Bezpieczny
i wygodny dom
Alarm JABLOTRON 100+
z wyjątkową aplikacją MyJABLOTRON

Pełna ochrona oraz szerokie
możliwości 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. System można również podłączyć do Centrum Monitorowania Alarmów.

MIESZKANIE

DOM

FIRMA

Cztery kroki do bezpieczeństwa

WYSOKIEJ JAKOŚCI
SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNA
INSTALACJA

CAŁODOBOWA
OCHRONA

INTERWENCJA
W PRZYPADKU ALARMU

Pierwszym krokiem jest
wysokiej jakości system
alarmowy. Jesteśmy
zaangażowani w jego
produkcję i rozwój
od ponad 25 lat.

Dzięki profesjonalnej
instalacji przez
certyfikowanych
partnerów wszystko
działa tak, jak powinno.

Po podłączeniu twojego
systemu alarmowego do
centrum monitorowania
agencji ochrony twoja
nieruchomość jest
chroniona 24h/7.

W momencie wystąpienia
zagrożenia pracownicy
centrum monitorowania
wyślą patrol do
chronionego mieszkania,
domu lub firmy.

94

tysiące

Użytkowników steruje swoimi
alarmami za pośrednictwem
aplikacji MyJABLOTRON.

128

urządzeń

Dzięki JABLOTRON 100+ możesz
sterować nawet 128 urządzeniami
w swoim domu lub ogrodzie.

7

lat

gwarantujemy nasze wsparcie.
Oprócz dwuletniej gwarancji możesz
również uzyskać 5 lat ulepszonego
wsparcia serwisowego.

Intuicyjne sterowanie dwoma przyciskami
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.

do 20 segmentów sterujących

skalowalny
system

czerwone światło
przy uzbrojeniu
zielone światło przy
rozbrojeniu

bezpieczna
autoryzacja

weryfikacja za pomocą
breloka RFiD lub kodu

Steruj swoim domem w inny sposób

Aplikacja mobilna

Smart watch

Pilot

Bądź na bieżąco dzięki
aplikacji MyJABLOTRON
Bez względu na to, czy jesteś na wakacjach, czy stoisz w kolejce w supermarkecie, możesz
zdalnie obsługiwać alarm i wszystkie urządzenia. A jeśli coś wydarzy się w twoim domu,
aplikacja poinformuje Cię natychmiast, pokaże nagranie wideo lub prześle zdjęcie
z twojego domu.

Prosta obsługa
Aplikacja jest tak łatwa w sterowaniu, jak klawiatura alarmowa. Możesz
w prosty sposób zdalnie otworzyć bramę garażową lub załączyć
ogrzewanie zanim przyjedziesz do domu.

Powiadomienie o zdarzeniach
Notyfikacje PUSH, powiadomienia e-mail lub SMS, natychmiast
poinformują Cię o każdym alarmie, jak i skoku temperatury
czy niskim stanie baterii.

Najnowsze informacje
Możesz zdalnie podejrzeć co dzieje się w twoim domu lub pobrać
na telefon zdjęcia z kamer. Dodatkowo masz dostęp do historii
zdarzeń czy zużycia prądu.

Pobierz aplikację za darmo

Kamery
JABLOTRON

PODSTAWOWE FUNKCJE

Sekwencje wideo

Rejestracja 3- lub 7- dniowa

Podgląd na żywo

1-minutowe nagrania
każdego zdarzenia

24h nagrania
każdego dnia

Monitoring w czasie
rzeczywistym

Wygoda i bezpieczeństwo
JABLOTRON 100+ zapewnia również inteligentne funkcje, które ułatwią Ci życie.
Nie tylko możesz kontrolować poszczególne urządzenia z tego samego miejsca co alarm,
ale możesz także z wyprzedzeniem planować wszystkie działania. A jeśli chcesz ułatwić sobie
życie, użyj jednego klawisza, aby aktywować wiele powiązanych działań jednocześnie.

Wyłączanie
i włączanie napięcia
w gniazdkach

Sterowanie
ogrzewaniem

Otwieranie
bramy garażowej

Podlewanie
trawnika
Włączanie
oświetlenia

Wskazówki

Czy niektóre światła pozostają załączone
niepotrzebnie? Czy odłączyliśmy czajnik
wychodząc z domu? Czy okno w łazience
zostało zamknięte? Dzięki systemowi
Jablotron wszystko, co musisz zrobić,
to załączyć alarm, a światła i napięcie
w wybranych gniazdkach zostaną
automatycznie wyłączone w całym domu,
a system powiadomi Cię o nie
zamkniętym oknie.

Sterowanie
roletami

Filtrowanie wody
w basenie

Wiosną wszyscy dyskutują, gdzie
wybrać się na wakacje w tym roku i czy
zaoszczędzili na to wystarczająco dużo
pieniędzy. Ale istnieje proste rozwiązanie
o nazwie inteligentny dom. Na przykład
ogrzewanie, które włącza się tylko kiedy
jesteś obecny w domu i reaguje na twoją
obecność w poszczególnych pokojach
i w określonych porach, a także
automatycznie przechodzi w tryb
ekonomiczny podczas wentylacji.

