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System OASIS - 868MHz

Zestawy alarmowe

JK-82

JK-84

OASIS1

OASIS2

Centrale alarmowe i moduły rozszerzeń

JA-82K 320,00 zł 390,40 zł

JA-83K 444,00 zł 541,68 zł

JA-82R Moduł radiowy do centrali JA-82K, 50 adresów bezprzewodowych 228,00 zł 278,16 zł

JA-82C Moduł 10 linii przewodowych do centrali JA-82K 142,00 zł 173,24 zł

JA-80Q Moduł przetwarzania danych z czujek JA-84P, do central JA-80K i JA-82K 120,00 zł 146,40 zł

JA-80Z 451,00 zł 550,22 zł

Moduły komunikacji

JA-80Y 676,00 zł 824,72 zł

JA-80V 383,00 zł 467,26 zł

JA-80X 183,00 zł 223,26 zł

ST-01 Moduł do programowania wiadomości głosowych dla JA-80X 177,00 zł 215,94 zł

JA-68 138,00 zł 168,36 zł

Sterowniki i manipulatory

Zestaw alarmowy- JA-82K, JA-82R,JA-80Y,  JA-80F, JA-80P, JA-80M, JA-80L, RC-
80, RC-89, PC-01. Wszystkie urządzenia wyposażone w baterie litowe lub alkaiczne. 2 385,00 zł 2 909,70 zł

Zestaw alarmowy: JA-82K, JA-82R, JA-80F, JA-80P, JA-80M, JA-80L, RC-80, RC-
89, PC-01. Wszystkie urządzenia wyposażone w baterie litowe lub alkaiczne. 1 454,00 zł 1 773,88 zł

Zestaw alarmowy- JA-82K, JA-82R,  JA-80F, JA-80P x 4, JA-81M, JA-80L, PC-01x 2. 
Wszystkie urządzenia wyposażone w baterie litowe lub alkaiczne. 2 079,50 zł 2 536,99 zł

Zestaw alarmowy- JA-82K, JA-82R, JA-80Y,  JA-80F, JA-80P x 4, JA-81M, JA-80L, 
PC-01x 2. Wszystkie urządzenia wyposażone w baterie litowe lub alkaiczne. 2 629,50 zł 3 207,99 zł

Centrala alarmowa, 4 linie przewodowe, wyjścia programowalne PgX i PgY, 
akumulator 2.6Ah

Centrala alarmowa hybrydowa OASIS, do 50 adresów bezprzewodowych z modułem 
JA-82R, do 30 linii przewodowych z modułami JA-82C. Duża plastykowa obudowa.

Repeter sygnału do central serii OASiS

Komunikator GSM/GPRS - umożliwia raportowanie na telefon komówkowy i do stacji 
monitorowania; bramka GSM

Komunikator LAN Ethernet / PSTN. Pozwala na przesyłanie raportów do stacji 
monitorowania i na telefon komórkowy; umożliwia zdalny dostęp 

Komunikator głosowy, mozliwość nagrania 6 wiadomości głosowych; raport na 4 nr 
tel. oraz do stacji monitorowania

Uniwersalny moduł wjść do centrali serii JA-6x i JA-8x przeznaczony do współpracy z 
nadajnikami radiowymi, GSM (innych producentów). Posiada 10 zaprogramowanych 
wyjść: załączenie/wyłączenie, włamanie, pożar, napad, błąd/awaria, brak AC, słaba 
bateria



alarmy.zgierz.eu alarmy@zgierz.eu

cennik 2010-06-01Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. Cennik obowiązuje od 01-06-2010

Symbol Opis netto brutto

JA-81F-RGB 394,00 zł 480,68 zł

JA-81E-RGB 343,00 zł 418,46 zł

JA-81F 394,00 zł 480,68 zł

JA-81E 286,00 zł 348,92 zł

RC-87 142,00 zł 173,24 zł

RC-86 69,00 zł 84,18 zł

RC-88 148,00 zł 180,56 zł

RC-89 93,00 zł 113,46 zł

RC-85 120,00 zł 146,40 zł

PC-01 Karta zbliżeniowa do stosowania z JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N 8,00 zł 9,76 zł

