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КОНТРОЛЬНІ ПАНЕЛІ ТА КОМУНІКАТОРИ 
Сімейство JA-101 

 Контрольна панель з вбудованим GSM/GPRS комунікатором 

  

 
JA-101K 

Контрольна панель JA-101K є базовим елементом системи безпеки JABLOTRON 100. 
Вона забезпечує гнучке налаштування і дозволяє легко захистити приміщення, невеликі сімейні 
будинки, офіси, використовуючи компоненти адресної шини і безпровідного зв'язку або їх 
поєднання. Бажані налаштування та розмір системи програмуються за допомогою програмного 
забезпечення F-Link. 
 

JA-101K забезпечує: 
– до 50 безпровідних або провідних адресних пристроїв; 
– до 50 кодів користувачів; 
– до 8 розділів; 
– до 16 програмованих виходів; 
– 20 незалежних календарів (розкладів) 
– 8 користувачів мають можливість отримувати голосові та SMS-повідомлення; 
– віддалене керування за допомогою SMS, голосового меню і Веб-Сервісу MyJABLOTRON; 
– налаштування передач на 4 ПЦС; 
– вибір з 5 протоколів передачі на ПЦС. 

Контрольна панель має вбудований GSM/GPRS комунікатор, що забезпечує голосову, SMS або 

GPRS комунікацію з кінцевими користувачами або ПЦС. Має картку пам‘яті для зберігання звітів 
про події, голосових повідомлень, фотознімків та ін. 

Контрольна панель має: 
– 1 термінал адресної шини; 
– 1 роз'єм призначений для радіомодуля (JA-110R); 
– 1 роз'єм USB для налаштування контрольної панелі і зчитування фотознімків; 
– 1 роз'єм для підключення іншого комунікатора або модуля (напр., PSTN). 
–  
 Живлення: 230 В/50 Гц, тип джерела A (EN 50131-6) 
 Резервний акумулятор: 12 В до 2.6 Аг (акумулятор не входить у комплект) 
 Максимальний час заряджання акумулятора: 72 години 
 Максимальний тривалий струм споживання шини: 400 мА 
 Резервне живлення шини: від акумулятора 2,6 Аг протягом 12 годин при 125 мА  
 GSM комунікатор QUAD-BAND: 850/900/1800/1900 МГц 
 Робоча частота (з радіомодулем JA-110R): 868 МГц  
 Пам’ять подій: прибл. 7 мільйонів розгорнутих подій, включаючи дату і час  
 Діапазон робочих температур: -10 … +40 °C  
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-6 і EN 50131-5-3 і EN 50131-3 
 Умови використання згідно: ERC REC 70-03 
 Протокол CLIP (ідентифікатор абонента ID) + SMS: ETSI EN 300 089 
 Радіовипромінювання: згідно ETSI EN 300220 (R модуль), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 
 ЕМС: згідно EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 
 Рівень безпеки: EN 60950-1 
 Розміри: 258 × 214 × 77 мм 

Контрольна панель з вбудованим GSM/GPRS комунікатором та радіомодулем 
 

 
 

JA-101KR 

 
Параметри такі ж, як і в JA-101K, та додатково має: 
 
– радіомодуль JA-110R 
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Контрольна панель з вбудованим GSM/GPRS/LAN комунікатором та радіомодулем 
 

 
 

JA-101K-LAN 

 
Параметри такі ж,як і в JA-101K, та додатково має: 
 
– LAN комунікатор локальної мережі. 

Контрольна панель з вбудованим 3G / LAN комунікатором та радіомодулем  

 

 

JA-101KR-LAN3G 

101KR-LAN3G додатково має модуль 3G GSM, основною перевагою якого є збільшення 
швидкості передачі даних (особливо фотознімків) до MyJABLOTRON або ПЦС. Параметри такі ж, 
як і в JA-101K, за винятком наступних відмінностей: 
 
Контрольна панель додатково має: 
– радіомодуль JA-110R; 

– LAN комунікатор локальної мережі; 

– комунікатор 3G GSM. 

Модуль телефонного комунікатора 
JA-190x це модуль телефонного (PSTN) комунікатора для JA-101К/106K. Він забезпечує CID 
комунікацію на ПЦС та голосові повідомлення. 

 

 

 
 

JA-190X 

 2 термінали телефонних (PSTN) ліній ВХ/ВИХ (IN/OUT) 
 Протоколи ПЦС: CID DTMF, SIA DC-05 або SIA FSK згідно стандарту DC-03 
 Визначення протоколу CLIP 
 Визначення пошкодження лінії 
 Голосові повідомлення 
 Стандарти: EN 301437 

 

Штирьова антена 

 
Штирьова антена з магнітною основою для покращення сигналу пристроїв, що використовують 
мережі 2G і 3G GSM. 
 
Призначена для виробів: JA-6xGSM, JA-8xY, JA-101Kxx, JA-106Kxx, GD-0x, CA-18xx. 
 

 

 
AN-05 2G/3G 

 Діапазон: 800 – 2100 МГц 
 Посилення антени: 4 dBi 
 Довжина кабелю підключення: 3 м 
 Роз’єм для підключення: SМА 
 Діапазон робочих температур: -40 … +60 °C 
 Розміри: 110 × 30 мм 

 
Порівняння контрольних панелей та комунікаторів - сімейства JA-101 

 
  JA-101KR-LAN3G JA-101KR-LAN JA-101KR JA-101K 
 LAN комунікатор     
 2G GSM комунікатор     
 3G GSM комунікатор    

 Радіомодуль JA-110R     
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Сімейство JA-106 
 

Контрольна панель з вбудованим GSM/GPRS/LAN комунікатором 

JA-106K це вдосконалена контрольна панель що має гнучке налаштування і забезпечує 
інтелектуальну охорону великих сімейних будинків, офісів компаній, а також надає готові 
рішення для житлових комплексів, офісних та адміністративних будівель або компаній, де в 
системі необхідно мати багато розділів. Необхідні налаштування і розмір системи програмуються 
за допомогою програмного забезпечення F-Link. 
 
JA-106K забезпечує: 
 
– до 120 безпровідних або провідних адресних пристроїв; 
– до 300 кодів користувачів; 
– до 15 розділів; 
– до 32 програмованих виходів; 
– 20 незалежних календарів (розкладів); 
– система надсилає SMS-повідомлення до 25 користувачам; 
– 15 користувачів мають можливість отримувати голосові та SMS-повідомлення; 
– віддалене керування за допомогою SMS, голосового меню і Веб-Сервісу MyJABLOTRON; 
– налаштування передач на 4 ПЦС; 
– вибір з 5 протоколів передачі на ПЦС. 
Контрольна панель має вбудовані GSM / GPRS та LAN комунікатори, що забезпечують голосову, 
SMS або GPRS комунікацію з кінцевими користувачами або ПЦС. Має на борту картку пам‘яті 
для зберігання звітів про події, голосового меню, повідомлень, фотознімків та ін. 

Контрольна панель має: 
– 2 незалежних термінали адресної шини; 
– 1 термінал призначений для радіомодуля (JA-110R); 
– 1 роз'єм LAN; 
– 1 роз'єм USB для налаштування контрольної панелі і зчитування фотознімків; 
– 1 роз'єм для підключення іншого комунікатора або модуля (напр., PSTN). 
 
 

 

 

 
 

JA-106K 
 

 Живлення: 230 В/50 Гц, тип джерела A (EN 50131-6) 
 Резервний акумулятор: 12 В до 18 Аг (акумулятор не входить у комплект) 
 Максимальний час заряджання акумулятора: 72 години 
 Максимальний тривалий струм споживання шини: 1,2 А 
 Максимальний короткочасний струм навантаження (5 хв.): 2 А 
 Резервоване живлення шини від акумулятора 18 Аг: на протязі 12 годин (максимальне 

споживання 1,2 А) 
 GSM комунікатор QUAD-BAND: 850/900/1800/1900 МГц 
 Робоча частота (з радіомодулем JA-110R): 868 МГц  
 Пам’ять подій: прибл. 7 мільйонів розгорнутих подій, включаючи дату і час  
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C  
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-6 і EN 50131-5-3 і EN 50131-3 
 Радіовипромінювання: згідно з ETSI EN 300220 (R модуль), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 
 ЕМС: згідно EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 
 Рівень безпеки: EN 60950-1 
 Умови використання згідно: ERC REC 70-03 
 Протокол CLIP (ідентифікатор абонента (ID) + SMS: ETSI EN 300 089 
 Розміри: 357 × 297 × 105 мм 

Контрольна панель з вбудованим GSM/GPRS комунікатором та радіомодулем  

 
 

JA-106KR 

 
Параметри такі ж, як і в JA-106K, та додатково має: 
 
- радіомодуль JA-110R 
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 Контрольна панель з вбудованим 3G GSM / LAN комунікатором 

 

 
 

JA-106K-3G 

 

Параметри такі ж, як і в JA-106K, та додатково має: 

- комунікатор 3G GSM  

 Контрольна панель з вбудованим 3G GSM / LAN комунікатором та радіомодулем 

 

 
 

JA-106KR-3G 

 
Має 3G GSM модуль, головною перевагою якого є збільшення швидкості передачі даних 
(особливо фотознімків) в MyJABLOTRON або на ПЦС. 

Параметри такі ж, як і в JA-106K, та додатково має: 

- радіомодуль JA-110R; 

- комунікатор 3G GSM 

 
Порівняння контрольних панелей та комунікаторів - сімейства JA-106 
 

  JA-106KR-3G JA-106K-3G JA-106KR JA-106K 
 LAN комунікатор     
 2G GSM комунікатор     
 3G GSM комунікатор     
 Радіомодуль JA-110R     

 

Зовнішні антени 

 
Зовнішні антени AN-868 та AN-868-2PIN призначені для розширення радіусу дії безпровідних 
пристроїв систем безпеки Jablotron з робочою частотою 868 МГц. Спеціальна конструкція типу 
PIFA надає антені не тільки дуже хороші передавальні властивості, та виявляє втручання в разі 
обриву або короткого замикання (ця функція повинна підтримуватися підключеним пристроєм). 
Антена підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього середовища. 
 
Версія AN-868-2PIN підключається 2-х контактним роз'ємом, що використовується в пристроях 
старих систем та існуючих компонентів системи JABLOTRON 100. Версія AN-868 підключається 
через 3-х контактний роз'єм, який використовується в нових розробках пристроїв системи 
JABLOTRON 100. 

 

 

 
AN-868 

 
AN-868-2PIN 

 Робоча частота: 868 МГц 
 Коефіцієнт посилення антени: макс. 3 dBi 
 Імпеданс: 50 Ω 
 Довжина кабелю: 2 м 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1 
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КОМПОНЕНТИ АДРЕСНОЇ ШИНИ 
Адресні модулі доступу 

Адресний модуль доступу з RFID 

JA-112E це RFID модуль доступу призначений для керування системою охоронної сигналізації. 
Він має один сегмент управління і, при необхідності, може бути обладнаний максимально 20 
сегментами JA-192E. Це дозволяє керувати охоронною системою за допомогою сегментів. Він 
комунікує по шині і живиться від шини. Має функцію економії енергоспоживання під час 
відсутності живлення контрольної панелі. Модуль є адресним і займає одну позицію в охоронній 
системі. 

 

 

 
JA-112E 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 10 мА 
 Максимальний споживаний струм: 15 мА 
 Робоча частота RFID: 125 кГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, 50131-3 
 Розміри: 76 × 102 × 33 мм 

Адресний модуль доступу з RFID та клавіатурою 

JA-113E це модуль доступу з клавіатурою та RFID зчитувачем для керування системою 
сигналізації. Він має один сегмент управління і, при необхідності, може бути обладнаний 
максимально 20 сегментами JA-192E. Це дозволяє керувати системою охоронної сигналізації за 
допомогою сегментів. Він комунікує по шині і живиться від шини. Має функцію економії 
енергоспоживання під час відсутності живлення контрольної панелі. Модуль є адресним і займає 
одну позицію в охоронній системі. 

 

 

 
 

JA-113E 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 10 мА 
 Максимальний споживаний струм: 15 мА 
 Робоча частота RFID: 125 кГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 98 × 102 × 33 мм 

Адресний модуль доступу з РК-дисплеєм, клавіатурою та RFID 

JA-114E це модуль доступу з РК-дисплеєм, клавішами та зчитувачем RFID, призначений для 
керування системою охоронної сигналізації. Він має один сегмент управління і, при необхідності 
може бути обладнаний до 20 сегментами JA-192E. Це дозволяє керувати охоронною системою 
за допомогою сегментів. Він комунікує і живиться по шині. Має функцію економії 
енергоспоживання під час відсутності живлення контрольної панелі. Модуль є адресним і займає 
одну позицію в охоронній системі. Опції меню забезпечують зручне керування розділами, PG 
виходами і звітами про події. 

 

 

 
 

JA-114E 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 15 мА 
 Максимальний споживаний струм: 50 мА 
 Робоча частота RFID: 125 кГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 151 × 102 × 33 мм 

Сегмент управління для модулів доступу 

JA-192E це сегмент управління для модулів доступу: JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E,  
JA-153E та JA-154E. 
Сегмент дозволяє користувачеві легко керувати функціями охоронної системи: 
– як загальний сегмент; 
– управління розділом (ПОСТАНОВКА, ЧАСТКОВА ПОСТАНОВКА, ЗНЯТТЯ з охорони); 
– управління виходом PG (PG ВКЛ та PG ВИКЛ); 
– викликати події (паніка, медична тривога та ін.); 
– індикація стану та ін.. 

