Bezpečný
a komfortný domov
Alarm JABLOTRON 100+
s unikátnou aplikáciou MyJABLOTRON

Skutočné bezpečie a široké využitie

Intuitívne ovládanie dvoma tlačidlami

Alarm JABLOTRON 100+ využijete v malých i veľkých priestoroch a okrem zabezpečenia
sa postará aj o inteligentné funkcie. Celý systém je možné ovládať aj na diaľku cez aplikáciu
MyJABLOTRON a pripojiť ho na pult centralizovanej ochrany.

Systém JABLOTRON 100+ sa ovláda tak ľahko, že to zvládnete aj s víkendovým nákupom
v ruke. Stačí stlačiť tlačidlo na príslušnom segmente a autorizovať sa. Ak si časom svoje
bývanie rozšírite napríklad o garáž, nie je problém počet segmentov kedykoľvek rozšíriť.

až 20 ovládacích segmentov

BYT

DOM

systém
na mieru

FIRMA

červená pre zapnutie ochrany
zelená pre vypnutie ochrany

Štyri kroky k bezpečiu

KVALITNÝ
ALARM

PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ

NEUSTÁLY
DOHĽAD

ZÁSAH PRI
POPLACHU

bezpečná
autorizácia

overenie pomocou čipu
alebo zadaním kódu
Prvým krokom je kvalitný
český alarm. Jeho vývoju
a výrobe sa venujeme
viac ako 25 rokov.

180

tisíc

Počet užívateľov ovládajúcich
naše alarmy prostredníctvom
MyJABLOTRON.

Vďaka odbornej montáži
od certifikovaných
partnerov bude všetko
fungovať tak, ako má.

7

Po pripojení systému
na pult centralizovanej
ochrany je váš objekt pod
neustálym dohľadom.

rokov

Na všetky produkty môžete získať
okrem 2 ročnej záruky až 5 rokov
rozšírenej servisnej podpory.

Keď sa čokoľvek stane,
kontaktujú vás operátori
a ihneď vyšlú zásahovú
jednotku.

128

Ovládajte svoj domov aj inak

zariadení

Počet zariadení, ktoré môžete mať
pod kontrolou.
Mobilná aplikácia

Apple Watch

Ovládač

Majte prehľad odkiaľkoľvek
vďaka MyJABLOTRON
Či už ste na dovolenke alebo v supermarkete, môžete ovládať váš alarm a všetky zariadenia
vzdialene. A keď sa u vás doma niečo deje, aplikácia vás na to ihneď upozorní a priloží aj
fotografiu alebo video.

DOM
Pred 3 minútami

OFF

Osvetlenie

Jednoduché ovládanie

Nočný režim

Aplikácia sa ovláda rovnako jednoducho ako klávesnica. Nezáleží na tom,
či chcete na diaľku zapnúť ochranu garáže, alebo si pred príchodom zapnúť
kúrenie.

Garáž

ON

Dom
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Úplná ochrana

Upozornenie na udalosti
Vďaka PUSH notifikáciám, e-mailom alebo SMS okamžite viete o každom
poplachu, ale aj o poklese teploty.

Ovládanie

Pretočiť späť

1d

12h

3h

Aktuálne informácie

1h

30m

10m

5m

História

Obrázky

Viac

1m

kamery
JABLOTRON

Prezrite si všetky kamerové záznamy alebo fotografie, ktoré je možné ľahko
stiahnuť do vášho telefónu. V aplikácii môžete tiež sledovať históriu udalostí
alebo spotrebu elektriny.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Aplikácia je na stiahnutie zdarma

Videosekvencia

Záznam 3 alebo 7 dní

Livestream

Minútové video
z každej udalosti

24 hodinový záznam
z každého dňa

Online prehľad
v reálnom čase

Komfortné a ekonomické bývanie
Užitočné tipy

JABLOTRON 100+ má aj inteligentné funkcie, vďaka ktorým si uľahčíte život a pomôžete aj
svojej peňaženke. Nielenže môžete jednotivé zariadenia ovládať z rovnakého miesta ako alarm,
ale je možné tiež naplánovať všetky akcie dopredu. A keby ste si chceli život zjednodušiť ešte
viac, spustite jedným tlačidlom viac nadväzujúcich akcií naraz.

Nesvieti sa niekde zbytočne? Vybrali sme
rýchlovarnú kanvicu zo zásuvky? Nezostalo
otvorené okno v kúpeľni? S Jablotronom
stačí len zapnúť ochranu a v celom dome
sa automaticky zhasnú všetky svetlá,
vypnú zásuvkové okruhy a systém vás
upozorní na otvorené okno.

