
jcm-tech.cz / jcm-tech.sk

jcmtechnologies

buďte o krok napřed...

ov
lá

da
cí

 p
an

el
y 

· k
on

tro
la

 p
řís

tu
pu

 · 
be

zp
eč

no
st

ní
 a

 o
vlá

da
cí

 p
rv

ky

elektronická řešení a kontrola 
přístupu pro brány a dveře

...v technologii a představivosti

  

Tw
in

 D
es

ig
n 

S
tu

di
o,

 s
.r.

o.
 (0

9/
20

18
)

Po
pi

s 
a 

vy
ob

ra
ze

ní
 p

ro
du

kt
ů 

JC
M

 T
ec

hn
ol

og
ie

s 
je

 p
od

 o
ch

ra
no

u 
au

to
rs

ký
ch

 p
rá

v 
A

D
A

V
S

YS
 s

.r.
o.

 J
e 

za
ká

zá
no

 ja
ké

ko
liv

 k
op

ír
ov

án
í o

bs
ah

u 
be

z 
pí

se
m

né
ho

 s
ou

hl
as

u 
A

D
A

V
S

YS
 s

.r.
o.

POBOČKA KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o. 
Žitavská 583/60
460 01  Liberec 11
 
+420 602 225 511
info@adavsys.cz 
jcm-tech.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o. 
Podlesná 4 
841 03  Bratislava - Lamač 
 
+421 944 747 642 
info@faac.sk 
jcm-tech.sk

PRAHA

ADAVSYS s.r.o. 
Jamská 355/16 
198 00  Praha 9 - Kyje
 
+420 602 225 511
info@adavsys.cz 
jcm-tech.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR)

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka 
 
+421 944 747 642
info@faac.sk 
jcm-tech.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI (SR)

jcmtechnologies



buďte o krok napřed  
v technologii a představivosti

Naším posláním je navrhovat, vyrábět a prodávat 
elektronické výrobky a technologicky  

inovativní řešení pro ovládání dveří.

Sídlo společnosti   
Vic, Španělsko
Pobočky 
Obchodní zastoupení
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kontrola přístupu
motion line 868 MHz

přístupová zařízení
jcmtechnologies

Řada MotionLine
868 MHz
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řada motion 868 MHz

výhody a vlastnosti 
Vysoká spolehlivost a pocit většího dosahu pro uživatele 

Rozměry ovladače Go-mini   

Rozměry ovladače MUV

Se systémem APS (Approaching System) je možné aktivovat vysílač i přesto, že se nacházíme mimo dosah přijímače. Vysílač 
bude opakovaně vysílat signál, zatímco se uživatel bude přibližovat ke dveřím své garáže a to až do momentu otevření dveří.

Uživatel aktivuje vysílač 
mimo dosah pokrytí.1 Do 15 vteřin vstoupí do dosahu pokrytí. 

Dveře jsou stále zavřené.2 Přijímač přijme signál automaticky 
bez aktivace vysílače a otevře dveře.3
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Assistant · SoftAssistant
programovací nástroje pro distributory a instalátory

Spravujte a personalizujte si své ovladače pomocí  
programovacích nástrojů 868 MHz.
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Assistant · SoftAssistant
programovací nástroje pro distributory a instalátory

VHODNÉ K PROGRAMOVÁNÍ

Assistant
1000229

· Zařízení pro programování vysílačů, čipů, bezdotykových karet, 
 paměťových karet přijímačů a ústředen pro distributory a instalátory.
·  K provozu je nutný software SoftAssistant.
· Stolní přístroj malých rozměrů.
· Vizuální indikátory výkonnosti a operací.
· Grafi cké zobrazení bezkontaktní programovací plochy pro vysílače, 
 čipy a karty.
· Jediný konektor pro vkládání a správu paměťových karet 
 přijímačů a ústředen.
· Přizpůsobitelné pomocí instalačního kódu a aktualizovatelné 
 prostřednictvím softwaru.
· USB komunikace s počítačem.
· Rozměry: 110 × 85 × 25 mm. 

SoftAssistant
1000639

·  Software v rozhraní Windows pro programování a správu zařízení.
· Úroveň správy je konfi gurovatelná podle potřeb uživatelů. 
 Tři předem defi nované úrovně uživatelů a výběr výhod.
· Podpora Windows 2000, Windows XP a Windows Vista a Windows 7.
· Vícejazyčné.
· Přizpůsobitelná loga pro každého distributora.
· Hlavní funkce správy instalací: čtení událostí, vložení / zrušení vlastního
 kódu na paměťových kartách, vysílačích a přijímačích / ústřednách,
 budování nových zařízení a jejich údržba (rezervace, úpravy, seznamy 
 zařízení, apod.).
· Přidělení PIN zařízení.
· Správa zařízení pomocí stolního programátoru Assistant.
· Upgrade prostřednictvím Internetu.

Assistant · SoftAssistant: programovatelné vysílače, bezkontaktní čipy a karty, přijímače a kontrola vstupu řady Motion.
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GoPro / GoEvo · MUVPro / MUVEvo
programovatelné ovladače

Vysílače Pro nabízí všechny výhody vysílačů JCM navíc s možností  
programování, se kterým je možné získat absolutní kontrolu nad přihlášením  
do přijímače. Funkce jako APS, plovoucí bezpečnostní kód a kontrola řízení  

pomocí PC dodává této skupině vysílačů vysokou hodnotu.
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GoPro / GoEvo · MUVPro / MUVEvo
programovatelné ovladače

GoPro-mini · GoPro-2 · GoPro-4

MUVPro-2 · MUVPro-4

GoEvo-mini · GoEvo-2 · GoEvo-4 · MUVEvo-2 · MUVEvo-4

·  Programovatelné dvou nebo čtyřkanálové ovladače 868 MHz.
· Dosah až 100 m.
· Napájení: 3V baterie typu CR2032.
· Spotřeba: 12 mA.
· Průměrná životnost baterie: 2 roky.
· Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
· Vysoké zabezpečení plovoucím kódem, 19 trilionů kombinací.
· Sériové číslo označené laserem.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Rozměry GoPro-mini: 55 × 30 × 10 mm.
· Rozměry GoPro: 62 × 33 × 11 mm.
· Rozměry MUVPro: 68 × 36 × 14,4 mm.

·  2 nebo 4-kanálové programovatelné ovladače s duální technologií (868 MHz + 13,56 MHz).
·  Ovladač / čip

PŘIJÍMAČE
Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.

PŘIJÍMAČEVYSÍLAČEPROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ

radio 868 MHz - 100 m

GoPro-mini

GoPro-2

GoPro-4

MUVPro-2

MUVPro-4

Assistant

SoftAssistant

Progman

Base

Wave500
Access500

Access1000

Stick

Přizpůsobení instalátorem
·  Instalátor si může přizpůsobit ovladač svým instalačním kódem 
 pomocí programovacího nástroje Assistant.

Pružné a rychlé programování
·  Programování ovladačů probíhá bezdrátově.

Zjednodušené řízení společných instalací
S programovacím nástrojem Assistant budete mít k dispozici:
·  Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané 
 v každém zařízení.

·  Možnost přiřadit rezervační kódy. Můžete tak přidat vysílače, karty 
 a čipy bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
·  Provádět výměny ztracených nebo odcizených vysílačů, karet a čipů,
 přidat nové a funkční bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
·  Přihlášení prostřednictvím PINu, udělení stejného 4-místného kódu 
 přijímači a všem vysílačům / bezdotykovým elementům pro napro-
 gramování v zařízení. Jsou povoleny dva kódy PIN na jeden vysílač.
·  Schopnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
·  Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního
 programování zařízení.

