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Centrale sterująCe i komunikatory

Centrala sterująca z wbudowanym komunikatorem gsm/gprs

Centrala sterująca JA-101K jest podstawowym elementem systemu alarmowego JA-100.  
Oferuje ona elastyczne oraz łatwe do zastosowania możliwości ochrony obiektu. Zależnie 
od potrzeby można ją przystosować do małych, jak i średniej wielkości instalacji. Dzięki temu 
idealnie nadaje się do zastosowania w domach, biurach, fi rmach, sklepach, itp. Dostosowa-
nie pracy centrali i ustawienie jej parametrów odbywa się poprzez program F-Link SW. 

Możliwości pojedynczej centrali JA-101K:
–  do 50 urządzeń bezprzewodowych lub przewodowych podłączanych 

do szyny cyfrowej BUS
– do 50 rozróżnialnych użytkowników
– do 5 niezależnych sekcji (stref)
– do 8 programowalnych wyjść PG
– 20 programowalnych zdarzeń z kalendarza
– raporty SMS o zdarzeniach do 8 użytkowników
– raporty SMS oraz głosowe do 5 użytkowników
– obsługa 4 stacji monitorowania ARC
– 5 opcji selekcji raportów do ARC

Ponadto każda centrala ma wbudowany komunikator GSM/GPRS. Dzięki niemu możliwa 
jest obsługa systemu poprzez komunikację głosową. Dla archiwizacji wszystkich zda-
rzeń, komunikatów głosowych, zdjęć oraz innych funkcji wykorzystana jest karta pamięci 
o pojemności 1GB (około 5 letnia archiwizacja).

Złącza centrali sterującej JA-101K:
– 1× BUS terminal
– 1× wejście dla podłączenia modułu radiowego (JA-110R)

  Wejście zasilania sieciowego: 230 V/50 Hz
  Zasilanie: typ A (EN 50131-6)
  Obciążenie prądowe: czuwanie AC 70 mA, podczas alarmu 120 mA
  Podtrzymanie z akumulatora 12 V, 2,6 Ah
  Maksymalny czas ładowania akumulatora to 72 godziny
  Maksymalne ciągłe obciążenie terminala BUS to 400 mA
  Maksymalne chwilowe obciążenie wyjścia (5 min.) to 1A
  Podtrzymanie zasilania BUS z akumulatora 2,4 Ah przez 12 godzin, 
przy obciążeniu 120 mA.
  Moduł radiowy JA-110R, pracujący w 2 kierunkach i wykorzystujący częstotliwość 
868,1 MHz (nie jest zawarty w centrali) 
  Ilość adresów dla urządzeń radiowych i BUS do 50
  Pamięć zdarzeń: 700 MB, około 1 milion zdarzeń z dokładną datą i czasem
  Funkcja weryfi kacji alarmu poprzez 2 czujnik lub reakcję opóźnioną
  Funkcja licznika czasu ustawiana od 10S do 2 minut, 
przy potwierdzeniu z tego samego czujnika

  Stopień ochrony 2 zgodny z EN 50131-1, EN 50131-6 oraz EN 50131-5-3 i EN 50131-3; 
klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, zastosowanie wewnątrz

ja-101k
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Centrala sterująca z wbudowanym komunikatorem gsm/gprs oraz lan

Centrala sterująca JA-106K jest podstawowym elementem systemu alarmowego JA-100.  
Oferuje ona elastyczne oraz łatwe do zastosowania możliwości ochrony obiektu. Zależnie 
od potrzeby można ją przystosować do małych, średnich oraz bardzo rozległych insta-
lacji. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania w domach, fi rmach, biurowcach, 
przedsiębiorstwach, itp. Duża liczba adresów oraz sekcji pozwala na ograniczenie kosztów 
i budowę wielu oddzielnych systemów na jednej centrali. Dostosowanie pracy centrali 
i ustawienie jej parametrów odbywa się poprzez program F-Link SW. 

Możliwości pojedynczej centrali JA-106K:
–  do 120 urządzeń bezprzewodowych lub przewodowych podłączanych 

do szyny cyfrowej BUS
– do 300 rozróżnialnych użytkowników
– do 15 niezależnych sekcji (stref)
– do 32 programowalnych wyjść PG
– 20 programowalnych zdarzeń z kalendarza
– raporty SMS o zdarzeniach do 30 użytkowników
– raporty SMS oraz głosowe do 5 użytkowników
– obsługa 4 stacji monitorowania ARC
– 5 opcji selekcji raportów do ARC

Ponadto każda centrala ma wbudowany komunikator GSM/GPRS oraz LAN. Dzięki nim 
możliwa jest obsługa systemu poprzez komunikację głosową oraz Internet w sieci LAN/
WAN. Dla archiwizacji wszystkich zdarzeń, komunikatów głosowych, zdjęć oraz innych 
funkcji wykorzystana jest karta pamięci o pojemności 1GB (około 5 letnia archiwizacja).

Złącza centrali sterującej JA-106K:
– 2× BUS terminal
– 1× wejście dla podłączenia modułu radiowego (JA-110R)
– 1× wejście dla podłączenia modułu komunikatora LAN (JA-190X)

  Wejście zasilania sieciowego 230 V/50 Hz
  Zasilanie typ A (EN 50131-6)
  Obciążenie prądowe: czuwanie AC 140 mA, podczas alarmu 200 mA
  Podtrzymanie z akumulatora 12 V, 7-18 Ah
  Maksymalny czas ładowania akumulatora to 72 godziny
  Maksymalne ciągłe obciążenie terminala BUS to 1,2 mA
  Maksymalne chwilowe obciążenie wyjścia (5 min.) to 2A
  Podtrzymanie zasilania BUS z akumulatora 18 Ah przez 12 godzin, 
przy obciążeniu 1,2 A
  Moduł radiowy JA-110R, pracujący w 2 kierunkach i wykorzystujący częstotliwość 
868,1 MHz (nie jest zawarty w centrali) 
  Ilość adresów dla urządzeń radiowych i BUS do 120
  Pamięć zdarzeń: 700 MB, około 1 milion zdarzeń z dokładną datą i czasem
  Funkcja weryfi kacji alarmu poprzez 2 czujnik lub reakcję opóźnioną
  Funkcja licznika czasu ustawiana od 10S do 2 minut, 
przy potwierdzeniu z tego samego czujnika
  Stopień ochrony 2 zgodny z EN 50131-1, EN 50131-6 oraz EN 50131-5-3 i EN 50131-3; 
klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, zastosowanie wewnątrz

moduł komunikatora pstn

JA-190X jest modułem komunikatora telefonicznego dla centrali JA-106K. Umożliwia on 
łączność z centrum monitorującym za pośrednictwem protokołu CID oraz głosowo poprzez 
nagrane wiadomości. Posiada 2 złącza dla linii telefonicznej (wejściowe i wyjściowe).

