En sikker og
komfortabel ejendom
Alarmsystemet JABLOTRON 100+
med den unikke MyJABLOTRON app

Sikkerhed med et hav af muligheder

Intuitiv styring i to trin

Alarmsystemet JABLOTRON 100+ er velegnet til både små og store installationer. Systemet
giver høj sikkerhed såvel som mulighed for at benytte diverse smart-funktioner. Hele systemet
kan fjernstyres via MyJABLOTRON appen og tilsluttes til en kontrolcentral.

JABLOTRON 100+ er så let at styre, at du kan gøre det med hænderne fulde. Alt du behøver
er at trykke på den givne funktionstast og foretage brugergodkendelse. Du kan let udvide
systemet med flere funktionstaster, hvis du f.eks. i fremtiden udvider dit hjem med en garage
eller vil tilføje en funktionsstyring.

Op til 20 kontrolsegmenter

LEJLIGHED

HUS

Skræddersyet
system

VIRKSOMHED

Rød tilkobler
Grøn frakobler

De fire sikkerhedstrin

ALARM AF HØJ
KVALITET

PROFESSIONEL
INSTALLATION

OVERVÅGNING
HELE DØGNET

VAGTPATRULJE
VED ALARM

Sikker
brugergodkendelse

Verifikation med alarmbrik eller
indtastning af kode
Første trin er et
alarmsystem af høj
kvalitet. Vi har mere
end 25 års erfaring med
udvikling og produktion af
alarmer.

94

tusinde

Mennesker styrer deres Jablotronalarmer via MyJABLOTRON appen.

Vores systemer
installeres professionelt
af certificerede partnere,
og derfor fungerer alt
optimalt

Vi anbefaler, at du
tilslutter systemet til en
kontrolcentral.

128

enheder

Du kan styre op til 32 enheder
i dit hjem eller i din have med
JABLOTRON 100+.

Hvis alarmen aktiveres,
bliver du kontaktet af
kontrolcentralens ansatte,
som bl.a. kan sende en
vagtpatrulje

7

Styr dit hjem på en anden måde

år

Reservedels tilgængelighed på alle
produkter – i overensstemmelse med
EU direktiver.

Mobilapplikation

Smart watch

Fjernbetjening

Hold dig opdateret hvor som helst
med MyJABLOTRON
Uanset om du er på ferie eller i kø i supermarkedet, kan du let styre dit alarmsystem og
alle enheder via fjernadgang. Du får endvidere øjeblikkeligt besked via appen, hvis alarmen
aktiveres– ideelt set med en video eller et billede fra alarmlokationen.

HOUSE
a minute ago

OFF

Lighting

ON

Night mode

Nem styring

Garage

Systemet er lige så let at styre fra appen, som det er fra betjeningspanelet.
Du kan nemt åbne din garagedør eller slå varmen til inden din ankomst.

House
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Fully set

Hændelsesnotifikationer
Du kan modtage øjeblikkelig information vedr. alarmer såvel som drastiske
temperaturfald via PUSH-notifikationer, e-mails eller SMS-beskeder.
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JABLOTRON
kameraer

Se alle kamera-optagelser eller billeder i appen. Billederne kan let
downloades til din telefon. Appen giver dig også mulighed for at se
hændelseshistorikken og energiforbruget.

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

Download appen gratis

Video-sekvens

3 eller 7 dages optagelse

Live-stream

Et minuts video
af hver hændelse

24 timers optagelse
hver dag

Online rapportering
på tidspunktet for
hændelserne

Bekvem og økonomisk løsning
Smarte tips

JABLOTRON 100+ giver dig mulighed for at benytte økonomiske og tidsbesparende
smart-funktioner. Du kan styre alarmsystemet og individuelle enheder fra samme app samt
planlægge handlinger på forhånd. Og hvis du ønsker at gøre dit liv endnu lettere, kan du
anvende en enkelt tast til at aktivere flere handlinger på en gang.

Behøver alle lys være tændt? Har du taget elektrisk
udstyr ud af diverse stikkontakter? Er vinduet på
badeværelset åbent? Alt, du behøver, er at indstille
dit Jablotron-system ud fra dine behov, så bliver
lys og kontakter automatisk slået fra i huset jf. dine
indstillinger, og systemet informerer dig ligeledes,
hvis du ikke har lukket et vindue korrekt.