1001436

1002625

1001217 1001176 1001193 1002606 1002614

1002659

1001303 1001358
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GoBio
biometrický ovladač 868 MHz

Biometrický ovladač nabízí nejen maximální 
bezpečnostní úroveň, ale i spolehlivost a pohodlí. 

Do ovladače lze naprogramovat až 10 otisků prstů, 
které umožňují ovládat jakékoli zařízení přejetím prstu po čtečce. 
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GOBio
biometrický ovladač 868 MHz

PŘÍSLUŠENSTVÍGoBio
1001887

·  Programovatelný biometrický ovladač 868 MHz, 4 kanály.
· Dosah až 100 m.
· Paměť na 10 otisků.
· Napájení: 1,5V baterie typu AAA.
· Spotřeba: 200 mA.
· Průměrná životnost baterie: 1,5 roku.
· Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
· Plovoucí kód, 19 trilionů kombinací.
· Sériové číslo vyznačené laserem.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Rozměry: 76 × 41 × 15 mm.

PŘIJÍMAČE:
Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.

Držák do auta.

Univerzálnost
·  2 uživatelské úrovně použití:
 Master: uživatel může konfi gurovat (vkládat a rušit otisky) 
 a používat ovladač.
 Základní: uživatel může pouze používat ovladač.

Vyšší bezpečnost 
·  Plovoucí kód s více bity šifrování.
·  Maximální bezpečnost s technologií JCM v kombinaci s biometrickými 
 systémy poslední generace. Pouze naprogramované otisky prstů 
 mohou využívat ovladač.

Zjednodušené řízení společných instalací
S programovacím nástrojem Assistant budete mít k dispozici:
·  Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané 
 v každém zařízení.

·  Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, 
 karty a čipy, bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
·  Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, 
 karet a čipů přídáním nových a funkčních, bez nutnosti fyzické 
 přítomnosti u zařízení.
·  Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělit 4-místný kód přijí-
 mači a všem ovladačům nebo bezdotykovým zařízením se stejným 
 PINem pro naprogramování v zařízení. Jsou povoleny dva kódy 
 PIN na jeden ovladač.
·  Možnost přizpůsobení si zařízení pomocí instalačního kódu.
·  Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního
 programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování
·  Bezdrátové programování ovladačů.
·  Ovladač musí být přihlášený do přijímače.

Aktivace typu A (ideální pro použití ve vozidle)
Funguje přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. 
Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

Dveře 1
otisk palce.

Dveře 2
otisk ukazováčku.

Dveře 3
otisk malíčku.

Aktivace typu B (ideální pro příchozí)
Umožňuje vybrat tlačítkem dveře a pak přejet 
naprogramovaný otisk prstu. Jediný otisk může 
ovládat více dveří.

Krok  2
Zvolte dveře, které chcete ovládat.

Krok 1
Odstraňte kryt vysílače.

Krok 3
Přibližte palec ke čtečce.

Dveře 1
Dveře 2
Dveře 3
Dveře 4
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GoBio
biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

JCM biometrický ovladač pro instalaci na / pod omítku nabízí  
maximální uživatelskou bezpečnost, spolehlivost a pohodlí.  

S kapacitou pro 10 otisků prstů, které mohou být nastavené tak,  
aby se dané dveře otevřely pouhým přejetím prstu po čtečce.
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GoBio
biometrický ovladač 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

PŘIJÍMAČE
Řada Motion, Base, Wave, 
Stick, Connect, Access500, 
Access1000.

GoBioe . GoBios

·  Biometrický programovatelný ovladač 868 MHz, 4 kanály.
·  Dosah až 100 m (30 m pro vestavnou verzi a podle typu instalace).
·  Paměť na maximálně 10 otisků.
·  Napájení: lithiová baterie 1,5 V typu AAA.
·  Spotřeba: 200 mA.
·  Průměrná životnost baterie: 2,5 roku.
·  Světelný indikátor nízké baterie, přenosu signálu a programování.
·  Plastový kryt s třídou krytí IP65.
·  Plovoucí kód s vysokým zabezpečením.
·  Sériové číslo vyznačené laserem.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
·  Rozměry: 93 × 93 × 30 mm.

AktivaceVerze pro zapuštění do stěny (e) / montáž na povrch (s)

Barevná provedení GoBioe a GoBios

Ovládání přiložením předem naprogramovaného prstu pro každé dveře. 
Každý otisk prstu vám umožní otevřít jiné dveře.

Univerzálnost
·  Zapomeňte na hledání klíčů, pro otevření dveří stačí pouze otisk.
·  Velký výběr materiálů umožňuje jeho dobrou estetickou integraci 
 na všechny povrchy.
·  2 uživatelské úrovně použití:
 Master: uživatel může konfi gurovat (vkládat a rušit otisky) 
 a používat ovladač.
 Základní: uživatel může pouze používat ovladač.

Vyšší bezpečnost 
·  Plovoucí kód s více bity šifrování.
·  Maximální bezpečnost s technologií JCM v kombinaci s biometrickými 
 systémy poslední generace. Pouze naprogramované otisky prstů 
 budou moci použít vysílač.

Uživatelsky přívětivé řešení
·  Instalace zařízení nevyžaduje kabelové připojení.
·  Kompaktní velikost, která umožňuje být věstavěn přímo do dveří.
·  Různé povrchové úpravy na vyžádání.

Zjednodušené řízení společných instalací 
S programovacím nástrojem Assistant, budete mít k dispozici:
·  Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané 
 v každém zařízení.
·  Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, 
 karty a čipy bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
·  Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, karet 
 a čipů, přidávat nové a funkční bez nutnosti fyzické přítomnosti 
 u zařízení.
·  Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělení 4-místného kódu 
 přijímači. Všechny vysílače a bezdotyková zařízení musí mít stejný 
 PIN, aby mohli být naprogramováni v zařízení. Jsou povoleny dva 
 kódy PIN na jeden ovladač.
·  Možnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
·  Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového 
 a manuálního programování zařízení.

Pružnost a rychlost při programování
·  Programování se provádí pomocí rádia bez fyzického kontaktu.
·  Vysílač musí být přihlášen do přijímače jako každý jiný ovladač.

1001889 1001897
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FreeT
hands-free systémy pro osoby a vozidla
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FreeT
hands-free systém pro osoby a vozidla 

PŘIJÍMAČE
Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, 
Access500, Access1000.

FreeT · FreeTH

·  Ovládání s dosahem až 100 metrů.
·  Přenosová frekvence 868 MHz.
·  Napájení: 3V baterie typu CR2032.
·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Provozní kontrolka pro nabití baterie, přenos signálu a programování.
·  Tlačítko pro manuální aktivaci.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
·  Rozměry FreeT: 65 × 55 × 10 mm.
·  Rozměry FreeTH: 48 × 48 × 12 mm.

Držák do auta

Klip

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák na zeď
pro Free30r 
a Free50r.

Free15r · Free30r Free50r

· Aktivační anténa s dosahem 1,5 m (Free15r) nebo až 3 m (Free30r).
· Přenosová frekvence: 125 KHz.
· Napájení: 12/24 Vac/dc.
· LED indikátor probíhajících operací.
· Vstup pro tlačítko na programování kanálů a/nebo skupin.
· Připojení: předem připravené.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
· Rozměry Free15r: 87 × 78 × 15 mm.
· Rozměry Free30r: 205 × 183 × 14 mm.

