Bezpieczna
i nowoczesna firma
System alarmowy JABLOTRON 100
z rewelacyjną aplikacją MyJABLOTRON

Bezpieczeństwo i nadzór nad firmą
w jednym systemie

Intuicyjne sterowanie dwoma przyciskami

JABLOTRON 100 jest wszechstronnym systemem bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz
sterowania dowolnymi urządzeniami w Twojej firmie. Łatwo ochroni Twoje nieruchomości
i przekaże Ci natychmiast informacje o całej firmie. Aplikacja MyJABLOTRON umożliwia
wygodny, zdalny nadzór nad firmą, m.in. informacje o zużyciu energii lub zmianie temperatur
w budynku. Dodatkowo możesz podwyższyć poziom bezpieczeństwa przez połączenie
systemu alarmowego z kamerami, poprzez instalację przycisków alarmowych i napadowych,
a także podłączenie systemu alarmowego do centrów monitorowania agencji ochrony.

Sterowanie systemem jest łatwe i intuicyjne: jedyne co trzeba zrobić to nacisnąć jeden
przycisk odpowiedniego segmentu klawiatury i autoryzować polecenie za pomocą breloka
zbliżeniowego RFID lub kodu. Jeśli Twoja firma się rozrośnie, system JABLOTRON 100
będzie mógł rosnąć wraz z nią. Wystarczy tylko dodać nowe czujki i segmenty sterujące na
klawiaturze. Możliwość użycia urządzeń bezprzewodowych i przewodowych w systemie uczyni
montaż przyjaznym dla Twoich pomieszczeń jak i dla Twojego portfela.
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Cztery kroki do bezpieczeństwa
weryfikacja za pomocą kodu

 amy prawie 30-letnie doświadczenie
M
w projektowaniu i produkcji systemów
alarmowych i innych innowacyjnych
urządzeń, których głównymi cechami są
wysoka jakość oraz łatwość użytkowania.
 ertyfikowani Partnerzy, regularnie
C
uczestniczący w szkoleniach
organizowanych przez naszą firmę,
zapewniają profesjonalny montaż naszych
systemów. Dlatego właśnie dajemy
gwarancję optymalnej pracy oferowanych
rozwiązań.
	
Podłączenie Twojego systemu alarmowego
do centrów monitorowania agencji ochrony
zapewni Ci całodobowe bezpieczeństwo.
 peratorzy centrów stale monitorują stan
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systemu alarmowego i w razie zgłoszenia
alarmu natychmiast wysyłają zespół
interwencyjny.
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MyJABLOTRON
Twoja firma pod kontrolą
Dzięki aplikacji MyJABLOTRON masz nieograniczony zdalny dostęp do systemu alarmowego
i jego wszystkich funkcji. Możesz uzbroić lub rozbroić system alarmowy w całej firmie lub jej
części, a także mieć podgląd zainstalowanych kamer i ich nagrań oraz zdjęć z czujek. Możesz
nadzorować swoją firmę zdalnie i uzyskiwać na bieżąco informacje, będąc w trakcie spotkań,
podróży służbowych czy wakacji.

Przyjazna obsługa systemu
Łatwe sterowanie jest zawsze takie samo – niezależnie, czy korzystasz
z klawiatury, aplikacji mobilnej, przeglądarki internetowej czy zegarka smart
watch.

Powiadamianie
Notyfikacje PUSH, powiadomienia e-mail lub SMS-y, natychmiast
poinformują Cię o każdym alarmie, jak i skoku temperatury czy awarii
technicznej.

Zasoby informacyjne
Obejrzyj nagrania z kamer lub zdjęcia i upewnij się, że wszystko jest
w porządku. Sprawdź zużycie energii, wody czy gazu. Przejrzyj historię
zdarzeń. Sprawdź za pomocą aplikacji, gdzie w tym momencie są auta
firmowe.

Nadawanie uprawnień
Możesz przydzielać szczegółowe uprawnienia dostępu indywidualnym
użytkownikom dla konkretnych czynności lub do konkretnych stref,
odpowiadających różnym częściom Twojej firmy.

Aplikacja MyJABLOTRON jest bezpłatna

Kontrola dostępu
System alarmowy JABLOTRON 100 umożliwia w łatwy sposób zarządzanie bezpieczeństwem
całej firmy lub jej części poprzez określanie praw dostępu dla różnych grup pracowników.

ELASTYCZNE PRAWA
DOSTĘPU
System umożliwia przydzielanie
indywidualnych lub grupowych uprawnień
dostępu do 15 niezależnych stref. Każdej
strefie można przydzielić czasowy
dostęp określony harmonogramem dla
4 grup pracowników. Pozwala to łatwo
kontrolować dostęp do obszarów dla
pracowników zmianowych, serwisu
technicznego czy dostawców.

SYGNALIZACJA
ŚWIETLNA
UZBROJONYCH STREF
Załączenie czuwania strefy, także
automatyczne jest sygnalizowane na
klawiaturze innym kolorem. Pozwala to na
szybkie określenie, które pomieszczenia są
aktualnie używane lub zamknięte.

