Bezpečný
a komfortní domov
Alarm JABLOTRON 100
s unikátní aplikací MyJABLOTRON

Skutečné bezpečí a široké využití

Intuitivní ovládání dvěma tlačítky

Alarm JABLOTRON 100 využijete v malých i velkých prostorách. Kromě zabezpečení
se postará o chytré funkce od rozsvěcení světel po otevírání garáže. Celé zabezpečovací
zařízení lze ovládat i na dálku přes aplikaci MyJABLOTRON a připojit jej na bezpečnostní
centrum.

Zabezpečovací systém JABLOTRON 100 se ovládá tak snadno, že to zvládnete i s víkendovým
nákupem v ruce. Stačí zmáčknout tlačítko na příslušném segmentu. Každý z nich představuje
jednu část domu nebo funkci. Jako třeba rozsvícení světel. Pokud si časem přistavíte
třeba garáž, není problém alarm JABLOTRON 100 rozšířit. Stačí instalovat nové detektory
a ke klávesnici přidat další „semafor“, neboli segment. Těch může být až 20. Možnost
kombinovat v sestavě bezdrátové a sběrnicové prvky navíc umožňuje šetrnou instalaci
systému, která šetří i vaši peněženku.

Alarm
pro byt

Alarm
pro DŮM

Alarm
pro FIRMU

až 20 ovládacích segmentů

Čtyři kroky k bezpečí

červená pro zajištění
zelená pro odjištění

Prvním krokem je kvalitní český alarm.
Jeho vývoji a výrobě se věnujeme přes
25 let. I proto se snadno ovládá a je
plný inovativních funkcí.

KVALITNÍ ALARM

Díky odborné montáži od pravidelně
školených a certifikovaných partnerů
vše funguje, jak má.

ověření pomocí kódu

Po připojení zabezpečovacího
systému na pult centrální ochrany,
nejmodernější, jaký ve střední Evropě
je, máte zajištěné střežení
24 hodin denně.

ZÁSAH
PŘI POPLACHU

ověření pomocí čipu

Když se cokoliv stane, kontaktují vás
operátoři a ihned vyšlou zásahovou
jednotku.

16

Kč/den

Jen tolik stojí
kompletní ochrana
vaší domácnosti.

PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽ

Střežení
24h denně

99

%

Zásahovými vozidly
pokrýváme téměř
celé území ČR.

3

měsíce

Na takovou dobu od montáže
alarmu získáte celkovou
ochranu zdarma.

SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ

BEZPEČNÁ
AUTORIZACE

SYSTÉM
NA MÍRU

Zabezpečte svůj majetek
odkudkoli díky MyJABLOTRON

Komfortní bydlení s alarmem
JABLOTRON 100

Odjištění a zajištění alarmu nebo ovládání zařízení zvládnete i na dálku přes mobilní a webovou
aplikaci MyJABLOTRON. Přehled o tom, co se děje doma nebo ve firmě, máte kdekoliv.
Na dovolené i ve frontě v supermarketu.

Alarm od Jablotronu má i chytré funkce, díky kterým si usnadníte život nejen doma, ale
i ve firmě. Na dálku můžete zapínat a vypínat spotřebiče, probliknutím světel automobilu
zvednout závory na parkovišti nebo nechat automaticky rozsvítit světla po odjištění nebo
při vstupu do určité místnosti.

Jednoduché
ovládání

Aktuální
informace

Aplikace se ovládá stejně snadno
jako naše alarmy - na semaforu
hned vidíte, co je právě aktivní.
Otevření garáže nebo spuštění
zavlažování na zahradě z dovolené
je doslova na jeden dotyk.

Prohlédněte si fotku přímo z místa
a přesvědčte se, že je vše v pořádku.
V aplikaci sledujte i spotřebu elektřiny,
historii událostí nebo třeba polohu
vašeho auta.

Upozornění
na události

Nastavení práv
přístupů při sdílení

Díky PUSH notifikacím, e-mailům
nebo SMS okamžitě víte o každém
poplachu, ale i poklesu teploty nebo
nízkém stavu baterií.

Jednotlivým uživatelům můžete detailně
nastavit práva přístupů pro konkrétní
činnosti nebo i určité sekce, které
představují různé části domu nebo firmy.