  Protokoły dla ARC: CID DTMF, SIA DC-05 lub SIA FSK – standard DC-03
  Funkcja KLIP
  Wykrywanie błędu linii telefonicznej
  Zgodny z EN 301437

ja-106k

W przygotowaniu

ja-190X

Panek
Przekreślenie

Panek
Notatka
Delete m
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urządzenia przewodowe dla magistrali Bus
moduły dostępu Bus

Czytnik rFid Bus

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki 
zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E. 
Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. 
Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu 
przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden 
adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu przy utracie AC 10 mA; w trakcie uśpienia do 15 mA
  RFID 125 kHz
  Wymiary: 102 × 76 × 33 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3

klawiatura led z rFid Bus

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiaturę 
ikonową oraz pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego 
sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. 
Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu 
przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylką. Urządzenie jest adresowalne i zaj-
muje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w trakcie uśpienia: do15 mA
  RFID 125 kHz
  Wymiary: 102 × 98 × 33 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3

klawiatura lCd z rFid Bus

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiaturę 
z wyświetlaczem LCD oraz pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel mo-
dułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. 
Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnię-
ciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylką. Menu klawiatury dostępne na 
wyświetlaczu LCD umożliwia dostęp do funkcji dodatkowych oraz załączanie z autoryzacją 
bez dokładania kolejnych paneli modułowego sterowania JA-192E. Urządzenie jest adre-
sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w trakcie uśpienia: do 50 mA
  RFID 125 kHz
  Wymiary: 102 × 151 × 33 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3

ja-112e

ja-113e

ja-114e
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Czujniki Bus
Ochrona wewnątrz obiektu BUS

panel modułowego sterowania

JA-192E służy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urządzeniami automatyki systemu. 
Jest on podłączany bezpośrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E oraz 
JA-154E. Każde z tych urządzeń fabrycznie wyposażone jest w jeden taki moduł. Zależnie 
od potrzeb do każdej klawiatury można podłączyć do 20 JA-192E i każdemu z nich nadać 
inną funkcję. 
Użytkownik w łatwy sposób może wykorzystać pojedynczy panel do:
– obsługi sekcji systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)
– sterowania automatyką poprzez załączania i wyłączania wyjść PG
– wezwania pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzeżenie lub inne zdarzenie)
– wizualizacji określonego zdarzenia
Zależnie od rodzaju, czynności te mogą wymagać autoryzacji kodem lub pastylką. W przy-
padku braku autoryzacji, już samo wciśnięcie przycisku na panelu spowoduje określoną 
akcję (np. załączenie oświetlenia).

  Zasilanie, bezpośrednio z klawiatury lub czytnika RFID
  Pobór prądu w czuwaniu: 0,5 mA
  Wymiary: 102 × 15 × 33 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Czujnik ruchu pir Bus

JA-110P jest czujnikiem ruchu PIR podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Służy do 
ochrony obiektu wewnątrz. Reaguje na ruch człowieka w pomieszczeniu oraz temperaturę 
jego ciała. Pole widzenia czujnika może być dostosowane do potrzeb instalacji poprzez za-
mocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7906 lub pio-
nowa JS-7901. Ustawiany cyfrowo poziom czułości pozwala dostosować parametry pracy 
czujnika do występujących w pomieszczeniu. Dodatkowo czujnik posiada funkcję pamięci 
alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie 
jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATIN) poprzez diody LED czujnika 
pokazuje stan pamięci alarmu
  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Wysokość montażu: 2,5 m nad podłogą
  Chroniony obszar 110°/12 m z standardową optyką
  Wymiary: 60 × 97 × 52 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-2-2
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C 

ja-192e

ja-110p
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Ochrona obwodowa BUS

Czujnik ruchu pir z kamerą do wizualnej weryfi kacji Bus

  JA-120PC jest czujnikiem ruchu PIR podłączanym do magistrali cyfrowej BUS z wbudowaną 
kamerą dla weryfi kacji poprzez zdjęcie. Wykrycie ruchu w momencie, gdy centrala alarmowa 
jest uzbrojona powoduje przesłanie informacji o alarmie oraz wykonanie i przesłanie serii 
zdjęć. Są one w wersji kolorowej JPEG i posiadają rozdzielczość 640 × 480 pikseli. W pierw-
szej kolejności czujnik dokonuje zapisu fotografi i w swojej pamięci, a następnie poprzez 
kompresję w centrali rozsyłane są na serwer, telefon lub email.

Parametry zdjęcia:
–  QVGA JPEG 320×240
–  VGA JPEG 640×480

Pamięć wewnętrzna: 
– Karta Mikro SD 
– Po zapełnieniu stare zdjęcia są nadpisywane
– Zdjęcia mogą być zrzucone na komputer
– Ilość zdjęć zależnie od użytej karty pamięci:

– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Chroniony obszar: 50°/12 m
  Karta pamięci: MicroSD
  Pojemność karty: 1GB do 2 TB
  Klasa środowiskowa zgodna z: EN 50131-1; II wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Stopień ochrony: 2, zgodnie z EN-50131-1

Czujnik zbicia szyby Bus

JA-110B jest czujnikiem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Wykrywa zdarzenie 
związane z rozbiciem szyby w oknie. W celu wykluczenia przypadkowego załączania 
zastosowano tutaj podwójną analizę alarmu. Czujnik wykrywa dźwięk tłuczonej szyby oraz 
zmianę ciśnienia w pomieszczeniu pod wpływem uderzenia w szybę. Czujnik chroni całe 
pomieszczenie i zależnie od ilości okien oraz ich wielkości można wyregulować jego czu-
łość. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, 
w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATIN) poprzez diody LED czujnika 
pokazuje stan pamięci alarmu
  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Wysokość montażu: 2,5 m nad podłogą, naprzeciw okien w pomieszczeniu
  Chroniony obszar: do 9 m, charakterystyka koła
  Minimalna wielkość szyby: 0,6 × 0,6 m
  Wymiary: 40 × 100 × 22 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

ja-120pC

ja-110B

W przygotowaniu
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Ochrona środowiskowa BUS

Czujnik otwarcia Bus

JA-111M jest czujnikiem reagującym na otwarcie okna lub drzwi podłączonym do magistrali 
cyfrowej. W przypadku otwarcia lub oderwania obudowy załączony zostanie alarm sabotażo-
wy. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC, Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Wymiary: 26 × 55 × 16 mm, Wymiary magnesu: 16 × 55 × 16 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Czujnik pożarowy Bus

JA-110ST jest czujnikiem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Reaguje on na dym 
oraz wysoką temperaturę. Służy do wykrywania zjawiska pożaru wewnątrz budynku. Zależ-
nie od potrzeby alarm może być wywołany w momencie: pojawienia się dymu i wysokiej 
temperatury; pojawienia się dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia się tylko dymu; po-
jawienia się tylko wysokiej temperatury. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwia-
jącą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne 
i zajmuje jeden adres w systemie. 

  Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATIN) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan 
pamięci alarmu
  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC, Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Wykrywanie pożaru: detekcja optyczna oraz temperaturowa
  Czułość dla wykrycia pożaru: m=0,11/0,13 dB/m zgodnie z EN 54-7
  Czułość temperaturowa: klasa A2 zgodnie z EN 54-5
  Temperatura dla alarmu: 60 do 70 °C,  Wymiary: średnica 126 mm, wysokość 50 mm
  Temperatura pracy: –10 do 80 °C

Czujnik wycieku wody Bus

JA-110F jest czujnikiem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Reaguje on w momencie 
wykrycia wycieku wody i przeznaczony jest do stosowania w miejscach takich jak: łazienki, 
kuchnie, przyłącza wodne, itp. Kiedy obydwie elektrody czujnika zostaną zwarte przez wodę 
zostaje załączony alarm. Możliwe jest również automatyczne odcięcie dopływu wody poprzez 
wysterowanie elektrozaworu. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Wymiary: 20 × 53 × 5 mm
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

moduł podłączenia czujnika otwarcia Bus – 2 wejścia

JA-110M jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Posiada dwa niezależne 
wejścia, do których można dołączyć klasyczny kontaktron. Obydwa wejścia można zapro-
gramować, jako NO, NC lub EOL. Naruszenie wejścia może nastąpić po aktywacji na czas 
0.5s, 1s, 2s, lub 5s. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na 
czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy 
w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATIN) poprzez diody LED czujnika poka-
zuje stan pamięci alarmu. 

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 3 mA
  Długość pętli między modułem i kontaktronem do 3 m
  Wymiary: 40 × 100 × 22 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-2-6
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

ja-110m

ja-111m

ja-110st

ja-110F

W przygotowaniu

Panek
Notatka
jeden adres

Panek
Przekreślenie
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syreny Bus

Akcesoria dla czujników BUS

syrena zewnętrzna Bus

JA-111A jest syreną zewnętrzną z podtrzymaniem bateryjnym podłączaną do magistrali 
cyfrowej BUS. Informuje ona dźwiękiem o zaistniałym alarmie i odstrasza potencjalnego 
włamywacza. Podczas uzbrojenia i rozbrojenia alarmu może emitować krótki dźwięk. Jest 
to szczególnie przydatne dla obsługi alarmu z pilota. Podobnie, jak syrena wewnętrzna 
może dźwiękowo potwierdzać załączenie lub wyłączenie wyjścia PG. W momencie braku 
zasilania głównego załącza się specjalny tryb oszczędzania baterii wewnętrznej syreny. 
Dla ułatwienie montażu obudowa syreny wyposażona jest w poziomicę. Urządzenie jest 
adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Pobór prądu w alarmie: 50 mA
  Bateria podtrzymująca: NiCd 4,8 V/1 800 mAh
  Żywotność baterii: 3 lata
  Syrena: piezo elektryczna, 110 dB/m
  Wymiary: 158 × 230 × 75 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-4
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: zewnątrz klasa IV
  Temperatura pracy: –25 do 60 °C; IP 45 

syrena wewnętrzna Bus

JA-110A jest syreną wewnętrzną podłączaną do magistrali cyfrowej. Informuje ona 
dźwiękiem o zaistniałym alarmie, odlicza czas dla wejścia i wyjścia z obiektu.  Może być 
wykorzystana do zadań dodatkowych, takich jak potwierdzenie dźwiękiem załączenia 
wyjścia PG. Na syrenie znajduje się przycisk, który umożliwia zaprogramowanie potrzeb-
nych funkcji. Istnieje też możliwość wykorzystania tego urządzenia dla weryfi kacji alarmu. 
Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Pobór prądu w alarmie: 30 mA
  Syrena: piezo elektryczna, 90 dB/m
  Wymiary: 80 × 80 × 30 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-4
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

moduł podłączenia czujnika obcego Bus

JA-111H jest modułem umożliwiającym podłączenie dowolnego przewodowego czujnika 
do magistrali BUS systemu JA-100. Budowa komponentu umożliwia zainstalowanie go 
bezpośrednio wewnątrz obudowy czujnika, a zasilanie całości odbywa się z magistrali cen-
trali sterującej. Zależnie od potrzeb można wybrać tryb pracy NO lub NC, a czas narusze-
nia dla alarmu może wynosić: 0.5s, 1s, 2s, 5s.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 2 mA
  Maksymalny pobór prądu w czuwaniu dołączonego czujnika: 50 mA
  Wymiary: 22 × 27 × 14 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

ja-110a

ja-111H

ja-111a
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moduły wyjść pg oraz identyfi kacji Bus

moduł wyjścia pg 12 V Bus

JA-111N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w 
systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe (1A, NO lub 
NC). Zależnie od ustawienia przełączników jest ono przyporządkowane do 1 z 32 wyjść PG 
centrali sterującej. Zasilanie modułu odbywa się z magistrali cyfrowej. Urządzenie może być 
instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu przy wyłączeniu: 5 mA, Pobór prądu przy załączeniu: 25 mA
  Maksymalne obciążenie przekaźnika na wyjściu: 1 A/30 V DC
  Minimum dla przełączenia: 10 mA, Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz

moduł 8 wyjść pg 12 V Bus

JA-118N jest to moduł 8 wyjść sterujących podłączanych do magistrali cyfrowej BUS i nie 
zajmuje on w systemie konkretnego adresu. Każde z 8 wyjść, może być przypisane do 
określonej strefy lub wybranego wyjścia sterującego PG. Zasilanie modułu odbywa się 
z magistrali cyfrowej. Urządzenie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL 
lub na odseparowanej szynie DIN.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC,  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

moduł wyjścia pg 250 V Bus

JA-110N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje 
w systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe (8A, 
NO lub NC). Zależnie od ustawienia przełączników jest ono przyporządkowane do 1 z 32 
wyjść PG centrali sterującej. Zasilanie modułu odbywa się z magistrali cyfrowej. Urządze-
nie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu przy wyłączeniu: 5 mA, Pobór prądu przy załączeniu: 45 mA
  Maksymalne obciążenie przekaźnika na wyjściu: 16 A/250 V AC
  Minimum dla przełączenia: 100 mA przy 12 V DC lub 1,2 W
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