·  Aktivační anténa s dosahem až 5 m.
·  Přenosová frekvence: 125 KHz.
·  Napájení: 230 Vac.
·  LED indikátor probíhajících operací.
·  Vstup pro tlačítko na programování kanálů
 a/nebo skupin.
·  Připojení: předem připravené.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
·  Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
·  Rozměry: 394,4 × 310,5 × 41,6 mm. 

FreeTHP
S voděodolným plastovým náramkem na jedno použití.

FreeTHT
S voděodolným textilním náramkem na více použití.

PŘIJÍMAČVYSÍLAČAKTIVAČNÍ ANTÉNA

125 KHz - 1,5 - 3 - 5 m 868 MHz - 100 m

1000925

5000093 5000095 5000097

1000968
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GoSwitch · GoKey · GoPush · GoButton
ovladače 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

Řada rádiových ovladačů 868 MHz pro zapuštěnou i povrchovou montáž 
na omítku nabízí ve verzi Pro možnost naprogramování, 

což usnadňuje registraci nových přijímačů 
a poskytuje větší kontrolu nad instalací.
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GoSwitch · GoKey · GoPush · GoButton
ovladače 868 MHz pro instalaci na / pod omítku

GoKey-S · GoKey-E

GoButton

GoSwitch-S · GoSwitch-E 

GoPush

·  Rádiová ovládací klávesnice 868 MHz, 4 kanály.
·  Dosah až 30 m.
·  4 aktivační kódy, jeden pro každý kanál.
·  Délka kódu 1-8 znaků.
·  Kódy zůstávají v paměti i při výpadku napájení.
·  Napájení: dvě 1,5V baterie typu AAA.
·  Provozní spotřeba: 12 mA.
·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Klávesnice s funkcí úspory baterie.
·  Kontrolka nízké kapacity baterie a přenosu signálu.
·  Provedení odolné vandalismu.
·  Provedení pro povrchovou (S) nebo vestavnou (E) montáž.
·  Třída krytí: IP43.
·  Rozměry: 75 × 75 × 65 mm (vestavěná verze s průměrem 58 mm).

·  Rádiové tlačítkové ovládání 868 MHz, 2 kanály.
·  Dvě tlačítka pro otevření a zavření s bezdrátovým spojením 
 s ovládacím panelem.
·  Aktivace impulzní nebo “mrtvý muž”.
· Dosah až 30 metrů.
· Napájení: 3V baterie typu CR2030.
· Provozní spotřeba: 12 mA.
· Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Provedení odolné vandalismu.
· Kontrolka nízké kapacity baterie a přenosu signálu.
·  Provedení pro povrchovou (S) nebo vestavnou (E) montáž.
·  Třída krytí: IP20.
·  Rozměry: 87 × 75 × 14 mm.

·  Rádiový klíčový ovladač 868 MHz, 2 kanály.
·  Ovládání dvěma pozicemi doleva / doprava bez blokování.
·  Aktivace impulzní nebo “mrtvý muž”.
·  Dosah až 30 m.
·  Napájení: 3V baterie typu CR2030.
·  Provozní spotřeba: 12 mA.
·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Provedení odolné vandalismu.
·  Provedení pro povrchovou (S) nebo vestavnou (E) montáž.
·  Třída krytí: IP43.
·  Rozměry: 75 × 75 × 65 mm (vestavěná verze s průměrem 58 mm).

·  Rádiové tlačítkové ovládání 868 MHz, 2 kanály.
·  Dosah až 30 metrů.
·  Napájení: 3V baterie typu CR2030.
·  Provozní spotřeba: 12 mA.
·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Provedení odolné vandalismu.
·  Provedení pro povrchovou (S) nebo vestavnou (E) montáž.
· Třída krytí: IP55.
· Rozměry: 77 × 70 × 50 mm.

PŘÍJÍMAČE
Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.

Univerzálnost
· Jediný ovladač může obsluhovat i více dveří.
· Aktivace impulzní nebo “mrtvý muž”.

Vyšší zabezpečení
· Plovoucí kód s vysokým zabezpečením.

Personifi kace
· Instalátor si může přizpůsobit ovladač svým kódem prostřednictvím 
 programovacího nástroje Assistant.

Pružnost a rychlost při programování  
· Programování ovladačů probíhá bezdrátově.
· Ovladač musí být přihlášený do přijímače jako každý jiný ovladač. 

Zjednodušené řízení společných instalací
S programovacím nástrojem Assistant budete mít k dispozici:
· Databázi s veškerým vybavením, vysílače a karty / čipy dodané
 v každém zařízení.
· Možnost přiřadit rezervační kódy. Budete moci přidat ovladače, 
 karty a čipy bez nutnosti fyzické přítomnosti u zařízení.
· Provádět výměny ztracených nebo odcizených ovladačů, 
 karet a čipů přidáním nových a funkčních bez nutnosti fyzické 
 přítomnosti u zařízení.
· Přihlášení prostřednictvím PINu, možnost přidělení 4-místného kódu 
 přijímači a všem ovladačům. Bezdotyková zařízení musí mít stejný 
 PIN, aby mohli být naprogramovány. Jsou povoleny dva kódy PIN na 
 jeden ovladač. 
· Schopnost přizpůsobit si zařízení pomocí instalačního kódu.
· Nastavení parametrů zařízení, jako je zákaz radiového a manuálního 
 programování zařízení.

1001257 1001251

1001620

1001662 1001656

1001143
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Base
externí přijímače 868 MHz

 

Kolektivní nebo individuální registrace a odebrání jsou možné spolu 
s otevřením programování v režimu vzdáleného přístupu. 

Verze se správou 500 kódů s odnímatelnou pamětí 
může být spravována prostřednictvím PC.
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Base
externí přijímače 868 MHz

VHODNÉ PRO
Všechny vysílače 868 MHz: Go, Go-mini, MUV, FreeT, FreeTH,
GoBio, GoBioe a další.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
AED868, Flat868 + Base500: Mem500

Base500-1B · Base500-2B 

Base500-1

·  Přijímač 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
·  Výstupy: 1 relé impulsní (pomocí nástroje Assistant modifi kovatelné na bistabiln).
·  Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
·  Napájení: 230 Vac. 
·  Spotřeba stand-by / v provozu: 10 mA / 15 mA.
·  Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
·  Integrovaná anténa.
·  Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
·  Třída krytí: IP54 (s těsněním IP65). 
·  Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

·  Přijímač 868 MHz, 1 nebo 2 relé, 500 kódů.
·  Base500-1B:  impulsní relé (pomocí nástroje Assistant modifi kovatelné na bistabilní).
·  Base500-2B:  impulsní a volitelně impulsní / bistabilní relé 
 (stavy relé jsou modifi kovány pomocí nástroje Assistant)
·  Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
·  Napájení: 12/24 Vac/dc nastavitelné pomocí jumperu.
·  Spotřeba stand-by / v provozu: 60 mA / 90 mA.
·  Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
·  Integrovaná anténa.
·  Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
·  Třída krytí IP54 (s těsněním IP65).
·  Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

PŘIJÍMAČE

VYSÍLAČE

radio 868 MHz - 100 m

BaseFreeT FreeTH GoBio GoBioeGo 
GoPro
GoEvo

 Go-mini
GoPro-mini
GoEvo-mini

Base

1000386

1000419 1000467
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Stick
zásuvné přijímače 868 MHz

Řada Stick nabízí zásuvné přijímače, 
do kterých lze nahrát až 500 kódů.
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Stick
zásuvné přijímače 868 MHz

VHODNÉ PRO
Vysílače, vysílače s bitechnologií, bezdotykové čipy a karty řady Motion.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
AED868, Flat868 + Stick500, Mem500, ActivaGo, EvoProx a SteelProx-Motion.

