
 

CA-2103 GSM/GPS
autoalarm
Nová generácia GSM/GPS autoalarmu s podporou inštalácie do vozidiel
s CAN zbernicou. Okrem stráženia vstupov do vozidla, ako sú dvere,
kufor a kapota, možno inštaláciu rozšíriť až o 24 bezdrôtových
detektorov série JA-100 a JA-18x.

Popis

Nová generácia osvedčených GSM/GPS autoalarmov

Zabezpečenie

Prohlášení o shodě - CA-2103 (PDF 318,67 kB)○

Informácie pri narušení alebo odtiahnutí vozidla○

Okamžitá kontrola polohy a stavu vozidla○

SMS pri odomknutom aute alebo vybití akumulátora○

Upozornení na výjazd / vjazd z vytýčenej zóny○

Vytváranie knihy jázd, monitoring vozidla (viac ...)○

Správa a ovládanie z mobilnej aj webovej aplikácie MyJABLOTRON○

Otvorenie dverí, kufra, kapoty○

Manipulácia so zapaľovaním○

Pokus o odtiahnutie alebo ukradnutie vozidla○

Manipulácia s autoabatériou○

SMS a výstražné volanie pri poplachu○

https://www.jablotron.com/sk/template/product/523/?file=0&jt_id=20927&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
http://www.jablotron.com/sk/autotechnika-1/monitoring/


Doplnkové funkcie

Detekcia rušenia GSM○

Bezdrôtové prvky

○

Pre interiér aj nákladný priestor○

Pre garáže a strešné boxy○

Čiastočná ochrana – nechráni sa interiér, garáž○

Pre garáž možno nastaviť oneskorenú reakciu○

Až 24 detektorov a 8 ovládačov série JA-18x○

Mobilná a webová aplikácia MyJABLOTRON (so službou APK alebo ANM)○

Kniha jázd až s 99 vodičmi (so službou ANM - viac ...)○

Geofence – informácie o vjazde / výjazde zo zóny○

Štart info – informácie o zahájení jazdy○

Imobilizácia vozidla○

Vzdialené ovládanie spotrebičov – napr. kúrenie○

Hlasové menu pre ovládanie○

http://www.jablotron.com/sk/autotechnika-1/monitoring/
http://www.jablotron.com/sk/autotechnika-1/monitoring/
http://www.jablotron.com/sk/autotechnika-1/monitoring/


Inštalácia

Autoalarm ponúka čiastočné a úplné stráženie a môže byť ovládaný ovládačmi Jablotron, originálnymi ovládačmi od vozidla alebo oboma systémami
súčasne. Autoalarm ponúka funkciu Geofence - informácie o opustení definovanej zóny a správa o zahájení jazdy (oboje pomocou SMS).
MyJABLOTRON pre tento produkt ponúka funkciu Kniha jázd s možností identifikácie až 99 vodičov a službu pre zobrazenie stavu systému a možnost
jeho ovládania. Autoalarm umožňuje vzdialený upgrade FW.

SK verzia výrobku
Obsahuje predregistrovanú SIM kartu na zjednodušenú a hlavne bezplatnú aktiváciu služieb v SR.

Technické údaje

Napájanie 12/24V DC (8 - 32V)

Kľudový odber prúdu max. 20 mA

Špičkový odber (v dobe komunikácie) 1 A

Pracovné pásmo GSM modulu E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz

Výstupný výkon vysielača 2 W pro GSM850/900, 1 W pro GSM1800/1900

Pracovná frekvencia 868,1MHz

Rozsah pracovných teplôt -20 °C až +70 °C

Výstup SIR spína napájacie napätie, max. zaťaženie 1,3A

Integrovaný záložný zdroj○

Nízka spotreba systému○

Jednoduchá inštalácia priamym pripojením○

na CAN bus (podpora takmer 250 vozidiel)○

Vzdálený upgrade FW○

Inštalácia na 12 aj 24 V napätie○



Imobilizačný okruh 8A trvalo, krátkodobo až 12A
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