 

 

 
 

JA-192E 

 Живлення: від модулю доступу 
 Споживання у режимі очікування: 0,5 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 15 × 102 × 33 мм 
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Вуличний адресний RFID зчитувач 

JA-122E безконтактний зчитувач RFID чіпів можна використовувати для активації PG виходу, 
наприклад, для контролю доступу (відкриття дверного замку). 
Має оптичний індикатор статусу. 

 

 
JA-122E 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 15 мА 
 Робоча частота RFID: 125 кГц 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Ступінь захисту корпусу: IP 65 
 Розміри: 151,5 × 46 × 22,5 мм 

Вулична адресна клавіатура з RFID зчитувачем 

Клавіатуру з безконтактним зчитувачем RFID чіпів можна використати для активації PG виходу 
(напр., для контролю доступу управляючи замками дверей) або для керування розділом системи 
безпеки. Має один сегмент управління, зчитувач та оптичний індикатор стану. Індикатор відображає 
стан функції призначеної сегменту. Червоним індикується постановка розділу/активація PG, 
зеленим - зняття розділу/деактивація PG. 

 

 

 
 

JA-123E 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 15 мА 
 Робоча частота RFID: 125 кГц 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Ступінь захисту корпусу: IP 65 
 Розміри: 151,5 × 46 × 22,5 мм 

Адресна кнопка тривоги / керування 
Адресна кнопка JA-112J призначена для подачі сигналу тривоги або керування PG виходами. 
Має дві кнопки і LED-індикатор сигналу, що може відображати натискання кнопки при активації 
або включення / виключення виходу PG (червоний / зелений). Також має функцію затримки 
активації тривожного сигналу (активацію можна скасувати повторним натисканням). Затримка 
сигналу відображається миготінням червоного світлодіода. Кнопка є адресною і займає одну 
позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-112J 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 80 × 80 × 29 мм 

Адресний модуль управління системою 

JA-111H-AD TRB призначений для підключення будь-якого пристрою управління (контактні або 
імпульсні виходи) до системи JABLOTRON 100 і надає йому живлення від шини системи. Модуль 
може бути встановлений безпосередньо в пристрій управління. 
Один вхід модуля має фіксовану реакцію «Саботаж», для другого входу можна вибрати один з 
видів спорядження, а третій вхід використовується для повідомлення будь-якої несправності 
підключеного пристрою, або можна використати в якості другого входу управління з фіксованою 
реакцією «Зняття». 
Модуль може управляти програмованими виходами PG. 
Дозволяє встановити мінімальний час активації для управління (0,1 с - 300 с). 
Модуль має імпульсну активацію для 2-х провідного управління і статусне управління для одно 
провідного управління. Модуль є адресним компонентом і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-111H-AD TRB 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище  
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА + споживання пристрою керування 
 Макс. струм споживання підключеного пристрою управління: 50 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 16 × 30 × 12 мм 
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Модуль інтерфейсу RS-485 
Модуль JA-121T це універсальний адаптер інтерфейсу RS-485 для комунікації з іншими 
системами. Він дозволяє підключати системну шину JABLOTRON 100 до послідовної лінії RS-485 
і навпаки. Може бути використаний наприклад, для підключення системи «Розумний Дім». Він 
має гальванічну розв'язку мереж до 4 кВ. Дані передаються в разі зміни стану або за запитом. У 
пасивному режимі всі дані передаються тільки за запитом. 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-121T 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 10мА 
 Вихідна частина RS-485: 5 В (4,75 …5,25 В) 
 Гальванічна розв’язка шина RS-485: 4 кВ 
 Макс довжина кабелю до клеми TMP: 3 м 
 Режим згідно внутрішніх налаштувань ASCII: інтерфейс 9600 біт/сек., комунікатор Altonica  
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 52 × 38 × 14 мм 

 
Адресні сповіщувачі 
Адресні ІЧ сповіщувачі руху  

Адресний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

Адресний пасивний ІЧ сповіщувач руху JA-110P призначений для охорони приміщень. Виявляє 
рух об’єктів з температурою людського тіла. Характеристики виявлення можна оптимізувати 
використанням альтернативних лінз JS-7904 «КОРИДОР», JS-7910 «ЗАХИСТ ВІД РУХУ 
ТВАРИН» або JS-7902 «ШТОРА». Можна вибрати один з двох рівнів імунітету. Опція функції 
пам‘яті тривог дозволяє легко локалізувати місце тривоги. Індикація SMART MEMORY (SMI) 
забезпечує візуальне підтвердження світлодіодом спрацювання детектора. SMI очищується за 
допомогою клавіатури. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-110P 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Кут/дальність виявлення: 110° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 97 × 60 × 52 мм 

Адресний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-111P-WW (варіант з білою лінзою) це адресний сповіщувач руху з новим стильним дизайном. 
Він призначений для виявлення руху людини у приміщенні. Його характеристика покриття 90 ° / 
12 м. Має на вибір два рівні стійкості до помилкових тривог. Детектор має імпульсну реакцію 
(повідомляє тільки свою активацію). Для монтажу на стіну або на стелю додатково можна 
придбати кронштейн JA-191PL (має тампер), а при утопленому монтажі у стіну можна 
використати коробку JA-193PL з різними кольоровими накладками. 

Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-111P-WW 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 2 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Кут /дальність виявлення: 90° / 12 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 62 × 90 × 37 мм 
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Адресний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-111P-WG (варіант з сірою лінзою) це адресний сповіщувач руху з новим стильним дизайном. 
Він призначений для виявлення руху людини у приміщенні. Його характеристика покриття  
90° / 12 м. Має на вибір два рівні стійкості до помилкових тривог.  
Одним з основних факторів, що впливають на стійкість детектора до помилкових тривог є його 
імунітет до білого світла. Без активації тривоги детектор повинен витримувати освітлення білим 
світлом інтенсивності до 7000 Lux. Для досягнення високої стійкості до помилкових тривог у 
датчик встановлено додатковий фільтр і лінза сірого кольору. Це призводить до фільтрації 
небажаних довжин хвиль світлового спектру.  
Сповіщувач має імпульсну реакцію (повідомляє тільки свою активацію). Для монтажу на стіну 
або на стелю додатково можна придбати кронштейн JA-191PL (має тампер), а при утопленому 
монтажі у стіну можна використати коробку JA-193PL з різними кольоровими накладками. 
Детектор є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-111P-WG 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 2 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Кут/дальність виявлення: 90° / 12 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 62 × 90 × 37 мм 

Адресний сповіщувач руху та розбиття скла 
Сповіщувач JA-120PB призначений для виявлення руху людини всередині приміщень і розбиття 
скла. Він містить два незалежних детектори (займає дві позиції в охоронній системі). Для 
виявлення руху людини використовується датчик PIR. 
Розбиття скла виявляється датчиком звуку GBS. Виявлення засноване на двокомпонентній 
технології (зміна тиску повітря, що супроводжуються характерним звуком розбиття скла). 
Чутливість регулюється потенціометром. 

 

 

 
 

JA-120PB 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Датчик руху, кут/дальність виявлення: 110° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Датчик розбиття, дальність виявлення: 9 м (скляна поверхня мін. 0,6 × 0,6 м) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1 
 Відповідає стандартам: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 95 × 60 × 55 мм 

Подвійний адресний пасивний ІЧ та МХ сповіщувач руху 

Сповіщувач JA-120PW призначений для виявлення руху людей в приміщені. Завдяки комбінації 
ІЧ та мікрохвильової детекції руху має високу стійкість до помилкових тривог. Сповіщувач 
працює як стандартний ІЧ сповіщувач і, як тільки виявляє рух в зоні охорони, то активізує 
мікрохвильовий детектор, який підтверджує, попередню ІЧ активацію. Тривога відправляється на 
контрольну панель системи тільки після підтвердження руху МХ детектором. МХ активується 
тільки коли ІЧ датчик виявив рух. Блок МХ вимикається, коли система не на охороні. 
Характеристики ІЧ детектування можна оптимізувати за допомогою змінних лінз. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-120PW 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Кут/дальність виявлення: 110° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Дальність МХ виявлення/частота МХ: 0,5 …20 м / 9,35 ГГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 95 × 60 × 55 мм 
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Адресна камера фото верифікації тривоги 
Камера фото верифікації призначена для фотографування простору що охороняється та 
передачі знімків на контрольну панель охоронної системи. Фотозйомка здійснюється при 
активації PG виходу, по запиту від Веб-Сервісу MyJABLOTRON або іншим детектором (через 
активацію PG виходу). 

Камера має вбудоване ІЧ підсвічування. Її основна функція отримання одного статичного фото, 
його запис у внутрішню пам'ять і передача по шині системи на контрольну панель. Додатково є 
функція зйомки серії знімків - знімки до активації (PrePicture), коли у заданий період робиться 
фото і зберігаються в тимчасовій пам'яті (у разі подальшої команди активації, знімки зроблені до 
команди активації зберігаються як тривожні) та фото після активації (PostPicture) з встановленою 
кількістю кадрів після активації. 

Камера має внутрішній датчик освітленості, який може активувати обраний PG. Цей PG може 
увімкнути зовнішній пристрій (зазвичай додаткове зовнішнє ІЧ підсвічування). Маніпулювання 
камерою контролюється детектором нахилу і внутрішнім контактом тампера. Для зовнішнього 
застосування бажано додатково використовувати захисний кожух. 

Камера є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-110C 
 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 15 мА (з включеним ІЧ підсвічуванням 150 мА) 
 Роздільна здатність знімків LQ: QVGA (320 × 240), HQ: VGA (640 × 480) 
 Кут ІЧ підсвічування: 70° 
 Кут зору камери: 75° 
 Додаткове підсвічування: IR LED, автоматичне вимірювання освітленості 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C, макс. вологість 75% 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1 та EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022, EN 50581 
 Ступінь захисту корпусу: IP 65 
 Розміри: 155 × 75 × 55 мм 

Адресний пасивний ІЧ сповіщувач руху з камерою 

Сповіщувач призначений для виявлення руху людини всередині приміщень та візуального 
підтвердження тривоги. Виявивши рух людини коли система на охороні, камера робить кольорові 
фотознімки. Кожний знімок робиться з подвійною роздільною здатністю: перший з низькою (LQ:  
320 × 240 пікселів), а другий з високою (HQ: 640 × 480 пікселів). 

Камера має спалах для зйомки у темряві. Зображення зберігаються у внутрішній пам‘яті (Micro 
SD карта на платі) сповіщувача, а потім вони відправляються в контрольну панель (низької 
роздільної здатності). Можна переглядати знімки програмами F-Link та J-Link (В пам‘яті подій 
натисніть на подію Новий знімок). Знімки відображаються у LQ (низької роздільної здатності), 
якщо натиснути Деталі можна побачити знімок у HQ (високій роздільній здатності). З контрольної 
панелі вони можуть відправлятися на зовнішній накопичувач, на ПЦС та користувачам. 

Сповіщувач може зробити знімок і по команді, якщо це потрібно (наприклад, для підтвердження 
пожежної тривоги). Також це можливо за допомогою реакції виходу PG або на запит, надісланий 
від Веб-Сервісу MyJABLOTRON. Сповіщувач може відправити знімки передтривоги. Якщо цей 
параметр увімкнений, сповіщувач відправляє фотознімки з розділу, що на охороні, коли тривога 
ще не була активована (наприклад, під час затримки на вхід). 

Можна вибрати один з двох рівнів імунітету ІЧ. Стандартний рівень об‘єднує базовий рівень 
імунітету з швидкою реакцією. Підвищений рівень забезпечує більш високий імунітет, але реакція 
сповіщувача буде повільнішою. 

 

 

 
 

JA-120PC 
JA-120PC 90 

 
 

 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Кут/дальність виявлення для JA-120PC: 55° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Кут/дальність виявлення для JA-120PC 90: 90° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Карта пам’яті: Micro SD 
 Ємність карти: від 1 GB до 2 TB 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN-50131-1 
 Розміри: 110 × 60 × 55 мм 



 12

Адресні сповіщувачі для охорони периметру 

Адресний акустичний сповіщувач розбиття скла 
Адресний акустичний сповіщувач розбиття скла JA-110B виявляє розбиття скляних вікон. 
Використовує подвійну технологію виявлення (тиск повітря та аналіз звука). Чутливість 
регулюється. Сповіщувач комунікує з контрольною панеллю та живиться по шині. Опція функції 
пам’яті тривог дозволяє легко локалізувати місце тривоги. Він є адресним і займає одну позицію в 
охоронній системі. Індикація SMART MEMORY (SMI) забезпечує візуальне підтвердження 
світлодіодом спрацювання детектора. SMI очищується за допомогою клавіатури. 

