ústredne 
o 10 drôtových vstupov, 
ktoré sú programovateľné. 
Podľa typu ústredne na 14 
(JA-82K) a až 30 (JA-83K) 
drôtových vstupov.

slúži na priestorovú de-
tekciu pohybu osôb v in-
teriéri budov. Kombinácia 
PIR a mikrovlnnej detek-
cie zabezpečuje vysokú 

odolnosť proti falošným 
poplachom. Je vhodný do 
miestností s klimatizáciou, 

krbom a pod. Úroveň detekcie možno 
citlivo nastaviť.

bezdrôtovo ovláda a pro-
gramuje systém, má za-
budovanú čítačku prístu-
pových kariet (RFID) 
a vstup pre pripojenia 

detektora otvorenia 
dverí. Drôtová 
verzia klávesnice 

JA-81E sa k ústredni pripája káblom.

reaguje na otvorenie dverí 
alebo okien. Má vstup pre 
pripojenie externých detek-

torov (so spínacím alebo 
rozpínacím výstupom). 
Detektor môže v kombi-
nácii so sirénou JA-80L 
signalizovať napr. otvore-

nie dverí.

združuje PIR detek-
tor pohybu a duálny 
detektor rozbitia skla. 
Digitálnou analýzou 
sa dosahuje vysoká 
odolnosť proti falošným 

poplachom. Má vstup pre 
pripojenie drôtového de-

tektora otvorenia dverí. Detektor obsadí 
v ústredni 2 adresy.

kombinuje optický 
detektor dymu so 
senzorom zvýše-

nej teploty. Má 
zabudovanú sirénu 

pre lokálne varovanie 
a testovacie tlačidlo. Slúži na ochranu 
objektu voči vysokým škodám spôso-
bených požiarom.

je zmenšená verzia de-
tektora otvorenia. Jeho 
magnetický senzor reagu-
je na otvorenie dverí alebo 
okna. Táto miniatúrna ver-
zia nemá možnosť pripo-
jenia externých detektorov. 

Detektor môže v kombinácii so sirénou 
JA-80L signalizovať 
napr. otvorenie dverí.

je zmenšená verzia 
detektora pohybu na 
priestorovú ochranu. 
So základnou šošovkou 
PIR detektor pokrýva 
až 112 m2 podlahovej 

plochy. Táto verzia nemá 
vstup pre pripojenie externého detekto-
ra otvorenia dverí.

detailne hlási udalosti na 
mobilný telefón formou 
SMS správ (aj prenos fo-
tiek nasnímaných detekto-
rom s kamerou), výstraž-
ných volaní a komunikuje 
aj s PCO. Využíva na 

komunikáciu mobilnú sieť. Umožňuje 
diaľkové ovládanie systému prostred-
níctvom SMS, klávesnice mobilného 
telefónu a z internetu.

hlási poplachy telefónnou 
linkou až na 4 tel. čísla. 
Možno nahrať 6 rôznych 
hlasových správ. Umož-
ňuje diaľkové ovládanie 
systému telefónom a pre-
nos CID hlásení na pult 

centralizovanej ochrany (PCO). Možno 
ho kombinovať s GSM komunikátorom 
JA-82Y.

na komunikáciu využíva 
LAN sieť a klasickú 
telefónnu linku. Hlási 
udalosti na mobilný 
telefón a na pult centra-
lizovanej ochrany (PCO). 
Umožňuje diaľkové 

ovládanie systému pomocou telefónu 
a z internetu.

rozpozná rozbitie okna do 
vzdialenosti 9 m. Duálnou 
detekciou zvukov je dosiah-
nutá vysoká odolnosť proti
falošným poplachom. 
Mož no ho inštalovať aj do 
vozidla.

je systém so stavebnicovou architek-
túrou a 50 adresami pre periférie. Zá-
kladom je elektronika ústredne, ktorá 
má 4 vstupy pre drôtové prvky. Možno 
ju rozšíriť o rádiový modul JA-82R pre 
50 bezdrôtových prvkov a modul 10 
drôtových vstupov JA-82C. Do ústred-
ne možno pripojiť GSM/GPRS, LAN/
TEL alebo telefónny komunikátor. Pre 
režim čiastočnej ochrany alebo dele-
ného systému možno prvky zaradiť do 
3 sekcií (A, B, C). Ústredňa riadi sirény 
a 2 programovateľné výstupy. Systém 
možno ovládať RFID kartami alebo 
zadaním prístupového kódu. Nasta-
viť možno až 50 užívateľských kódov 
a kariet. Do pamäte zaznamenáva 255 
udalostí vrátane dátumu a času.

