
PROFI alarm - den ideelle sikring af dit hjem
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Hvorfor vente til det er for sent?

Ingen bygningsskader
PROFI er helt igennem trådløs.
Det medfører at der ikke skal trækkes en
masse skæmmende kabler til detektorer og 
sirener, eller andre udvidelsesmoduler.

Stort tilbehørsprogram
Til PROFI alarm kan der købes ekstra 
trådløse rumdetektorer, åbningskontakter, 
betjeningspaneler, fjernbetjeninger, sirener 
samt trådfaste enheder, ligesom der kan 
købes røgalarmer, der ikke kun alarmerer 
lokalt, men som også er forbundet til kon-
trolcentralen. Det er også muligt at ændre 
sendertype, hvis man på et senere tidspunkt 
skulle få ændrede behov. PROFI alarmen er  
forberedt til 16 trådløse og 4 trådfaste 
zoner, 8 trådløse betjeningsenheder,  
ubegrænset antal trådløse sirener, hvilket 
giver dig mulighed for at skræddersy din 
egen alarmløsning.

Det sker ikke 
KUN for naboen...

En sikker løsning
PROFI alarm er den ideelle alarmløsning til 
dem, der ønsker en sikker og professionel 
sikring af hjemmet eller den mindre virksom-
hed.

PROFI alarmsystem
Alarmpakken indeholder en alarmcentral med 
den valgte sendertype, et trådløst betjening-
spanel, en trådløs åbningskontakt, en trådløs 
rumdetektor, en trådløs indendørs sirene til 
stikkontakten, en fjernbetjening samt 
batterier. Alt hvad der skal til for at mon-
tere PROFI alarmen. PROFI alarmen tilsluttes 
kontrolcentralen gennem den valgte telefon-
sender type som kan være fastnettelefonen, 
LAN, eller GSM. PROFI alarmsystemet er ud-
viklet og bygget på nyeste teknologier inden 
for trådløse alarmsystemer og er godkendt 
efter EU reglerne for alarmsystemer samt 
F&P registreret i klasse 2. Ved LAN eller GSM/
GPRS transmission til vagtcentral kan PROFI 
anvendes helt op til sikringsniveau 40 på det 
danske marked.



PROFI alarm holder øje med din bolig
PROFI alarm kan opkobles til en af kontrolcentralerne som er godkendt af Rigspolitiet. På 
kontrolcentralen vil en person overvåge PROFI alarmen 24 timer i døgnet. I tilfælde af alarm  
vil kontrolcentralen kontakte de personer, som abonnenten har opgivet på sin telefonliste. 
Et overvågningsabonnement kan omfatte overvågning af alarmen, og kan også udvides til at 
omfatte vagtservice, hvor en vagtpatrulje rykker ud, hvis alarmen aktiveres. Kommer man 
selv til at udløse alarmen, kan man annullere alarmen ved at ringe til kontrolcentralen og  
oplyse sit kodeord.

Installationen
PROFI alarmpakken kan næsten installeres efter et hvert ønske om sikkerhedsniveau, fra en  
almindelig fældesikring med få detektorer til en komplet dækning af hele huset.
En fældesikring er en installation hvor få detektorer placeres strategisk i bygningen, således 
at en indbrudstyv ikke kan undgå at udløse en alarmtilstand under et indbrud i bygningen.

Nedsæt risikoen for indbrud

Lejlighed

D

Det sker ikke 
KUN for naboen...

C

B
S

Parcelhus

D

S
S

C

B

D

M

B

C

S

D - Rumdetektorer

- Magnetkontakt

- Betjeningspanel

- Alarmcentral med tlf. sender

- Trådløs Sirene

M

M

   Tekniske specifikationer  

   Trådløse adresser / zoner 16 (32)

   Trådfaste zoner 4

   Trådløse betjeninger (optager en zone) 8

   Udendørs trådløse sirener (optager en zone) 1

   Indvendige trådløse sirener Ubegrænset

   Trådfaste udgange for sirener 2

   Områder / deltilkobling 2

   Udgange 2

   Bruger koder 14

   Hændelser 128



JA-63K  
Alarmcentral
har op til 16 trådløse 
zoner, 4 trådfaste 
zoner, 8 betjening-
senheder, 14 bruger 
koder. Kan deltilkob-
les i 2 niveauer, eller 
opdeles i 3 områder. 
Gemmer de sidste 
128 hændelser inkl. 
dato og tid. Kan tilko-

bles ind-/ og udvendig sirene og 
har to programmerbare udgange. 
Fjernad-gang og rapportering kan 
valgfrit opnås ved PSTN, GSM 
eller WEB sendermodulet.

JA-63F Betjeningspanel
til trådløs betjening og program-
mering. Indikerer status for vin-
duer og døre (åbne).
Har indgang for åbningskontakt. 
Findes også som trådfast  version 
JA-63E

JA-60F 
Betjeningspanel
til betjening og pro-
grammering. Indikerer 
status for vinduer og 
døre (åbne).
Findes også som trådfast 
version JA-60E

JA-60P PIR detektor
Indendørs PIR detektor, der 
 dækker op til 12 m i 90o, med 
mulighed for at skifte til pet/ 
korridorlinse.

