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Alarmsystem

OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem

OASIS – Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS



OASIS giver dig sikkerhed og tryghed 

Trådløs FOTO detektor  
Som unik alarmverifikation kan der tilsluttes FOTO 
detektorer til OASIS alarmsystemet. Ved alarm 
tages der 4 billeder, som kan overføres trådløst til 
kontrolcentral, eller en billedserver. Efterfølgende 
sendes en E-mail, eller en SMS med link til billed-
erne.

Stort tilbehørsprogram
Til OASIS alarmsystemet kan der købes eks-
tra trådløse FOTO detektorer, rumdetektorer, 
 åbningskontakter, betjeningspaneler, fjern-
betjeninger, sirener samt røgalarmer, ligesom der 
kan købes trådfaste enheder. Alle kan via alarmen 
opsættes til at alarmere lokalt, men også direkte 
til  kontrolcentralen. Det er også muligt at ændre 
sendertype, hvis man på et senere tidspunkt skulle 
få et andet behov. OASIS alarmen er forberedt til 
50 trådløse adresser fordelt på zoner, betjeningsen-
heder samt trådløse sirener, hvilket giver dig mu-
lighed for at skræddersy din egen alarmløsning. 

OASIS alarmen holder øje med din bygning
OASIS alarmen kan kobles op til en kontrolcentral, der er godkendt af rigspolitiet. Kontrolcentralen vil over-
våge OASIS alarmen 24 timer i døgnet. I tilfælde af alarm vil kontrolcentralen kontakte de personer, som du 
har opgivet på din telefonliste. Et overvågningsabonnement kan omfatte overvågning af alarmen og kan også 
omfatte en vagtservice hvor en vagtpatrulje rykker ud, hvis alarmen aktiveres. 

OASIS alarmsystem
OASIS alarmpakken indeholder en alarmcentral 
med den valgte sendertype indbygget, et trådløst 
LCD betjeningspanel, en trådløs åbningskontakt, en 
trådløs rumdetektor, en trådløs indendørssirene til 
stikkontakt, en fjernbetjening samt batterier og alt 
hvad der skal til for at montere alarmen. OASIS alar-
men tilsluttes kontrolcentralen gennem den  valgte 
telefonsender som kan være fastnettet, mobilnettet 
eller internettet. 

OASIS alarmsystemet er udviklet og bygget på 
nyeste teknologier inden for trådløse alarmsystemer. 
Det er godkendt efter EU-standarderne for alarm  -
sy stemer samt F&P registreret i klasse 2, op til og  
med sikringsniveau 40 på det danske marked.

En ”OASE” af sikkerhed
Et OASIS alarmsystem er den ideelle løsning til dem, 
der ønsker en sikker og professionel sikring og over-
vågning af virksomheden eller boligen. OASIS sy-
stemet er fremtidssikkert og yderst brugervenligt.      

Installation uden bygningsskader
OASIS anvender den sidste nye trådløse teknik til at 
kommunikere. Det medfører at der ikke skal trækkes 
en masse skæmmende kabler til detektorer, sirener 
eller andre udvidelsesmoduler.
Alarmen kan dog også benyttes med trådfaste de-
tektorer, da OASIS har mulighed for op til 30 tråd-
faste zoner.  



En ”OASE” af sikkerhed under dit tag
OASIS er ikke kun i stand til at overvåge 
dit hus, men også bilen i din garage. 

Med et enkelt tryk på en knap kan du
lave en ”hjemme” sikring af garagen  
og evt. skallen af dit hus, når du  
har parkeret bilen. 

Nem installation uden at skade bygningen 
Fleksibel opbygning muliggør skræddersyede løsninger 

Byggeklods system 
EN50131 klasse 2 registreret system 

op til 3 års batteri levetid 
  

En lille sender kan 
sættes i bilen så du 
kan frakoble alarmen 
og åbne porten, ved 
blot at blinke med 
lyset eller aktivere 
hornet. 

Din mobiltelefon kan også fjernaktivere andre 
apparater i huset (varme, lys, markiser...) 
enten ved SMS kommandoer eller en opring-
ning.

Installation og projektering
OASIS alarmsystemet kan installeres efter kundens 
ønsker op til sikringsniveau 40, fra en alminde-
lig  fældesikring med få detektorer, til en komplet 
dækning af hele huset eller virksomheden. 
En fældesikring er en installation hvor få  
detektorer placeres strategisk i bygningen,  
således en indbrudstyv ikke kan undgå at udløse  
en alarmtilstand under et indbrud.    
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Forhandler

Hvorfor OASIS alarm?
• Stor pålidelighed og ingen skader på bygningen 

OASIS alarmen er trådløs og derfor undgås synlig installation af ledninger  

• ”Plug & Play” Hurtig og nem installation 
OASIS er nem at installere og kan let udvides senere, hvis behovet opstår 

• Brugervenlig betjening 

• F&P registeret i kl. 2 (op til sikringsniveau 40) 

• Større sikkerhed 
Central og betjeningspanel er adskilt så alarmen aktiveres, selvom indbrudstyven forsøger 
at sætte systemet ud af kraft

• Stort tilbehørsprogram med innovative løsninger 
Åben f.eks. garageporten med et blink med lygterne, hold øje med vandspild på udsatte 
steder eller få øjeblikkelig besked ved gasudslip og brand

• Lang batterilevetid i komponenter 

• Foto detektor til verifikation af alarm 
Minimerer fejlalarmer og udrykninger til alarmer forårsaget af f.eks. husdyr

• Trådløst overfaldstryk 

• Op til 50 brugerkoder med mulighed for proxkort 

• Enkelt byggeklodssystem 
Udvid alarminstallationen efterhånden som nye sikringsbehov opstår 

Om Jablotron:

Jablotron er en veletableret innovativ producent indenfor alarmer. Med deres kontor 
og produktionsfaciliteter i Tjekkiet, formår de at konstruere tidssvarende produkter, 
der vinder priser internationalt. Siden grundlæggelsen i 1990 er Jablotron vokset til en 
anselig størrelse og beskæftiger i dag ca. 300 ansatte.
Jablotrons trådløse alarmsystemer er godkendte i Europa og er F&P registrerede i 
Danmark i klasse 2, op til sikringsniveau 40. 
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