 

 

 
 

JA-110B 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Дальність виявлення: 9 м 
 Мінімальні розміри скла: 0,6 × 0,6 м 
 Ініціалізація: макс. 60 сек. 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-7-1 
 Розміри: 100 × 40 × 22 мм 

Адресний модуль для магніто-контактних датчиків – 2 входи 

JA-110M забезпечує підключення магнітних датчиків відкриття дверей і має 2 незалежних 
програмованих входи: NC, NO або з кінцевим опором. Час спрацьовування фільтрується (0,5 с, 1 
с, 2 с або 5 с). Комунікує з контрольною панеллю та живиться по шині. Опція функції пам’яті 
тривог дозволяє легко локалізувати місце тривоги. Він є адресним і займає дві позиції в системі. 
Індикація SMART MEMORY (SMI) забезпечує візуальне підтвердження світлодіодом 
спрацювання детектора. SMI очищується з клавіатури. 

 

 
 

JA-110M 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 3 мА 
 Довжина проводу з’єднання між модулем і магніто-контактами: до 3 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6 
 Розміри: 100 × 40 × 22 мм 

Адресний магніто-контактний сповіщувач 

Пристрій виявляє відкриття дверей або вікна. Комунікує з контрольною панеллю по шині. 
Він захищений від саботажу і передає сигнал тривоги тампера у разі відкриття корпусу. 
Сповіщувач активується, коли постійний магніт віддаляється від датчика. Магніт можна 
розташовувати з обох боків пристрою. Сповіщувач займає одну позицію в охоронній системі. 

 

 

    
JA-111M 

JA-111MB 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1 
 Розміри датчика: 55 × 26 × 16 мм 
 Розміри магніту: 55 × 16 × 16 мм 

Адресний сповіщувач удару або нахилу 

Адресний сповіщувач JA-111SH має два режими роботи. Режим виявлення поштовхів (вібрації) 
дверей, вікон, легких перегородок і т.д.; може виявляти спробу пролому із застосуванням сили. 
Режим виявлення нахилу може виявляти небажані маніпуляції з цінним об‘єктом, до якого 
детектор міцно прикріплений (наприклад, сейфи, витвори мистецтва, тощо). Детектор 
використовує напівпровідниковий тривісний акселерометр з цифровим виходом. Цифрова 
обробка сигналу забезпечує високий рівень захисту від помилкових тривог. Сповіщувач займає 
одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-111SH 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 55 × 27 × 16 мм 
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Адресний модуль для підключення магніто-контактів 

Модуль JA-118M має 8 входів, призначених спеціально для підключення магнітних датчиків. 
Реакцію кожного входу можна незалежно запрограмувати як: збалансований опором, НЗ або НР, 
спеціальний вхід (для ролети), що активується повторенням імпульсів. Довжина лінії не більше 
100 м для одного шлейфу. Модуль можна встановити в універсальну коробку JA-190PL. Він є 
адресним і займає 8 позицій. 

 

 

 
 

JA-118M 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 25 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 50 × 38 × 14 мм 

 

Адресні сповіщувачі контролю навколишнього середовища 
 

Адресний комбінований сповіщувач диму та тепла 

JA-110ST виявляє пожежу в житлових або комерційних приміщеннях. Має комбінації: дим і тепло, 
дим або тепло, тільки дим, тільки тепло. Відображає пам‘ять тривог світлодіодом. 
Індикація SMART MEMORY (SMI) надає візуальне підтвердження світлодіодом спрацювання 
детектора. SMI очищується з клавіатури. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-110ST 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Виявлення пожежі: оптичне та теплове 
 Чутливість виявлення диму: 0,11/0,13 дБ/м згідно EN 54-7 
 Температура тривоги: +60 …+70 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+80 °C 
 Визначення температури: клас А2 EN 54-5 
 Розміри: Ø126 × 50 мм 

Адресний комбінований сповіщувач диму та тепла 

JA-111ST виявляє пожежу в житлових або комерційних приміщеннях. Має комбінації: дим і 
тепло, дим або тепло, тільки дим, тільки тепло. Відображає пам'ять тривог світлодіодом. 
Індикація SMART MEMORY (SMI) надає візуальне та акустичне спрацювання детектора. SMI 
очищується з клавіатури. З батареями може працювати як автономний сповіщувач. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі.  

 

 

 
 

JA-111ST 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) / 3,5 мА (150мА при тривозі) 
 Запасне живлення (опціонально): 3 лужні батареї AA 1,5 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Виявлення диму: оптичне та теплове 
 Чутливість виявлення диму: 0,11/0,13 дБ/м згідно EN14604, EN54-7 
 Температура тривоги: +60 …+65 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+65 °C 
 Виявлення температури: клас A1 згідно з EN54-5 
 Розміри: Ø126 × 50 мм 

Адресний датчик температури 

JA-111TH це датчик для вимірювання поточної температури в приміщенні. Дані вимірів 
передаються через контрольну панель до Веб-Сервісу MyJABLOTRON. Веб-Сервіс може 
відправляти звіти користувачам електронною поштою або SMS та керувати програмованим 
виходом PG, коли виміряне значення стає вище або нижче визначених температур. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-111TH 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 3 мА 
 Точність вимірювання температури: ± 0,5 °C 
 Роздільна здатність вимірювання температури: 0,125 °C 
 Діапазон робочих температур: -20 …+70 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 55 × 26 × 16 мм 
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Адресний термостат для приміщень 

Призначений для вимірювання та регулювання температури в приміщенні. Термостат розширює 
область використання системи JABLOTRON 100 в сфері домашньої автоматики. 
Для керування опаленням використовуються програмовані виходи контрольної панелі. 
У системі можна встановити до 4 термостатів для регулювання до 4 незалежних контурів. 
Термостат є адресним компонентом системи JABLOTRON 100, та займає одну позицію в 
системі. Основні функції термостату: 
 Повна інтеграція в сервіс MyJABLOTRON – інформація про поточний стан і віддалене 

управління термостатом; 
 Автоматичне переключення на економну температуру при постановці приміщень на охорону; 
 Режим тижневого планування; 
 Можливість переключення до ручного режиму настройки температури; 
 Можливість відключення, якщо в будинку потрібно підтримувати тільки мінімальну 

температуру; 
 Блокування опалення, якщо відкрито вікно; 
 Повідомлення в разі перегріву або замерзання; 
 Легке управління за допомогою дискового регулятору; 
 Графік зміни температури в часі та ін.. 
 

 

 

 
 

JA-110TP 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 1 мА 
 Точність вимірювання температури: ± 0,1 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+70 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 66 × 90 × 22 мм 

Багатофункціональний електронний термометр 

Призначений для вимірювання одного або двох значень температури з подальшим замиканням 
або розмиканням контактів реле. Термометр має попереджувальну (світлову і звукову) 
індикацію.  
 

Використовується в якості захисного термометра, бістабільного або диференціального 
термостата. Датчики і джерело живлення в комплект не входять. 
 

Для термометра TM-201A використовуються температурні датчики CP-201T (два у комплекті) 
або CP-201T-NW (один у комплекті). Як джерела живлення 12 В, можуть використовуватися 
блоки живлення LT-089.06 або DE06-12. 

 

 

 

 
 

TM-201A 
 Живлення: 11 …17 В DC 
 Споживання у режимі очікування/максимальне: 20 мА / 50 мА 
 Діапазон вимірювань температури: -40 …+125 °C 
 Тип датчика температури NTC 10 кΩ, В25 / 100 = 3455 К 
 Вихід OUT перемикаючий контакт, макс 1A / 250В, резистивне навантаження 6A, клас 

захисту II. 
 Акустична / оптична індикація: сирена / LED 
 Рекомендований датчик температури: Jablotron CP-201T (NTC 10 кΩ, B25 / 100 = 3455 K) 
 Точність датчика: ± 1% при 25 °C, ± 2 °C в діапазоні: -25 …+105 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Ступінь захисту корпусу: IP41 (відповідно до EN 60529) 
 Також відповідає: EN 60730-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 50581 

Адресний сповіщувач затоплення 

Сповіщувач виявляє затоплення об’єму (льох, ванна і т.д.) водою. Ця інформація передається на 
контрольну панель по шині. Коли електроди занурені, детектор посилає сигнал активації. Коли 
затоплення електродів припиняється, посилається сигнал відновлення. Можливе налаштування 
інверсної реакції. 
 
Сповіщувач не має тампера і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-110F 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Детектор: реагує на занурення електродів у воду 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Розміри: 53 × 20 × 5 мм 
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Аксесуари для сповіщувачів 

Адресний інтерфейсний модуль для підключення проводових датчиків 

Модуль JA-111H TRB призначений для підключення любого проводовго датчика (що має 
контактний або імпульсний вихід) до системи JABLOTRON 100 і забезпечує йому живлення. Його 
можна встановити прямо у датчик. 
Один вхід модуля має фіксовану реакцію «Саботаж», другий вихід передає тривогу, а третій вхід 
використовується для передачі будь-якої несправності підключеного пристрою, або для передачі 
спеціального сигналу «Мasking» (для датчиків з функцією «AntiМasking»). 
Модуль можна використати і для підключення датчика руху ролет СТ-01. 
Модуль може також керувати програмованими виходами PG. 
Дозволяє встановити мінімальний час для активації тривоги (0,1 с - 300 с). 
Модуль має статусну або імпульсну активацію. 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-111H TRB 

 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА + споживання підключеного пристрою. 
 Макс. струм споживання підключеного пристрою: 50 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-33 (ACE типу B) 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 16 × 30 × 12 мм 

Адресний модуль на 4 входи і 4 виходи 
Адресний модуль має: чотири проводові входи з налаштуванням балансу, чотири гальванічно 
ізольованих виходи сигналу PG та допоміжне джерело живлення, захищене електронним 
запобіжником. 
Для входів можна окремо встановити тип балансування та значення резисторів. Виходи мають 
гальванічну розв'язку (кожна пара має спільну клему C). 
Він добре підходить для реконструкції проводових охоронних систем з використанням її існуючих 
детекторів. Часто використовується і для керування кількома пристроями через PG виходи. 
Модуль в системі займає чотири позиції і має передній і задній тампери. 

 

 

 

JA-114HN 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9…15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 25 мА + споживання підключеного пристрою 
 Максимальний струм виходу +U (електронний запобіжник): 200 мА 
 Максимальний струм / напруга комутації кожним виходом: 500 мА / 38 В 
 Макс. виміряний опір на вході: 20 кΩ 
 Макс. довжина кабелю до входів: 100 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2, ACE типу B згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 77 × 40 × 31 мм 

Адресний модуль на 16 входів 

Адресний модуль JA-116H надає можливість для живлення і підключення до 16-ти проводових 
сповіщувачів з контактними виходами у систему JABLOTRON 100. Реакція кожного входу може 
бути незалежно запрограмована як з одним опором, або з двома опорами балансування, або як 
НЗ чи НР вхід. Для збалансованих входів можна вибрати один спільний номінал опорів. 
Підтримуються опори 1k; 2k2; 4k7; 5k6 і 10k. Модуль можна встановити безпосередньо в 
контрольну панель або іншу монтажну коробку, захищену тамперним контактом. 
Він є адресним і займає 16 позицій в системі. 

 

 

 
JA-116H 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 25 мА 
 Максимальне споживання підключених пристроїв: 4 × 100 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 66 × 102 × 20 мм 
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Адресний модуль для підключення CO детектора Ei208W/DW 
 
Цей модуль призначений для безпосереднього встановлення в автономний детектор СО Ei208W 
або Ei208DW. Він дозволяє підключати вищевказані СО детектори через шину до системи 
JABLOTRON 100. Модуль також містить силіконову прокладку під детектор Ei208W (DW) для 
запобігання небажаного повітряного потоку з монтажних отворів. 
 
JA-110G-CO є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-110G-CO 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 У комплекті з вищевказаними СО детекторами відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 49 × 20 × 14 мм 

Тест-спрей для детекторів CO 
Призначений для перевірки працездатності детекторів СО: EI208W та EI208DW. Постачається в 
комплекті з насадками, які запобігають небажаному розпорошенню випробувального аерозолю 
за межі простору детектора. 
 
Ємність дозволяє провести до 50 тестів. 
 

Склад комплекту: 

 

 

 
SOLO C3 

 Спрей тестування на CO 
 Ізолююча насадка: 5 
 Інструкція по застосуванню 

Шарнірний кронштейн для ІЧ датчиків ряду JA-1x1P  

 

 
 

JA-191PL 
 

 
Використовується для монтажу PIR датчиків руху JA-1x1P на стелі або стіні, якщо потрібен 
нестандартний спосіб монтажу. 
 
Кронштейн є сертифікованим аксесуаром датчиків ряду JA-1x1P і має тамперний контакт, який 
підключається до роз'єму у датчику. 

Коробка і рамки для монтажу ІЧ датчиків ряду JA-1x1P у стіну 
 
JA-193PL призначена для монтажу датчиків руху JA-1x1P у гіпсокартонні або цегляні стіни. 
Датчик завдяки цьому способу монтажу частково втоплений в стіні. 
 
Рамки доступні в двох кольорах: білий та сірий. 
 