PC-02 Pastylki zbliżeniowe do stosowania z JA-80F, JA-80E, JA-80H, JA-80N 8,00 zł 9,76 zł

JA-80H 283,00 zł 345,26 zł

JA-80N 247,00 zł 301,34 zł

WJ-80 Interfejs do podłączenia JA-80H lub JA-80N. 173,00 zł 211,06 zł

Czujki bezprzewodowe

Zmodyfikowana wersja klawiatury JA-81F.
Klawiatura posiada funkcję umożliwiającą ustawienie podświetlenia ekranu LCD wg 
upodobania użytkownika lub też przypisanie koloru podświetlenia LCD wg stanu 
systemu (np system rozbrojony/uzbrojony: niebieski, alarm: czerwony itp.).Dostępne 
kolory podświetlenia LCD: bladoniebieski, niebieski, zielony, morski, czerwony, żółty, 
purpurowy. 
Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodatkowo wyposażony jest w 
wejście do podłączenia czujki przewodowej. Manipulator zasilany jest z baterii i 
komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji 
radiowej OASIS (komunikacja dwukierunkowa).  Klawiatura w płaskiej obudowie.

Zmodyfikowana wersja klawiatury JA-81E.
Posiada funkcję umożliwiającą ustawienie podświetlenia ekranu LCD wg upodobania 
użytkownika lub też przypisanie koloru podświetlenia LCD wg stanu systemu (np 
system rozbrojony/uzbrojony: niebieski, alarm: czerwony itp. ). Dostępne kolory 
podświetlenia LCD: bladoniebieski, niebieski, zielony, morski, czerwony, żółty, 
purpurowy.
Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodatkowo wyposażony jest w 
wejście do podłączenia czujki przewodowej. Manipulator zasilany jest z centrali. 
Klawiatura w płaskiej obudowie.

Bezprzewodowa klawiatura LCD, duży, kolorowy ekran z możliwością wstawienia 
grafiki. Czytnik kart zbliżeniowych. 2 kierunkowa komunikacja, dodatkowo wejście do 
podłączenia czujnika otwarcia. Bateria litowa 2 x 3,0 V w komplecie, częstotliwość 
pracy 868 MHz.

Przewodowa klawiatura LCD, duży, kolorowy ekran z możliwością wstawienia grafiki. 
Czytnik kart zbliżeniowych. 2 kierunkowa komunikacja, dodatkowo wejście do 
podłączenia czujnika otwarcia.

Przycisk napadowy w formie zegarka, dodatkowe przeznaczenie to przycisk 
wezwania pomocy

Pilot do sytemu OASiS, PROFI i MAESTRO. Częstotliwość pracy do wyboru 868 
MHz lub 433 MHz, B - kolor czarny, W - kolor biały

Bezprzewodowy przycisk paniki, może służyć do zdalnego uzbrajania systemu. 
Współpracuje z modułami UC,AC, oraz może służyć jako przycisk do dzwonka, 
bateria litowa w komplecie, 868MHz

Bezprzewodowy przycisk do dzwonka, możne służyć jako przycisk paniki, bateria 
alkaiczna 6,0 V (w komplecie), 868 MHz

Bezprzewodowy moduł radiowy, do zabudowy w samochodzie o funkcjonalności jak 
RC-80, współpracuje z urządzeniami na częstotliwości 868 MHz

Zewnętrzny manipulator z czytnikiem kart zbliżeniowych do stosowania z interfejsem  
WJ-80 Uwaga wymagane przewodowe połączenie z centralą alarmową

Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych do stosowania z interfejsem  WJ-80 Uwaga 
wymagane przewodowe połączenie z centralą alarmową
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JA-80P 181,00 zł 220,82 zł

JA-84P 543,00 zł 662,46 zł

JA-85P Bezprzewodowa sufitowa czujka ruchu PIR w wersji mini 224,00 zł 273,28 zł

JA-86P 219,00 zł 267,18 zł

JA-89P Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu 947,00 zł

JA-80PB 377,00 zł 459,94 zł

JA-85B Bezprzewodowa czujka zbicia szkła wersja mini 218,00 zł 265,96 zł

JA-81M 173,00 zł 211,06 zł

CT-01 Czujnik ochrony rolet, podłączany do JA-81M 51,00 zł 62,22 zł

JA-82M 200,00 zł 244,00 zł

JA-82MB 210,00 zł 256,20 zł

JA-80S 221,00 zł 269,62 zł

JA-80G Bezprzewodowa czujka gazu - wskazuje wyciek gazu, 868 Hz, 240V 276,00 zł 336,72 zł