pomocou neho 
možno do ústred-
ne Oasis naučiť až 
50 bezdrôtových 
periférií JA-8x,

 
na bezdrôtovú komunikáciu používa 
spoľahlivý komunikačný protokol 
v pásme 868 MHz s výborným do-
sahom.
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Ovládanie systému

Systémová LCD klávesnica JA-81F bezdrô-
tovo ovláda a programuje systém a signa-
lizuje jeho stavy. Má zabudovanú čítačku 
RFID kariet na ovládanie systému a vstup 
pre prídavný detektor. Texty zobrazované na 
displeji klávesnice možno editovať. Verzia 
RGB má farebné podsvietenie displeja.

Detekcia otvorenia okna

„Neviditeľný“ magnetický detektor JA-82M 
sa inštaluje priamo dovnútra plastových 
alebo drevených rámov okien a je tak úplne 
nenápadný. Spoľahlivo hlási manipuláciu 
s oknom.

Detekcia požiaru

JA-80S reaguje na prítomnosť viditeľných 
splodín z horenia a zvýšenie teploty v miest-
nosti spôsobené požiarom. O poplachu 
informuje ústredňu bezdrôtovo a má za-
budovanú sirénu pre lokálne varovanie. 
Na nebezpečenstvo požiaru Vás systém 
upozorní SMS správou priamo na Váš mobil.

Signalizácia vonku

Vonkajšia bezdrôtová siréna JA-80A akus-
ticky upozorní okolie na narušenie objek-
tu a funguje aj ako predsunutý detektor 
sabotáže. Siréna je úplne bezdrôtová, čo 
výrazne uľahčuje jej inštaláciu. Je napájaná 
z lítiovej batérie.

Privolanie pomoci

Na privolanie pomoci v tiesni slúžia bezdrô-
tové tiesňové tlačidlá. Neustále, doslova na 
ruke, môžete mať k dispozícii vodotesné 
tlačidlo RC-87 v podobe hodiniek alebo 
prívesku na krk.

Únik plynu

Detektor JA-80G hlási prítomnosť horľavého 
plynu a poplachovým relé zavrie ventil na 
jeho prívode. Únik plynu signalizuje sirénou 
a bezdrôtovým prenosom ústredni. O úniku 
plynu ste informovaní aj na mobilný telefón.

Bezdrôtové ovládanie

Ovládač RC-88 umožňuje bezdrôtovo ovlá-
dať najrôznejšie spotrebiče v dome pro-
stred níctvom prijímačov AC-82, AC-88 
alebo UC-82. Môže sa použiť napr. na 
otváranie garážovej brány, nahradiť vypínač 
svetla, na ktorý ste zabudli atď.

Ovládanie garážovej brány

Bránu a parkovacie závory možno ovládať 
prenosnými alebo veľkoplošnými diaľko-
vými ovládačmi, bezplatným prezvonením 
ústredne z mobilu alebo ideálne ovládačom 
RC-85 určeným na inštaláciu do vozidla. 
Možno ho aktivovať napr. spínačom diaľ-
kových svetiel. Manipuláciu s garážovou 
bránou môže kontrolovať magnetický de-
tektor otvorenia.

Signalizácia v interiéri

Výkonná interiérová siréna JA-80L je na-
pájaná zo sieťovej zásuvky a okrem po-
plachu signalizuje príchodové a odcho-
dové oneskorenie. Ak je odpojená počas 
poplachu, hlási sabotáž. Možno ju použiť 
aj ako bezdrôtový zvonček alebo na indi-
káciu aktivácie detektora, napr. prechod 
a otvorenie dverí.

Detekcia rozbitia skla

Rozbitie sklenenej výplne okien alebo dverí 
monitorujú detektory rozbitia skla. Spoločne 
s magnetickými detektormi otvorenia tvoria 
základnú plášťovú ochranu chráneného 
objektu. Môžu byť samostatné (JA-85B) 
alebo kombinované s detektorom pohybu 
(JA-80PB).