 

 

 
 

JA-193PL 
  Монтажні розміри рамки S (JA-111P): 70 × 96 мм 

 Монтажні розміри рамки М (JA-151P): 70 × 136 мм 
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Сирени 

Адресна внутрішня сирена 

Адресна внутрішня сирена JA-110A призначена для звукової сигналізації: при тривозі, затримці 
на вхід і вихід, активації виходів PG охоронної системи. Сирена має кнопку з програмованими 
реакціями. Вбудована функція підтвердження тривоги. Сирена комунікує з контрольною панеллю 
та живиться по шині. 
Вона є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
 

JA-110A 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування/під час тривоги: 5 мА / 30 мА 
 П‘єзоелектрична сирена: 85 дБ/м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4 
 Розміри: 80 × 80 × 30 мм 

Адресна вулична сирена 

Адресна вулична сирена JA-111A з резервним живленням призначена для звукової сигналізації 
при тривозі та при активації або деактивації виходу PG. Має вбудований спиртовий рівень для 
точного і легкого встановлення під час монтажу. 
Вона є адресною і займає одну позицію в системі. 
Сирена складається з блоку електроніки JA-111A-BASE-RB та кришки JA-1X1A-C-xx різних 
кольорів та матеріалів (пластик, метал…, 6 варіантів), яка замовляється окремо. 

 

 

 
JA-111A 

 
 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Споживання при заряджанні акумулятору: 50 мА 
 Резервний акумулятор: NiCd блок 4,8 В, 1800 мАг 
 Строк експлуатації акумулятора: 3 роки 
 П'єзоелектричний сирена: 110 дБ/м 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4 
 Ступінь захисту корпусу: IP44 
 Розміри: 300 × 200 × 70 мм 

 
Модулі виходів PG та індикації 

Силовий модуль PG виходу з підключенням до шини 

Силовий модуль PG виходу JA-110N має один вихід реле (8 А), що перемикається у режими 
НР або НЗ. Відповідний номер розділу або PG виходу програмується DIP-перемикачами. Модуль 
комунікує з контрольною панеллю та живиться від шини. Може бути встановлений у монтажну 
коробку JA-190PL. 
Він не є адресним і не займає позиції у системі. 

 

 

 
 

JA-110N 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у виключеному / включеному стані: 5 / 45 мА 
 Максимальне навантаження виходу реле: макс. 16 A / 250 В 
 Реактивне навантаження: макс. 8 A / 250 В 
 Мінімальний комутований струм: 100 мА при 12 В DC або 0,5 Вт 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 

Адресний силовий модуль PG виходу з кріпленням на DIN-рейку 

Силовий модуль PG виходу JA-110N-DIN монтується на DIN-рейку. Має потужний релейний 
перемикач, що копіює стан конкретного PG виходу. Призначений для комутації живлення 
пристроїв від побутової мережі (до 230 В/16А). Модуль комунікує з системою та живиться від 
шини. Реєструється в системі і займає одну позицію. 

 

 

 
JA-110N-DIN 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування / реле включено: 5 мА / 45 мА 
 Навантаження контактів реле: макс. 16 А / 250 В (індуктивне макс. 8 А / 250 В) 
 Мінімальна комутована потужність: 0,5 Вт DC 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 18 × 90 × 64 мм 
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Релейний модуль PG виходу з підключенням до шини 

Релейний модуль PG виходу JA-111N має один вихід реле, що перемикається у режими 
НР або НЗ. Відповідний номер розділу або PG виходу програмується DIP-перемикачами. Модуль 
комунікує з контрольною панеллю та живиться від шини. Може бути встановлений в монтажну 
коробку JA-190PL. 
Він не є адресним і не займає позиції у системі. 

 

 

 

 
JA-111N 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у виключеному / включеному стані: 5 / 25 мА 
 Максимальне навантаження виходу реле: 2 A (50 В DC або 60 В AC) 
 Мінімальний комутований струм: 10 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 

Восьмиканальний модуль PG виходів з підключенням до шини 

Восьмиканальний модуль виходів має виходи для контролю стану до 8 розділів системи, 
сигналізує IW/EW тривоги в 8 розділах або стан до 8 PG виходів. Може бути встановлений в 
монтажну коробку JA-190PL. Його виходи ізольовані від шини. Налаштовується за допомогою 
DIP-перемикачів. 
Модуль не є адресним і не займає позиції в системі. 

 

 

 

 
JA-118N  Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 

 Налаштування: DIP-перемикачами 
 Виходи: видають напругу +U (12 В) 
 Струм навантаження виходу: 100 мА 

Адресний модуль для управління електричним замком 

Призначений для живлення і керування електрозамками. Має акумулятори, які забезпечують 
початковий імпульс струму для відкриття електрозамка. Він зручний для місць, де важко 
встановити джерело живлення електрозамка. Модуль реагує на PG вихід системи, або може 
бути активований кнопкою, підключеною до входу IN (його можна заблокувати постановкою 
розділу). 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 
 

 

 

 
JA-120N 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Резервний акумулятор: 3 × 1,2В NiMh Eneloop AA HR-3UTGA, 1900 мАг 
 Споживання у режимі очікування: 10 мА / 60 мА (без / з зарядкою акумулятора) 
 Навантаження виходу DOOR імпульс (1 сек.): 600 мА, постійно 300 мА 
 Діапазон робочих температур (для NiMh Eneloop) : 0 …+40 °C 
 Діапазон робочих температур (для NiCd) : -20 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 90 × 90 × 35 мм 

Індикатор активації розділу/виходу PG з підключенням до шини 

JA-110I відображає червоним світлодіодом постановку розділу або активацію PG виходу (1 - 32). 
Він підключається до контрольної панелі по шині. 
Модуль не є адресним і не займає позиції в системі. 

 

 

 
JA-110I 

 Струм споживання при включеному світлодіоді: 5 мА 
 Струм споживання при виключеному світлодіоді: 2 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 

Універсальний світлодіодний RGB індикатор 

 
JA-111I – універсальний багатоколірний світлодіод (червоний, зелений, синій і жовтий). 
 

 

 

 
JA-111I 

 Живлення: 12 В (9 …15 В) 
 Струм споживання при включеному світлодіоді: макс. 4 мА 
 Струм споживання при виключеному світлодіоді: 0 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
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Аксесуари 

Додатковий блок живлення шини в системі JA-100 
Призначений для посилення струму шини, збільшення довжини лінії і гальванічної розв'язки 
шини. Виріб постачається у вигляді електронного модуля з блоком живлення JA-83PWR. 
Рекомендуємо встановлення в пластиковий корпус PLV-CP-L. Виріб є адресним компонентом 
системи 100 JABLOTRON і займає одну позицію в системі. Особливості блоку живлення: 

 Вихідний струм: макс. 2 А; 
 2 незалежних термінали шини - кожен забезпечує довжину до 500 м; 
 Гальванічна розв'язка вихідних терміналів; 
 Послідовно може бути підключено до 3 підсилювачів; 
 Батарея резервного живлення ємністю до 18 Аг. 

 

 

 
JA-120Z  Мережеве живлення (джерело живлення 83PWR) 90 …250 В 

 Споживана потужність 50 ВА 
Вхідна частина 
 Живлення від шини контрольної панелі 12 В (9 ...15 В) 
Споживання струму 
 Номінальний струм для розрахунку резерву 10 мА 
Вихідна частина  
 Вихідна напруга живлення 13,7 В DC 
 Максимальний загальний струм навантаження 2 А  
 Гальванічна ізоляція (випробувальна напруга 4 кВ) 
Загальні дані 
 Акумуляторна батарея 12В 7 …18 Аг  
 Тип батареї: свинцево-гелевого типу 
 Розміри електронного блоку: 102 × 66 × 14 мм 
 Розміри блоку живлення: 170 × 80 × 65 мм 
 Розміри PLV-CP-L пластикового корпусу: 357 × 297 × 105 мм 

пластиковий корпус PLV-CP-L не входить в комплект! 
 Рівень безпеки: клас II, у приміщенні 
- діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
- вологість навколишнього середовища: 75% відносної вологості без конденсації 
- відповідно до: EN 50131-1, EN 50131-6 
 Також відповідає: EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022 

Модуль-ізолятор короткого замикання шини 
JA-110T ізолятор шини призначений для розділення та захисту незахищених частин шини 
(короткого замикання або саботажу). Може бути встановлений в монтажну коробку JA-190PL. Він 
не є адресним і не займає позиції у системі. 

 

 
JA-110T 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА 
 Максимальне навантаження на клеми: 250 мА 
 Межа відключення струму: 300 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 

Модуль з клемами для розгалуження шини 

 
JA-110Z-B призначений для підключення ліній шини в системі JABLOTRON 100. Його можна 
встановити у монтажну коробку JA-190PL. 

 

 
JA-110Z-B 

 Максимальна напруга змінного струму: 42 В 
 Максимальна напруга постійного струму: 60 В 
 Максимальний струм: 2 А 

Модуль з клемами для розгалуження шини 

 
JA-110Z-C призначений для підключення ліній шини в системі JABLOTRON 100. Його можна 
встановити у монтажну коробку JA-190PL. 

 

 
JA-110Z-C 

 Максимальна напруга змінного струму: 42 В 
 Максимальна напруга постійного струму: 60 В 
 Максимальний струм: 2 А 
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Адресний модуль з клемами для розгалуження шини 
JA-110Z призначений для розгалуження системної шини JABLOTRON 100. Захищений від 
саботажу парою тамперних контактів. Постачається в монтажній коробці JA-190PL. Модуль є 
адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-110Z 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 5 мА + підключені компоненти 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3 

Універсальна монтажна коробка 

 
JA-190PL це монтажна коробка для різних модулів системи JABLOTRON 100. 

 

 
JA-190PL 

 Максимальна напруга: до 250 В 
 Матеріал: ABS 
 Ступінь захисту корпусу: IP 40 
 Розміри: 90 × 90 мм 

Монтажна коробка 

 
JA-192PL - це монтажна коробка для різних компонентів системи JABLOTRON 100. Її можна 
встановлювати зовні приміщень. 

 

 
JA-192PL-A 

 Ступінь захисту корпусу: IP65 
 Розміри внутрішні: 62 × 38 × 20 мм, зовнішні: 70 × 62 × 35 мм 

Багатоцільова монтажна коробка 

Монтажна коробка JA-194PL призначена для встановлення різних компонентів системи 
JABLOTRON 100, має передній і задній тампери.  
Можна використовувати для розміщення таких модулів та компонентів: 
JA-121T, JA-118M, JA-114HN, JA-116H, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N, 
JA-150R та ін. 

 

 
JA-194PL 

 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Розміри: 182 × 132 × 45 мм 

Монтажний кабель для системи JABLOTRON 100 

Монтажний кабель призначений для зручного монтажу шини в системі JABLOTRON 100. 
Кольори дротів ідентичні кольорам терміналів шини. 
 
Він упакований у коробку та має чорні мітки через кожний метр. 

 CC-01 (300 м у коробці): 2 × Ø 0,8 мм 
2 × Ø 0,5 мм 

 CC-02 (300 м у коробці): 4 × Ø 0,5 мм 

 CC-03 (250 м у коробці): 2 × Ø 0,8 мм 
6 × Ø 0,5 мм 

 

 
CC-01, CC-02, 
CC-03, CC-11  CC-11 (200 м у коробці): 

2 × Ø 0,8 мм 
2 × Ø 0,5 мм 
Клас вогнестійкості B2CA-s1, d0, a1 

Принтер етикеток  
Принтер для друку етикеток для сегментів модулів доступу (клавіатур) на місці інсталяції. 
Етикетки можна надрукувати з програми F-Link версії 1.2.0 або вище, з внутрішніх налаштувань 
модулів доступу (для цієї функції, необхідно встановити драйвери принтера). 
 
Принтер також можна використати для друку етикеток за допомогою програми P-Touch Editor 
Lite, яка є безпосередньо в принтері без необхідності установки драйверів. 

 

 
PT-P700 

 Живлення: адаптер змінного струму AD-E001 EU (в комплекті) або 6 лужних батарей типу 
АА, 1,5 В (не входять в комплект) 

 USB порт: USB mini B (в комплекті) 
 Касета із стрічкою для друку етикеток сегментів: 12 мм / 8 м (в комплекті) 
 Касета із стрічкою для іншого друку: 24 мм / 3 м (в комплекті) 
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БЕЗПРОВІДНІ КОМПОНЕНТИ 
Адресний радіомодуль для безпровідних компонентів 

Адресний радіомодуль JA-110R призначений для підключення безпровідних пристроїв до 
охоронної системи JABLOTRON 100. 
Для забезпечення найкращого радіопокриття на об’єкті в системі можна використовувати до 3-х 
модулів JA-110R. Модуль комунікує з системою та живиться від шини. Його можна встановити в 
корпус контрольної панелі. 
 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-110R 

 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 25 мА 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 150 × 40 × 23 мм 

Адресний радіомодуль для безпровідних компонентів серії «Oasis»  
Призначений для радіозв'язку системи JABLOTRON 100 і безпровідних пристроїв з 
одностороннім зв'язком системи JA-80. Дозволяє модернізувати безпровідну систему «Oasis» із 
збереженням деяких її оригінальних пристроїв, шляхом заміни системою JABLOTRON 100. 
Радіомодуль JA-110R 80 можна комбінувати у системі з модулями JA-11xR, які комунікують з 
компонентами Jablotron 100. Він є адресним і займає одну позицію в системі. 
 

