Zabezpečená
a inteligentná firma
Zabezpečovací systém JABLOTRON 100
s unikátnou aplikáciou MyJABLOTRON

Zabezpečenie a kontrola firmy v jednom

Intuitívne ovládanie dvomi tlačidlami

JABLOTRON 100 je univerzálny systém, ktorý rieši zabezpečenie objektu, prístup do celej
firmy a keďže má zapracované aj inteligentné funkcie, rozhodne je aj SMART. Jednoducho
zapne ochranu v objekte alebo jeho časti a poskytne vám okamžitý prehľad o celej firme.
Aplikácia MyJABLOTRON vám prináša komfort diaľkového ovládania, prehľad o spotrebe
energií alebo o vývoji teplôt v objekte. Zabezpečenie môžete navyše posilniť prepojením
alarmu s kamerami, inštaláciou tiesňového tlačidla a pripojením na pult centralizovanej
ochrany.

Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne, len stlačíte tlačidlo na príslušnom segmente
a autorizujete sa pomocou čipu alebo zadaním kódu. Ak časom svoje podnikanie rozšírite,
alarm JABLOTRON 100 sa vám rýchlo prispôsobí. Stačí nainštalovať nové detektory a ku
klávesnici pridať ďalší ovládací segment. Kombinácia bezdrôtových a zbernicových prvkov
umožňuje inštaláciu, ktorá je šetrná k interiéru aj vašej peňaženke.

až 20 ovládacích segmentov
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červená pre zapnutie ochrany

ALARM PRE
STAVBY
zelená pre vypnutie ochrany

Štyri kroky k bezpečiu
 rvým krokom je kvalitný alarm. Jeho
P
vývoju a výrobe sa venujeme už viac
ako 25 rokov. Aj vďaka tomu ponúka
množstvo inovatívnych funkcií a
jednoduché ovládanie.

overenie pomocou kódu

KVALITNÝ
ALARM

 ďaka odbornej montáži od pravidelne
V
školených a certifikovaných partnerov
všetko funguje, ako má.
	
Ovládanie, kontrola, história udalostí,
fotogaléria, sledovanie energií, všetko
aj cez aplikáciu MyJABLOTRON,
dodávajú možnosť dohľadu nad
objektom.
Pripojením zabezpečovacieho
systému na pult centralizovanej
ochrany (k strážnej službe) získate
adekvátny zásah pri poplachu.

ZÁSAH PRI
POPLACHU

overenie pomocou čipu
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BEZPEČNÁ
AUTORIZÁCIA

SYSTÉM
NA MIERU

MyJABLOTRON
firma pod kontrolou
Alarm a jeho inteligentné funkcie máte kedykoľvek po ruke s aplikáciou MyJABLOTRON.
Online môžete zapnúť alebo vypnúť ochranu celej firmy alebo jej časti. V jednej aplikácii tiež
získate okamžitý prístup k záznamom z kamier a fotkám z detektorov. Ovládanie firmy na diaľku
a okamžitý prehľad máte odkiaľkoľvek – z rokovania, služobnej cesty alebo z dovolenky.

Rovnako jednoduché ovládanie
Jednoduché a prehľadné ovládanie je stále rovnaké, či už ide o klávesnicu,
mobilnú aplikáciu, webové rozhranie alebo inteligentné hodinky.

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

Aktuálne informácie
Pozrite si kamerový záznam alebo fotku a presvedčte sa, že je všetko
v poriadku. V aplikácii sledujte aj spotrebu elektriny, históriu udalostí alebo
polohu áut vašej firemnej flotily.

Nastavenie práv prístupov
Jednotlivým užívateľom môžete detailne nastaviť práva prístupu pre
konkrétnu činnosť alebo aj určité sekcie, ktoré predstavujú rôzne časti firmy.

Aplikácia na stiahnutie zdarma

Zabezpečenie a riadenie prístupov
So systémom JABLOTRON 100 jednoducho vyriešite zabezpečenie celej firmy alebo jej
jednotlivých častí pre skupiny zamestnancov s rôznymi prístupovými právami.

ROZDELENIE
PRÍSTUPOV
K dispozícii je až 15 nezávislých
sekcií s individuálne alebo hromadne
nastaviteľnými právami pre zamestnancov.
Až 4 skupinám užívateľov je možné
nastaviť čas, kedy môžu vstúpiť do
konkrétnych sekcií. Tým jednoducho
vyriešite prístupy do priestorov určených
pre zmeny, vodičov, servisných technikov
alebo dodávateľov.

PREHĽAD O SEKCIÁCH
SO ZAPNUTOU
OCHRANOU
Zapnutie ochrany v sekciách, ktoré sa
môže vykonávať aj automaticky, je farebne
signalizované na klávesnici. Vďaka tomu
máte rýchly prehľad o využívaných a
chránených priestoroch.