AUTOMATICKÉ
ROZSVÍCENÍ
SVĚTEL

OTEVŘENÍ
GARÁŽE
PROBLIKNUTÍM
světel
automobilu

REGULACE
TOPENÍ
OSVĚTLENÍ
PŘÍCHODOVÉ
CESTY

ZAVLAŽOVÁNÍ
TRÁVNÍKU

Ovládejte svůj domov nebo firmu čímkoliv

Stahujte zdarma
Klávesnice se segmenty

Mobilní aplikace

Webová aplikace

Klíčenka

Ochráníme vás také před ohněm,
vodou a plynem

Vzorové instalace a cena alarmu

Zabezpečovací systém JABLOTRON 100 vás upozorní nejen na hrozící nebezpečí v podobě
přírodních živlů, ale i na překročení teploty v místnosti nebo nadměrnou spotřebu elektřiny.

Pro stanovení rozsahu a ceny instalace zabezpečovacího zařízení JABLOTRON 100 je nutná
fyzická prohlídka vašeho konkrétního objektu námi proškoleným a certifikovaným montážním
partnerem. Ten pak navrhne instalaci tak, aby byla zajištěna správná funkčnost systému,
splněny veškeré legislativní požadavky a naplněna vaše představa o zajištění ochrany bezpečí
a komfortu pro váš domov či firmu a pro vaše blízké.
Pro vaši lepší představu o rozsahu montáže jsme připravili vzorové instalace
zabezpečovacího zařízení pro:

Kouřový
detektor

byt

Čidlo rozpozná kouř nebo
zvýšenou teplotu v místnosti
a varuje vás ještě před tím, než
požár vypukne. Spustí akustické
varování, upozorní vás na mobilní
telefon a informuje Bezpečnostní
centrum, které vyšle zásahovou
jednotku.

rodinný dům s garáží
firmu

Detektor
plynu CO
Včas rozpozná únik plynu a varuje
vás dříve, než dojde k ohrožení
vašeho zdraví. Spustí poplach,
upozorní vás na mobilní telefon
a informuje Bezpečnostní
centrum, které vyšle zásahovou
jednotku.

Záplavový
detektor
Detektor rozpozná únik vody
a varuje vás ještě před tím, než
voda napáchá škody. Spustí
poplach, upozorní vás na mobilní
telefon a informuje Bezpečnostní
centrum, které vyšle zásahovou
jednotku.

Byt

Ústředna
Vyhodnocuje informace z detektorů nebo reaguje
na požadavky uživatele. Na základě toho vykoná akci
od předání informace o poplachu po ovládání zařízení
nebo spotřebičů v bytě.

Klávesnice
Slouží ke snadnému ovládání systému pomocí
segmentů a jejich principu semaforu. Od zajištění
a odjištění až po ovládání zařízení nebo spotřebičů.
V menu na displeji lze navíc spravovat uživatele
v systému.

Pohybový detektor
Sleduje pohyb v místnosti, a to až do 12 m. Když
je objekt zajištěný a zaznamená narušitele, spustí alarm.
Detektor však lze využít i jako senzor
pro automatické zapínání světla.

Pohybový detektor s kamerou
Střeží prostor až do vzdálenosti 12 m. Pokud
je zajištěno, v případě detekovaného pohybu vyvolá
poplach. Detektor umí navíc prostor vyfotit a snímek
odeslat uživateli.

Detektor otevření

Instalaci pro byt v tomto námi doporučeném rozsahu
pořídíte od:

Hlídá okna, a pokud dojde k otevření při zajištěném
stavu objektu, vyvolá poplach. Odstraší tak zloděje
ještě předtím, než se dostane dovnitř.

Kouřový detektor

20 000 Kč vč. 15% DPH
Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může
lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Čidlo rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu a varuje vás
ještě před tím, než požár vypukne. Detektory mají také
zabudovanou sirénku pro lokální signalizaci.

Záplavový detektor
Rozpozná únik vody a upozorní vás ještě před tím,
než voda napáchá škody.

Interiérová siréna
Houká při poplachu a tím upozorní zloděje i uživatele.
Kromě toho může plnit funkci zvonku nebo signalizovat
různé akce, jako je odchodové zpoždění.

Dálkový ovladač
Umožňuje dálkově zajišťovat a odjišťovat, ovládat různá
zařízení a spotřebiče, ale i vyvolat tísňový poplach.
Stejný ovladač navíc můžete použít pro více systémů
od Jablotronu.