Пристрої підтримувані модулем JA-110R 80: 
Датчики JA-8x 
Контролери (брелоки) RC-8x 
 

Пристрої що не підтримуються: 
Клавіатури JA-8xF 
PIR датчики з камерою JA-84P 
Ретранслятор JA-80Z 
Сирени JA-80x 
Термостати TP-xx 
Модулі виходів AC-8x та UC-82 
Контрольні панелі JA-8xK 

 

 

 
JA-110R 80 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9 …15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 25 мА 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації згідно ERC REC 70-03 
 Розміри: 150 × 40 × 23 мм 

Адресний радіомодуль для безпровідних компонентів JA-100 

Адресний радіомодуль JA-111R призначений для підключення безпровідних пристроїв до 
охоронної системи JABLOTRON 100. Для забезпечення найкращого радіопокриття на об’єкті в 
системі можна використовувати до 3-х модулів JA-111R. Модуль комунікує з системою та 
живиться від шини. 
Блок електроніки розташований в передній частині корпусу і має висувну клемну колодку для 
зручності підключення кабелю. У задній частині, є заглушені отвори для кабелів. 
Модуль комунікує з контрольною панеллю по шині і живиться від неї. Модуль призначений для 
установки поза корпусом контрольної панелі і використовується в якості другого або третього у 
системі. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-111R 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: від шини контрольної панелі 12 В (9…15 В) 
 Споживання у режимі очікування: 35 мА 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації згідно ERC REC 70-03 
 Розміри: 43 × 160 × 23 мм  
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Ретранслятор сигналів для безпровідних пристроїв 
Призначений для збільшення відстані і підвищення надійності передачі радіозв'язку на великих 
об’єктах. Повторює сигнал всіх пристроїв з одностороннім зв’язком в системі JABLOTRON 100.  
Також підтримує неадресні модулі PG виходів, односпрямовані брелоки, а також брелоки 
JA-15xJ MS. 
Виріб є адресним компонентом системи JABLOTRON 100, та займає одну позицію в системі. 
 
Властивості: 

 Дозволяє вибирати периферійні пристрої, сигнал яких слід ретранслювати; 
 Живиться безпосередньо від мережі, а також від резервної батареї (не входить у 

комплект); 
 Підтримує підключення зовнішньої антени AN-868. 

 
Підтримувані периферійні пристрої: 

 Детектори серії JA-15x 
 Детектори серії JA-18x 
 Брелоки JA-152J MS, JA-154J MS, JA-162J, JA-164J 
 PG модулі JA-150N, JA-151N 
 

 

 

 
JA-150R 

 Живлення: 110 …230 В AC / 50 …60 Гц, пристрій з класом захисту I. 
 Внутрішнє споживання енергії, звичайне/макс.: 0,5 Вт / 1 Вт (при 230 В AC) 
 Резервна батарея: NiCd 4,8В (BAT-4V8-N900) 900 мАг 
 Термін служби батареї: 4 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв'язку: 300 м (відкритий простір) 
 Антена: внутрішня, з можливістю підключення зовнішньої антени типу AN-868 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 тип B згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації згідно ERC REC 70-03 
 Розміри: 132 × 182 × 45 мм 
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Безпровідні модулі доступу 

Безпровідний модуль доступу з RFID 

JA-152E це безпровідний RFID модуль доступу призначений для керування системою за 
допомогою сегментів JA-192E. Модуль має один сегмент, але при необхідності можна доповнити 
до 20 сегментів. Функція «Смарт Радіо Пробудження» (SRW) забезпечує його автоматичну 
активацію під час затримки на вхід у приміщення, що в охороні. Живиться JA-152E від лужних 
батарей. 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-152E 

 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 200 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 
 Розміри: 76 × 102 × 33 мм 

Безпровідний модуль доступу з RFID та клавіатурою 

JA-153E це безпровідний модуль доступу з клавіатурою та RFID зчитувачем, призначений для 
керування системою за допомогою сегментів JA-192E. Модуль має один сегмент, але при 
необхідності можна доповнити до 20 сегментів. Функція «Смарт Радіо Пробудження» (SRW) 
забезпечує його автоматичну активацію під час затримки на вхід у приміщення, що в охороні. 
Живиться JA-153E від лужних батарей. 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-153E 

 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 200 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 
 Розміри: 98 × 102 × 33 мм 

Безпровідний модуль доступу з дисплеєм, клавіатурою та RFID 

JA-154E це безпровідний модуль доступу з РК-дисплеєм, клавіатурою і RFID зчитувачем, 
призначений для керування системою за допомогою сегментів JA-192E. Модуль має один 
сегмент, але при необхідності можна доповнити до 20 сегментів. Функція «Смарт Радіо 
Пробудження» (SRW) забезпечує його автоматичну активацію під час затримки на вхід у 
приміщення, що в охороні. Живиться JA-153E від лужних батарей. 
Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-154E 

 Живлення: 4 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 200 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 
 Розміри: 151 × 102 × 33 мм 

Сегмент управління для модулів доступу 

JA-192E це сегмент управління для модулів доступу JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E,  
JA-153E та JA-154E. 
Сегмент дозволяє користувачеві легко керувати функціями охоронної системи: 
– як загальний сегмент; 
– управління розділом (ПОСТАНОВКА, ЧАСТКОВА ПОСТАНОВКА, ЗНЯТТЯ з охорони); 
– управління виходом PG (PG ВКЛ та PG ВИКЛ); 
– викликати події (паніка, медична тривога та ін.); 
– індикація стану та ін.. 

 

 

 
JA-192E 

 Живлення: від модулю доступу 
 Споживання у режимі очікування: 0,5 мА 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Розміри: 15 ×102 × 33 мм 
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Мережевий адаптер 12 В/0,5 А 

Адаптер живлення призначений для живлення пристроїв Jablotron, таких як безпровідні 
клавіатури, UC приймачі і т.д. Він має гнучкий кабель довжиною 1,1 м. 
Компактні розміри корпусу дозволяють встановлювати його в стандартну електромонтажну 
коробку. 

 

 
DE06-12 

 Живлення: 100 …240 В AC / 50 Гц 
 Напруга на виході: 12 В (±2%) DC 
 Вихідний струм: 500 мА (макс. 1000 мА не більше 5 хв.) 
 Захист від короткого замикання та перегріву: так 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2, 3-3, 6-1, 6-3, EN 5502 
 Розміри: 50 × 48 × 25 мм 

 
Безпровідні сповіщувачі 

 

Безпровідні ІЧ сповіщувачі руху та комбіновані сповіщувачі 

Безпровідний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-150P це пасивний ІЧ сповіщувач руху призначений для захисту приміщень. Він виявляє рух 
людини в приміщенні. Характеристики виявлення можна оптимізувати використанням 
альтернативних лінз JS-7904 «КОРИДОР», JS-7910 «ЗАХИСТ ВІД РУХУ ТВАРИН» або JS-7902 
«ШТОРА». Можна вибрати один з двох рівнів імунітету. Він налаштований у режим роботи 
Smartwatch для підтвердження сигналів тривоги, що продовжує термін служби батарей. Також 
доступний інший режим роботи детектора – з інтервалом 1 хвилина неактивності. 
JA-150P є адресним компонентом і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150P 

 

 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Висота встановлення: 2,5 м від підлоги 
 Кут/дальність виявлення: 110° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 
 Розміри: 97 × 60 × 52 мм 

Безпровідний пасивний ІЧ сповіщувач руху з фотокамерою 

Сповіщувач призначений для виявлення руху людини всередині приміщень та візуального 
підтвердження тривоги. Виявивши рух людини коли система на охороні, камера робить кольорові 
фотознімки. Кожний знімок робиться з подвійною роздільною здатністю: перший з низькою  
(LQ: 320 × 240 пікселів), а другий з високою (HQ: 640 × 480 пікселів). 
Камера має спалах для зйомки у темряві. Зображення зберігаються у внутрішній пам‘яті (Micro 
SD карта на платі) сповіщувача, а потім вони відправляються в контрольну панель (низької 
роздільної здатності). Можна переглядати знімки програмами F-Link та J-Link (В пам‘яті подій 
натисніть на подію Новий знімок). Знімки відображаються у LQ (низької роздільної здатності), 
якщо натиснути Деталі можна побачити знімок у HQ (високій роздільній здатності). З контрольної 
панелі вони можуть відправлятися на зовнішній накопичувач, на ПЦС та користувачам. 
Сповіщувач може зробити знімок і по команді, якщо це потрібно (наприклад, для підтвердження 
пожежної тривоги). Також це можливо за допомогою реакції виходу PG або на запит, надісланий 
від Веб-Сервісу MyJABLOTRON. Сповіщувач може відправити знімки передтривоги. Якщо цей 
параметр увімкнений, сповіщувач відправляє фотознімки з розділу, що на охороні, коли тривога 
ще не була активована (наприклад, під час затримки на вхід). 
Можна вибрати один з двох рівнів імунітету ІЧ. Стандартний рівень об‘єднує базовий рівень 
імунітету з швидкою реакцією. Підвищений рівень забезпечує більш високий імунітет, але реакція 
сповіщувача буде повільнішою. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

      

 

 
 

JA-160PC 
JA-160PC 90 

 
 

 

 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки (1 активація, що дає 1 серію знімків в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Кут/дальність виявлення для JA-120PC: 55° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Кут/дальність виявлення для JA-120PC 90: 90° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Карта пам’яті: Micro SD 
 Ємність карти: від1 GB до 2 TB 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN-50131-2-2 
 Розміри: 110 × 60 × 55 мм 
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Безпровідний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-151P-WW (варіант з білою лінзою) це адресний сповіщувач руху з новим стильним дизайном. 
Він призначений для виявлення руху людини у приміщенні. Його характеристика покриття  
90° / 12 м. Має на вибір два рівні стійкості до хибних тривог. Детектор має імпульсну реакцію 
(повідомляє тільки свою активацію). 
Можна вибрати один з двох рівнів імунітету. Він налаштований у режим роботи Smartwatch для 
підтвердження сигналів тривоги, що продовжує термін служби батарей. Також доступний інший 
режим роботи детектора – з інтервалом 1 хвилина неактивності. 
Для монтажу на стіну або на стелю додатково можна придбати кронштейн JA-191PL (має 
тампер), а при утопленому монтажі у стіну можна використати коробку JA-193PL з різними 
кольоровими накладками. Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-151P-WW 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність зв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Висота встановлення: 2,5 м над підлогою 
 Кут /дальність виявлення: 90° / 12 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 62 × 130 × 38 мм 

Безпровідний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-151P-WG (варіант з сірою лінзою) це адресний сповіщувач руху з новим стильним дизайном. 
Він призначений для виявлення руху людини у приміщенні. Його характеристика покриття  
90° / 12 м. Має на вибір два рівні стійкості до помилкових тривог. 
Одним з основних факторів, що впливають на стійкість детектора до помилкових тривог є його 
імунітет до білого світла. Без активації тривоги детектор повинен витримувати освітлення білим 
світлом інтенсивності до 7000 Lux. Для досягнення високої стійкості до помилкових тривог у 
датчик встановлено додатковий фільтр і лінза сірого кольору. Це призводить до фільтрації 
небажаних довжин хвиль світлового спектру. 
Можна вибрати один з двох рівнів імунітету. Він налаштований у режим роботи Smartwatch для 
підтвердження сигналів тривоги, що продовжує термін служби батарей. Також доступний інший 
режим роботи детектора – з інтервалом 1 хвилина неактивності. 
Сповіщувач має імпульсну реакцію (повідомляє тільки свою активацію). Для монтажу на стіну або 
на стелю додатково можна придбати кронштейн JA-191PL (має тампер), а при утопленому 
монтажі у стіну можна використати коробку JA-193PL з різними кольоровими накладками. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-151P-WG 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність зв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Висота встановлення: 2,5 м над підлогою 
 Кут/дальність виявлення: 90° / 12 м 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 62 × 130 × 38 мм 

Безпровідний комбінований сповіщувач руху та розбиття скла 

Сповіщувач JA-180PB призначений для виявлення руху людини всередині приміщень і розбиття 
скла. Він містить два незалежних детектори (займає дві позиції в охоронній системі). Для 
виявлення руху людини використовується датчик PIR. Розбиття скла виявляється датчиком 
звуку GBS. Виявлення засноване на двокомпонентній технології (зміна тиску повітря, що 
супроводжуються характерним звуком розбиття скла). Чутливість регулюється потенціометром. 
JA-180PB є адресним і займає дві позиції в системі. 

 

 

 
JA-180PB 

 Живлення: PIR – 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В; GBS – 1 літієва батарея типу ½ AA, 3,6 В 
 Термін служби батарей: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Датчик руху, кут/дальність виявлення: 110°/12 м (зі стандартною лінзою) 
 Датчик розбиття, дальність виявлення: 9 м (скляна поверхня мін. 0,6 × 0,6 м) 
 Змінні лінзи: коридор, штора, рух тварин 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3 
 Розміри: 110 × 60 × 55 мм 
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Безпровідний мініатюрний стельовий пасивний ІЧ сповіщувач руху 

JA-185P це малогабаритний безпровідний сповіщувач руху для захисту невеликих приміщень 
або салону автомобіля. Можливий монтаж на стіну або стелю. Використовує цифрову обробку 
сигналу для запобігання хибних тривог. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-185P 

 Живлення: 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 100 м (відкритий простір) 
 Кут/дальність виявлення: 360° / 5 м 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 
 Розміри: 46 × 88 × 27 мм 

Безпровідний двохзонний пасивний ІЧ сповіщувач руху 

Призначений для виявлення руху людини у приміщені. Детектор має дві зони виявлення, кожна з 
яких охоплює кут 120° на відстані до 12 метрів. Уявна лінія розділу між двома зонами 
визначається висотою установки детектора. Виявлення руху в двох зонах детекції дає високу 
стійкість від хибних спрацювань при русі тварин у приміщенні. Рекомендована висота установки 
120 см від підлоги. 
 
