Bezpieczny
i wygodny dom
Alarm JABLOTRON 100 z wyjątkową
aplikacją MyJABLOTRON

Prawdziwa ochrona i szeroki zakres
zastosowań

Dwa przyciski do intuicyjnego sterowania

Alarmy JABLOTRON 100 można wykorzystać zarówno w małych jak i dużych obiektach.
Oprócz bezpieczeństwa oferują one również liczne inteligentne funkcje, od włączenia
oświetlenia po otwarcie garażu. Całym systemem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji
MyJABLOTRON.

Sterowanie systemem alarmowym JABLOTRON 100 jest bardzo łatwe. Przyciski w segmentach,
które odpowiadają za poszczególne strefy w domu lub funkcje automatyki umożliwiają przyjazną
obsługę. Jeśli z czasem dobudujesz sobie np. garaż, nie ma problemu z rozbudową alarmu
JABLOTRON 100 o kolejne elementy. Wystarczy zadzwonić do instalatora, który zainstaluje
czujki w Twoim garażu i doda kolejny „segment” do klawiatury alarmu. Może ich być nawet 20.
Dodatkowo, możliwość łączenia w systemie urządzeń bezprzewodowych i magistralowych
zapewnia czystość wykonania montażu, przyjazną również dla Twojego portfela.

Alarm do Twojego
mieszkania

Alarm do Twojego
domu

Alarm do Twojej
firmy

do 20 segmentów
sterowania

Cztery kroki do bezpieczeństwa
czerwony do uzbrajania
zielony do rozbrajania

Na początku oferujemy wysokiej jakości
urządzenia alarmowe. Posiadamy 25 lat
doświadczenia w zakresie projektowania
i produkcji. Możemy się pochwalić wieloma
innowacyjnymi funkcjami, wysoką jakością
oraz łatwym sterowaniem.
Drugim krokiem jest profesjonalny
montaż przez certyfikowanych
partnerów, regularnie uczestniczących
w organizowanych przez nas szkoleniach.
To gwarantuje, że wszystko działa tak, jak
powinno.
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Kolejnym krokiem jest podłączenie alarmu
do centrum monitorowania.
Operatorzy oceniają raporty przesłane
przez alarm, a w momencie wystąpienia
zagrożenia wyślą patrol do chronionego
mieszkania, domu lub firmy.
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Wysokiej jakości systemy
zabezpieczeń projektujemy
i produkujemy od ponad 25 lat.

Tyle wynosi liczba użytkowników
na świecie, sterujących naszymi
alarmami za pośrednictwem
aplikacji MyJABLOTRON.
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urządzenia

Dzięki JABLOTRON 100
możesz sterować nawet 32
urządzeniami w swoim domu
lub ogrodzie.
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Zdalna obsługa, dzięki aplikacji
MyJABLOTRON

Wygodne życie dzięki alarmowi
JABLOTRON 100

Za pomocą aplikacji mobilnej oraz przeglądarkowej MyJABLOTRON możesz bez trudu uzbroić
i rozbroić swój alarm oraz zdalnie zarządzać dowolnym urządzeniem. Będziesz wiedzieć
o wszystkim, co dzieje się w Twoim domu lub firmie, obojętnie czy jesteś na wakacjach,
czy na zakupach.

System JABLOTRON 100 posiada liczne inteligentne funkcje, które pomogą Ci uprościć
sobie życie, zarówno w domu, jak i w firmie. Możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia,
podnosić szlaban parkingowy mrugnięciem świateł samochodu lub automatycznie włączać
oświetlenie po rozbrojeniu alarmu.

Prosta
obsługa

Aktualne
informacje

Aplikacją steruje się równie łatwo,
jak naszymi alarmami. Sygnalizacja
świetlna wskazuje urządzenia, które
są w danej chwili aktywne. Jednym
przyciskiem można otworzyć garaż
lub uruchomić podlewanie ogrodu
podczas urlopu.

Obejrzyj zdjęcie z chronionego
obiektu i sprawdź, czy wszystko
w porządku. Aplikacja pozwala
sprawdzić zużycie energii, historię
zdarzeń oraz lokalizację samochodu.

Powiadamianie
o zdarzeniach

Ustawienia praw
dostępowych

Powiadomienia PusH, wiadomości
e-mail oraz sms natychmiast
poinformują Cię o wszystkich
alarmach, a także o spadku
temperatury lub niskim stanie baterii.

Poszczególnym użytkownikom
można przypisać prawa dostępowe do
wydzielonych stref, które odpowiadają
poszczególnym częściom domu lub
firmy.
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Steruj swoim domem lub firmą za pomocą

Pobierz za darmo

Aby zapewnić bezpieczny i nieograniczony transfer
danych między aplikacją myjABlotron a alarmem
jABlotron 100, można wykorzystać naszą usługę
security data connector™.

PODLEWANIE
TRAWNIkA

www.securitydataconnector.com
Klawiatury z segmentami

Aplikacji mobilnej

Aplikacji w przeglądarce

Pilota

Ochrona przed wodą, ogniem i gazem
System zabezpieczeń JABLOTRON 100 nie tylko ostrzeże Cię o zagrożeniu wynikającym
z naturalnych czynników, ale także poinformuje o zbyt wysokiej temperaturze w pomieszczeniu
lub zbyt dużym zużyciu energii elektrycznej.

Czujka
dymu
Czujka wykrywa dym oraz wysoką
temperaturę w pomieszczeniu
i ostrzega zanim pożar zdąży
wybuchnąć. Włącza alarm
dźwiękowy, wysyła powiadomienie
na telefon komórkowy oraz
powiadamia Centrum Ochrony.

Specyfikacja techniczna
Urządzenia przewodowe
lub bezprzewodowe

do 120

Użytkownicy

do 300 różnych kodów

Strefy

do 15

Wyjścia automatyki PG

do 32

Kalendarz

do 20 zdarzeń kalendarzowych dla
automatycznych aktywacji inteligentnych funkcji

Komunikatory

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Raporty z MyJABLOTRON

sms, e-mail lub powiadomienia PUSH
do nieograniczonej liczby użytkowników

Raporty z centrali alarmowej

sms do 25 użytkowników

Klasyfikacja

poziom bezpieczeństwa 2, zgodnie z EN 50131

Obsługa ARC

4 stacje monitorowania

Czujka
czadu
Błyskawiczna detekcja tlenku
węgla, zanim twoje życie znajdzie
się w niebezpieczeństwie. Włącza
lokalnie głośny alarm, a centrala
alarmowa wysyła powiadomienia
na telefon komórkowy i do
Centrum Ochrony.

Czujka
zalania
Czujka wykrywa wyciek wody
i ostrzega, zanim wystąpią
jakiekolwiek szkody. Włącza
alarm, wysyła powiadomienie na
telefon komórkowy i powiadamia
Centrum Ochrony.

Masz pytania lub
szukasz instalatora?
Skontaktuj się z jednym z naszych lokalnych partnerów,
współpracujących z siecią certyfikowanych
instalatorów.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

www.jablotron.com
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www.jablotron.com