AUTOMATYCZNE
UZBROJENIE
Teraz nie ma konieczności oddzielnego
uzbrajania czy rozbrajania pomieszczeń
wspólnych (korytarze, przedsionki etc.)
Bedą one automatycznie uzbrajane przy
uzbrajaniu ostatniej strefy w budynku.
W analogiczny sposób strefy wspólne będą
rozbrajane. Ponadto, do automatycznego
sterowania strefami system może
korzystać z 20 harmonogramów.

BĄDŹ INFORMOWANY
O DOSTĘPIE
System może informować 25
użytkowników o dostępie do stref za
pomocą raportów systemowych. Możesz
także dowolnie określić czas, kiedy
system powiadomi Cię o rozbrojeniu
strefy.

SYSTEM ALARMOWY
SPRAWDZA
WSZYSTKO
System alarmowy będzie sprawdzał przy
uzbrojeniu strefy, czy gdzieś nie pozostało
otwarte okno lub drzwi. Możesz być
pewny, że wszystko jest bezpiecznie
zamknięte.

ŁATWE
ZARZĄDZANIE
Potrzebujesz zmienić kod dostępu
pracownikom? Istniejące kody
mogą być indywidualnie zmienione
z pomocą aplikacji MyJABLOTRON.
Możesz przydzielić administratorów
do pojedynczych stref lub grup stref.

Specyfikacja
techniczna
Ilość urządzeń
przewodowych
i bezprzewodowych

120

Użytkownicy

300

Niezależne strefy

15

Wyjścia
programowalne

32

Harmonogramy

20 niezależnych
schematów do
automatycznego
aktywowania czynności

Komunikacja

LAN / GSM
(GPRS, 3G) / PSTN

Powiadomienia
z chmury
MyJABLOTRON

SMS, e-mail lub
notyfikacje PUSH do
nieograniczonej liczby
użytkowników

Powiadomienia
z centrali JA-100

połączenia telefoniczne
do 15 użytkowników,
SMS-y do 25
użytkowników

Certyfikaty

Grade 2
(zgodnie z EN 50131)

Kanały komunikacyjne
do centrów
monitorowania agencji
ochrony

4 (konfigurowane)

Firma z automatyką budynkową
Minimalizacja obsługi

System alarmowy posiada także funkcje inteligentnego budynku. Możesz zdalnie sterować
ogrzewaniem albo automatycznie włączać światło przy wejściu do pomieszczenia.

Do

20
harmonogramów czasowych
pozwalających na wyłączanie pozostawionego przez
pracowników oświetlenia, klimatyzacji, wentylatorów,
czy innych urządzeń. Wszystko to może dziać się
automatycznie, bez konieczności interwencji człowieka.

Monitoring
temperatury
Na
Automatyczne
sterowanie
oświetleniem

2

Sterowanie
ogrzewaniem

lata naprzód
możesz zaznaczyć urzędowe lub indywidualne dni
wolne od pracy w kalendarzu, przez co system
automatycznie wyłączy zbędne w tym czasie
urządzenia.

Sterowanie
bramą wjazdową
mrugnięciem
długich świateł

Zdarzenia
sterowane
harmonogramem
czasowym

Obsługa
serwisowa
System umożliwia serwisowi technicznemu zdalny
dostęp do wykonania działań serwisowych. W razie
potrzeby nie musisz już czekać na przybycie serwisu.

Ochrona Twojej firmy nie tylko
przed włamaniem

Pomiar temperatury wg EN-54-5klasa A1

System alarmowy JABLOTRON 100 nie tylko ostrzeże Cię przed zagrożeniami z otoczenia,
lecz także przed zbyt wysoką temperaturą lub powiadomi Cię o zużyciu energii.
CZUJKA POŻAROWA

CZUJKA GAZÓW PALNYCH

Czujka wykrywa dym i podwyższoną
temperaturę. Automatycznie uruchamia
alarm lokalnie oraz poprzez centralę wysyła
powiadomienie na telefon o zaistnieniu
pożaru. Może uruchamiać inne czujki
pożarowe, jak również posiada funkcję
pracy w trybie syreny wewnętrznej.

Wykrywa wycieki gazów palnych (gaz ziemny,
LPG), załączając alarm oraz powiadamiając Cię
SMS-em i informując centrum monitorowania
agencji ochrony.

CZUJKA CZADU
Ostrzeże Cię przed wzrostem stężenia
tlenku węgla w powietrzu, zanim gaz
spowoduje problemy zdrowotne.

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY
Monitoruje także temperaturę w chłodniach
lub serwerowniach, natychmiast informując
użytkownika o przekroczeniu progu
dopuszczalnej temperatury.

System alarmowy poinformuje
Cię o problemach technicznych
za pomocą notyfikacji PUSH
lub wiadomości SMS. W takich
wypadkach także wysyła specjalny
raport w formie komunikatu
głosowego.

Czujka ZALANIA
Wykrywa wycieki wody, załączając alarm,
wysyłając powiadomienie na Twój telefon
i informując centrum monitorowania agencji
ochrony. Poprzez wyjście centrali może
także jednocześnie zamknąć dopływ wody
do budynku.

C-PL100EUB02180

www.jablotron.com

