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 a kromě zabezpečení se
postará i o chytré funkce. Celý systém lze ovládat na dálku přes aplikaci MyJABLOTRON
a připojit jej na bezpečnostní centrum.

Systém JABLOTRON 100+ se ovládá tak snadno, že to zvládnete i s víkendovým nákupem
v ruce. Stačí zmáčknout tlačítko na příslušném segmentu a autorizovat se. Pokud si časem
přistavíte třeba garáž, není problém počet segmentů kdykoliv rozšířit.

až 20 ovládacích segmentů

BYT

DŮM

systém
na míru

FIRMA

červená pro zajištění
zelená pro odjištění

Čtyři kroky k bezpečí

KVALITNÍ
ALARM

PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽ

STŘEŽENÍ
24H DENNĚ

ZÁSAH
PŘI POPLACHU

bezpečná
autorizace

ověření pomocí čipu
nebo zadáním kódu
Prvním krokem je kvalitní
český alarm. Jeho vývoji
a výrobě se věnujeme
přes 25 let.

16

Kč/den

Jen tolik stojí kompletní ochrana
vaší domácnosti.

Díky odborné montáži
od certifikovaných
partnerů bude vše
fungovat, jak má.

Po připojení systému
na bezpečnostní centrum
je váš objekt střežen
24 hodin denně.

7

let

Na všechny produkty můžete
získat kromě dvouleté záruky až
5 let rozšířené servisní podpory.

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

3

Ovládejte svůj domov i jinak

měsíce

Na takovou dobu od montáže
alarmu získáte Celkovou ochranu
zdarma.

Mobilní aplikace

Chytré hodinky

Ovladač

Mějte přehled odkudkoliv
díky MyJABLOTRON
Ať už jste na dovolené nebo ve frontě v supermarketu, můžete ovládat váš alarm i všechna
zařízení vzdáleně. A když se u vás doma něco děje, aplikace vás ihned upozorní. Ideálně
i s videem nebo fotografií z místa.

DŮM
Před 3 minutami

OFF

Osvětlení

ON

Noční režim

Jednoduché ovládání

Garáž

Aplikace se ovládá stejně jednoduše jako klávesnice. Nezáleží na tom, jestli
chcete na dálku zajistit garáž nebo si před příjezdem zapnout topení.

Dům

15-04-2018 14:41:23

Vše zajištěno

Upozornění na události
Díky PUSH notifikacím, e-mailům nebo SMS okamžitě víte o každém
poplachu, ale i poklesu teploty.

Ovládání

Přetočit zpět

1d

12h

Aktuální informace

3h

1h

30m

10m

5m

Historie

Galerie

Více

1m

kamery
JABLOTRON

Prohlédněte si všechny kamerové záznamy nebo fotografie, které lze
snadno stáhnout do vašeho telefonu. V aplikaci můžete také sledovat historii
událostí nebo spotřebu elektřiny.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Aplikaci stahujte zdarma

Videosekvence

Záznam 3 nebo 7 dnů

Livestream

Minutové video
z každé události

24hodinový záznam
z každého dne

Online přehled
v reálném čase

Komfortní a ekonomické bydlení
Chytré tipy

JABLOTRON 100+ má i chytré funkce, díky kterým ulehčíte sobě i své peněžence. Nejen,
že můžete jednotlivá zařízení ovládat ze stejného místa jako alarm, všechny akce je ale možné
naplánovat dopředu. A kdybyste si chtěli život zjednodušit co nejvíce, spusťte jedním tlačítkem
více navazujících akcí najednou.

Nesvítí se někde zbytečně? Vypojili
jsme rychlovarnou konvici ze zásuvky?
Nezůstalo otevřené okno v koupelně?
S Jablotronem stačí pouze zajistit
a v celém domě se automaticky zhasnou
všechna světla, vypnou zásuvkové okruhy
a systém vás upozorní na nedovřené okno.