JA-60B Glasbrudsdetektor
med dual teknologi. Detektoren 
kan genkende glasbrud i en ra-
dius af 9 meter. Digital signal 
 behandling giver høj immunitet 
mod falske signaler.

JA-60V Udendørsdetektor
Designet til at detektere men-
neskelige bevægelser i et sikret 
område, dækker op til 12 m i 90o, 
med dobbelt detektering.
For udendørsbrug, Batterier:  
2 x AAA batterier.

SP-02 Medhørshøjtaler til 
PSTN og GSM
bruges til fjernaflytning og eller 
tale. Tilsluttet til PSTN telefon-
linje (eller 60Y GSM gateway) kan 
autoriserede telefonnumre opnå 
adgang til at lytte og tale. 
(Alarmverifikation eller nødkald).

JA-80TB  
“Bluetooth interface”
Forbinder PROFI alarmen til din PC 
via “Bluetooth”. Kan anbefales til 
installatører og brugere som øn-
sker at betjene systemet via Com-
Link software. Kræver ComLink. 

JA-60IR Barrier detektor
trådløs aktiv IR barriere 
beregnet til overvågning af 
døre, vinduer, terrasser, 
balkoner og andre arealer in-
denfor 5 meter. Består af en 
sender og en modtager.

JA-60N Magnetkontakt
trådløs magnetkontakt og uni-
versaldetektor til døre og vin-
duer. Detektoren har også en 
indgang til eksterne sensorer, 
så almindelige (trådfaste)
detektorer kan anvendes.

JA-63S Optisk røg og 
varme detektor
Kombinerer optisk røg og 
varme registrering. Detekto-
ren kan både sende til alarm-
central og advare lokalt.
For indvendig brug og loft-
montering.

JA-60G Gasdetektor
Informerer alarmsystemet 
om brand- eller eksplosions-
fare ved tilstedeværelsen af 
letantændelige gasarter og 
lækager. 
For indvendig brug, Kræver 
230V AC installation.

UC-260 Indvendig sirene
Indendørssirene til 230V stik-
kontakt der fungerer som 
alarm, ind- og udgangs signal 
og dørklokke.
Findes også som overvåget 
version UC-261

JA-63A Udendørssirene
Udendørssirene med ind-
bygget advarsels blink. Har 
indbygget batteribackup og 
leveres med AC- adapter som 
skal tilsluttes en 230V stik-
kontakt.

RC-86 Håndsender
kan til- og frakoble alarmen 
og sende overfaldsalarm. Ved 
anvendelse sammen med UC 
moduler kan den sende sig-
naler til flere typer trådløse 
enheder. 

RC-11 Håndsender
kan til- og frakoble alarmen og 
sende overfaldsalarm.

JA-80T USB Interface
Forbinder PROFI alarmen 
til din PC via USB port. Kan 
anbefales til installatører og 
brugere som ønsker at betjene 
systemet via ComLink soft-
ware.
Kræver ComLink software

RC-22 Overfaldskontakt
Kan enten fungere som 
trådløst overfaldstryk eller 
som 2 knaps fjernkontrol.
Kan også bruges som 
fjernkontrol af UC-216.

RC-60  
Til-/Frakoblings sender
denne enhed kan let instal-
leres et sted i installationen 
og tilsluttes et tænd/sluk ur 
for styring af til-/frakobling.

RC-28 Ringetryk
Kan bruges som trådløst 
dørtryk sammen med UC-
260. 
Kan også bruges som 
fjernkontrol af UC-216 
modulet.

UC-216 
12V udgangsmodul
har to relæer med skifte-
funktion, og kan bl.a. an-
vendes til styring af lys, 
garageport m.m. kan styres 
af centralen, RC fjernkontrol 
eller trådløse detektorer.

JA-65X 
PSTN telefonsender
rapporterer alarmer med 
tale beskeder via PSTN tele-
fonlinje. Op til 2 beskeder  
indtales og sendes til 4 tele-
fonnumre, og/eller overfør-
sel til kontrolcentral.

Ja-60GSM telefonsender
Kommunikationsenhed der 
anvender GSM/GPRS net-
værket. Kan fjernstyres fra 
mobiltelefon eller internettet 
og rapporterer til kontrolcen-
tral eller via SMS m. lydop-
kald til 8 mobiltelefoner.

JA-60WEB IP sender
Kommunikationsenhed via 
LAN (Ethernet). Kan fjern-
styres via TCP/IP og rapport-
erer til to kontrolcentraler.

JA-68 Relæ ud-
gangsmodul/interface
med 8 udgange og et relæ. 
Giver mulighed for ekstern 
monitorering af fejl-
meddelelser.  

JA-63K PROFI - Systemtilbehør
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