Sygnalizatory bezprzewodowe

JA-80L 166,00 zł 202,52 zł

JA-80A 347,00 zł 423,34 zł

Bezprzewodowe odbiorniki 

UC-82 212,00 zł 258,64 zł

AC-82 223,00 zł 272,06 zł

Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, pole widzenia 12m/120 stopni (przy 
optyce standardowej); wyjście przewodowe, 868 MHZ, bateria litowa w komplecie 

Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni z wbudowanym aparatem cyfrowym, 
pole widzenia 12,/120 stopni, 868 MHz, bateria litowa w komplecie; w momencie 
wykrycia ruchu fotografuje napastnika i bezprzewodowo przesyła zdjęcia do centrali 
alarmowej 

Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni z podwójnym piroelementem

1 155,34 zł

Bezprzewodowa czujka  dulana (PIR + zbicia szkła), 868 MHz, bateria litowa w 
komplecie

Bezprzewodowy czujnik otwarcia okien i drzwi. Dodatkowo wbudowane 2 wejścia do 
podłączenia dowolnego urządzenia przewodowego (funkcja transmitera sygnału). 
Jedno z nich przeznaczone jest do podłączenia czujnika zabezpieczającego rolety 
CT-01. Zasilanie bateria litowa 3,6V w kąplecie.

Bezprzewodowa czujka otwarcia do zabudowy wewnątrz ramy okiennej, kontroluje 
otwarcie oraz ruch klamki okna. Kolor biały

Bezprzewodowa czujka otwarcia do zabudowy wewnątrz ramy okiennej, kontroluje 
otwarcie oraz ruch klamki okna. Kolor brązowy

Bezprzewodowa optyczna czujka dymu, wbudowany sygnalizator optyczny i 
akustyczny, 868 Hz, bateria litowa w komplecie

Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzna z funkcją dzwonka do drzwi, sygnalizacją 
naruszenia czujki (gong), 868 MHz. 

Bezprzewodowy sygnalizator optyczno akustyczny nie wymagający żadnego zasilania 
zewnętrznego, zasilany baterią litową (bateria w komplecie), 868MHZ.

2-kanałowy odbiornik radiowy, możliwość sterowania dwoma niezależnymi wyjściami 
przekaźnikowymi PgX,PgY, współpracuje ze sterownikami RC, centralami 
alarmowymi serii JA-8xx, czujkami bezprzewodowymi oraz elementami automatyki 
domowej  12 VDC

2-kanałowy odbiornik radiowy, możliwość sterowania dwoma niezależnymi wyjściami 
przekaźnikowymi PgX,PgY, współpracuje ze sterownikami RC, centralami 
alarmowymi serii JA-8xx, czujkami bezprzewodowymi oraz elementami automatyki 
domowej (TP-80 i TP-82) 230V AC, 868 MHZ
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AC-83 227,00 zł 276,94 zł

Bezprzewodowe termostaty  i odbiorniki wielokanałowe

TP-82IR 268,00 zł 326,96 zł

TP-83IR 287,00 zł 350,14 zł

TP-82IR 224,00 zł 273,28 zł

TP-83 Bezprzewodowy termostat 221,00 zł 269,62 zł

AC-8014 466,00 zł 568,52 zł

Akcesoria 

AN-80 75,00 zł 91,50 zł

AN-81 868 MHz antena zewnętrzna do central alarmowych serii JA-8x. 189,00 zł 230,58 zł

Urządzenia przewodowe

Czujki przewodowe

44,00 zł 53,68 zł

JS-22 102,00 zł 124,44 zł

Mikroprocesorowa czujka dualna (PIR +  zbicia szkła), 120o/12m 95,00 zł 115,90 zł