Tænd og sluk for
kontakter

Kør persiennerne
ned
Varmestyring

Når foråret er kommet, begynder alle at tale
om feriedrømme, og om hvorvidt der er råd til
drømmedestinationen. Med et smart-hjem bliver
det lettere at spare op. Systemet er en økonomisk
løsning, da du f.eks kan indstille varmen, så den
kun er tændt, når du er hjemme og måske kun
i udvalgte værelser.

Åbn
garage

Vand
græsplæne
Tænd
lyset

Tænd/sluk for
poolpumpe

Uanset om man tilbringer sin fritid med en
bog på sofaen eller er med familien på tur, kan
man bekymre sig, om alt er som det skal være
derhjemme. Så hvorfor ikke planlægge forskellige
handlinger på forhånd? På den måde kan du
f.eks sikre, at poolen bliver renset og græsset
vandet på bestemte dage og tidspunkter.
Du kan ligeledes sikre praktiske ting, såsom
at adgangsvejen til dit hjem oplyses efter
solnedgang.

Vi beskytter dig også mod vejrfænomener
JABLOTRON 100+ beskytter dig ikke kun mod indbrud, men advarer dig også mod gas-,
brand- og vandlækage.
BRAND
En sensor detekterer røg eller forhøjede
temperaturer på det overvågede område.
Alarmen aktiverer øjeblikkeligt sirenen og
informerer kontrolcentralen, som kontakter
brandvæsnet.

CO-GASSER
Når en detektor registrerer et faretruende
CO niveau, advares du via en sirene. Du
advares i god tid, inden gassen forvolder
sundhedsmæssige skader.

BRANDFARLIGE GASSER
Når en detektor registrerer brandfarlige
gasser, såsom naturgas, propan og butan,
udløser systemet øjeblikkeligt alarm, lukker for
gasforsyningen og aktiverer ventilationen.

Du informeres øjeblikkeligt om alle
hændelser via PUSH-notifikationer,
SMS-beskeder eller opkald. Systemet
informerer kontrolcentralen på
samme tid.

OVERSVØMMELSE
Hvis en detektor registrerer en vandlækage,
lukker systemet for vandforsyningen.
På den måde er det muligt at forebygge
oversvømmelse og store skader.

Eksempel på installation i et familiehjem
Uanset om du vælger en trådløs eller kabelbaseret løsning, skal dit hjem inspiceres af en
certificeret installationspartner, så installationens omfang og pris kan fastsættes.

CENTRAL

INDENDØRS SIRENE

Centralen er systemets hjerne. Den informerer
dig om alarmer, giver dig besked, når dine
børn kommer hjem fra skole og styrer hele
systemet ud fra dine instrukser.

Sirenen lyder i tilfælde af alarm, hvilket kan
være med til at afskrække tyven. Brugeren
informeres. Enheden kan også anvendes som
klokke.

BETJENINGSPANEL

UDENDØRS SIRENE

Enheden bruges til at tilkoble og frakoble samt
til at styre enheder. Du kan anvende et ekstra
kontrolpanel til f.eks udelukkende at styre
garagen.

Enheden informerer nabolaget, hvis der er
indbrud i dit hjem. Sirenen fås i hvid, grå eller
i rustfrit stål.

BEVÆGELSESDETEKTOR

ALARMBRIK

Enheden holder øje med bevægelse i et rum
i en afstand på op til 12 m. Hvis den registrerer
menneskelig bevægelse, aktiveres alarmen.
Enheden kan, med den rette linse, benyttes til
rum med mindre kæledyr.

Enheden benyttes til let og sikker
brugergodkendelse. På den måde ved du
præcis hvem, der betjener systemet, og
hvornår.

BEVÆGELSESDETEKTOR MED
FOTOVERIFICERING

FJERNBETJENING

Ved aktivering af alarmen sender enheden et
billede fra det overvågede område. På den
måde kan du se, hvad der sker i dit hjem.

Enheden giver dig mulighed for at
fjernstyre alarmsystemet og enhederne i dit
hjem. Enheden kan også anvendes i din
virksomhed.

GLASBRUDSDETEKTOR

VIDEOVERIFICERINGS-KAMERA

Detektoren genkender lyden af knust glas og
aktiverer alarmen, inden tyven er kommet ind
i dit hjem.

Ved alarm sendes en video på et minut fra det
overvågede område. På den måde kan du se,
hvad der fandt sted før og efter hændelsen.

MAGNETKONTAKT

AUTOMATISERING

Enheden overvåger døre og vinduer. Hvis
døre/vinduer bliver åbnet med vold, aktiveres
alarmen. På den måde kan enheden beskytte
dig, selv mens du sover.