uniwersalny identyfi kator rgB Bus

JA-111I jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie 
konkretnego adresu. Poprzez przełączniki umieszczone na nim określa się, dla której strefy 
lub wyjścia PG będzie on identyfi katorem. Wówczas załączenie takiej strefy lub aktywacja 
wyjścia PG będzie sygnalizowana na nim zapaleniem się światła o określonym kolorze 
(czerwone, zielone, niebieskie lub żółte). Za pomocą tego urządzenia można identyfi kować 
różne stany lub tryby pracy systemu.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC, Temperatura pracy –10 do 40 °C
  Pobór prądu przy załączonej LED: 4 mA, Pobór prądu przy wyłączonej LED: 0 mA
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz

identyfi kator strefy lub wyjścia pg Bus

JA-110I jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie 
konkretnego adresu. Poprzez przełączniki umieszczone na nim określa się, dla której strefy 
lub wyjścia PG będzie on identyfi katorem. Wówczas załączenie takiej strefy lub aktywacja 
wyjścia PG będzie sygnalizowana na nim zapaleniem się czerwonego światła.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu przy załączonej LED: 5 mA, Pobór prądu przy wyłączonej LED: 0 mA
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy –10 do 40 °C

ja-111n

ja-118n

ja-110n

ja-110i

ja-111i
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akcesoria Bus

przewód instalacyjny dla systemu ja-100

Przewód ułatwiający wykonanie instalacji systemu opartego na komponentach JA-100. 
4 żyły w kolorach magistrali cyfrowej, żyły zasilania o grubszym przekroju. Pakowane po 
300 m, znaczone, co 1 metr.

  1 × 2 × 0,5 DC rezystancja  przy 20 °C 97 Ω /km
  1 × 2 × 0,8 DC rezystancja przy 20 °C 38 Ω /km

przewód instalacyjny dla systemu ja-100

Przewód ułatwiający wykonanie instalacji systemu opartego na komponentach JA-100. 
4 żyły w kolorach magistrali cyfrowej. Pakowane po 300 m, znaczone, co 1 metr.

  2 × 2 × 0,5 DC rezystancja przy 20 °C 97 Ω /km

rozgałęźnik magistrali Bus

JA-110Z-B umożliwia w łatwy sposób rozdzielnie magistrali cyfrowej. Moduł najlepiej 
zamontować wewnątrz obudowy ochronnej JA-190PL.

  Maksymalne napięcie AC 42 V, Maksymalne napięcie DC 60 V
  Maksymalny prąd 2 A

rozgałęźnik magistrali Bus

JA-110Z-C umożliwia w łatwy sposób rozdzielnie magistrali cyfrowej. Moduł najlepiej 
zamontować wewnątrz obudowy ochronnej JA-190PL.

  Maksymalne napięcie AC 42 V, Maksymalne napięcie DC 60 V
  Maksymalny prąd 2 A

moduł separatora magistrali cyfrowej Bus

JA-110T jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie 
konkretnego adresu. Służy do ochrony i izolacji tej części szyny cyfrowej, która znajduje się 
na zewnątrz budynku. Powinien być zainstalowany w specjalnej obudowie JA-190PL.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 5 mA
  Maksymalne obciążenie zacisków: 250 mA
  Prąd odłączenia 300 mA
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3 : II, wewnątrz
  Temperatura pracy –10 do 40 °C

obudowa ochronna

JA-190PL jest to plastikowa obudowa puszkowa o wymiarach 90 × 90 mm. Wewnątrz mogą być 
zainstalowane komponenty systemu JA-100.

  IP 40
  Ochrona napięciowa do 250 V

rozgałęźnik magistrali Bus

JA-110Z-A umożliwia w łatwy sposób rozdzielnie magistrali cyfrowej. Moduł najlepiej 
zamontować wewnątrz obudowy ochronnej JA-190PL.

  Maksymalne napięcie AC 42 V, Maksymalne napięcie DC 60 V
  Maksymalny prąd 2 A

ja-110z-B

ja-110z-C

ja-110z-a

CC-01

CC-02

ja-110t

ja-190pl
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Bezprzewodowe 2 kierunkowe moduły dostępu

urządzenia radiowe (Bezprzewodowe)

Bezprzewodowy czytnik rFid

JA-152E jest 2 kierunkowym bezprzewodowym czytnikiem RFID. Daje możliwość sterowania 
i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zbliżeniowe. Wyposażony jest w pojedynczy 
panel modułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozsze-
rzyć do 20. Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na 
wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką. Do zasilania wykorzystywane są bate-
rie alkaiczne. Dla zwiększenia oszczędności energii stosuje się tutaj specjalny tryb szybkiego 
załączania uśpienia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: 1 rok
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 200 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 102 × 76 × 33 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowa klawiatura led z rFid

JA-153E jest bezprzewodową 2 kierunkową klawiaturą ikonową z wbudowanym czytni-
kiem RFID. Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez 
określone kody oraz pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modu-
łowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. 
Do zasilania wykorzystywane są baterie alkaiczne. Dla zwiększenia oszczędności energii 
stosuje się tutaj specjalny tryb szybkiego załączania uśpienia. Urządzenie jest adresowalne 
i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: 1 rok
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 200 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 102 × 98 × 33 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

moduł komunikacji radiowej Bus

JA-110R jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Może być zainstalowany 
w obudowie centrali lub wpięty w szynę BUS na zewnątrz. Dla każdego systemu można 
podłączyć do 3 takich modułów, umożliwia to przypisywanie do systemu urządzeń radio-
wych, np. czujników. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: szyna BUS, 12 V DC
  Pobór prądu w czuwaniu: 25 mA
  Częstotliwość radiowa: 868,1 MHz
  Wymiary: 40 × 150 × 23 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C 

ja-152e

ja-153e

ja-110r

W przygotowaniu

W przygotowaniu
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Bezprzewodowe czujniki
Bezprzewodowe czujniki ruchu oraz czujniki dualne

Bezprzewodowa klawiatura lCd z rFid

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez klawiaturę 
z wyświetlaczem LCD oraz pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel mo-
dułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20. 
Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnię-
ciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem lub pastylką. Menu klawiatury dostępne na 
wyświetlaczu LCD umożliwia dostęp do funkcji dodatkowych oraz załączanie z autoryzacją 
bez dokładania kolejnych paneli modułowego sterowania JA-192E. Urządzenie jest adre-
sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 4× bateria alkaiczna 1,5 V AA
  Żywotność baterii: około 1 rok
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 2 kierunki 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 200 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiaru: 102 × 151 × 33
  Stopień ochrony 2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

zasilacz sieciowy 12 V / 0,5 a

DE06-12 umożliwia stałe zasilenie bezprzewodowych klawiatur oraz innych komponentów 
o napięciu 12 DC. Urządzenie może być zamocowane w standardowej puszcze 
elektrycznej lub przykręcone na ścianie za pomocą 2 śrub.

