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přístupová zařízení

AED868 · Flat868 · ActivaGo · Connect
rozhraní a antény 868 MHz

Jako příslušenství k přijímačům řady Motion nabízí JCM antény
a rozhraní pro kompatibilitu své řady 868 MHz s řadou 433 MHz
nebo k převodu frekvence 868 MHz na výstup Bus-LIN,
Wiegand nebo Clock&Data.
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Vysoká spolehlivost a komfort pro uživatele

· Se systémem APS (Approaching System) je možné aktivovat ovladač

i přesto, že se nachází mimo dosah přijímače. Ovladač opakovaně
vysílá signál, zatímco se uživatel přibližuje ke dveřím garáže
a to až do momentu otevření.

Univerzálnost

· Umožňuje násobit body příjmu a zvýšit dosah systému.

· Použijte ovladače 868 MHz od JCM s řadou 433 MHz nebo jakoukoliv

centrálu, která pracuje s protokoly Wiegand nebo Clock & Data.

· Umožňuje identiﬁkovat skupiny systému Free (FreeT a FreeTH).

Vyšší zabezpečení

1 Uživatel aktivuje ovladač mimo
dosah pokrytí.

· Systém plovoucího kódu s vysokým zabezpečením.
Rozsah pokrytí přijímače

Přizpůsobení se instalátoru

· Instalační zařízení si můžete přizpůsobit instalačním kódem.

Jednoduché použití

2 Během 15 vteřin vstoupí do dosahu
pokrytí. Dveře jsou stále zavřené.
Rozsah pokrytí přijímače

· Zjednodušuje práci instalátora a minimalizuje technické zásahy

a práce na zapojení.

3 Přijímač obdrží signál automaticky
bez aktivace ovladače a otevře dveře.
Dveře se otevřou

ActivaGo

Flat868

· Aktivní anténa s přijímačem 868 MHz.
· Komunikace pomocí BUS-LIN a BUS-S.
· Možnost znásobení bodů příjmu a zvýšení
dosahu systému připojením více antén najednou.
· Pracuje jako vyrovnávací paměť, přijímá kódy
a předává je zpět k přijímači připojeným kabelem.
· Může být použit jako rozhraní pro zařízení DCS.
· Napájení: 12 Vdc.
· Spotřeba stand-by / provoz: 14 mA / 36 mA.
· Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2
až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
· Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
· Integrovaná anténa.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

·
·
·
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Connect

AED868

· Rádiové multiprotokolární rozhraní 868 MHz.
· Umožňuje identiﬁkovat skupiny systému Free.
· Komunikace: C4 +, Clock & Data, Wiegand 26
a Wiegand 37.
· Umožňuje využití vysílače 868 MHz
pro jakoukoli centrálu, která pracuje
s protokoly Wiegand nebo Clock & Data.
· Umožňuje konﬁguraci jednoho nebo více kanálů.
· Vstup anti-passback.
· Integrovaná anténa.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

·
·
·
·

1000194

1000656

5000090

Prodloužení anti-vandal antény 868 MHz.
Kompatibilní s radiopřijímači 868 MHz.
Součástí 0,5m koaxiální kabel.
Pro připojení do anténové svorky
přijímačů 868 MHz (mřížka uzemnění).
· Rozměry: 75 × 28 × 8 mm.

5000013

Prodloužení anti-vandal antény 868 MHz.
Kompatibilní s radiopřijímači 868 MHz.
Součástí 3m koaxiální kabel.
Pro připojení do anténové svorky
přijímačů 868 MHz (mřížka uzemnění).
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