AUTOMATICKÉ
ZAPNUTIE OCHRANY
Nie je nutné zvlášť zapínať a vypínať
ochranu spoločných priestorov (chodby
a vstupné haly). Tam sa ochrana zapne
automaticky spolu so zapnutím ochrany
v poslednej sekcii v objekte. Opačne
to funguje aj pri vypínaní ochrany. Pre
úplne automatizované ovládanie systému
možno využívať až 20 vopred nastavených
kalendárnych akcií.

PREHĽAD
O PRÍSTUPOCH
Správu o prístupoch do sekcií môže
dostávať vďaka reportom zo systému
až 25 užívateľov. Ľubovoľne si
môžete nastaviť čas, kedy sa odošle
upozornenie, že v niektorej časti firmy
zostala vypnutá ochrana.

SYSTÉM MYSLÍ
NA VŠETKO
Dá pozor na zabudnuté otvorené okná
alebo dvere pri zapínaní ochrany.
Máte tak istotu, že je všetko bezpečne
uzamknuté a zabezpečené.

JEDNODUCHÁ
ADMINISTRÁCIA
Potrebujete zmeniť prístupové heslá
pre zamestnancov? Nastavené kódy
možno jednoducho zmeniť v aplikácii
MyJABLOTRON individuálne každému
zamestnancovi. Správcov jednotlivých
sekcií alebo skupín sekcií je možné
delegovať.

Technická
špecifikácia
Zbernicové alebo
bezdrôtové periférie

až 120

Užívatelia

až 300

Nezávislé sekcie

až 15

Programovateľné
výstupy

až 32

Kalendáre

20 vzájomne
nezávislých
kalendárov 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

volania až 15
užívateľom,
SMS až 25 užívateľom

Certifikácia

pre stupeň 2
podľa EN 50131

Nastaviteľné kanály pre
pulty centralizovanej
ochrany
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Firma bez starostí
Minimálna obsluha

Alarm od Jablotronu má aj inteligentné funkcie, vďaka ktorým si uľahčíte podnikanie. Na diaľku
môžete zapínať vykurovanie, zablikaním diaľkových svetiel zdvihnúť závory na parkovisku, alebo
nechať automaticky rozsvietiť svetlá pri vstupe do miestnosti.

Až

20
kalendárnych akcií
rieši zabudnuté rozsvietené svetlá alebo zapnuté
technológie, napr. klimatizácia, ventilátory a ďalšie.
To všetko automaticky, bez nutnosti zásahu.

Stráženie
teplôt
Až
Automatické
rozsvietenie alebo
zhasnutie svetiel
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Regulácia
vykurovania

roky dopredu
môžete v kalendári označiť sviatky alebo dovolenky. Na
ich základe môžete nastaviť zmenu režimu v ovládaní
technológií v budove.

Servis
Ovládanie vjazdovej
brány zablikaním
svetiel

Zapínanie funkcií na
základe kalendárov

Systém poskytuje vzdialený prístup pre servisné
zásahy. Nie je tak nutné čakať na príjazd technika.

Chránime firmu nielen pred zlodejmi

Detekcia teplôt podľa triedy A1 EN-54-5

Alarm JABLOTRON 100 upozorní nielen na hroziace nebezpečenstvo v podobe prírodných
živlov, ale aj na prekročenie teploty v miestnosti alebo nadmernú spotrebu energií.
Požiarny detektor
Snímač rozpozná dym alebo zvýšenú
teplotu v miestnosti, spustí akustické
varovanie (je možné prepojiť a spustiť
aj u ďalších detektorov v objekte), upozorní
vás na mobilný telefón a môže informovať
aj pult centralizovanej ochrany.

Detektor horľavých
plynov
Včas rozpozná únik horľavých plynov (zemný
plyn, propán, bután), spustí poplach, upozorní
vás na mobilný telefón a môže informovať aj
pult centralizovanej ochrany.

Detektor CO
(oxidu uhoľnatého)

Systém informuje o výpadku
technológií PUSH notifikáciou
alebo SMS správou. Zároveň môže
odosielať aj špeciálne hlásenia
formou hlasovej správy.

Pred zvýšenou hladinou oxidu uhoľnatého
vás varuje skôr, ako vám plyn spôsobí
zdravotné problémy.

Externý teplomer
Postráži teplotu v chladničkách alebo
serverovniach. Okamžite informuje
o prekročení nastavenej teploty.

Záplavový detektor
Rozpozná únik vody, spustí poplach,
upozorní vás na mobilný telefón a môže
informovať aj pult centralizovanej ochrany.
Vďaka prepojeniu s programovateľným
výstupom môže aj uzavrieť prívod vody
do objektu.

+421 41 511 68 68

C-SK100EUB02180

www.jablotron.com