Stick500
1003654

· Přijímací karta 868 MHz, 500 kódů.
· Výstupy: 1 nebo 2 impulsní relé (mohou být modifi kována na bistabilní pomocí nástroje Assistant).
· Odnímatelná paměť na 500 uživatelů.
· Zásuvné provedení do ovládacích panelů.
· Napájení: 12 Vdc.
· Spotřeba stand-by / provoz: 30 mA / 90 mA.
· Maximálně 3 bezdotykové čtečky přímo připojené k zařízení (BUS-LIN).
· Délka kabelu BUS-LIN: řezy kabelem 0,22 / 0,35 / 0,50 mm2 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kabel kategorie 5.
· Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček na stejné síti (BUS-LIN).
· Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
· Integrovaná anténa.
· Automatické učení kódu nebo pomocí programátoru.
· Rozměry: 52 × 46 × 24 mm.

GoEvo-mini

Stick

PŘIJÍMAČE BEZDOTYKOVÉ
ČTEČKY

VYSÍLAČE, 
Čipy & KARTY

VYSÍLAČE

radio 868 MHz - 100 m
vzdálenost
3 až 6 cm

(13,56 MHz)

EvoProx

SteelProx-Motion EcoTag
MotionTag

EvoTag

GoEvo

MotionCard
EvoCard

FreeT FreeTH

GoBio GoBioe

Go 
GoPro
GoEvo

 Go-mini
GoPro-mini
GoEvo-mini
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230Socket
přijímače se zásuvkou

Motion přijímač s integrovanou zásuvkou.
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230Socket
přijímače se zásuvkou

· Přijímač 868 MHz, 1 relé.
· Umožňuje identifi kaci Free systémových skupin (FreeT a FreeTH).
· Pevná paměť: 30 kódů.
· Přístup k tlačítkům bez nutnosti otevření krytu.
· Napájení: 230 Vac.
· LED indikátor programování / napájení.
· Spotřeba stand-by / v provozu: 18 mA / 80 mA.
· Provozní teplota: -20 ºC až +55 ºC.
· Automatické učení kódu.
· Třída krytí: IP54.
· Rozměry: 104,5 × 58,5 × 50 mm.

VHODNÉ PRO
Všechny vysílače 868 MHz: Go, Go-mini, FreeT, FreeTH, GoBio, GoBioe a další.

230Socket
1000022

· Bezdrátová verze.
· Navrženo pro aktivaci / deaktivaci zařízení 
 s napájením 230 V.

Zásuvka 230 V shuko

LED indikátor programování

Programovací tlačítko

radio 868 MHz - 100 m

VYSÍLAČE

FreeT FreeTH

GoBio GoBioe

Go 
GoPro
GoEvo

 Go-mini
GoPro-mini
GoEvo-mini

PŘIJÍMAČ

Osvětlení Větráky

Zahradní osvětlení Závlaha
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EcoTag · MotionTag · EvoTag · MotionCard · EvoCard 
bezkontaktní čipy a karty 13,56 MHz

Řada bezkontaktních karet a čipů JCM nabízí od základních funkcí 
proximity prvků až po nejsložitější funkce 

včetně funkce předplatného.
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EcoTag · MotionTag · EvoTag · MotionCard · EvoCard 
bezkontaktní čipy a karty 13,56 MHz

PŘÍJÍMAČE
Řada Motion, Stick500, Access500, Access1000 a Access2000.

MotionCard
1002240

·  Multifunkční pasivní programovatelný
 bezdotykový čip 13,56 MHz.
·  Formát ISO.
·  Znovu programovatelná (služby čtení / zápis).
·  Označení laserovým číslem.
·  Funkce Kill-Pass a datum platnosti.
·  Rozměry: 55 × 87 × 1 mm.

EvoCard
1000794

·  Multifunkční pasivní programovatelný bezdotykový 13,56 MHz čip 
 s funkcí předplatného.
·  Formát ISO.
·  Znovu programovatelná (služby čtení / zápis).
·  Označení laserovým číslem.
·  Funkce Kill-Pass a datum platnosti.
·  Rozměry: 55 × 87 × 1 mm.

EcoTag
1000801

·  Pasivní bezdotykový čip 13,56 MHz.
·  Provedení: přívěšek na klíče.
·  Programovatelný pouze 1×.
·  Označení laserovým číslem.
·  Rozměry: 32 × 26 × 5 mm.

EvoTag
1000874

·  Multifunkční pasivní programovatelný bezdoty-
 kový 13,56 MHz čip s funkcí předplatného.
·  Provedení: klíčenka s designovým kroužkem.
·  Znovu programovatelný (služby čtení / zápis).
·  Označení laserovým číslem.
·  Funkce Kill-Pass a datum platnosti.
·  Rozměry: 32 × 26 × 5 mm.

MotionTag
1002461

·  Multifunkční pasivní programovatelný
 bezdotykový čip (13,56 MHz).
·  Provedení: designový přívěšek na klíče.
·  Programovatelný (funkce čtení / zápis).
·  Označení laserovým číslem.
·  Funkce Kill-Pass a datum platnosti.
·  Rozměry: 32 × 26 × 5 mm.

SteelProx-MOTION

EvoProx EcoTag
MotionTag

EvoTag

MotionCard
EvoCard

vzdálenost
3 až 6 cm

(13,56 MHz)

OVLÁDACÍ 
JEDNOTKY

BEZDOTYKOVÉ ČTEČKY KARTY A ČIPYStick500

 Access500

Access1000
Access2000
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EvoProx · SteelProx-Motion 
bezkontaktní čtečky 13,56 MHz

Řada bezkontaktních čteček JCM zahrnuje interiérové řešení 
a řešení proti vandalismu. Obě varianty disponují 

výstupy BUS-LIN a Wiegand.
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EvoProx
5000085

·  Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz.
·  Funkce: čtení / zápis Motion proximity 
 a čtení Mifare karet.
·  Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
·  Povrchová montáž.
·  Rozměry: 84 × 75 × 14 mm.

EvoProx · SteelProx-Motion 
bezkontaktní čtečky 13,56 MHz

BEZKONTAKTNÍ ČTEČKY
· Vlastnosti: čtení / zápis bezdotykově Motion a čtení karet Myfare.
· Čtení na vzdálenost 3 až 6 cm.
· Protokoly: Wiegand 26 se site code / Wiegand 26 bez site code / CONTROLLER- 6000 / C4+ / BUS-LIN.
· Napájení: 12 Vdc.
·  Spotřeba stand-by / v provozu: 68 mA / 110 mA (blízkost mezi čtečkami ovlivňuje spotřebu).
·  Provozní LED kontrolka.
·  Tlačítko vstupu pro programování kanálů a protokolů.
·  Připravené zapojení: 0,5 m.
·  Zapojení: 6 kabelů (doporčené stínění).
·  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 ºC až +55 °C.

PŘIJÍMAČE
Řady Motion, Wave, Stick500,
Access500, Access1000 
a Access2000.