Vypnutie
zásuvkových
okruhov
Stiahnutie
žalúzií
Regulácia
kúrenia

Otvorenie
garáže

Zavlažovanie
trávnika
Rozsvietenie
svetiel

Filtrácia
bazéna

Všetci na jar riešia, kam tento rok na
dovolenku a či na ňu dosť našetrili. Pritom
jednoduchým riešením je inteligentne
riadená domácnosť. Napríklad kúrenie,
ktoré reaguje na vašu prítomnosť,
zapne sa v konkrétnych miestnostiach
v nastavenom čase, a pri vetraní sa samo
prepne do úsporného režimu. Alebo
práčka, ktorá sa spustí len pri odbere
elektriny v nízkej tarife.

Či už trávime voľný čas na gauči
s knižkou alebo s rodinou na výlete,
často nás trápi, či doma beží všetko,
ako má. Prečo si však jednotlivé akcie
nenaplánovať? Môžete tak vyriešiť
pravidelnú filtráciu bazéna alebo
zavlažovanie trávnika v konkrétny
deň i čas. Praktické je aj osvetlenie
príchodovej cesty, ktoré sa zapne pri
západe slnka.

Ochránime vás tiež pred živlami
JABLOTRON 100+ nielenže zabezpečí váš domov pred zlodejmi, ale upozorní vás aj na
hroziace nebezpečenstvo v podobe plynu, ohňa alebo vody.
POŽIAR
Snímač identifikuje dym alebo zvýšenú
teplotu v miestnosti. Alarm ihneď aktivuje
sirénu a informuje Vás o hroziacom
nebezpečenstve.

PLYN CO
Snímač deteguje únik oxidu uhoľnatého
a siréna vás hlasno varuje skôr, než dôjde
k ohrozeniu vášho zdravia.

HORĽAVÉ PLYNY
Detektor rozpozná únik horľavých plynov, ako je
zemný plyn, propán a bután. Systém okamžite
spustí poplach, uzavrie prívod plynu a zapne
ventiláciu.

O každej udalosti sa ihneď dozviete
pomocou PUSH notifikácie, SMS
správy alebo volania. Systém
vie zároveň informovať pult
centralizovanej ochrany (napr. SBS).

ZÁPLAVA
Detektor zaznamená únik vody a systém
uzavrie jej prívod. Zabráni tak prípadnému
zaplaveniu a väčším škodám.

Vzorová inštalácia pre rodinný dom
Či už sa rozhodnete pre drôtové alebo bezdrôtové riešenie, pre stanovenie rozsahu a presnej
ceny inštalácie je nutná obhliadka objektu certifikovaným montážnym partnerom.

ÚSTREDŇA

INTERIÉROVÁ SIRÉNA

Riadiaci mozog systému, ktorý vás informuje
o poplachu alebo o návrate detí zo školy.
Navyše ovláda celý systém podľa vašich
pokynov.

Húka pri poplachu a tým odradí zlodeja
a upozorní užívateľa. Okrem toho môže plniť
aj funkciu zvončeka.

KLÁVESNICA

VONKAJŠIA SIRÉNA

Slúži na zapínanie ochrany, vypínanie ochrany
a ovládanie zariadení z jedného miesta. Druhá
klávesnica môže ovládať napríklad len garáž.

Hlasno upozorní okolie o narušení vášho
domu. Je možné zvoliť bielu, sivú alebo
nerezovú farbu.

POHYBOVÝ DETEKTOR

OVLÁDACÍ ČIP

Sleduje pohyb v miestnosti až do vzdialenosti
12 m. Pri zaznamenaní cudzej osoby spustí
alarm, pritom ale nebude reagovať na malé
domáce zvieratá.

Slúži na jednoduchú a bezpečnú identifikáciu
pri ovládaní alarmu. Vy tak presne viete, kto
a kedy systém používal.

FOTOVERIFIKAČNÝ POHYBOVÝ
DETEKTOR

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Okrem poplachu odosiela aj fotografie
zo stráženého miesta. Vy tak presne viete,
čo sa u vás doma práve deje.

Úplne zabezpečený
dom získate od:

1.600 € vrátane DPH

Úplne zabezpečený a automatizovaný
dom získate od:

DETEKTOR ROZBITIA SKLA

VIDEOVERIFIKAČNÁ KAMERA

Dokáže rozpoznať zvuk rozbitia skla a vyvolá
tak poplach skôr, než sa zlodej dostane k vám
domov.

Pri poplachu odosiela minútové video zo
stráženého priestoru. Vďaka tomu vidíte, ako
vyzerala situácia pred udalosťou aj po nej.

DETEKTOR OTVORENIA

AUTOMATIZÁCIA

Stráži okná a dvere, a ak dôjde k ich násilnému
otvoreniu, spustí alarm. Môže vás tak strážiť,
aj keď práve spíte.

Umožňuje ovládanie svetiel, zásuvkových
okruhov, žalúzií, garážových brán, filtrácie
bazéna alebo zavlažovanie trávnika.
Systém Vás môže informovať napríklad aj
o prekročení spotreby elektrickej energie
alebo teploty.