  Zasilanie: 100 – 240 V / AC 50 Hz
  Napięcie wyjściowe: 12 DC
  Maksymalne obciążenie wyjściowe: 500 mA
  Rozmiar: 50 × 48 × 25 mm
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowy czujnik ruchu pir

JA-180P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR. Służy do wykrycia poruszającego 
się człowieka wewnątrz chronionego obszaru. Ochrona dotyczy całego pomieszczenia, 
bez względu na ilość wejść prowadzących do niego. Zależnie od ustawienia alarm może 
być załączany natychmiast lub z pewną zwłoką czasową. W przypadku próby otwarcia lub 
oderwania czujnika załączony zostanie alarm sabotażowy. System regularnie sprawdza 
jakość łączności radiowej, a centrala sterująca otrzymuje od czujnika pełną informację 
dotyczącą jego pracy. Pole widzenia czujnika może być dostosowane do potrzeb insta-
lacji poprzez zamocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma 
JS-7906 lub pionowa JS-7901. Istnieje również możliwość podłączenia przewodowego 
czujnika otwarcia poprzez wejście na czujniku ruchu. Urządzenie jest adresowalne i zajmu-
je jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wysokość montażu: 2,5 m nad podłogą
  Chroniony obszar: 120°/12 m z standardową optyką
  Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma
  Wymiary: 110 × 60 × 55 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

de06-12

W przygotowaniu

ja-180p

ja-154e
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Bezprzewodowy czujnik ruchu pir

JA-150P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR i wykorzystuje się go do ochrony we-
wnątrz pomieszczenia. Reaguje na ruch i temperaturę ciała człowieka. Pole widzenia czuj-
nika może być dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowied-
niej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7906 lub pionowa JS-7901. Ustawiany 
cyfrowo poziom czułości pozwala dostosować parametry pracy czujnika do występujących 
w pomieszczeniu. Dla lepszej precyzji alarmowania oraz oszczędności baterii zastosowa-
no tutaj funkcję SMARTWATCH. Dzięki temu, żywotność klasycznych alkaicznych baterii 
wynosi aż do 2 lat. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wysokość montażu: 2,5 m nad podłogą
  Chroniony obszar: 110°/12 m z standardową optyką
  Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma
  Wymiary: 60 × 97 × 52 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa zgodna EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowy czujnik ruchu pir z kamerą do wizualnej weryfi kacji

JA-160PC jest bezprzewodowym 2 kierunkowym czujnikiem ruchu PIR z wbudowaną 
kamerą dla weryfi kacji poprzez zdjęcie. Wykrycie ruchu w momencie, gdy centrala alar-
mowa jest uzbrojona powoduje przesłanie informacji o alarmie oraz wykonanie i przesłanie 
serii zdjęć. Są one w wersji kolorowej JPEG i posiadają rozdzielczość 640 × 480 pikseli. 
W pierwszej kolejności czujnik dokonuje zapisu fotografi i w swojej pamięci, a następnie 
poprzez kompresję w centrali rozsyłane są na serwer, telefon lub email.

Parametry zdjęcia:
–  QVGA JPEG 320×240
–  VGA JPEG 640×480

Pamięć wewnętrzna: 
– Karta Mikro SD 
– Po zapełnieniu stare zdjęcia są nadpisywane
– Zdjęcia mogą być zrzucone na komputer
– Ilość zdjęć zależnie od użytej karty pamięci:

– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

  Zasilanie: 2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Chroniony obszar: 50°/12 m
  Karta pamięci: Mikro SD
  Pojemność karty: 1 GB do 2 TB
  Klasa środowiskowa zgodna z: EN 50131-1; II wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C
  Stopień ochrony: 2, zgodnie z EN-50131-2-2

ja-150p

ja-160pC

W przygotowaniu
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Bezprzewodowy podwójny czujnik pir i zbicie szyby

JA-180PB łączy w jednej obudowie czujnik ruchu PIR oraz czujnik zbicia szyby. Każdy 
z nich zajmuje w systemie oddzielny adres. W przypadku czujnika ruchu, jego działanie 
oraz charakterystyka są takie same jak JA-180P.  Czujnik zbicia szkła pracuje w charakte-
rystyce koła i wykorzystuje podwójną analizę sygnału. Pierwszym elementem jest często-
tliwość dźwięku kruszonej szyby, a drugim zmiana ciśnienia w pomieszczeni po wybiciu 
szyby. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje dwa adresy w systemie.

  Zasilanie: 1x bateria litowa AA 3,6 V – PIR i 1× bateria litowa 1/2 AA 3,6 V – zbicie szkła
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 120°/12 m z standardową optyką – PIR; 9 m – zbicie szkła
  Wymienne optyki PIR: korytarzowa, pionowa, pozioma
  Wymiary: 110 × 60 × 55 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2,  EN 50131-2-7-1, 
EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa zgodna EN 50131-1: II, wewnątrz

Bezprzewodowy sufi towy czujnik pir

JA-185P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR przeznaczonym do instalacji na su-
fi cie pomieszczenia lub samochodu. Jego mały rozmiar powoduje, że doskonale zlewa się 
z otoczeniem. Szczególnie może być stosowany w miejscach, gdzie usytuowane są regały, 
a tym samym konieczna jest ochrona wzdłuż drogi przejściowej. Urządzenie jest adreso-
walne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 100 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 360°/5 m
  Wymiary: 46 × 88 × 27 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa zgodna EN 50131-1: II, wewnątrz

Bezprzewodowy dualny czujnik ruchu pir

JA-186P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR i wykorzystuje się go do ochrony 
wewnątrz pomieszczenia. Zastosowano w nim dwie wysokiej klasy optyki cyfrowe. Czujnik 
posiada możliwość ustawienia 2 progowej analizy i dostosowanie jego pracy do istnieją-
cych warunków. Szczególnie nadaje się w przypadku, kiedy wewnątrz chronionego obiektu 
przebywają zwierzęta. Instalacja urządzenia odbywa się na wysokości około 1,2 metra. 
Alarm następuje w momencie naruszenia wiązek pochodzących z obydwu elementów PIR. 
Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 120°/12 m 
  Wymiary: 60 × 180 × 55 mm
  Zgodny z normami: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
  Klasa środowiskowa EN 50131-1: II, wewnątrz

ja-180pB

ja-186p

ja-185p
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Bezprzewodowe czujniki zewnętrzne

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu pir

JA-188P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu stosowanym do ochrony na zewnątrz. 
Jego budowę stanowi połączenie dualnego czujnika ruchu fi rmy Optex z nadajnikiem 
radiowym Jablotron. Obszar chroniony można ustawić od 1,4 m do 12 m i kącie widzenia 
85°. Urządzenie idealnie nadaje się do ochrony tarasów, balkonów, wejść, itp. Urządzenie 
jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 3× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 12 m/85°
  Wysokość montażu: 2,5 do 3,0 m nad poziomem podłoża
  Temperatura pracy: –20 do 60 °C