Bez względu na to, czy spędzasz wolny
czas z książką na kanapie, czy z rodziną
na wycieczce, często martwisz się, czy
w domu wszystko działa tak, jak
powinno. Dlaczego nie zaplanować
pewnych działań z wyprzedzeniem?
W ten sposób będziesz mógł regularnie
filtrować wodę w basenie lub podlewać
trawnik bez konieczności poświęcania
na to swojego wolnego czasu. Podobnie
oświetlenie na podjeździe może załączać
się automatycznie przy zachodzie słońca.

Ochrona Twojego domu
nie tylko przed włamaniem
System alarmowy JABLOTRON 100+ nie tylko ostrzeże Cię przed zagrożeniami z otoczenia,
takimi jak: pożar, zalanie czy wyciek gazu, lecz także przed zbyt wysoką temperaturą lub
powiadomi Cię o nadmiernym zużyciu energii.

TLENEK WĘGLA
Czujka tlenku węgla ostrzeże Cię przed
wzrostem stężenia tlenku węgla w powietrzu,
a syrena specjalnym sygnałem dźwiękowym
powiadomi się o zagrożeniu, zanim gaz
spowoduje problemy zdrowotne.

GAZY PALNE
Jest w stanie rozpoznać wycieki łatwopalnych
substancji, takich jak gaz ziemny, propan i
butan. System natychmiast uruchamia alarm,
zamyka dopływ gazu i uruchamia wentylację.

POŻAR
Czujka pożarowa wykrywa dym
i podwyższoną temperaturę. Alarm
natychmiast aktywuje syrenę i informuje
agencję ochrony, która natychmiast
wysyła zespół interwencyjny.

System alarmowy natychmiast
poinformuje Cię o każdym zdarzeniu
za pomocą notyfikacji PUSH
lub wiadomości SMS. W takich
wypadkach system wysyła także
specjalny raport w formie komunikatu
głosowego. Jednocześnie system
informuje o alarmie centrum
monitorowania.

ZALANIE
Czujka zalania rejestruje wyciek wody,
a system zamyka dopływ. W ten sposób
można zapobiec możliwym powodziom
i większym szkodom.

Przykładowa instalacja dla domu
jednorodzinnego
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na rozwiązanie przewodowe, czy bezprzewodowe,
aby określić zakres i dokładną cenę instalacji, budynek musi zostać sprawdzony przez
certyfikowanego instalatora.

CENTRALA STERUJĄCA

SYRENA WEWNĘTRZNA

Centrala jest mózgiem całego systemu.
Informuje nas o wystąpieniu alarmu lub
o powrocie dzieci ze szkoły. Ponadto
zarządza całym systemem zgodnie
z twoimi ustawieniami.

Rozbrzmiewa w przypadku alarmu,
zniechęcając włamywaczy i ostrzegając
użytkownika. Poza tym pełni również funkcję
dzwonka do drzwi.

KLAWIATURA

SYRENA ZEWNĘTRZNA

Służy do uzbrajania i rozbrajania alarmu oraz
sterowania poszczególnymi urządzeniami
w twoim domu. Każda klawiatura może
wykonywać inne polecenia.

Informuje otoczenie o wtargnięciu do twojego
domu. Możesz wybrać kolor biały, szary lub
ze stali nierdzewnej.

CZUJKA RUCHU

BRELOK ZBLIŻENIOWY

Monitoruje ruch w pomieszczeniu do
odległości 12 m. Jeśli zostanie wykryty
podejrzany ruch, uruchomi alarm i nie
zareaguje jednocześnie na zwierzęta domowe.

Służy do prostej i bezpiecznej identyfikacji
użytkowników systemu. Dzięki temu dokładnie
wiesz, kto i kiedy korzystał z systemu.

FOTO WERYFIKACJA

PILOT

Oprócz alarmu wysyła również zdjęcia
z monitorowanej lokalizacji. Dzięki temu
dokładnie wiesz, co faktycznie dzieje się
w twoim domu.

Umożliwia zdalne sterowanie alarmem
i urządzeniami w domu. Do sterowania
systemem w twojej firmie możesz użyć
tego samego pilota.

CZUJKA ZBICIA SZKŁA

WIDEO WERYFIKACJA

Jest w stanie rozpoznać dźwięk tłuczonego
szkła i uruchomić alarm, zanim włamywacz
dostanie się do Twojego domu.

W przypadku alarmu nagrywa jednominutowe
wideo z obszaru chronionego. W ten sposób
możesz zobaczyć, jak wyglądała sytuacja
przed i po wydarzeniu.

CZUJKA OTWARCIA

AUTOMATYKA

Chroni okna i drzwi, a jeśli zostaną gwałtownie
otwarte, czujka uruchomi alarm. W ten sposób
możesz chronić swój dom nawet podczas snu.