Він є адресним і займає одну позицію в охоронній системі. 

 

 
JA-186P 

 Живлення: 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Кут/дальність виявлення: 120° / 12 м 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 60 × 180 × 55 мм 

Безпровідний комбінований пасивний ІЧ та МХ сповіщувач руху 

Сповіщувач JA-180W призначений для виявлення руху людей в приміщені. Завдяки комбінації ІЧ 
та мікрохвильової детекції руху має високу стійкість до помилкових тривог. Сповіщувач працює 
як стандартний ІЧ сповіщувач і, як тільки виявляє рух в зоні охорони, то активізує мікрохвильовий 
детектор, який підтверджує, попередню ІЧ активацію. Тривога відправляється на контрольну 
панель системи тільки після підтвердження руху МХ детектором. МХ активується тільки коли ІЧ 
датчик виявив рух. Характеристики ІЧ детектування можна оптимізувати за допомогою змінних 
лінз.  
Сповіщувач JA-180W є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-180W 

 Живлення: 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Кут/дальність виявлення: 120° / 12 м (зі стандартною лінзою) 
 Змінні лінзи: коридор, штора, рух тварин 
 Дальність МХ виявлення/частота МХ: 0,5 …20 м/9,35 ГГц 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 
 Розміри: 60 × 110 × 55 мм 

 

Безпровідні вуличні сповіщувачі 

Безпровідний активний 2-х променевий інфрачервоний бар’єр 

JA-150IR призначений для захисту периметру шляхом виявлення перетину інфрачервоних 
променів, між ІЧ передавачем і приймачем. Окрім сигналу перетину променів на контрольну 
панель передаються також сигнали саботажу та результати регулярного самоконтролю. 
Бар’єр займає дві позиції в системі. 

 

 
JA-150IR 

 Живлення: 4 літієві батареї типу 3V6-R20, 3,6 В, 13 Аг 
 Термін служби батарей: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Висота встановлення: 0,7 …1 м 
 Відстань між передавачем та приймачем: макс. 60 м 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 
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Безпровідний активний 4-х променевий інфрачервоний бар'єр 

JA-151IR призначений для захисту периметру шляхом виявлення перетину 4-х інфрачервоних 
променів, між ІЧ передавачем і приймачем. Це забезпечує високу стійкість бар'єру до хибних 
спрацювань, викликаних рухом дрібних тварин, падаючого листя і т.д. ІК бар'єр можна 
використовувати для зовнішнього встановлення, і він буде працездатний навіть при 
несприятливих кліматичних умовах, таких як дощ чи снігопад. 
Окрім сигналу перетину променів на контрольну панель передаються також сигнали саботажу та 
результати регулярного самоконтролю. 
Він займає дві позиції в системі. 

 

 
JA-151IR 

 Живлення: 8 літієвих батарей типу 3V6-R20, 3,6 В, 13 Аг 
 Термін служби батарей: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Відстань між передавачем та приймачем: макс. 100 м 
 Висота встановлення: 0,7 …1 м 
 Визначення швидкості руху: налаштовується 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN50131-1: клас IV, вуличні 

Безпровідний вуличний двозонний пасивний ІЧ сповіщувач руху – штора 

JA-157P призначений для виявлення руху людей поза будівлею. Це двохзонний вуличний 
сповіщувач з шириною кута зони виявлення 5°, зручний для охорони вузьких місць таких як 
балкони, тераси та ін. Має три тамперні контакти (передній у приймача та передній і задній у 
передавача), які відразу ж виявляють відкривання кришки детектора або відрив його з місця 
встановлення. 
У детектора можна також активувати функцію анти-маскування. Також сповіщувач передає 
результати регулярного самоконтролю. 
JA-157P є адресним і займає одну позицію в охоронній системі. 

 

 
JA-157P 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR 123A, 3 В, 1500 мА 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Дальність/кут виявлення: 2 або 5 м / 5° 
 Висота встановлення: 0,8 …1,2 м 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 

Безпровідний вуличний пасивний ІЧ сповіщувач 

JA-158P забезпечує стабільне і точне виявлення руху у вуличних умовах. Він базується на основі 
двохзонного детектора руху виробництва компанії OPTEX. Зону виявлення можна встановити від 
1,4 до 12 м з кутом охоплення 85°. Сповіщувач JA-158P повністю безпровідний і сумісний з 
системою JABLOTRON 100. 
Він є адресним і займає одну позицію в охоронній системі. 

 

 

 
JA-158P 

 Живлення: 2(3) літієві батареї типу CR123A, 3 В 
 Термін служби батарей: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Дальність/кут виявлення: 12 м / 85°, 94 сегменти 
 Виявлення швидкості руху: 0,3 …1,5 м/сек. 
 Висота встановлення: 2,5 …3 м 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 

Безпровідний вуличний пасивний ІЧ сповіщувач 

Безпровідний пасивний ІЧ сповіщувач JA-159P призначений для виявлення руху у вуличних 
умовах. Це двозонний детектор фірми OPTEX, доповнений передавачем, сумісним з системою 
JABLOTRON 100. Оптична частина детектора має два ІЧ датчики. Двозонне виявлення 
забезпечує високу стійкість до хибних спрацювань, викликаних рухом дрібних тварин, падаючого 
листя і т.д. Сповіщувач має функцію антимаскування - захист від блокування поля зору 
детекторів. Має два тампери (спереду і позаду), які відразу повідомлять про відкриття корпусу 
сповіщувача або спроби його видалення з місця монтажу. 
Сповіщувач проводить регулярне самотестування і повідомляє про свій стан системі. 
JA-159P є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-159P 

 Живлення: 2 літієві батареї типу CR123A, 3В, 1500 мАг 
 Термін служби батарей: 3 роки (режим 120 сек.) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Дальність/кут виявлення: 12 м / 90° 
 Висота встановлення: 0,8 …1,2 м 
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C 
 Розміри: 186 ×71.3 ×105,5 мм 
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Безпровідні сповіщувачі для охорони периметру 

Безпровідний сповіщувач розбиття скла 

Призначений для виявлення розбиття вікон в житлових і комерційних приміщеннях. 
Сповіщувач використовує аналіз варіацій тиску повітря в поєднанні з характерним звуком 
розбиття скла з цифровою обробкою сигналу для запобігання хибних спрацювань. 
 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-180B 

 Живлення: 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 100 м (відкритий простір) 
 Дальність виявлення: 9 м (скляна поверхня мін. 0,6 × 0,6 м) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 
 Розміри: 30 × 110 × 27 мм 

Безпровідний мініатюрний сповіщувач розбиття скла 

Малогабаритний сповіщувач розбиття скла призначений для виявлення розбиття вікон в 
житлових і комерційних приміщеннях. 
Сповіщувач використовує аналіз варіацій тиску повітря в поєднанні з характерним звуком 
розбиття скла з цифровою обробкою сигналу для запобігання хибних спрацювань. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі.  

 

 
JA-185B 

 Живлення: 1 літієва батарея типу AA, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 100 м (відкритий простір) 
 Дальність виявлення: 9 м (скляна поверхня мін. 0,6 × 0,6 м) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-7-1, EN 50131-5-3 
 Розміри: 88 × 46 × 22 мм 

Безпровідний магніто-контактний сповіщувач 

JA-151M призначений для виявлення відкривання вікна чи дверей (JA-151MB має корпус 
коричневого кольору). Він захищений від саботажу і передає сигнал тривоги тампера у разі 
відкриття корпусу. Сповіщувач активується, коли постійний магніт віддаляється від датчика. 
Магніт можна розташовувати з обох боків пристрою. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

    
JA-151M 

JA-151MB 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR2032, 3 В, 220 мАг 
 Термін служби батареї: 2 роки (макс. 100 активацій в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 
 Розміри датчика: 26 × 55 × 16 мм 
 Розміри магніту: 16 × 55 × 16 мм 

Безпровідний магніто-контактний сповіщувач 

Сповіщувач JA-150M (JA-150MB має корпус коричневого кольору) призначений для виявлення 
відкривання вікна чи дверей. Має два типи реакції на відкривання: статусну або імпульсну. Він 
також має дві вхідні клеми IN1 та IN2, до яких можна під’єднати альтернативні провідні магніто-
контакти, сповіщувач затоплення LD-81 або датчик руху ролет CT-01. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150M 

JA-150MB 

 Живлення: 1 лужна батарейка типу АА, 1,5 В 
 Термін служби батарейки: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6 
 Розміри: 109 × 24 × 22 мм 
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Безпровідний магніто-контактний сповіщувач 

Сповіщувач JA-183M (JA-183MB має корпус коричневого кольору) призначений для виявлення 
відкривання вікна чи дверей. Має два типи реакції на відкривання: статусну або імпульсну. 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

   
JA-183M 

JA-183MB 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR-123A, 3 В, 1,5 Аг 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 
 Розміри датчика: 75 × 31 × 23 мм 
 Розміри магніту типу A: 56 × 16 × 15 мм, типу B: Ø10 × 4 мм 

Безпровідний магніто-контактний сповіщувач для прихованого монтажу 

JA-182M призначений для виявлення відкриття вікна чи дверей. «Прихований» магнітний датчик 
встановлюється в пластикові або дерев’яні рами. 
Сповіщувач підходить для встановлення у рами вікон (дверей) більшості виробників. Деякі типи 
фурнітури вже готові для його встановлення. 
 
Сповіщувач є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-182M 

 Живлення: 2 літієві батареї типу CR2354, 3 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 200 м (відкритий простір) 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 
 Розміри: 25 × 192 × 9 мм 

Безпровідний замок ручки з магнітним детектором 

Безпровідний модуль для PG виходів інтегрований в механічний замок, який може 
використовуватися для блокування ручки дверей або вікна. Вбудований магнітний датчик 
дозволяє контролювати стан закриття вікна або двері. Замок має додаткову функцію 
автоматичного зняття блокування в разі пожежної тривоги або витоку газу. 
Магнітний датчик модуля тільки надає інформацію про стан вікна чи двері; він не виявляє 
вторгнення в будинок (не є сертифікованим електронним датчиком безпеки). 
Перед встановленням модуля, необхідно перевірити його придатність для монтажу до конкретної 
віконної рами або ручки. 
Для правильної роботи ручки замка необхідно забезпечити повний її поворот в закрите 
положення. Неможливо заблокувати ручку вікна чи двері в положенні мікровентиляції або повної 
вентиляції. Модуль є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-152NM 

 Сумісний з: F-Link 1.4.0 і вище 
 Живлення: 2 лужні батарейки типу AA, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки (1 блокування/розблокування в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації ERC REC 70-03 
 Розміри: 229 × 34 × 18 мм 

Безпровідний сповіщувач удару або нахилу 

Сповіщувач JA-182SH має два режими роботи. Режим виявлення поштовхів (вібрації) дверей, 
вікон, легких перегородок і т.д.; може виявляти спробу пролому із застосуванням сили. Режим 
виявлення нахилу може виявляти небажані маніпуляції з цінним об‘єктом, до якого детектор 
міцно прикріплений (наприклад, сейфи, витвори мистецтва, тощо). Детектор використовує 
напівпровідниковий тривісний акселерометр з цифровим виходом. Цифрова обробка сигналу 
забезпечує високий рівень захисту від помилкових тривог. 
Сповіщувач займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-182SH 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR-123A, 3 В 
 Термін служби батареї: 2 роки (макс. 20 активацій в день) 
 Виявлення нахилу: 10° …45° (залежно від налаштувань) 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-5-3 
 Розміри: 31 × 75 × 26 мм 
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Безпровідні сповіщувачі для контролю навколишнього середовища 

Безпровідний датчик температури 

JA-151TH це безпровідний датчик для вимірювання поточної температури в приміщенні. Дані 
вимірів передаються через контрольну панель до Веб-Сервісу MyJABLOTRON. Веб-Сервіс може 
відправляти звіти користувачам електронною поштою або SMS та керувати програмованим 
виходом PG, коли виміряне значення стає вище або нижче визначених температур. 
 

Сповіщувач займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-151TH 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 3 роки (при +20 °C) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Точність вимірювання температури: ± 0,5 °C 
 Роздільна здатність вимірювання температури: 0,125 °C 
 Діапазон робочих температур: -20 …+70 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 55 × 26 × 16 мм 

Безпровідний термостат 

Призначений для вимірювання та регулювання температури в приміщенні. Термостат розширює 
область використання системи JABLOTRON 100 в сфері домашньої автоматики. Для керування 
опаленням використовуються програмовані виходи контрольної панелі. У системі можна 
встановити до 4 термостатів для регулювання до 4 незалежних контурів. Особливості: 
 Повна інтеграція в сервіс MyJABLOTRON – інформація про поточний стан і віддалене 

управління термостатом; 
 Автоматичне переключення на економну температуру при постановці приміщень на охорону 
 Режим тижневого планування; 
 Можливість переключення до ручного режиму настройки температури; 
 Можливість відключення, якщо в будинку потрібно підтримувати тільки мінімальну 

температуру; 
 Блокування опалення, якщо відкрито вікно; 
 Повідомлення в разі перегріву або замерзання; 
 Легке управління за допомогою дискового регулятору; 
 Графік зміни температури в часі. 
 