EcoTag
MotionTag

EvoTag

GoEvo

MotionCard
EvoCard

OVLÁDACÍ 
JEDNOTKY

BEZKONTAKTNÍ 
ČTEČKY

VYSÍLAČE, KARTY
A ČIPY

vzdálenost
3 až 6 cm

(13,56 MHz)

SteelProx-Motion

EvoProx GoEvo-mini
Stick500

Wave
 Access500

Access1000
Access2000

Robustní bezkontaktní čtečky
· S kryty z ABS a pryskyřice pro ochranu zařízení.

Univerzálnost
· Čtení ovladačů s bi-technologií (EVO) a bezkontaktních 
 karet / čipů 13,56 MHz.
· Formát ISO 15693 a možnost čtení sériových čísel ISO14443A 
 (Myfare, ...) a ISO14443B.

Samonastavitelné
· Může být instalován přímo na kovové povrchy bez změny ve čtecí 
 vzdálenosti.

Multiprotokol
· Bezdotyková čtečka s připraveným zapojením a výstupem 
 Wiegand 26 se site code / Wiegand 26 bez site code / 
 CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.

Výhody
· Zařízení s připraveným zapojením.
· Malé rozměry umožňující vložení do montážní krabice.

SteelProx-Motion
1003603

·  Bezkontaktní čtečka proti vandalismu 13,56 MHz.
·  Nerezový box s třídou krytí IP66.
·  Vestavěná montáž.
·  Rozměry: 110 × 150 × 55 mm.
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Access 
samostatné řízení přístupu 868 MHz

Skupina produktů Access se vyznačuje samostatným řízením 
nabízejícím 1-4 kanály, rádiový přijímač 868 MHz, displej a tlačítka 
pro uživatelsky přívětivé řízení a paměťové karty off -line události.
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Access500
1000151

·  Řízení přístupu 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
·  Výstupy: impulsní / bistabilní relé 
 (stav relé je modifi kovatelný nástrojem Assistant).
·  Rozšíření na 4 výstupy s kartami TSA.
· Možnost použití jakéhokoliv kanálu jako antipanikový alarm 
 (aktivace relé 4 jako aktivace alarmu).
· Odnímatelná paměť s kapacitou 500 uživatelů.
· Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení pomocí displeje
 nebo programem Assistant.
· Integrovaný čtyřmístný displej.
· Přístup chráněný heslem.
· Max. 3 bezdotykové čtečky připojené přímo na zařízení (BUS-LIN).
· Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
· Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-LIN).
· Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
· Napájení: 230 Vac (±10 %).
· Spotřeba stand-by / provoz 23 mA / 42 mA.
· Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
· Integrovaná anténa.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 140 × 220 × 55 mm.

Access 
samostatné řízení přístupu 868 MHz

Access1000 · Access2000

·  Řízení přístupu 868 MHz, 2 relé, 
 1000 nebo 2000 kódů.
·  Výstupy: impulsní / bistabilní relé 
 (stav relé je modifi kovatelný nástrojem Assistant).
·  Možnost použití jakéhokoli kanálu jako antipanikový alarm 
 (aktivace jakéhokoli relé jako aktivace alarmu).
· Odnímatelná paměť s kapacitou 1000 nebo 2000 uživatelů.
· Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení kódů pomocí 
 klávesnice a LCD panelu nebo programu Assistant.
· Integrovaný displej.
· Přístup chráněný heslem.
· Max. 5 bezdotykových čteček připojených přímo na zařízení (BUS-LIN).
· Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
· Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-LIN).
· Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
· Anti-passback / Anti-timeback.
· Funkce Kill-pass, datum platnosti a odpočet pomocí bezdotyk. čteček.
· Napájení: dual 230 Vac / 12 Vac/dc.
· Spotřeba stand-by / provoz: 27 mA / 42 mA / 57 mA a 230 Vac 
 – 150 mA / 550 mA a 12 Vac/dc.
· Rozměry: 220 × 220 × 75 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 500
Event1000: karta posledních 1000 událostí.
Mem500C: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 500 kódů.
TSA: karta relé konfi gurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. Může 
fungovat také jako antipanikové zařízení (konfi gurovatelné pomocí programu 
Assistant).
AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 1000/2000
Event2000: karta posledních 2000 událostí.
Mem1000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 1000 kódů.
Mem2000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 2000 kódů.
TSA: karta relé konfi gurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. 
Může fungovat také jako antipanikové zařízení (konfi gurovatelné pomocí 
programu Assistant).
TAPMotion: karta anti-passback/anti-timeback
AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

GoPro / GoEvo

radio 868 MHz
100 m

Access500

Access1000 / Access2000

SteelProxEvoProx

EcoTag
MotionTag
EvoTag

GoEvo

vzdálenost 3 až 6 cm (13,56 MHz)

Go-mini

VHODNÉ PRO
Ovladače, ovladače s duální technologií, čipy a karty (868 MHz).

1000113 1000133
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hands-free řízení přístupu pro bytové domy
TRI C
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OVLADAČE
· Dosah až 100 m.
· Napájení: baterie typu 3Vdo CR2032. 
· Spotřeba: 12 mA
· Průměrná životnost baterie: 2 roky

PŘIJÍMAČE 

ANTÉNY 

GoTri2 · GoTri3

· Programovatelné tritechnologické vysílače 
 (868 MHz + 13,56 MHz), 2 nebo 3 kanály.
· Zvukový a světelný indikátor nízké baterie a aktivního signálu.
· Laserem vyznačené sériové číslo.
· Rozměry: 62 × 33 × 11 mm.

Base500
1000386

·  Přijímač 868 MHz, 500 kódů.
·  Výstup: impulzní relé (programovatelné na 
 bistabilní s programovacím nástrojem Assistant).
·  Paměťová karta na 500 kódů, odnímatelná 
 pro použití se softwarem SoftAssistant.
·  Napájení: 230 Vac nebo 12/24 Vac/dc.
·  Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

Baselec500
1000520

·  Přijímač 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
·  Výstup: impulzní relé (programovatelné nebo 
 bistabilní s programovacím nástrojem Assistant).
·  Průměrná kapacita baterie: až 60 hodin s Free15r 
 nebo 28 hodin s EvoProx.
·  Paměťová karta na 500 kódů, odnímatelná pro použití 
 se softwarem Assistant.
·  Napájení: 230 Vac.

ČTEČKY

Free15r · Free30r Free50r

EvoProx
5000085

·  Bezdotyková čtečka 13,56 MHz.
·  Funkce: čtení / zápis Motion proximity 
 a čtení Mifare karet.
·  Vzdálenost pro čtení: 3 až 6 cm.
·  Napájení: 12Vdc.
·  Vstup pro tlačítko na programování kanálů a protokolů.
·  Připravené zapojení: 0,5 m.
·  Zapojení: 6 kabelů (doporučujeme stíněný typ).
·  Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
·  Povrchová montáž.
·  Rozměry: 84 × 75 × 14 mm.

bez antény

Baselec500

EvoProx

Base

Go3Tech

· Dosah Free15r až 1,5 metru.
· Dosah Free30r až 3 metry.
· Přenosová frekvence: 125 KHz.
· Napájení: 12/24 Vac/dc.
· LED indikátor probíhajících operací.
· Vstup pro tlačítko na programování kanálů 
 a/nebo skupin.
· Připojení: předem připravené.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
· Rozměry Free15r: 87 × 78 × 15 mm.
· Rozměry Free30r: 205 × 183 × 14 mm.