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu o charakterystyce kurtyny

JA-187P został zaprojektowany do wykrywania ruchu ludzkiego ciała na zewnątrz budyn-
ku. Jest to czujnik wykorzystujący dwuwiązkowy sensor produkowany przez fi rmę Optex. 
Zasięg czujnika 2m lub 5m przy kącie widzenia 5° sprawia, że czujnik doskonale nadaje się 
do kontroli na wąskich przestrzeniach. Detektor jest wyposażony w trzy styki sabotażowe, 
z przodu w części z soczewkami oraz przednie i tylne w części nadajnika. Urządzenie jest 
adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa LS(T)14500; AA 3,6 V 2 Ah
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 2 do 5 m/5°
  Wysokość montażu: 0,8 to 1,2 m
  Temperatura pracy: –20 do 60 °C

Bezprzewodowy czujnik dualny pir + mw

JA-180W jest kombinacją bezprzewodowego czujnika ruchu z bezprzewodowym czujni-
kiem mikrofalowym. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dużą odporność na fałszywe alarmy 
wszędzie tam, gdzie zastosowanie tylko jednego z nich może stwarzać problemy. Całość 
pracuje w taki sposób, że kiedy czujnik PIR wykryje ruch, to załącza MW. Aktywacja oby-
dwu powoduje załączenie alarmu. Zasięg ochrony obydwu z nich może być dostosowany 
według potrzeb danego pomieszczenia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres 
w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar PIR: 120°/12 m standardowa optyka
  Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma
  Chroniony obszar MW: 0,5 m do 20 m
  Wymiary: 60 × 110 × 55 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa EN 50131-1: II, wewnątrz

ja-187p

ja-188p

ja-180w
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Bezprzewodowa ochrona obwodowa

drahtlose optische schranke

JA-180IR to bezprzewodowa optyczna bariera podczerwieni zaprojektowana do wykry-
wania ruchu w chronionej przestrzeni poprzez przecięcie wiązki IR pomiędzy nadajnikiem 
i odbiornikiem. Bariera japońskiej fi rmy Optex jest wyposażona w nadajniki Jablotron kom-
patybilne z systemem alarmowym serii JA-100 zarówno w części nadawczej jak i odbior-
czej. Urządzenie posiada styki sabotażowe, które załączą alarm w przypadku próby jego 
otwarcia lub zniszczenia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 4× bateria litowa LSH20; 3,6 V 13 Ah
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wysokość montażu: 0,7 m do 1 m
  Odległość między barierami: do 60 m
  Temperatura pracy: –20 do 60 °C

Bezprzewodowy czujnik zbicia szyby

JA-185B jest miniaturowym bezprzewodowym czujnikiem reagującym na stłuczenie szyby. 
W celu wykluczenia przypadkowego załączania zastosowano tutaj podwójną analizę alar-
mu. Czujnik wykrywa dźwięk tłuczonego szkła oraz zmianę ciśnienia w pomieszczeniu pod 
wpływem uderzenia w szybę. Czujnik chroni całe pomieszczenie i zależnie od ilości okien 
oraz ich wielkości można wyregulować jego czułość. Urządzenie jest adresowalne i zajmu-
je jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa CR 14505; AA 3,6 V
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 100 metrów w otwartej przestrzeni
  Chroniony obszar: 9 m
  Wymiary: 46 × 88 × 22 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Bezprzewodowy czujnik otwarcia z funkcją transmitera sygnału

JA-181M jest bezprzewodowym czujnikiem wykorzystywanym do ochrony okien i drzwi. 
Zależnie od potrzeby jego reakcja może być natychmiastowa lub zwłoczna. Oprócz kon-
taktu bocznego posiada on wejście do podłączenie dowolnego czujnika przewodowego. 
Wtedy wykorzystuje się go, jako transmiter sygnału. Wejście to może być ustawione jako 
NC lub NO. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa AA 3,6 V 
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wejścia dla funkcji transmiter: IN2 oraz TMP = NC,
  IN1 = NO lub EOL
  Wymiary: 30 × 110 × 27 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

ja-180ir

ja-181m

ja-185B
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Bezprzewodowy czujnik otwarcia mini

JA-151M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Unikalne rozmiary 
powodują, że idealnie nadaje się do ochrony mieszkań, apartamentów oraz domów. 
Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: bateria litowa CR2032 3 V, 220 mAh
  Żywotność baterii: do 2 lat, przy maksymalnie 100 aktywacjach dziennie
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 200 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 26 × 55 × 16 mm
  Wymiary magnesu: 16 × 55 × 16 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
  Klasa środowiskowa EN 50131-1 II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowy „ukryty“ czujnik otwarcia

JA-182M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Ten praktycznie 
„niewidzialny” czujnik montowany jest wewnątrz framugi okiennej, dzięki czemu zwiększa 
się poziom bezpieczeństwa, ponieważ urządzenie nie jest widoczne z zewnątrz. Istotne są 
tutaj również walory estetyczne. Pasuje do większości okien plastikowych i drewnianych. 
Instalacja jest bardzo prosta. Kontroluje stan otwarcia i zamknięcia okna na podstawie 
położenia klamki (zaczepu zamykającego). Dzięki czemu nie ma ryzyka, że w momencie 
pozostawienia uchylonego okna, ktoś dokona jego pełnego otwarcia. Urządzenie jest adre-
sowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 2× bateria litowa CR2354 3 V, Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 25 × 192 × 9 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Bezprzewodowy czujnik otwarcia mini

JA-183M wykorzystywany jest do ochrony okien i drzwi. Jego niewielkie wymiary za-
pewniają właściwą estetykę oraz umożliwiają swobodny montaż na ramie okiennej lub 
drzwiowej. Posiada jeden kontakt boczny, w zależności od potrzeby może być instalowany 
pionowo lub poziomo. Czujnik posiada dwa tryby pracy, między którymi można się prze-
łączać. W pierwszym wysyłany jest tylko sygnał o otwarciu, w drugim wysyłany jest sygnał 
o otwarciu i zamknięciu. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 1× bateria litowa CR-123A 3 V
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 31 × 75 × 23 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
  Zgodny z normami: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Bezprzewodowy czujnik otwarcia

JA-150M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Zależnie od potrzeby 
może reagować natychmiast lub zwłocznie. Czujnik na bieżąco monitoruje o swoim stanie 
do centrali sterującej i każda próba zerwania lub uszkodzenia załączy alarm sabotażowy. 
Dodatkowo wyposażony jest w wejście typu NO i NC. Urządzenie jest adresowalne i zaj-
muje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 2× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
  Klasa środowiskowa EN 50131-1, II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

ja-183m

ja-151m

ja-182m

W przygotowaniu 

ja-150m
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Bezprzewodowa ochrona środowiskowa

Bezprzewodowy czujnik pożarowy

JA-150ST jest bezprzewodowym czujnikiem wykrywającym pożar wewnątrz chronionej 
powierzchni. Reaguje on na dym oraz wysoką temperaturę. Zależnie od potrzeby alarm 
może być wywołany w momencie: pojawienia się dymu i wysokiej temperatury; pojawienia 
się dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia się tylko dymu; pojawienia się tylko wy-
sokiej temperatury. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na 
czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres 
w systemie.