Термостат займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150TP 

 Живлення: 2 лужні батарейки типу АА, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 2 роки  
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Точність вимірювання температури: ± 0,1 °C 
 Висота встановлення: 1,5 м від підлоги 
 Діапазон робочих температур: -10 …+70 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 66 × 90 × 22 мм 

Безпровідний комбінований сповіщувач диму та температури 

JA-150ST виявляє пожежу в житлових або комерційних приміщеннях. Має комбінації: дим і тепло, 
дим або тепло, тільки дим, тільки тепло. Відображає пам‘ять тривог світлодіодом. 
Індикація SMART MEMORY (SMI) надає візуальне підтвердження світлодіодом спрацювання 
детектора. 
 

Сповіщувач займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150ST 

 Живлення: 3 лужні батарейки типу АА, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Виявлення пожежі: оптичне та теплове 
 Чутливість виявлення диму: 0,11/0,13 дБ/м згідно EN 54-7 
 Температура тривоги: +60 …+70 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+80 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Визначення температури: клас А2 EN 54-5 
 Також відповідає: EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: Ø126 × 50 мм 
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Безпровідний комбінований сповіщувач диму та температури 

JA-151ST виявляє пожежу в житлових або комерційних приміщеннях. Має комбінації: дим і тепло, 
дим або тепло, тільки дим, тільки тепло. Відображає пам'ять тривог світлодіодом. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. Індикація SMART MEMORY (SMI) надає 
візуальне та акустичне спрацювання детектора. SMI очищується з клавіатури. Може працювати 
як автономний сповіщувач. 
Сповіщувач займає одну позицію в системі. 

 
 
 

 

 
JA-151ST 

 Живлення: 3 лужні батарейки типу АА, 1,5 В 
 Термін служби батарейок: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Виявлення пожежі: оптичне та теплове 
 Чутливість виявлення диму: 0.11/0.13 дБ/м згідно EN14604, EN54-7 
 Температура тривоги: -60 …+65 °C 
 Діапазон робочих температур: -10 …+65 °C 
 Виявлення температури: клас A1 згідно з EN54-5 
 Розміри: Ø126 × 50 мм 

Безпровідний сповіщувач витоку газу 

Сповіщувач витоку газу JA-180G активується горючими газами або випарами (метан, пропан, 
бутан, ацетилен, та ін.). При активації детектор ініціює тривогу витоку газу і звучить його 
вбудована сирена. Вихід його реле можна використати, наприклад, для закриття подачі газу 
відповідним електричним відсікаючим клапаном. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-180G 

 Живлення: 230 В, 50 Гц, 2 Вт 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 200 м (відкритий простір) 
 Спосіб виявлення газу: каталітичний, гаряча платинова нитка 
 Чутливість: 10 або 20 % НМВ 
 Релейний вихід: сухий перемикаючий контакт макс. 5 А / 230 В 50 Гц 
 Акустична потужність вбудованої сирени: 94 дБ/0,3 м 
 Також відповідає: EN 61779-1-4, ETSI EN 300 220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022 
 Розміри: 100 × 73 × 39 мм 

Автономний сповіщувач детекції газу СО (чадного газу) 

Використовується для детекції газу СО (чадного газу) і попередження про небезпечну 
концентрацію для здоров’я людини. Детектор призначено для застосування всередині 
приміщень. Небезпечну концентрацію газу СО детектор сигналізує акустично та візуально, а 
EI208DW також відображає значення концентрації на вбудованому дисплеї. 
 
Сповіщувач живиться від вбудованої літієвої батареї, яка розрахована на весь період 
працездатності детектора. 

 

 
EI208W 

 
EI208DW 

 Живлення: інтегрована літієва батарея, що не замінюється 
 Строк служби батареї: на весь час працездатності детектора 
 Строк роботи детектора: 7 років (гранична дата використання вказана на детекторі) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Вологість: від 15% до 95% (без конденсації) 
 Також відповідає: EN 50291-1, EN 50291-2, EN 50270 
 Розміри: 120 × 105 × 40 мм 

Безпровідний модуль для підключення сповіщувача детекції газу СО Ei208W(DW) 

Цей модуль призначений для монтажу безпосередньо в автономний детектор газу CO Ei208W 
або Ei208DW, що забезпечує їх безпровідний зв'язок з системою JABLOTRON 100. 
Модуль займає одну позицію в системі 

 

 

 
JA-150G-CO 

 Живлення: від батареї EI208W (DW) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність зв'язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-3: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581 
 Розміри: 109 × 24 × 22 мм 
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Безпровідний лічильник імпульсів 
Лічильник встановлюється на DIN-рейку і призначений для обрахунку імпульсів. Його можна 
використати, наприклад, для обліку показників витрат електроенергії (розрізняє два тарифи), 
газу, води, тощо, які доступні для користувачів у Веб-Сервісі MyJABLOTRON. 
JA-150EM-DIN живиться безпосередньо від мережі і має гальванічну розв'язку до 4 кВ. Він також 
має незалежний вхід, який можна використати, наприклад, для контролю відкриття 
електророзподільної скрині. 
Він є адресним і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150EM-DIN 

 Живлення: 230В / 50 Гц, пристрій класу захисту II 
 Внутрішня потужність споживання: 0,1 Вт 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Вхід IN:  низьковольтний, гальванічно розв'язаний від мережі, 
   робоча напруга 5 В 
   макс. зовнішня імпульсна напруга 30 В DC 
   макс. довжина проводу з'єднання 3 м. 
 Вхід PU: низьковольтний, гальванічно розв'язаний від мережі  
   робоча напруга 5 В 
   макс. зовнішня імпульсна напруга 30 В DC 
   макс. довжина проводу з'єднання 3 м. 
   сумісний з імпульсним виходом SO електролічильників класу B  
   відповідно до EN 62053-31 
 Вхід TA: вхід для підключення проводу управління навантаженням, макс. 230 В AC  
 Діапазон робочих температур: -20 …+60 °C (вуличні) 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4 ed.2, EN 55022 та EN 60950-1 
 Ступінь захисту корпусу: IP40 згідно EN 60529 
 Розміри: 68 × 96 × 18 мм, 1 DIN модуль 

 
Безпровідні сирени 

Безпровідна внутрішня сирена 
Безпровідна внутрішня сирена JA-150A призначена для звукової сигналізації: при тривозі, 
затримці на вхід і вихід, активації виходів PG охоронної системи. Сирена має кнопку з 
програмованими реакціями. Вбудована функція підтвердження тривоги. 
Вона є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-150A 

 Живлення: 230 В, 50 Гц 
 Резервний акумулятор: 3,6 В NiCd до 170 мАг (для 24 годин) 
 Час заряджання: до 72 годин, 10 мА 
 Споживання у режимі очікування: макс. 0,3 Вт при 230 В, 50 Гц 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3 
 Розміри: 90 × 90 × 34 мм 

Безпровідна внутрішня розеточна сирена 
Сирена JA-162A призначена для подачі сигналу тривоги в будівлі. Також її можна використати 
для подачі інших звукових сигналів, таких як активація PG виходів, затримка на вхід / вихід або в 
якості дверного дзвінка. Натиснувши на кнопку сирени можна вимкнути тривогу або викликати 
тривогу Паніка (опційна функція). Сирена має резервний акумулятор на випадок аварії 
мережевого живлення, та має акселерометр для виявлення її вимикання з мережі. 
Вона є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

JA-162A 

 Живлення: 230 В / 50 Гц, 1 W, клас захисту II 
 Акумулятор/строк служби: 3.6 В; 170 мАг / 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 100 м (відкритий простір) 
 Звуковий тис сирени: 90 дБ/м 
 Мелодії для індикації PG: 8 (на вибір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3 
 Ступінь захисту корпусу: IP40 відповідно до EN 60529 
 Розміри: 90 × 64 × 80 мм 
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Безпровідна вулична сирена  
Безпровідна вулична сирена JA-151А RB з резервним живленням призначена для звукової 
сигналізації при тривозі та при активації або деактивації виходу PG. Має вбудований спиртовий 
рівень для точного і легкого встановлення під час монтажу. 
Сирена складається з блоку електроніки JA-151A-BASE-RB та кришки JA-1X1A-C-xx 
різних кольорів та матеріалів (пластик, метал…, 6 варіантів), яка замовляється окремо. 
Вона є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-151A RB 

   

 Живлення: адаптер постійного струму 12 В (в комплекті) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Антена: внутрішня (можна підключити зовнішню антену AN-868) 
 Резервний акумулятор: 4,8 В NiCd до 1800 мАг, строк служби 3 роки 
 П'єзоелектричний сирена: 110 дБ/м (з зарядженою батареєю) 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Ступінь захисту корпусу: IP44 
 Розміри: 300 × 200 × 70 мм (з кришкою) 

Безпровідна вулична сирена з живленням від батареї 
Безпровідна вулична сирена JA-163A RB призначена для звукової сигналізації при тривозі та при 
активації або деактивації виходу PG. Має вбудований спиртовий рівень для точного і легкого 
встановлення під час монтажу. 
Сирена живиться від літієвої батареї, без повної необхідності будь-якого зовнішнього джерела 
живлення. Вона складається з блоку електроніки JA-163A-BASE-RB, літієвої батареї BAT-100A і 
верхньої кришки серії JA-1X1A-C-хх. Кришки мають декілька варіантів кольорів та матеріалів. 
Компоненти виробу JA-163A RB (база, верхня кришка і батарея) поставляються окремо. 
 
Сирена є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-163A RB 

 

   

 Живлення: 1(2) літієві батареї типу BAT-100A, 3,6 В, 13 Аг 
 Термін служби батарей: 5 років 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Антена: внутрішня (можна підключити зовнішню антену AN-868) 
 П'єзоелектричний сирена: 110 дБ/м (з зарядженою батареєю) 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Ступінь захисту корпусу: IP44 
 Розміри: 200 × 300 × 70 мм (з кришкою) 

Безпровідна вулична сирена з живленням від батареї 
Безпровідна вулична сирена JA-180A призначена для звукової сигналізації при тривозі.  
Сирена живиться від літієвої батареї, без повної необхідності будь-якого зовнішнього джерела 
живлення. 
Батарея не входить у комплект і замовляється окремо під кодом BAT-80A SAFT. 
 
Сирена є адресною і займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-180A 

 Живлення: 1 літієва батарея типу BAT-80A SAFT (не входить у комплект) 
 Термін служби батареї: 3 роки (50 сек. зв'язок, блимання викл.) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -25 …+60 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3 
 Ступінь захисту корпусу: IP34D 
 Розміри: 200 × 158 × 75 мм 
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Дистанційне керування 

Двокнопковий брелок дистанційного керування 
Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.).  
Його можна зареєструвати у безпровідне реле AC-160x для управління згідно обраного режиму. 
Брелок має оптичну і акустичну індикацією підтвердження натискання кнопок.  
Його можна зареєструвати у кілька систем або багатофункціональних реле.  
Контролює стан своєї батареї та індикує її розряд. 
Звук кнопок можна відключити. Є функція блокування кнопок. 
 
Брелок займає одну позицію в системі. 
 

 

 

JA-162J  Живлення: 1 літієва батарея типу CR 2032, 3 В  
 Термін служби батареї: 2 роки (10 активацій в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 63 × 36 × 15 мм 

Чотирикнопковий брелок дистанційного керування 
Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.).  
Його можна зареєструвати у безпровідне реле AC-160x для управління згідно обраного режиму. 
Брелок має оптичну і акустичну індикацією підтвердження натискання кнопок.  
Його можна зареєструвати у кілька систем або багатофункціональних реле.  
Контролює стан своєї батареї та індикує її розряд. 
Звук кнопок можна відключити. Є функція блокування кнопок. 
 
Брелок займає одну позицію в системі. 
 

 

 
JA-164J 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR 2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 2 роки (10 активацій в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 77 × 36 × 15 мм 

Двонаправлений двокнопковий брелок дистанційного керування 
Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.). Одна пара кнопок 
може одночасно контролювати декілька розділів. 
Його можна зареєструвати у безпровідне реле AC-160x для управління згідно обраного режиму. 
Брелок має оптичну та акустичну індикацію виконання дії.  
Його можна зареєструвати у кілька систем або багатофункціональних реле.  
Контролює стан своєї батареї та індикує її розряд. 
Звук кнопок можна відключити. Є функція блокування кнопок. 
 
Брелок займає одну позицію в системі. 
 