·  Spouštěč s aktivačním vstupem.
·  Nominální dosah Free50r až 5 metrů.
·  Přenosová frekvence: 125 KHz.
·  Napájení: 230 Vac.
·  LED indikátor probíhajících operací.
·  Vstup pro tlačítko na programování kanálů
 a/nebo skupin.
·  Připojení: předem připravené.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
·  Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
·  Rozměry: 394,4 × 310,5 × 41,6 mm. 

1001989 1001996

5000093 5000095 5000097

 
hands-free řízení přístupu pro bytové domy

TRI C
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Access-5K 
pokročilé samostatné řízení přístupu 868 MHz

Pokročilé přístupové systémy poskytují řízení přístupu včetně
časového ovládání a možnost správy stávajících uživatelů 

v reálném čase.
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Access-5K 
pokročilé samostatné řízení přístupu 868 MHz

Univerzálnost
· Systémy přístupové kontroly jsou navrženy tak, aby splňovaly 
 potřeby malých a středních podniků a společností.
· Správa uživatelů probíhá pomocí nástroje Assistant (verze 6.0 
 a vyšší), který zabraňuje neoprávněnému programování.
· Interní přijímač 868 MHz a kompatibilita s proximity čtečkami JCM
 13,56 MHz (BUS-L, rozpoznávající až 4 různé kanály) a/nebo 
 ostatní čtečky (Wiegand 26, pouze 2 kanály).
· Kompatibilní s širokou řadou aktivačních zařízení (programovatelné 
 ovladače, ovladače s dvojí technologií, čipy a bezdotykové karty).
· Správa dvou výstupních relé konfi gurovatelných v impulsním 
 nebo bistabilním režimu, rozšiřitelná na 6 pomocí TL-karty, 
 která umožňuje použití funkce anti-panik.
· Systém může být instalován uvnitř i vně. Třída krytí IP65.
· Správa až 5 000 uživatelů.
· Přístup chráněný heslem.

Komfort pro uživatele
· Rychlá a intuitivní instalace zařízení. 

Access-5K
1000180

·  Řízení přístupu 868 MHz, 2 relé, 5000 kódů.
·  Výstupy: 2 relé přiřaditelná konkrétním časovým úsekům 
 uživatele nebo skupin uživatelů.
·  Vyjímatelná Micro SD paměť je součástí balení.
·  Napájení: 12/24 V AC/DC s kapacitou až 2 bezdrátové čtečky 
 připojené přímo k zařízení.
·  Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm2 
 až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
·  Hodiny a kalendář pro uložení času a data.
·  Třída krytí: IP65.
·  Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček 
 na stejné síti (BUS-L).
·  Rozměry: 152 × 180 × 85 mm. 

Access-5K+
Identické zařízení jako Access-5K, ale navíc s následujícími doplňkovými funkcemi:
· Možnost použití jakéhokoli kanálu jako anti-panic alarmu, kill-pass, datum platnosti a funkce odpočítávání jsou prováděny přes bezdotykové čtečky 
 (aktivace jakéhokoliv relé jako aktivace alarmu).
· Anti-passback a anti-timeback.
· Tamper vstup.
· Stavové hlášení.
· Možnost plug-in TL-CARD se 4 dalšími reléovými výstupy.

Pokročilá správa sdílených instalací
Funkce programovacího nástroje Assistant:
· Správa až 5000 kódů.
· Prohlížení až 2000 nejnovějších událostí, které lze fi ltrovat 
 a exportovat do souboru.
· Správa časů na týdenní úrovni, individuálně přiřaditelná 
 skupinám a/nebo reléovým výstupům.
· Řízení, kde mohou uživatelé získat přístup pomocí 
 defi novaných skupin (Free).
· Systém Access-5K ukládá události a uživatele na Micro-SD kartu. 
 Počítač, kde je SoftAssistant nainstalován a obsluhován musí 
 mít čtečku karet Micro SD ve své výbavě.

Možnost vzdálené správy
· Vložení karty GSM umožní provádět správu zařízení 
 z Vaší kanceláře, což Vám ušetří čas i náklady na cestu.
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GSMCard 
zásuvné karty pro vzdálenou správu

Ušetříte čas a peníze tím, 
že se vyhnete cestám na místo instalace.
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GSMCard 
zásuvné karty pro vzdálenou správu

Použití
· Použitelné na všechny typy zařízení, které disponují řídícím panelem 
 Versus nebo přístupovou řídící jednotkou Access-5K.
· Vzdálená správa zařízení v reálném čase: 
 správa uživatelů, nastavení časových plánů a čtení událostí 
 pomocí programu SoftAssistant.

Požadavky
· Mobilní datová síť M2M.
· Vyhrazený server s možností přístupu na Internet vč. IPSEC.
· IT oddělení pro správu instalace a údržby databází 
 a webových služeb.
· V případě potřeby JCM poskytuje předplacenou službu 
 po dobu dvou let, která zahrnuje všechny výše uvedené požadavky.

GSMCard
1001999

· Karta GSM dual band.
· SMA konektor pro externí GSM anténu (není součástí balení).
· Pro řídící panely Versus a přístupové řídící jednotky Access-5K.

Access-5K

Ušetříte čas a peníze tím, 
že se vyhnete cestám na místo instalace.
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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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Connect
1000656

·  Rádiové multiprotokolární rozhraní 868 MHz.
·  Umožňuje identifi kovat 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 konfi guraci jednoho nebo více kanálů.
· Vstup anti-passback.
· Integrovaná anténa.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 125 × 80 × 35 mm.

ActivaGo
1000194

·  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.

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

Flat868
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.

AED868
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).

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 identifi kovat skupiny systému Free (FreeT a FreeTH).

Vyšší zabezpečení
· Systém plovoucího kódu s vysokým zabezpečením.

Přizpůsobení se instalátoru
· Instalační zařízení si můžete přizpůsobit instalačním kódem.

Jednoduché použití
· Zjednodušuje práci instalátora a minimalizuje technické zásahy 
 a práce na zapojení.

Uživatel aktivuje ovladač mimo 
dosah pokrytí. 

1

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

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

Rozsah pokrytí přijímače 

Rozsah pokrytí přijímače 

Dveře se otevřou
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Tro · TroTemp · TSA · Mem · Event · TAPMotion
RF-4 KM · DR-45-12 
reléové karty a příslušenství

JCM nabízí širokou škálu reléových karet a příslušenství  
za účelem zlepšení vlastností vašeho zařízení.
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Tro · TroTemp · TSA · Mem · Event · TAPMotion
RF-4 KM · DR-45-12 

reléové karty a příslušenství
Univerzálnost
· Rozšiřující karty pro přijímače Access konfi gurovatelné 
 na impulzní nebo bistabilní s voličem přímo na kartě.

· Karta TSA může působit jako anti-panic karta v centrálách řízení 
 přístupu Access (konfi gurovatelné programovacím nástrojem
 Assistant).

KARTY

MODEMY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tro
1003813

·  Karta pro jeden kanál.
· S volitelnou funkcí pro impulsní / bistabilní.
· Pro přijímače Wave-2 a Wave-2B.
· Relé 1 A.

TroTemp
5000208

· Časovatelná karta pro kanál impulsní.
· Načasování od 0 do 20 s.
· Pro přijímače Wave-2 a Wave-2B.
· Relé 1 A.

TSA
1003825

·  Karta pro kanál.
· Může fungovat také jako anti-paniková 
 karta (konfi gurovatelná pomocí nástroje 
 Assistant).
· Pro ovládací panely Access.
· Relé 1 A.