Vypnutí
zásuvkových
okruhů
Stažení
žaluzií
Regulace
topení

Otevření
garáže

Zavlažování
trávníku
Rozsvícení
světel

Filtrace
bazénu

Všichni na jaře řeší, kam letos na
dovolenou a jestli na ni dost našetřili.
Přitom jednoduchým řešením je chytře
řízená domácnost. Třeba topení, které
reaguje na vaši přítomnost, zapne se
v konkrétních místnostech i čas, a při
větrání se samo přepne do úsporného
režimu. Nebo pračka, která se spustí jen
při odběru elektřiny v nízkém tarifu.

Ať už trávíme volný čas na gauči
s knížkou nebo s rodinou na výletě,
často nás trápí, zda doma běží vše,
jak má. Proč si však jednotlivé akce
nenaplánovat? Můžete tak vyřešit
pravidelnou filtraci bazénu nebo
zavlažování trávníku v konkrétní den i čas.
Praktické je i osvětlení příchodové cesty,
které se zapne při západu slunce.

Ochráníme vás také před živly
JABLOTRON 100+ nejenže zajistí váš domov před zloději, ale upozorní vás i na hrozící
nebezpečí v podobě plynu, ohně a vody.
POŽÁR
Čidlo identifikuje kouř nebo zvýšenou
teplotu v místnosti. Alarm ihned aktivuje
sirénu a informuje bezpečnostní centrum,
které přivolá hasiče.

PLYNY CO
Čidlo detekuje únik plynu a siréna vás
hlasitě varuje dříve, než dojde k ohrožení
vašeho zdraví.

HOŘLAVÉ PLYNY
Detektor rozpozná únik hořlavých plynů, jako je
zemní plyn, propan a butan. Systém okamžitě
spustí poplach, uzavře přívod plynu a zapne
ventilaci.

O každé události se ihned dozvíte
pomocí PUSH notifikace, SMS
zprávy nebo volání. Systém zároveň
informuje bezpečnostní centrum.

ZÁPLAVA
Detektor zaznamená únik vody a systém
uzavře její přívod. Zabrání tak případné
záplavě a větším škodám.

Vzorová instalace pro rodinný dům
Ať už se rozhodnete pro drátové nebo bezdrátové řešení, pro stanovení rozsahu a přesné
ceny instalace je nutná prohlídka objektu certifikovaným montážním partnerem.

ÚSTŘEDNA

INTERIÉROVÁ SIRÉNA

Řídící mozek, který vás informuje o poplachu
nebo o návratu dětí ze školy. Navíc ovládá celý
systém podle vašich pokynů.

Houká při poplachu a tím odradí zloděje
a upozorní uživatele. Kromě toho plní i funkci
zvonku.

KLÁVESNICE

VENKOVNÍ SIRÉNA

Slouží k zajišťování, odjišťování a ovládání
zařízení z jednoho místa. Druhá klávesnice pak
může ovládat třeba jen garáž.

Hlasitě upozorní okolí o narušení vašeho
domu. Je možné zvolit bílou, šedou nebo
nerezovou barvu.

POHYBOVÝ DETEKTOR

OVLÁDACÍ ČIP

Sleduje pohyb v místnosti až do vzdálenosti
12 m. Při zaznamenání cizí osoby spustí alarm,
přitom ale nebude reagovat na domácí zvířata.

Slouží k jednoduché a bezpečné identifikaci při
ovládání alarmu. Vy tak přesně víte, kdo a kdy
systém používal.

FOTOVERIFIKAČNÍ POHYBOVÝ
DETEKTOR

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Kromě poplachu odesílá i fotografie
z hlídaného místa. Vy tak přesně víte,
co se doma právě děje.

Plně zabezpečený dům
pořídíte od:

35 000 Kč bez DPH

Plně zabezpečený a automatizovaný
dům pořídíte od:

DETEKTOR ROZBITÍ SKLA

VIDEOVERIFIKAČNÍ KAMERA

Dokáže rozpoznat zvuk rozbití skla a vyvolá
tak poplach dříve, než se zloděj dostane k vám
domů.

Při poplachu odesílá minutové video ze
střeženého prostoru. Díky tomu vidíte, jak
vypadala situace před událostí i po ní.