Ovládací čip
Pro jednoduchou a bezpečnou identifikaci stačí
uživateli pouhé přiložení čipu ke klávesnici. Každý
člen domácnosti má svůj čip. Vy tak můžete sledovat,
kdo a kdy ovládal systém.

Ovládací modul
JABLOTRON 100 nabízí více než jen střežení.
Dokáže ovládat různé druhy zařízení nebo spotřebičů.
Požadavek můžete zadat na dálku sami nebo
si nastavíte automatickou akci.

Dům

Ústředna
Vyhodnocuje informace z detektorů nebo reaguje
na požadavky uživatele. Na základě toho vykoná akci
od předání informace o poplachu po ovládání zařízení
nebo spotřebičů v domě.

Klávesnice
Slouží ke snadnému ovládání systému pomocí
segmentů a jejich principu semaforu. Od zajištění
a odjištění až po ovládání zařízení nebo spotřebičů.
V menu na displeji lze navíc spravovat uživatele
v systému.

Druhá klávesnice
Další klávesnicí v systému je možné ovládat jednotlivé
části objektu. Můžete tak komfortně ovládat
JABLOTRON 100 z více míst.

Pohybový detektor
Sleduje pohyb v místnosti, a to až do 12 m. Když
je objekt zajištěný a zaznamená narušitele, spustí alarm.
Detektor však lze využít i jako senzor
pro automatické zapínání světla.

Pohybový detektor s kamerou

Instalaci pro rodinný dům s garáží v tomto
námi doporučeném rozsahu pořídíte od:

Střeží prostor až do vzdálenosti 12 m. Pokud
je zajištěno, v případě detekovaného pohybu vyvolá
poplach. Detektor umí navíc prostor vyfotit a snímek
odeslat uživateli.

Detektor pohybu a tříštění skla

40 000 Kč vč. 15% DPH
Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může
lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Nejen že střeží pohyb v místnosti, ale dokáže i rozpoznat
zvuk rozbití skla. Vyvolá tak poplach dříve, než se zloděj
dostane do objektu rozbitým oknem.

Detektor otevření
Hlídá okna, a pokud dojde k otevření při zajištěném
stavu objektu, vyvolá poplach. Odstraší tak zloděje
ještě předtím, než se dostane dovnitř.

Kouřový detektor
Čidlo rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu a varuje vás
ještě před tím, než požár vypukne. Detektory mají také
zabudovanou sirénku pro lokální signalizaci.

Záplavový detektor
Rozpozná únik vody a upozorní vás ještě před tím,
než voda napáchá škody.

Interiérová siréna
Houká při poplachu a tím upozorní zloděje i uživatele.
Kromě toho může plnit funkci zvonku nebo signalizovat
různé akce, jako je odchodové zpoždění.

Venkovní siréna
Hlasitě upozorní okolí o narušení objektu. Kryt sirény si
můžete vybrat ve více provedeních, například v nerezu.
Slouží také jako dobrý odrazující prvek proti zlodějům.

Dálkový ovladač
Umožňuje dálkově zajišťovat a odjišťovat, ovládat různá
zařízení a spotřebiče, ale i vyvolat tísňový poplach.
Stejný ovladač navíc můžete použít pro více systémů
od Jablotronu.

Ovládací čip
Pro jednoduchou a bezpečnou identifikaci stačí
uživateli pouhé přiložení čipu ke klávesnici. Každý
člen domácnosti má svůj čip. Vy tak můžete sledovat,
kdo a kdy ovládal systém.

Ovládací modul
JABLOTRON 100 nabízí více než jen střežení.
Dokáže ovládat různé druhy zařízení nebo spotřebičů.
Požadavek můžete zadat na dálku sami nebo
si nastavíte automatickou akci.

Firma

Ústředna
Vyhodnocuje informace z detektorů nebo reaguje
na požadavky uživatele. Na základě toho vykoná akci
od předání informace o poplachu po ovládání zařízení
nebo spotřebičů ve firmě.

Klávesnice
Slouží ke snadnému ovládání systému pomocí
segmentů a jejich principu semaforu. Od zajištění
a odjištění až po ovládání zařízení nebo spotřebičů.
V menu na displeji lze navíc spravovat uživatele
v systému.

Druhá klávesnice
Další klávesnicí v systému je možné ovládat jednotlivé
části objektu. Můžete tak komfortně ovládat
JABLOTRON 100 z více míst.