Ovládanie systému 

jednou kľúčenkou

Na ovládanie systému možno využiť aj diaľ-
kové ovládače – kľúčenky RC-86. Ponúkajú 
komfort jednoduchého zapínania a vypína-
nia ochrany objektu a ovládania spotrebičov 
(el. zámku, brány...) obyčajným stlačením 
tlačidla na jednom spoločnom ovládači. 

Regulácia vykurovania

Bezdrôtové termostaty TP-8x regulujú 
bezdrôtovo jednotlivé vykurovacie okruhy 
(prostredníctvom prijímačov AC-8x). Na 
mobil Vám príde hlásenie o kriticky nízkej 
(porucha vykurovania) alebo vysokej tep-
lote (nebezpečenstvo požiaru). Vykurovanie 
možno na diaľku ovládať mobilom a môže 
byť automaticky blokované počas vetrania.

Detekcia pohybu 

Detektor pohybu JA-83P chráni vnútorný 
priestor a hlási ústredni pohyb osôb v jeho 
zornom poli. Upozornenie o pohybe Vám 
príde na mobilný telefón. Môže byť v jednom 
kryte s detektorom rozbitia sklenenej výplne 
okien (JA-80PB).

Detekcia pohybu 

s vyfotením páchateľa

Detektor pohybu s kamerou a bleskom 
JA-84P chráni vnútorný priestor a hlási 
ústredni pohyb osôb vo svojom zornom 
poli. Pri aktivácii zaznamená sériu čierno-
bielych fotografi í chráneného priestoru. Tie 
sú prostredníctvom komunikátora v ústredni 
doručené na Váš mobil alebo e-mail, voli-
teľne si ich môžete prezrieť cez internet.

Detekcia otvorenia

Magnetický detektor otvorenia JA-81M 
reaguje na otvorenie dverí alebo okien. Má 
vstupné svorky pre ďalšie magnety alebo 
prídavné detektory. Je neoddeliteľnou sú-
časťou plášťovej ochrany objektu.

Ovládanie z mobilu a internetu

Ovládanie zabezpečovacieho systému z mobilu 
alebo Internetu je jednoduché prostredníctvom 
zabudovaného GSM alebo LAN komunikátora. 
Takto môžete na diaľku zapínať a vypínať nielen 
ochranu, ale aj rôzne technológie a spotrebiče 
v dome, ako sú napr. vykurovanie, závlaha, 
klimatizácia, osvetlenie a pod. Z mobilu Vám 
stačí poslať príkazovú SMS správu – napr. „ZA-
PNI KURENIE“, alebo na komunikátor zavolať 
a po overení Vášho užívateľského kódu zadať 
číselnú sekvenciu. Nastaviť možno aj ovládanie 
garážovej brány bezplatným prezvonením ko-
munikátora z povoleného telefónu. 

Pripojenie 

na bezpečnostnú službu

Vyšším stupňom ochrany je pripojenie 
objektu na bezpečnostnú službu. Tá v prí-
pade vlámania, požiaru, alebo úniku plynu 
vykoná okamžitý zásah priamo na mieste. 
Ochrana Vášho majetku je tak zabezpeče-
ná bez ohľadu na to, či ste práve na dovo-
lenke alebo máte vypnutý telefón.

Hlásenie na mobil

Oasis hlási zvolené udalosti formou SMS správ 
na mobil. Ak dôjde k poplachu, ste okamžite 
informovaní SMS správou, aký poplach nastal 
a čo ho spôsobilo, napr. „DOMACI ALARM 
HLASI: POZIARNY POPLACH KUCHYNA da-
tum a cas“. Ak ste pripojený na pult centralizo-
vanej ochrany (SBS/PCO), dispečing bezpeč-
nostnej agentúry okamžite zabezpečí vyslanie 
pomoci (profesionálnej zásahovej jednotky).

Ústredňa systému

Riadiacou jednotkou systému je ústredňa 
Oasis, ktorá má 50 adries pre periférie, až 
30 drôtových vstupov a dva programova-
teľné výstupy. Prvky možno zadeliť do troch 
sekcií. Nastaviť možno až 50 užívateľských 
kódov a kariet. Do ústredne možno pripojiť 
komunikátory GSM/GPRS, LAN/TEL alebo 
telefónny, ktoré hlásia udalosti zo systému 
majiteľovi a na PCO bezpečnostnej agentú-
ry. Funkčnosť systému je možné sledovať aj 
pripojením PC alebo voliteľne cez internet.


