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TECNOLOGIA DE
BARRAMENTO JFL

Instalação de até
99 sensores com
apenas um par
de fios.

INOVAÇÃO INTELIGENTE
é descomplicar a instalação!!!
JÁ PENSOU EM INSTALAR UM SISTEMA DE
ALARME COM ATÉ 99 ZONAS UTILIZANDO
APENAS UM PAR DE FIOS?

O QUE É A TECNOLOGIA
BUS JFL ALARMES?
É uma tecnologia que permite a comunicação entre a central de alarme e sensores com apenas um par de fios. Muitos
fabricantes difundiram essa tecnologia de forma complexa e
cara, o que deixou inviável a sua utilização. Mas a JFL Alarmes inovou e agora você pode contar com mais essa facilidade nas instalações de sistemas de alarme no dia a dia.

VANTAGENS DA TECNOLOGIA:
• Economia com cabeamento.
• Melhor organização da fiação.
• Não necessita de módulos auxiliares.
• Sensores com baixo consumo.
• Transmite o tamper do sensor.
• Supervisão periódica.
• Alteração remota da sensibilidade.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA:

Active-100 BUS
Central de alarme monitorável para até
99 zonas com entrada para linha telefônica.

MÓDULOS DE
COMUNICAÇÃO
OPCIONAIS

OPÇÃO DE COMPRA
COM E SEM TECLADO

* Vendido separadamente. ** Necessita de um módulo ethernet, vendido separadamente.

HOMOLOGADA
PELA ANATEL

• 99 usuários.
• 16 partições reais.
• Expansor de controle remoto e sensores sem fio*.
• Controle via smartphone**.
• Integração com eletrificador.
• Até 16 teclados endereçáveis.
• Até 99 zonas (6 duplas na placa + 1 por teclado
+ zonas de barramento + zonas sem fio).
• Uma saída PGM com relé.
• Arme/desarme via telefone.
• Função ronda.
• Função de discadora com 16 telefones.
• Programação por cabo programador JFL*,
GPRS*, Ethernet*.
• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria,
teclados e linha telefônica.
• Módulo Ethernet* e módulo GPRS*
com 2 SIM cards, opção de arme/desarme
por SMS e envio de mensagens no disparo.

ACESSÓRIOS:
DS-510 BUS

DS-520 BUS

Sensor infravermelho passivo PET
digital com tecnologia de barramento.

Sensor infravermelho passivo duplo PET
digital com tecnologia de barramento.

• Fácil instalação (usa somente 2 fios).
• Processamento digital do sinal.
• Função TAMPER
• 3 níveis sensibilidade
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.
• Não necessita alimentação externa.

• Fácil instalação (usa somente 2 fios).
• Processamento digital do sinal.
• Função TAMPER
• 3 níveis sensibilidade
• Cobertura de 14 metros e ângulo de 90º.
• Não necessita alimentação externa.

SIR-215 BUS

SL-320 BUS

Sirene piezoelétrica com
tecnologia de barramento.

Sensor de abertura com
tecnologia de barramento.

• Alimentação independente do barramento.
• Potência do som de 115 dB a 1 metro de distância.
• Sinalização visual de disparo.

• Entrada para sensores convencionais.
• Não necessita de alimentação externa.

TS-400

TEC-300

Teclado LCD 4,3” touchscreen
para centrais monitoráveis JFL.

Teclado LCD para centrais
monitoráveis JFL.

• Tela colorida de 4,3” sensível ao toque.
• Exibição de planta baixa.
• Apresentação de imagens (porta retrato digital).

• Compatível com módulo receptor MRF-01.
• Nomeação de zonas, usuários, partições e PGM's.
• LCD 16x2 (16 colunas e 2 duas linhas) com backlight azul.

INSTALAÇÃO SEM COMPLICAÇÃO:
O inovador barramento de dois fios facilita o trabalho
de instalação do profissional de segurança eletrônica.
Com apenas um par de fios é possível instalar até 99
sensores na central.
Não há necessidades de módulos expansores de zonas,
dezenas de rolos de fios, fontes de alimentação
ou baterias extras.

ECONOMIA
COM FIOS

SEM MÓDULOS
EXPANSORES
DE ZONAS
SEM BATERIAS
EXTRAS

APENAS UM PAR DE FIOS:
Apenas um par de fios saindo da central e com o consumo de
apenas 2mA de cada sensor é possível interligar todos os
sensores na central sem problemas com canaletas
extras, excesso de fios chegando no gabinete da central e
problemas na identificação dos fios.

ATÉ 99 DISPOSITIVOS

UMA CENTRAL, DEZESSEIS
PARTIÇÕES REAIS.
As dezesseis partições aliadas a noventa e nove zonas
tornam a central versátil, capaz de atender diversas
aplicações como prédios de até dezesseis apartamentos,
galerias horizontais de lojas, grandes indústrias, até
mesmo uma residência que exige mais que quatro
teclados para operação.
As partições reais permitem dividir cada um dos
dezesseis teclados para operar apenas uma partição sem
saber o que acontece com a outra garantindo
a privacidade e a segurança de todos.

16 SISTEMAS DE ALARME “INDEPENDENTES” (DISPAROS, ARME/DESARME, CONTROLE VIA
APLICATIVO CELULAR**) LIGADOS POR APENAS UM PAR DE FIOS A UMA ÚNICA CENTRAL DE ALARME.

PRÉDIOS DE ATÉ
16 APARTAMENTOS

PEQUENAS, MÉDIAS
E GRANDES INDÚSTRIAS

PEQUENAS, GRANDES
E MÉDIAS RESIDÊNCIAS

* Para a ligação de sirenes e teclados, é necessário alimentação complementar.
** Necessita de um módulo ethernet compatível com aplicativo celular, vendido separadamente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO EM
UMA GALERIA COM 16 LOJAS.