TAPMotion
1003697

·  Karta anti-passback pro ovládací panely 
 Access1000 / Access2000.

Mem500
1002302

Odnímatelná paměť s 500 kódy pro přijímače Wave500 
a Base500 (správa kódů pomocí nástroje Assistant 
nebo klávesnice zařízení).

Mem500C
1002339

Odnímatelná paměť s 500 kódy pro Access500 (umožňuje správu kódů 
pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

Mem1000
1002277

Odnímatelná paměť s 1000 kódy pro Access1000 (umožňuje správu kódů 
pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

Mem2000
1002287

Odnímatelná paměť s 2000 kódy pro Access2000 (umožňuje správu kódů 
pomocí nástroje Assistant nebo klávesnice zařízení).

Event1000
1000854

Karta s kapacitou 1000 událostí pro Access500 (umožňuje čtení 
z programovacích nástrojů Assistant a Progman).

Event2000
1000862

Karta s kapacitou 2000 událostí pro Access1000 / Access 2000 (umož-
ňuje čtení z programovacích nástrojů Assistant a Progman).

RF-4 KM
5000149

Modem RF pro ovládací panel ON/OFF LINE, 
až do 4 km.

DR-45-12
5000055

Napájení: 12 Vdc - 3,5 A.
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bezpečnostní zařízení
jcmtechnologies

bezdrátové systémy pro bezpečnostní lišty

Systémy RadioBand 
a RadioContact

Systems
Certification

Systems
Certification

TÜV CERTIFIKÁT. 
Testováno v souladu s normami: 
EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PLd 

EN 12978:2003+A1:2009, Clause 4.1 b)



RContact R

Bezpečnostní lišta

Bezpečnostní lišta

RB3 T

Ovládací panel

RB3 R

RadioBand3G
Bezdrátový univerzální komunikační systém pro bezpečnostní lišty, kompatibilní se všemi ovládacími panely.

Skládací vrata s ovládacím panelem, 
instalována zařízení RB3 R a RB3 T.

Posuvná brána s ovládacím panelem a konektorem 
na karty, instalována zařízení RB3 R a RB3 T.

RadioContact
Systém zaměřený na detekci chodců v integrovaných dveřích v komerčních a rezidenčních vratech.

Bezpečnostní lišta RB3 T

RB3 T

RB3 R

Ovládací panel

RContact T

Ovládací panel

VRATA SE OTEVÍRAJÍDETEKCE ZAVŘENÝCH 
SEKČNÍCH VRAT

39

DETEKCE OTEVŘENÝCH 
SEKČNÍCH VRAT

VRATA SE NEOTEVÍRAJÍ

RCONTACT R

Ovládací panel

RContact T
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RadioBand3G
univerzální systém kompatibilní se všemi ovládacími panely na trhu

Třetí generace bezdrátového rádiového 
komunikačního systému pro bezpečnostní lišty 

bez potřeby signálu pro aktivaci.

TÜV CERTIFIKÁT. 
Testováno v souladu s normami: 
EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PLd

EN 12978:2003+A1:2009, Clause 4.1 b)
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VYSÍLAČE PŘIJÍMAČE

·  3G vysílač pro optické, odporové a mechanické bezpečnostní lišty.
·  Frekvence: 868/433 MHz.
·  Multifrekvenční systém: čtyři samočinně nastavitelné 
 kanály 868/433 MHz.
·  Řídí až dvě bezpečnostní lišty na stejném vysílači.
·  Pro optickou bezpečnostní lištu není vyžadován žádný aktivační 
 signál - je vždy aktivní.
·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Nominální dosah 50 m.
·  Napájení: 2 lithiové baterie 3,6 Vdc ER14500 Li - SOCL.
·  Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.

RB3 TGL868

· Třída krytí: IP22.
· Rozměry: 194,5 × 40 × 20 mm.

RB3 T868

· Třída krytí: IP65.
· Rozměry: 151 × 60 × 23 mm.

·  3G přijímač pro optické, odporové a mechanické bezpečnostní lišty.
·  Frekvence: 868/433 MHz.
·  Multifrekvenční systém: čtyři samočinně nastav. kanály 868/433 MHz.
·  Nominální dosah 50 m.
·  Paměť: 6 vysílačů (3 v relé 1, 3 v relé 2).
·  Spotřeba stand-by / provoz: max. 255 mA.
·  Vyzařovaný výkon: 25 mW.
·  Provozní teplota: -40 °C až +85 °C.

RB3 R868

· Počet výstupů: 3 relé.
· Napájení: 12/24 Vac/dc ±10%
· Reléové kontakty: 1A
· Vstup automatického testu: jeden vstup 0 / 12 / 24 Vac/dc 
 s volitelnou polaritou.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 82 x 190 x 40 mm.

RB3 ROSE

· Počet výstupů: 2 OSE výstupy (optická bezpečnostní lišta).
· Napájení: 12/24 Vac/dc ±10%
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 82 × 190 × 40 mm.

RadioBand3G 
univerzální systém kompatibilní se všemi ovládacími panely na trhu

RB3 TGL868
nebo

RB3 T868

RB3 TGL868 nebo RB3 T868

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI OVLÁDACÍMI 
PANELY NA TRHU

STANDARDNÍ OPTICKÁ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 
NEBO VŽDY AKTIVOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

RB3 R868 · RB3 OSE868
RSEC3

Elektromechanická 
bezpečnostní lišta

radio 868/433MHz
50 m

radio 868/433MHz
50 m

radio 868/433MHz
50 m

Odporová bezpečnostní lišta

RB3 TGL868
nebo RB3 T868

RB3 R868
1003190

RB3 OSE868
1003188

RSEC3
1003507

RB3 TGL868
1003235

RB3 T868
1003214
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RContact
rádiový komunikační systém pro dveře pro pěší

Systém zaměřený na detekci chodců v integrovaných dveřích 
v komerčních a rezidenčních vratech.
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RContact
rádiový komunikační systém pro dveře pro pěší

RContact R
1003320

· Přijímač v boxu pro dveře pro pěší.
· Výstupy: 2 relé s volitelným provozním režimem. Mohou se chovat 
 jako by byly bezpečnostní lištou nebo uzavřeným bezpečnostním kontaktem.
· Nominální dosah 100 m.
· Paměť: až 6 vysílačů RContact T nebo RContact TF.
· Napájení: 12/24 Vac/dc.
· Spotřeba stand-by / provoz: 18 mA / 80 mA.
· Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Rozměry: 82 × 190 × 40 mm.

OBECNÉ INFORMACE

·  Vysílač pro dveře pro pěší.
·  Bezkontaktní magnetický detektor.
·  Nominální dosah 50 m.
·  Napájení: dvě baterie AA 1,5 Vdc.
·  Provozní spotřeba: 12 mA.

RCONTACT R

RCONTACT T

OVLÁDACÍ 
PANEL

VRATA SE OTEVÍRAJÍ
DETEKCE ZAVŘENÝCH 
SEKČNÍCH VRAT
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DETEKCE OTEVŘENÝCH 
SEKČNÍCH VRAT

VRATA SE NEOTEVÍRAJÍ

RCONTACT R

RCONTACT T

OVLÁDACÍ 
PANEL

RContact T
1003321

·  Magnetický snímač.
·  Nestandardní aplikace.
·  Dosah mezi vysílačem a snímačem: 30 mm.

RContact TF
1003322

·  Magnetický snímač FRABA (ENS-S 8200).
·  V souladu s normou EN ISO 13849-1.
·  Dosah mezi vysílačem a snímačem: 8 mm.