  Zasilanie: 3× bateria alkaiczna AA 1,5 V
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Wykrywanie pożaru: detekcja optyczna oraz temperaturowa
  Czułość dla wykrycia pożaru: m=0,11/0,13 dB/m zgodnie z EN 54-7
  Czułość temperaturowa: klasa A2 zgodnie z EN 54-5
  Temperatura dla alarmu: 60 do 70 °C
  Wymiary: średnica 126 mm, wysokość 50 mm
  Temperatura pracy: –10 do 80 °C

Bezprzewodowy czujnik wstrząsu i przechyłu

JA-182SH jest bezprzewodowym czujnikiem, dla którego można ustawić dwa tryby pracy. 
Pierwszy z nich reaguje na wstrząs i może być użyty do sygnalizowania naruszenia ele-
mentu podczas próby wejścia do obiektu siłą. Drugi natomiast załącza alarm w momencie, 
kiedy chroniony przedmiot zmieni swoje położenie, reakcja na przechył. Urządzenie jest 
adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: bateria litowa CR123 3 V 1 400 mAh
  Reakcja na przechył: 10°– 45° (zależnie od ustawienia)
  Żywotność baterii: do 2 lat (20 aktywacji na dzień)
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 75 × 31 × 26 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa: EN 50131-1 II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowy czujnik wycieku gazu

JA-180G jest bezprzewodowym czujnikiem wykrywającym wyciek gazu w chronionym 
pomieszczeniu. Przeznaczony jest do różnych rodzajów gazu (ziemny, metan, propan, 
butan, acetylen, gpl, hydrogen). Zależnie od rodzaju czynnika montuje się go u góry (gazy 
lekkie) lub u dołu (gazy ciężkie). W celu odcięcia dopływu gazu w momencie alarmu można 
poprzez przekaźnik na czujniku zamknąć zawór gazowy. Dodatkowo dla lokalnego infor-
mowania można do czujnika podłączyć małą syrenę wewnętrzną. Urządzenie jest adreso-
walne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 2 W
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz
  Zasięg radia: do 300 metrów w otwartej przestrzeni
  Metoda detekcji: grzanie platyny
  Chroniony obszar: 50 m3

  Czułość: 10 lub 20 % LEL
  Przekaźnik wyjściowy: maks. 5 A/230 V AC
  Moc wbudowanej syreny: 94 dB/0,3 m
  Wymiary: 73 × 100 × 39 mm
  Zgodny z: EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

ja-150st

ja-182sH

ja-180g
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piloty zdalnego sterowania

Bezprzewodowe 2 kierunkowe syreny

Bezprzewodowa 2 kierunkowa syrena wewnętrzna

JA-150A przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz budynku. Informuje ona dźwiękiem 
o zaistniałym alarmie, odlicza czas dla wejścia i wyjścia z obiektu.  Może być wykorzysta-
na do zadań dodatkowych, takich jak potwierdzenie dźwiękiem załączenia wyjścia PG. 
Na syrenie znajduje się przycisk, który umożliwia zaprogramowanie potrzebnych funkcji. 
Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz dwa kierunki
  Bateria podtrzymująca: 3,6 V NiCD do 170 mAh przez 24 godziny
  Maksymalny czas ładowania baterii: 72 godziny, 10 mA
  Pobór prądu w czuwaniu: 0,3 W przy 230 V AC
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa EN 50131-1: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C 

Bezprzewodowa 2 kierunkowa syrena zewnętrzna

JA-151A jest syreną przeznaczoną do instalacji na zewnątrz. Komunikacja z centralą odby-
wa się w sposób bezprzewodowy, natomiast zasilanie realizowane jest poprzez 12 V zasi-
lacz oraz wbudowaną baterię podtrzymującą. Syrena emituje światło oraz dźwięk podczas 
alarmu. Może być również wykorzystana do poinformowania użytkownika o uzbrojeniu lub 
rozbrojeniu systemu, a także o zadziałaniu jednego z wyjść PG. Dla ułatwienie montażu 
obudowa syreny wyposażona jest w poziomicę. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje 
jeden adres w systemie.

  Zasilanie: 12 V DC z zasilacza
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz dwa kierunki
  Bateria podtrzymująca: 4,8 V NiCD do 1 800 mAh przez 24 godziny
  Maksymalny czas ładowania baterii: 72 godziny, 10 mA
  Pobór prądu w czuwaniu: 50 mA poprzez zasilacz
  Stopień ochrony 2, zgodnie z N 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
  Klasa środowiskowa EN 50131-1: IV, zewnątrz IP 45
  Temperatura pracy: –20 do 60 °C

pilot zdalnego sterowania – czarny

JA-186JK najczęściej jest wykorzystywany do zdalnego uzbrajania i rozbrajania alarmu lub 
wezwania pomocy poprzez funkcję PANIKA. Dodatkowo można go wykorzystać dla obsłu-
gi urządzeń sterowanych poprzez centralę systemu i wyjścia PG. W tym przypadku może 
służyć do otwarcia bramy garażowej, czy załączenie światła na poddaszu. Urządzenie to 
może być w wersji 2 i 4 przyciskowej. W przypadku 4 przycisków można blokować jego 
działanie i w ten sposób uniemożliwić przypadkowe załączenie. Urządzenie jest adresowal-
ne i zajmuje jeden (2 przyciski) lub dwa (4 przyciski) adresy w systemie.

  Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 30 m w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 52 × 18 × 12 mm
  Zgodny z: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

ja-150a

ja-151a

ja-186jk
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Bezprzewodowy przycisk napadowy

JA-188J jest statycznym bezprzewodowym przyciskiem wykorzystywanym do załączenie 
alarmu napadowego lub przywołania pomocy medycznej. Może być również wykorzystany 
do załączania i wyłączania poprzez radio różnych urządzeń sterowanych wyjściami PG. 
Dodatkowym zabezpieczeniem urządzenia są styki sabotażowe. Każda próba oderwania 
lub zniszczenia przycisku załączy alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres 
w systemie.

  Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 300 m w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 80 × 80 × 29 mm
  Stopień ochrony 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-5-3

Bezprzewodowy przycisk dzwonka

JA-189J jest wykorzystywane jako dzwonek do drzwi. Naciśnięcie jest sygnalizowane 
dźwiękowo przez syrenę wewnętrzną. Zależnie od potrzeb można wybrać różne rodzaje 
dźwięku. Dodatkowo urządzenie to może być zastosowane jako przycisk napadowy lub 
pilot dla sterowania urządzeniami poprzez wyjścia PG. W przypadku pracy z centralą urzą-
dzenie jest adresowalne i zajmuje 1 adres.

  Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni
  Może być stosowane na zewnątrz, IP41
  Wymiary: 80 × 28 × 15 mm
  Zgodne z normami: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950
  Temperatura pracy –25 do 50 °C

pilot zdalnego sterowania – biały

JA-186JK najczęściej jest wykorzystywany do zdalnego uzbrajania i rozbrajania alarmu lub 
wezwania pomocy poprzez funkcję PANIKA. Dodatkowo można go wykorzystać dla obsłu-
gi urządzeń sterowanych poprzez centralę systemu i wyjścia PG. W tym przypadku może 
służyć do otwarcia bramy garażowej, czy załączenie światła na poddaszu. Urządzenie to 
może być w wersji 2 i 4 przyciskowej. W przypadku 4 przycisków można blokować jego 
działanie i w ten sposób uniemożliwić przypadkowe załączenie. Urządzenie jest adresowal-
ne i zajmuje jeden (2 przyciski) lub dwa (4 przyciski) adresy w systemie.

  Zasilanie: bateria alkaiczna L1016 (6 V)
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 30 m w otwartej przestrzeni
  Wymiary: 52 × 18 × 12 mm
  Zgodny z: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

pilot zdalnego sterowania

JA-182J służy do zdalnego uzbrajania oraz rozbrajania systemu alarmowego. Może też 
być wykorzystany do załączenia alarmu napadowego lub sterowania urządzeń poprzez 
wyjścia PG centrali. W łatwy sposób można zablokować przyciski pilota i tym samym 
uniemożliwić przypadkowe zadziałanie. Przytrzymując obydwa przyciski naraz wysłana 
zostanie informacja o alarmie napadowym lub medycznym.

  Zasilanie: bateria litowa CR2032; 3 V, 220 mAh
  Żywotność baterii: do 2 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 30 m w otwartej przestrzeni
  Zgodny z: ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

ja-186jw

ja-182j

ja-188j

ja-189j
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Bezprzewodowy przycisk osobisty napad i pomoc

JA-187J to przycisk w postaci zegarka lub breloku na szyje. W razie napadu wezwie 
pomoc. W przypadku zagrożenia życia już 5 sekund po wciśnięciu, odpowiednie osoby zo-
staną o tym poinformowane. Idealny dla ochrony kas (funkcja napadowa) i osób starszych 
(funkcja alarmu medycznego).

  Zasilanie: bateria litowa CR 2032 3 V
  Żywotność baterii: do 3 lat
  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni
  Osłonięty może być stosowany na zewnątrz, IP44
  Temperatura pracy –25 do 50 °C

Bezprzewodowy pilot mechaniczny

Umożliwia zdalne sterowanie automatyką domową z wnętrza samochodu. Dzięki temu 
można np. otworzyć bramę garażową dwukrotnym mrugnięciem świateł. Urządzenie to 
umożliwia również przesłanie informacji o alarmie w samochodzie do systemu zainstalowa-
nego w domu. Zasilane jest bezpośrednio z instalacji samochodowej (12-24 V DC).

  Protokół komunikacji radiowej: Jablotron 868,1 MHz 
  Zasięg radia: do 50 m w otwartej przestrzeni
  Pobór prądu: 0 - czuwanie; 20 mA - aktywacja
  Wymiary: 84 × 53 × 25 mm

karta dostępu rFid ja-100

Karta zbliżeniowa  RFID dla systemu JA-100.

  125 kHz
  Kodowanie Jablotron unique

Brelok zbliżeniowy rFid ja-100

Brelok zbliżeniowy RFID dla systemu JA-100.

  125 kHz
  Kodowanie Jablotron unique

Czytnik komputerowy kart i breloków zbliżeniowych rFid

JA-190T podłączany jest do komputera poprzez port USB. Dzięki niemu w łatwy sposób 
można dodawać do systemu karty i breloki zbliżeniowe przypisane do kolejnych użyt-
kowników lub funkcji systemowych. Całość pracy odbywa się poprzez oprogramowanie 
F-Link.

 RFID: podłączenie przez port USB

ja-190j

ja-191j

ja-190t

ja-185j

ja-187j
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Bezprzewodowe moduły wyjść pg

oprogramowanie

Bezprzewodowy moduł wyjścia pg 250 V

JA-150N jest bezprzewodowym modułem wyjść PG i nie zajmuje w systemie konkretnego 
adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe 10 A/230 V AC(C, NO, NC). 
Zależnie od ustawienia przełączników jest ono przyporządkowane do 1 z 32 wyjść PG 
centrali sterującej. Urządzenie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

  Zasilanie: 230 V AC
  Maksymalne obciążenie przekaźnika na wyjściu: 16 A/250 V AC
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

Bezprzewodowy moduł wyjścia pg 12 V

JA-151N jest bezprzewodowym modułem wyjść PG i nie zajmuje w systemie konkretnego 
adresu Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe 1 A/24 V DC (C, NO, NC). 
Zależnie od ustawienia przełączników jest ono przyporządkowane do 1 z 32 wyjść PG 
centrali sterującej. Urządzenie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

  Zasilanie: 12 – 24 V DC
  Maksymalne obciążenie przekaźnika na wyjściu: 1 A/30 V DC
  Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
  Temperatura pracy: –10 do 40 °C

program do konfi guracji systemu ja-100

F-link SW jest przeznaczony dla łatwego programowania systemu opartego o urządzenia 
JA-100. Intuicyjny interfejs prowadzi krok po kroku poprzez kolejne punkty instalacji i pro-
gramowania. Możesz w nim ustawić wszystko, co niezbędne dla budowanego systemu:
– ilość stref w systemie
– przydział urządzeń do stref
– parametry urządzeń i właściwości kodów
– przypisywanie kart i breloków zbliżeniowych RFID
– ustawienia monitoringu i powiadamiania
– wiele innych właściwości

Połączenie centrali z komputerem może odbyć się poprzez kabel USB lub zdalnie za po-
średnictwem Internetu.

F-link

ja-150n

W przygotowaniu

ja-151n

W przygotowaniu

Panek
Notatka
Insert photo
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