Umożliwia sterowanie oświetleniem,
napięciem w gniazdkach, żaluzjami lub
bramą wjazdową. System zawsze informuje
na czas o przekroczeniu zużycia energii
lub temperatury.

CZUJKA POŻAROWA

OGRZEWANIE

Rozpozna dym lub podwyższoną temperaturę
i ostrzeże Cię przed wybuchem pożaru.

Termostaty wykrywają i kontrolują
temperaturę we wszystkich pokojach
osobno, na podstawie określonych
programów. Ustawienia można zmienić
w dowolnym momencie, nawet zdalnie.

CZUJKA ZALANIA
Zarejestruje wyciek wody i poinformuje
Cię natychmiastowo. Ponadto system
automatycznie zamknie dopływ wody,
aby zapobiec większym uszkodzeniom.

Przykładowa instalacja dla mieszkania
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na rozwiązanie przewodowe, czy bezprzewodowe,
aby określić zakres i dokładną cenę instalacji, budynek musi zostać sprawdzony przez
certyfikowanego instalatora.

CENTRALA STERUJĄCA

CZUJKA ZALANIA

Centrala jest mózgiem całego systemu.
Informuje nas o wystąpieniu alarmu lub
o powrocie dzieci ze szkoły. Ponadto
zarządza całym systemem zgodnie
z twoimi ustawieniami.

Zarejestruje wyciek wody i poinformuje
Cię natychmiastowo. Ponadto system
automatycznie zamknie dopływ wody,
aby zapobiec większym uszkodzeniom.

KLAWIATURA

SYRENA WEWNĘTRZNA

Służy do uzbrajania i rozbrajania alarmu oraz
sterowania poszczególnymi urządzeniami
w twoim mieszkaniu.

Rozbrzmiewa w przypadku alarmu,
zniechęcając włamywaczy i ostrzegając
użytkownika. Poza tym pełni również
funkcję dzwonka do drzwi.

CZUJKA RUCHU

BRELOK ZBLIŻENIOWY

Monitoruje ruch w pomieszczeniu do
odległości 12 m. Jeśli zostanie wykryty
podejrzany ruch, uruchomi alarm i nie
zareaguje jednocześnie na zwierzęta domowe.

Służy do prostej i bezpiecznej identyfikacji
użytkowników systemu. Dzięki temu dokładnie
wiesz, kto i kiedy korzystał z systemu.

FOTO WERYFIKACJA

AUTOMATYKA

Oprócz alarmu wysyła również zdjęcia
z monitorowanej lokalizacji. Dzięki temu
dokładnie wiesz, co faktycznie dzieje się
w twoim mieszkaniu.

Umożliwia sterowanie oświetleniem, roletami
lub napięciem w gniazdkach.

CZUJKA OTWARCIA

OGRZEWANIE

Chroni okna i drzwi, a jeśli zostaną gwałtownie
otwarte, czujka uruchomi alarm. W ten sposób
możesz chronić swoje mieszkanie nawet
podczas snu.

Termostaty wykrywają i kontrolują
temperaturę we wszystkich pokojach osobno,
na podstawie określonych programów.
Ustawienia można zmienić w dowolnym
momencie, nawet zdalnie.

CZUJKA POŻAROWA
Rozpozna dym lub podwyższoną temperaturę
i ostrzeże Cię przed wybuchem pożaru.

Specyfikacja techniczna
Ilość urządzeń przewodowych
i bezprzewodowych

do 230

Użytkownicy

do 600

Strefy

do 15

Wyjścia programowalne

do 128

Kalendarz

do 64 zdarzeń kalendarzowych
dla automatycznych aktywacji inteligentnych funkcji

Komunikacja

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Powiadomienia z chmury MyJABLOTRON

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

Raporty z centrali alarmowej

SMS do 50 użytkowników

Certyfikacja

poziom bezpieczeństwa 2, zgodnie z EN 50131

Czy masz jakiekolwiek
pytania lub szukasz
instalatora?
Skontaktuj się z jednym
z naszych lokalnych
partnerów biznesowych,
którzy współpracują z naszą
dużą siecią certyfikowanych
instalatorów.

Więcej informacji na
www.jablotron.com

O NAS
Tworzymy inteligentne i łatwe w użyciu produkty
Jesteśmy czeską firmą technologiczną z własnymi działem rozwoju, produkcją i tradycją od
1990 roku. Razem z innymi firmami tworzymy GRUPĘ JABLOTRON. Oferujemy nowoczesne
rozwiązania w zakresie ochrony mienia, zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów. Zawsze
kładziemy nacisk na komfort użytkowania naszych produktów.

Nasze produkty
dostępne są w

73

krajach

1.3
miliona

zabezpieczonych obiektów

670
pracowników

Zaczęliśmy jako czwórka
współpracowników, a dziś
w GRUPIE JABLOTRON jest
nas ponad sześciuset.

C-PL+EU02190

www.jablotron.com