DETEKTOR OTEVŘENÍ

AUTOMATIZACE

Střeží okna a dveře, a pokud dojde k jejich
násilnému otevření, spustí alarm. Může vás tak
hlídat, i když zrovna spíte.

Umožňuje ovládání světel, zásuvkových
okruhů, žaluzií i garážových vrat nebo filtraci
bazénu a zavlažování trávníku. Systém vás
také včas informuje o překročení spotřeby
elektrické energie nebo teploty.

POŽÁRNÍ DETEKTOR

TOPENÍ

Rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu a varuje
vás ještě dříve, než požár vypukne.

Termostat řídí teplotu v každé místnosti zvlášť
podle určených programů. Nastavení lze
kdykoliv změnit, a to i vzdáleně.

50 000 Kč bez DPH
ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR

Uvedené ceny nezahrnují cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Umožňuje dálkově ovládat alarm i všechna
zařízení ve vašem domě. Stejný ovladač navíc
můžete použít i pro vaši firmu.

Zaznamená únik vody a vás včas informuje.
Systém navíc sám uzavře její přívod
a předejde tak větším škodám.

Vzorová instalace pro byt
Ať už se rozhodnete pro drátové nebo bezdrátové řešení, pro stanovení rozsahu a přesné
ceny instalace je nutná prohlídka objektu certifikovaným montážním partnerem.

ÚSTŘEDNA

ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR

Řídící mozek, který vás informuje o poplachu
nebo o návratu dětí ze školy. Navíc ovládá celý
systém podle vašich pokynů.

Zaznamená únik vody a vás včas informuje.
Systém navíc sám uzavře její přívod
a předejde tak větším škodám.

KLÁVESNICE

INTERIÉROVÁ SIRÉNA

Slouží k zajišťování, odjišťování a ovládání
zařízení z jednoho místa.

Houká při poplachu a tím odradí zloděje
a upozorní uživatele. Kromě toho plní i funkci
zvonku.

POHYBOVÝ DETEKTOR

OVLÁDACÍ ČIP

Sleduje pohyb v místnosti až do vzdálenosti
12 m. Při zaznamenání cizí osoby spustí alarm
a zároveň nebude reagovat na domácí zvířata.

Slouží k jednoduché a bezpečné identifikaci při
ovládání alarmu. Vy tak přesně víte, kdo a kdy
systém používal.

FOTOVERIFIKAČNÍ POHYBOVÝ
DETEKTOR

AUTOMATIZACE

Kromě poplachu odesílá i fotografie
z hlídaného místa. Vy tak přesně víte,
co se doma právě děje.

Plně zabezpečený byt
pořídíte od:

18 000 Kč bez DPH

Plně zabezpečený a automatizovaný
byt pořídíte od:

25 000 Kč bez DPH

Uvedené ceny nezahrnují cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Umožňuje ovládání světel, zásuvkových
okruhů nebo třeba žaluzií.

DETEKTOR OTEVŘENÍ

TOPENÍ

Střeží okna a dveře, a pokud dojde k jejich
násilnému otevření, spustí alarm. Může vás tak
hlídat, i když zrovna spíte.

Termostat řídí teplotu v každé místnosti zvlášť
podle určených programů. Nastavení lze
kdykoliv změnit, a to i vzdáleně.

POŽÁRNÍ DETEKTOR
Rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu a varuje
vás ještě dříve, než požár vypukne.

Technická specifikace

O JABLOTRONU

Periferie

až 230

Tvoříme chytré věci jednoduché navenek

Uživatelé

až 600 různých kódů

Sekce

až 15

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. Přinášíme
moderní řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí našich zákazníků. Vždy klademe důraz
na uživatelský komfort našich produktů.

Ovládací moduly

až 128

Kalendáře

64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí
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 50 uživatelům

Certifikace

pro stupeň 2 dle EN 50131

73

zemí světa
kupuje naše výrobky

1.3

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

milionu

zabezpečených objektů

670
zaměstnanců

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

Bezplatná zákaznická linka
800 800 522

C-CZ+EU02190

www.jablotron.com