Funktionen giver dig mulighed for automatisk
styring af lys, kontakter, garagedøre,
pool-rensning, vanding af græsplane m.m.
Systemet kan også informere dig, hvis
energiforbruget eller temperaturer bevæger
sig over den fastsatte grænse.

BRANDDETEKTOR

VARME

Detektoren registrer røg og forhøjede
temperaturer og advarer dig, inden der opstår
brand.

En termostat styrer temperaturen i hvert
enkelt rum. Du kan til hver en tid ændre
indstillingerne, også via fjernadgang.

VANDSKADEDETEKTOR
Enheden detekterer vandlækage og
informerer dig i tide. Systemet kan automatisk
sende besked til en enhed der lukker for
vandforsyningen så større skader forebygges.

Eksempel på installation i en lejlighed
Uanset om du vælger en trådløs eller kabelbaseret løsning, skal dit hjem inspiceres af en
certificeret installationspartner, så installationens omfang og pris kan fastsættes.

CENTRAL

OVERSVØMMELSESDETEKTOR

Centralen er systemets hjerne. Den informerer
dig om alarmer, giver dig besked, når dine
børn kommer hjem fra skole og styrer hele
systemet ud fra dine instrukser.

Enheden detekterer vandlækage og
informerer dig i tide. Systemet kan automatisk
sende besked til en enhed der lukker for
vandforsyningen så større skader forebygges.

BETJENINGSPANEL

INDENDØRS SIRENE

Enheden bruges til at tilkoble og frakoble samt
til at styre enheder.

Sirenen lyder i tilfælde af alarm, hvilket kan
være med til at afskrække tyven. Brugeren
informeres. Enheden kan også anvendes som
klokke.

BEVÆGELSESDETEKTOR

ALARMBRIK

Enheden holder øje med bevægelse i et rum
i en afstand på op til 12 m. Hvis den registrerer
menneskelig bevægelse, aktiveres alarmen.
Enheden kan, med den rette linse, benyttes til
rum med mindre kæledyr.

Enheden benyttes til let og sikker
brugergodkendelse. På den måde ved du
præcis hvem, der betjener systemet, og
hvornår.

BEVÆGELSESDETEKTOR MED
FOTOVERIFICERING

AUTOMATISERING

Ved aktivering af alarmen sender enheden et
billede fra det overvågede område. På den
måde kan du se, hvad der sker i dit hjem.

Giver dig mulighed for at styre af lys,
stikkontakter, eller f.eks. solafskærmning.

MAGNETKONTAKT

VARME

Enheden overvåger døre og vinduer. Hvis
døre/vinduer bliver åbnet med vold, udløses
alarm. På den måde kan enheden beskytte dig
selv, mens du sover.

En termostat styrer temperaturen i hvert
enkelt rum. Du kan til hver en tid ændre
indstillingerne, også via fjernadgang.

BRANDDETEKTOR
Detektoren registrer røg og forhøjede
temperaturer og advarer dig, inden der opstår
brand.

Tekniske specifikationer

OM JABLOTRON

Enheder

op til 230

Vi udvikler smarte produkter, som er lette at bruge

Brugere

op til 600 forskellige koder

Områder

op til 15

Vi er en tjekkisk teknologivirksomhed, der siden 1990 har udviklet og produceret vores egne
produkter. Sammen med 20 andre virksomheder udgør vi JABLOTRON GROUP. Vi tilbyder
moderne sikkerhedsløsninger, som sikrer vores kunders ejendomme, helbred og sikkerhed. Vi
lægger altid stor vægt på at udvikle brugervenlige produkter.

Styreenheder (udgange)

op til 128

Kalendere

64 uafhængige kalenderhandlinger
til aktivering af automatiserede smart-funktioner

Kommunikation

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Beskeder fra MyJABLOTRON

SMS-beskeder, e-mails eller push-notifikationer
til et ubegrænset antal brugere

Beskeder fra centralen

SMS-beskeder til op til 50 brugere

F&P Klasse

sikringsklasse 2 i henhold til EN 50131

73

lande
i verden
køber vores produkter

Har du spørgsmål
eller leder du efter
installatører?
Kontakt en af vores lokale
forretningspartnere,
som samarbejder
med et stort netværk af
certificerede installatører.

Få flere oplysninger på
www.jablotron.com

1.3
millioner

overvågede bygninger

670

medarbejdere
Vi startede med fire medarbejdere
og i dag har vi mere en 600
ansatte i JABLOTRON GROUP

C-DA+EU02190

www.jablotron.com