Pohybový detektor
Sleduje pohyb v místnosti, a to až do 12 m. Když
je objekt zajištěný a zaznamená narušitele, spustí alarm.
Detektor však lze využít i jako senzor
pro automatické zapínání světla.

Pohybový detektor s kamerou

Instalaci pro firmu v tomto námi doporučeném rozsahu
pořídíte od:

Střeží prostor až do vzdálenosti 12 m. Pokud
je zajištěno, v případě detekovaného pohybu vyvolá
poplach. Detektor umí navíc prostor vyfotit a snímek
odeslat uživateli.

Detektor pohybu a tříštění skla

65 000 Kč vč. 21% DPH
Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může
lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Nejen že střeží pohyb v místnosti, ale dokáže i rozpoznat
zvuk rozbití skla. Vyvolá tak poplach dříve, než se zloděj
dostane do objektu rozbitým oknem.

Detektor otevření
Hlídá okna, a pokud dojde k otevření při zajištěném
stavu objektu, vyvolá poplach. Odstraší tak zloděje ještě
předtím, než se dostane dovnitř.

Kouřový detektor
Čidlo rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu a varuje vás
ještě před tím, než požár vypukne. Detektory mají také
zabudovanou sirénku pro lokální signalizaci.

Interiérová siréna
Houká při poplachu a tím upozorní zloděje i uživatele.
Kromě toho může plnit funkci zvonku nebo signalizovat
různé akce, jako je odchodové zpoždění.

Venkovní siréna
Hlasitě upozorní okolí o narušení objektu. Kryt sirény si
můžete vybrat ve více provedeních, například v nerezu.
Slouží také jako dobrý odrazující prvek proti zlodějům.

Dálkový ovladač
Umožňuje dálkově zajišťovat a odjišťovat, ovládat různá
zařízení a spotřebiče, ale i vyvolat tísňový poplach.
Stejný ovladač navíc můžete použít pro více systémů
od Jablotronu.

Ovládací čip
Pro jednoduchou a bezpečnou identifikaci stačí uživateli
pouhé přiložení čipu ke klávesnici. Každý zaměstnanec
má svůj čip. Vy tak můžete sledovat, kdo a kdy ovládal
systém.

Ovládací modul
JABLOTRON 100 nabízí více než jen střežení.
Dokáže ovládat různé druhy zařízení nebo spotřebičů.
Požadavek můžete zadat na dálku sami nebo
si nastavíte automatickou akci.

Technická specifikace

O JABLOTRONU
Tvoříme chytré věci jednoduché navenek

Sběrnicové nebo
bezdrátové periferie

Uživatelé

Sekce

Ovládací moduly

Jsme ryze českou technologickou firmou s vlastním vývojem i výrobou a tradicí od roku
1990. Spolu s dalšími dvěma desítkami firem tvoříme skupinu JABLOTRON Group. Patříme
k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v ČR i ve světě. Naše bezpečnostní centrum, které
poskytuje navazující služby ochrany majetku a osob, je nejmodernější ve střední Evropě.

až 120

až 300 různých kódů

Přinášíme revoluční a inovativní řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí našich
zákazníků. Vždy klademe důraz na uživatelský komfort našich produktů. I proto naše systémy
pro zabezpečení a ovládání domácností usnadňují život milionům lidí po celém světě.
Naším záměrem je spřádat a naplňovat sny. Sny o vzájemné užitečnosti a prospěšnosti.
Sny, které mění dobré nápady na atraktivní produkty a služby.

až 15

až

32

Kalendáře

20 vzájemně nezávislých
kalendářů pro automatické
spouštění chytrých funkcí

Komunikace

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Reporty z MyJABLOTRON

SMS, e-mail nebo push notifikace
neomezenému počtu uživatelů

Reporty z ústředny

SMS až 25 uživatelům

73 zemí světa

Naše vlastní produkty vyvážíme do celého světa.

600 zaměstnanců

Začali jsme ve čtyřech, dnes je nás ve skupině JABLOTRON přes šest set.

200 milionů korun

Na prospěšné aktivity jsme už rozdělili téměř čtvrt miliardy korun.

Máte-li otázku nebo hledáte montážního specialistu, kontaktujte nás.
Rádi vám poradíme a pomůžeme.
Certifikace

pro stupeň 2 dle EN 50131

Bezplatná zákaznická linka
800 800 522

C-CZ100EU02170

www.jablotron.com