POŽIARNY DETEKTOR

KÚRENIE

Rozpozná dym alebo zvýšenú teplotu a varuje
vás ešte skôr, ako požiar vypukne.

Termostat riadi teplotu v každej miestnosti
zvlášť podľa určených programov. Nastavenie
je možné kedykoľvek zmeniť, a to aj
vzdialene.

2.200 € vrátane DPH
ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR

Uvedená cena je len orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa konkrétnej inštalácie a miestnych podmienok.
Celkovú cenu vám poskytne náš montážny partner z vášho regiónu, ktorého vám radi odporučíme.

Umožňuje diaľkovo ovládať alarm aj všetky
zariadenia vo vašom dome. Rovnaký ovládač
navyše môžete použiť aj pre vašu firmu.

Zaznamená únik vody a včas vás informuje.
Systém môže navyše sám uzavrieť jej prívod
a predíde tak väčším škodám.

Vzorová inštalácia pre byt
Či už sa rozhodnete pre drôtové alebo bezdrôtové riešenie, pre stanovenie rozsahu a presnej
ceny inštalácie je nutná obhliadka objektu certifikovaným montážnym partnerom.

ÚSTREDŇA

ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR

Riadiaci mozog systému, ktorý vás informuje
o poplachu alebo o návrate detí zo školy.
Navyše ovláda celý systém podľa vašich
pokynov.

Zaznamená únik vody a včas vás informuje.
Systém môže navyše sám uzavrieť jej prívod
a predíde tak väčším škodám.

KLÁVESNICA

INTERIÉROVÁ SIRÉNA

Slúži na zapínanie ochrany, vypínanie ochrany
a ovládanie zariadení z jedného miesta.

Húka pri poplachu a tým odradí zlodeja
a upozorní užívateľa. Okrem toho môže plniť
aj funkciu zvončeka.

POHYBOVÝ DETEKTOR

OVLÁDACÍ ČIP

Sleduje pohyb v miestnosti až do vzdialenosti
12 m. Pri zaznamenaní cudzej osoby spustí
alarm, pritom ale nebude reagovať na malé
domáce zvieratá.

Slúži na jednoduchú a bezpečnú identifikáciu
pri ovládaní alarmu. Vy tak presne viete, kto
a kedy systém používal.

FOTOVERIFIKAČNÝ POHYBOVÝ
DETEKTOR

AUTOMATIZÁCIA

Okrem poplachu odosiela aj fotografie
zo stráženého miesta. Vy tak presne viete,
čo sa u vás doma práve deje.

Úplne zabezpečený
byt získate od:

900 € vrátane DPH

Úplne zabezpečený a automatizovaný
byt získate od:

1.200 € vrátane DPH

Uvedená cena je len orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa konkrétnej inštalácie a miestnych podmienok.
Celkovú cenu vám poskytne náš montážny partner z vášho regiónu, ktorého vám radi odporučíme.

Umožňuje ovládanie svetiel, zásuvkových
okruhov, žalúzií.

DETEKTOR OTVORENIA

KÚRENIE

Stráži okná a dvere, a ak dôjde k ich násilnému
otvoreniu, spustí alarm. Môžete byť strážený,
aj keď práve spíte.

Termostat riadi teplotu v každej miestnosti
zvlášť podľa určených programov. Nastavenie
je možné kedykoľvek zmeniť, a to aj
vzdialene.

POŽIARNY DETEKTOR
Rozpozná dym alebo zvýšenú teplotu a varuje
vás ešte skôr, ako požiar vypukne.

Technické parametre

O JABLOTRONE

Periférie

až 230

Vytvárame inteligentné veci jednoduché navonok

Užívatelia

až 600 rôznych kódov

Sekcie

až 15

Sme čisto českou technologickou firmou s vlastným vývojom aj výrobou a tradíciou od roku
1990. Spolu s ďalšími dvoma desiatkami firiem tvoríme skupinu JABLOTRON GROUP.
Prinášame moderné riešenia pre ochranu majetku, zdravia a bezpečia našich zákazníkov.
Vždy kladieme dôraz na užívateľský komfort našich produktov.

Ovládacie moduly

až 128

Kalendáre

64 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
pre automatické spúšťanie inteligentných funkcií

Komunikácia

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Hlásenia z MyJABLOTRON

SMS, e-mail alebo PUSH notifikácie
neobmedzenému počtu užívateľov

Hlásenia z ústredne

SMS až 50 užívateľom

Certifikácia

pre stupeň 2 podľa EN 50131

Hľadáte montážneho
špecialistu?
Radi Vám poradíme
a pomôžeme.

73

krajín sveta
kupuje naše výrobky

1.3
milióna

zabezpečených objektov

670

zamestnancov
Začali sme štyria, dnes je nás v skupine
JABLOTRON viac ako šesťsto.

Kontaktujte nás telefonicky
041 511 68 68

C-SK+EU02190

www.jablotron.com