 

 

 
JA-152J MS 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR 2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 2 роки (10 активацій в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2, ACE тип B згідно EN 50131-1, EN 50131-3, T031 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 63 × 36 × 15 мм 
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Двонаправлений чотирикнопковий брелок дистанційного керування 

Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.). Одна пара кнопок 
може одночасно контролювати декілька розділів. 
Брелок можна зареєструвати у безпровідне реле AC-160x для управління згідно обраного 
режиму. 
Він має оптичну та акустичну індикацію виконання дії. Брелок можна зареєструвати у кілька 
систем або багатофункціональних реле. Контролює стан своєї батареї та індикує її розряд. 
Звук кнопок можна відключити. Є функція блокування кнопок. 
Брелок займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-154J MS 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR 2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 2 роки (10 активацій в день) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Рівень безпеки: 2, ACE тип B згідно EN 50131-1, EN 50131-3, T031 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
 Розміри: 77 × 36 × 15 мм 

Брелок дистанційного керування 

Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.). 
Його можна зареєструвати у кілька систем. 
Одночасне натискання двох кнопок активує тривогу Паніка. Є функція блокування кнопок. 
Брелок займає одну позицію в системі. 

 
 

 
JA-182J 

 Живлення: 1 літієва батарея CR2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Також відповідає: ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1 
 Розміри: 62 × 28 × 13 мм 

Брелок дистанційного керування 

Призначений для дистанційного керування системою JABLOTRON 100 (постановка/зняття 
розділу, увімкнення/вимкнення PG виходу, активація тривоги паніки та ін.). Користувач може 
незалежно керувати різними пристроями, наприклад, охоронна система і гаражні ворота або 
часткова постановка системи в охорону. 
Його можна зареєструвати у кілька систем. Одночасне натискання двох кнопок активує тривогу 
Паніка. Є функція блокування кнопок. Брелок займає одну/дві позиції в системі. 

 
 

    
JA-186JK 

JA-186JW 

 Живлення: 1 лужна батарея типу L1016, 6 В 
 Термін служби батареї: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 30 м (відкритий простір) 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1 
 Розміри: 52 × 18 × 12 мм 

Безпровідна кнопка паніки / керування 

JA-188J призначена для подачі сигналу тривоги або керування PG виходами. Має дві кнопки і 
LED-індикатор сигналу, що може відображати натискання кнопки при активації або включення / 
виключення виходу PG (червоний / зелений). Також має функцію затримки активації тривожного 
сигналу (активацію можна скасувати повторним натисканням). Затримка сигналу відображається 
миготінням червоного світлодіода. Кнопка займає одну позицію в системі. 

 

 
JA-188J 

 Живлення: 1 літієва батарея типу ½ АА, 3,6 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 300 м (відкритий простір) 
 Рівень безпеки: 2 згідно з EN 50131-1, EN 50131-5-3 
 Розміри: 80 × 80 × 29 мм 

Модуль дистанційне керування для автомобіля 

Цей модуль призначений для встановлення в автомобіль для керування пристроями (напр., 
гаражні ворота, шлагбаум, та ін.). Він живиться від бортової мережі автомобіля. Також може 
передати тривогу Паніка від автомобіля в домашню систему безпеки. 

 

 
JA-185J 

 Живлення: 12 …24 В ± 30 % DC 
 Споживання: 20 мА (тільки під час активації) 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 50 м (відкритий простір) 
 Розміри: 84 × 53 × 25 мм 
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Безпровідна кнопка дверного дзвінка 
JA-189J працює в основному як кнопка дверного дзвінка. Але її можна зареєструвати в 
контрольну панель як приховану кнопку паніки або для керування PG виходами. 
Кнопка займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-189J 

 Живлення: 1 лужна батарея типу L1016, 6 В 
 Термін служби батареї: 2 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 50 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -25 …+50 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950 
 Ступінь захисту корпусу: IP 41 
 Розміри: 80 × 28 × 15 мм 

Безпровідна наручна кнопка 

Кнопка паніки JA-187J може дистанційно активувати тривогу або керувати різними пристроями. 
Використовується в основному для особистого виклику допомоги. Кнопку можна носити як 
наручний годинник або на шнурку. Кнопка займає одну позицію в системі. 

 

 

 
JA-187J 

 Живлення: 1 літієва батарея типу CR 2032, 3 В 
 Термін служби батареї: 3 роки 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Дальність радіозв’язку: 50 м (відкритий простір) 
 Діапазон робочих температур: -25 …+50 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас IV, вуличні 
 Ступінь захисту корпусу: IP 44 

RFID карта доступу для JABLOTRON 100 

 
RFID карта доступу для системи JABLOTRON 100. 
 

 

 
JA-190J 

 Стандарт зв’язку: EM 125 кГц  
 Протокол зв’язку: унікальний код Jablotron 

RFID брелок для JABLOTRON 100 

 
RFID брелок для системи JABLOTRON 100. 
 

 

 
JA-192J  Стандарт зв’язку: EM 125 кГц  

 Протокол зв’язку: унікальний код Jablotron 

RFID брелок для JABLOTRON 100 

 
RFID брелок для системи JABLOTRON 100. 
 
JA-194J-BK - із шкіри чорного кольору 
JA-194J-RE - із шкіри червоного кольору 

 

 

 
JA-194J-BK 

JA-194J-RE 
 Стандарт зв’язку: EM 125 кГц  
 Протокол зв’язку: унікальний код Jablotron 

RFID брелок для JABLOTRON 100 

 
RFID брелок для системи JABLOTRON 100 у вигляді жетона чорного кольору з міцного пластику 
та металевої рамки. 

 
 

 
JA-195J 

 Стандарт зв’язку: EM 125 кГц  
 Протокол зв’язку: унікальний код Jablotron 
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RFID зчитувач карт та брелоків для ПК (підключається до USB) 

RFID зчитувач карт та брелоків. Призначений для їх швидкої реєстрації у систему 
JABLOTRON 100 за допомогою програмного забезпечення F-Link. 
 

 

 
JA-190T  USB RFID зчитувач 

Безпровідні модулі релейних виходів 

Безпровідний силовий модуль PG виходу 

Силовий модуль PG виходу JA-150N має один вихід реле, що перемикається у режими 
НР або НЗ. Відповідний номер розділу або PG виходу програмується DIP-перемикачами. Може 
бути встановлений у монтажну коробку JA-190PL. Він не є адресним і не займає позиції у 
системі. 

 

 

 
JA-150N 

 Живлення: 230 В, 50 Гц, 0,5 Вт 
 Навантаження на вихід реле: макс. 16 А / 250 В 
 PG вихід: 3 клеми (C, NO, NC) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 

Безпровідний релейний модуль PG виходу 
Релейний модуль PG виходу JA-151N має один вихід реле, що перемикається у режими 
НР або НЗ. Відповідний номер розділу або PG виходу програмується DIP-перемикачами. Може 
бути встановлений у монтажну коробку JA-190PL. Він не є адресним і не займає позиції у 
системі. 

 

 

 
JA-151N 

 Живлення: 12 …24 В DC 
 Навантаження на вихід реле: макс. 1 А / 30 В DC 
 PG вихід: 3 клеми (C, NO, NC) 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1, EN 50131-3: клас II, у приміщенні 

Безпровідне багатофункціональне реле 

Зареєстроване до контрольної панелі, реле копіює стан обраних PG виходів. Реле можна встановити 
в якості автономного пристрою, що реагує на активацію односпрямованих безпровідних сповіщувачів 
серії JA-15x. При цьому реле перемикається відповідно до обраного режиму для конкретного 
детектора (5 режимів: розширене копіювання, імпульсний, зміна статусу, вимкнути і блокувати). 
Забезпечує гальванічно ізольовану комутацію реле для перемикання силових навантажень. 
В системі займає одну позицію. 

 

 

 
AC-160-C 

 Живлення: 100 …230 В, 50 …60 Гц 
 Власна споживана потужність при 230 В AC (мін / макс): 0,2 Вт / 0,7 Вт 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Максимальна комутована напруга: 250 В, 50-60 Гц. Активне навантаження (cos φ = 1) макс. 

16А, Індуктивне, ємнісне навантаження (cos φ = 0,4) макс. 8 А. Галогенні лампи 1000 Вт. 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C, відносна вологість 75% без конденсації 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації ERC REC 70-03 
 Ступінь захисту корпусу: IP20  
 Розміри  49 × 49 × 26 мм 

Безпровідне багатофункціональне реле для встановлення на DIN рейку 
Зареєстроване до контрольної панелі, реле копіює стан обраних PG виходів. Реле можна встановити 
в якості автономного пристрою, що реагує на активацію односпрямованих безпровідних сповіщувачів 
серії JA-15x. При цьому реле перемикається відповідно до обраного режиму для конкретного 
детектора (5 режимів: розширене копіювання, імпульсний, зміна статусу, вимкнути і блокувати). 
Забезпечує гальванічно ізольовану комутацію реле для перемикання силових навантажень. 
В системі займає одну позицію. 

 

 

 
AC-160-DIN 

 Живлення: 100 …230 В, 50 …60 Гц 
 Власна споживана потужність при 230 В AC (мін / макс): 0,2 Вт / 0,7 Вт 
 Робоча частота: 868 МГц 
 Максимальна комутована напруга: 250 В, 50-60 Гц. Активне навантаження (cos φ = 1) макс. 

16А, Індуктивне, ємнісне навантаження (cos φ = 0,4) макс. 8 А. Галогенні лампи 1000 Вт. 
 Діапазон робочих температур: -10 …+40 °C, відносна вологість 75% без конденсації 
 Навколишнє середовище згідно з EN 50131-1: клас II, у приміщенні 
 Також відповідає: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN55022, EN 60950-1 
 Умови експлуатації ERC REC 70-03 
 Ступінь захисту корпусу: IP20, для передньої панелі (EN 60529): IP40 
 Розміри: 18 × 90 × 65 мм, 1 DIN модуль 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

F-Link 
 

 Програмне забезпечення F-Link призначене для професійного програмування системи 
JABLOTRON 100. Надає можливість покрокової процедури програмування в режимі Майстер-
гіду. Всі необхідні кроки для правильного ПРОГРАМУВАННЯ системи наступні: 
– встановлення базових налаштувань та розміру системи; 
– налаштування розділів; 
– реєстрація пристроїв; 
– реєстрація користувачів; 
– програмування PG виходів; 
– налаштування звітів користувачам; 
– налаштування параметрів системи; 
– програмування календарів; 
– налаштування комунікації. 
 
ПЗ F-Link також дозволяє ОНОВЛЕННЯ FW (прошивки) для пристроїв підключених до шини і 
безпровідних пристроїв з двостороннім зв’язком. 
Для інсталяторів є засоби ДІАГНОСТИКИ. Діагностика надає повну інформацію про стан та 
працездатність системи. Це допомагає інсталятору аналізувати поточну ситуацію, що 
відбувається в системі (наприклад, падіння напруги живлення пристроїв шини, поточний рівень 
заряду батарей в пристроях, рівні радіосигналів та багато іншого). 
Використовуючи ПЗ F-Link інсталятор може переглядати історію всіх подій у системі. Для 
швидкого пошуку є можливість фільтрації подій. 
 
Також є можливість налаштувати передачу даних на чотири ПЦС. 
 
Підключення до контрольної панелі можливе через стандартний кабель USB-B або віддалено 
через Інтернет. 
 

   
 

J-Link 
 

 ПЗ J-Link призначене для адміністратора системи JABLOTRON 100. 
 
J-Link дозволяє: 
 
– переглядати історію подій; 
– керувати кодами користувачів та RFID картами (брелоками); 
– програмувати календар подій; 
– налаштовувати активацію PG виходів; 
– діагностувати систему. 
 
Підключається до контрольної панелі стандартним кабелем USB-B. 
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MyJABLOTRON 

MyJABLOTRON – це унікальний Веб-Сервіс, який надає он-лайн доступ до систем виробництва 
Jablotron через Веб-сторінку, або через додаток для смартфонів з iOS, Android та Windows 
Mobile. Це дозволяє кінцевим користувачам контролювати та віддалено керувати своєю 
системою з будь-якого місця в зручному дружньому середовищі.  
MyJABLOTRON надає можливість: 
– перевіряти поточний стан системи; 
– поставити/зняти з охорони систему або деякі її розділи; 
– керувати програмованими виходами; 
– переглядати історію подій, включаючи фотознімки з датчиків руху з фотокамерою; 
– визначити фактичну температуру та її графік; 
– безкоштовно інформувати користувачів про стан системи (PUSH, SMS, електронна пошта); 
– та багато інших корисних функцій. 

 

 

 

 

 

 

 MyCOMPANY 
MyCOMPANY є частиною Веб-Сервісу MyJABLOTRON, що призначена для інсталяторів. 
MyCOMPANY надає можливість: 
– переглядати поточний технічний стан системи та вносити зміни до її налаштувань; 
– активувати мову системи; 
– ВЕБ-Офісу – швидке створення професійної пропозиції; 
– доступ до завантаження маркетингових та інформаційних матеріалів на відповідній мові, таких 

як: інструкції, презентації, вебінари та нові інноваційні кампанії; 
– завантажувати актуальну версію ПЗ F-Link. 
Програма доступна через смартфони та Веб-браузери. 

  

 

    

 

 

 

 КОНТАКТИ   

 
 Головний офіс Київський офіс 

  м. Ужгород, вул. Станційна, 52 
Тел: (0312) 67-22-58 
Факс: (0312) 67-12-79 
Тех. підтримка: (050) 404-99-92 
E-mail: support@jablotron.com.ua 

м. Київ, вул. Гайдара, 50 
Teл.: (044) 201-14-44 
Тел.: (050) 415-33-31 
Тех. підтримка: (050) 315-10-07 
E-mail: tech@jablotron.com.ua 

  
www.jablotron.com.ua 
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