·  Průměrná životnost baterie: 2 roky.
·  Provozní teplota: -20 °C až +55 °C (verze až -40 °C).
·  Třída krytí: IP22.
·  Rozměry: 194,5 x 40 x 20 mm.
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Captive 
bezpečnostní lišty s bezdotykovou technologií

Bezpečnostní lišta s bezkontaktní detekcí překážky  
dokáže předvídat kolizi. Využívá se na průmyslových  

posuvných bránách s neintenzivním provozem.
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Captive
bezpečnostní lišty s bezdotykovou technologií

VYSÍLAČE

· Nominální dosah v otevřeném prostoru: 50 m.
· Napájení dvěmi lithiovými bateriemi 3,6 Vdc typu ER14505AA.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.

CAP T868 / CAP T916
· Vysílače s bezdotykovou technologií pro odporové 
 bezpečnostní lišty 8K2 / 10K.
· Frekvence: 868/916 MHz.
· Třída krytí: IP65.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Autonomie: viz tabulka

CAP Active868
· Mechanická bezpečnostní lišta se zabudovaným vysílačem 
 a bezdotykovou technologií.
· Frekvence: 868 MHz.
· Třída krytí: IP54.
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
· Autonomie: viz tabulka

Životnost baterie 
(roky)

Počet cyklů 
(za den)

Délka cyklu (s) 300 100 50 25 10
10 1,05 1,79 2,16 2,42 2,60
30 0,47 1,05 1,52 1,96 2,36
50 0,30 0,75 1,17 1,64 2,16
100 0,16 0,43 0,75 1,174 1,79
300 0,06 0,16 0,30 0,55 1,05

Životnost baterie 
(roky)

Počet cyklů 
(za den)

Délka cyklu (s) 300 100 50 25 10
10 2,43 2,91 3,06 3,14 3,19
30 1,63 2,43 2,77 2,98 3,12
50 1,23 2,09 2,54 2,84 3,06
100 0,76 1,55 2,09 2,54 2,91
300 0,30 0,76 1,23 1,78 2,43

CAP Magin
· Detektor stavu brány se dvěma magnety.
· Rozměry detektoru: 67 x 35 x 20 mm.
· Rozměry magnetů: 51 x 35 x 15 mm.
· Vzdálenost mezi magnetem a detektorem: max. 2 cm.
· Délka kabelu CAP MAGIN: 2 m.

PŘIJÍMAČE
Tyto přijímače mohou pracovat s vysílači RB3 T a CAP T.

CAP R868 / CAP R916
· Přijímač 868/916 MHz pro odporové, mechanické 
 a optické bezpečnostní lišty.
· Společně s CAP vysílačem umožňuje aktivaci 
 a deaktivaci bezdotykové technologie.
· Nominální dosah 50 m.
· Paměť na 6 vysílačů.
· 2 výstupy.
· Napájení: 12/24 Vac/Vdc 10%.
· 1A reléové kontakty.
· Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
· Provozní teplota: -20 °C až +55 °C
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Řešení Captive se skládá ze třech zařízení: vysílače, přijímače a detektoru stavu brány (magnetů). 

Bezdotyková funkce je aktivní pouze tehdy, je-li brána v pohybu a deaktivuje se 30 až 50 cm před úplným dovřením. 
Dva magnety, které jsou na bránu instalovány, zajišťují aktivaci nebo deaktivaci bezdotykové funkce a informují přijímač 
prostřednictvím detektoru stavu brány.

Captive 
bezpečnostní lišty s bezdotykovou technologií

Zemnící kabel musí být připojen ke kovové 
části brány.

Kabel z lišty k vysílači musí být co nejkratší, 
aby se zabránilo vibracím.

Pro zabránění chybným detekcím a pro zajištění delšího 
dosahu bezdotykové funkce, musí být vzdálenost mezi vnitřní 
hranou lišty a bránou co největší.

Magnet

max. 2 cm

Přijímač
Magin

Kovová brána

max.
2,5 
m

Detektor CAP Magin

Přijímač CAP R868/916
Vysílač CAPT868/916

Odporová bezpečnostní lišta

Mechanická bezpečnostní lišta
CAP Active868 se zabudovaným 
vysílačem

RADIO

RADIO
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Captive
bezpečnostní lišty s bezdotykovou technologií

Tipy k bezpečnostním lištám pro zabránění chybným detekcím

Optimální fixace do profilu.

Příklad instalace  
odporové lišty (8k2/10k).

Příklad instalace  
mechanické lišty.

Velká vzdálenost mezi kabelem  
lišty a kovovou částí (profilem).

Nejlepší řešení. Nedoporučené řešení. Kabel vibru- 
je a je příliš blízko kovové části.

Nejlepší řešení. 
Menší vibrace bezpečnostní lišty.

Přijímač CAP R868/916

Detektor CAP Magin

Přijímač CAP R868/916

Detektor CAP Magin
Magnet

Odporová bezpečnostní lišta

Vysílač CAPT868/916

Magnet

Mechanická bezp. lišta CAP Active868 se zabudovaným vysílačem

Kabel z lišty k vysílači musí být co nejkratší,  
aby se zabránilo vibracím.

D
d

Magnet

Magnet
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DMS · Detec · Sock11
magnetické detektory vozidel

Magnetické detektory propojené smyčkami, 
které umožňují detekovat přítomnost vozidel v určité oblasti.
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DMS · Detec · Sock11
magnetické detektory vozidel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Detec1 · Detec2

· Napájení: 230 Vac / 12/24 V.
· Verze: 1 nebo 2 kanály.
· Frekvence: 23 KHz až 130 KHz.
· Indukčnost smyčky: 15 μH až 1500 μH.
· Reléové kontakty: 5A, 230 V.
· Úroveň citlivosti: 8.
· Doba zpoždění: 120 ms.
· Rozměry: 80 × 79 × 40 mm.

DMS-W6
5000046

· Smyčka pro magnetický detektor vozidla.
· Předem sestavená.
· Spletený drát: max. 10 m.
· Sekce: -1,5/2 mm2.
· Délka spirály: 6 m.
· Hloubka otvoru: max. 50 mm.
· Šířka otvoru: max. 15 mm.

DMS-W10
5000045

· Smyčka pro magnetický detektor vozidla.
· Předem sestavená.
· Spletený drát: max. 10 m.
· Sekce: -1,5/2 mm2.
· Délka spirály: 10 m.
· Hloubka otvoru: max. 50 mm.
· Šířka otvoru: max. 15 mm.

Použití  
· Ovládání vjezdu/výjezdu vozidla umožňující přístup ke garážovým vratům, bránám, závorám atd.
· Detekce vozidel na instalacích s automatickým semaforem.
· Detekce kovových předmětů na předem určené oblasti.

Sock11
5000199

11ti pólový konektor pro lištu DIN (DETEC1 a DETEC2)

5000038 5000040
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POBOČKA KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o. 
Žitavská 583/60
460 01  Liberec 11
 
+420 602 225 511
info@adavsys.cz 
jcm-tech.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o. 
Podlesná 4 
841 03  Bratislava - Lamač 
 
+421 944 747 642 
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jcm-tech.sk

PRAHA

ADAVSYS s.r.o. 
Jamská 355/16 
198 00  Praha 9 - Kyje
 
+420 602 225 511
info@adavsys.cz 
jcm-tech.cz
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+421 944 747 642
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jcm-tech.sk
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