Akustyczny czujka rozbicia szyby o podwójnej analizie. 59,00 zł 71,98 zł

GS-130 Czujka gazu, 230V AC 193,00 zł 235,46 zł

SD-280 139,00 zł 169,58 zł

LD-12 Czujnik zalania NC, NO 76,00 zł 92,72 zł

SA-200 Czujka otwarcia (kontaktron), NC. 7,00 zł 8,54 zł

SA-201 Czujka otwarcia (kontaktron), NC - wersja mini 8,00 zł 9,76 zł

SA-203 11,00 zł 13,42 zł

2 kanałowy odbiornik radiowy z dodatkowym 3 wyjściem do kontroli pompy 
cyrkulacyjnej, może być sterowany bezprzewodowo z pilotów i czujek. Zasilany z sieci 
230V. Stosowany do współpracy z bezprzewodowymi termostatami serii JA-80

Pokojowy termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD zasilany z baterii 
alkalicznych, 868Mhz. Dodatkowo wbudowany czujnik IR dla kontroli temperatury z 
ogrzewania podłogowego.

Pokojowy termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD oraz kalendarzem 
tygodniowym zasilany z baterii alkalicznych, 868Mhz. Dodatkowo wbudowany czujnik 
IR dla kontroli temperatury z ogrzewania podłogowego.

 Pokojowy termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD zasilany z baterii 
alkaline, 868Mhz. Dodatkowo wbudowany czujnik IR dla kontroli temperatury z 
ogrzewania podłogowego.

Odbiornik 14 kanałowy o częstotliwości 868 Mhz, współpracuje z bezprzewodowymi 
czujkami i termostatami.

868 MHz antena samoprzylepna do central alarmowych serii JA-8x i innych 
odbiorników o częstotliwości pracy 868 Mhz.

JS-20 
LARGO

Mikroprocesorowa pasywna czujka podczerwieni z cyfrową analizą sygnału; 
120o/12m. 

Pasywna czujka podczerwieni z podwójnym piroelementem

JS-25 
COMBO

GBS-210 
VIVO

Optyczny czujnik dymu z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz syrenką piezo. 
EN 54-5 i EN 14604

Mini czujka otwarcia. Wymiary: 33 x 8 x 9 mm.
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SA-204 50,00 zł 61,00 zł

SA-210 Wkręcany kontaktron 14,00 zł 17,08 zł

SA-220 79,00 zł 96,38 zł

Sygnalizatory i syrenki przewodowe

ACM-OS360 Dodatkowa syrena do OS-360 34,00 zł 41,48 zł

OS-360A 148,00 zł 180,56 zł

OS-365A 148,00 zł 180,56 zł

SA-87LR Dodatkowa syrena do OS-360 65,00 zł 79,30 zł

SA-913FM Syrena wewnętrzna z fleszem. Syrena piezo 12V, 110dB/m w plastykowej obudowie 68,00 zł 82,96 zł

SA-913TM Syrena piezo 12V, 110dB/m w plastykowej obudowie bez światła 47,00 zł 57,34 zł

Akcesoria

Kontrola dostępu

AS-80 Kontrola dostępu (cena nie zawiera klawiatur, tylko jednostkę). 462,00 zł 563,64 zł

Zestawy nasłuchowe

SP-02 270,00 zł 329,40 zł

Kontaktron magnetyczny w metalowej obudowie do zastosowania przemysłowego lub 
przy drzwiach metalowych. Wymiary: 49 x 17 x 9 mm, zasięg pracy 40 mm.

Kontaktron w metalowej obudowie do zastosowania przy metalowych drzwiach i 
bramach. Wymiary: 106 x 38 x 10 mm, zasięg pracy 75 mm.

Sygnalizator zewnętrzny piezo 118dB, z podtrzymaniem bateryjnym, bateria NiCd 
4,8V, 1,8 Ah,  w komplecie, z syrenką ACM-OS360, przystosowany do systemu 
OASiS

Sygnalizator zewnętrzny piezo 118dB, z podtrzymaniem bateryjnym, bateria NiCd 
4,8V, 1,8 Ah, przystosowany do systemu OASiS

Zestaw nasłuchowy podłączany pod standardową linię telefoniczną. Może być 
stosowany z dialerem DTMF lub GSM.
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