For en trygg
og smart bolig
JABLOTRON 100+ alarmen
med den unike MyJABLOTRON-appen

Ekte trygghet og bredt bruksområde

Intuitiv betjening med to knapper

Du kan benytte JABLOTRON 100+ systemet i små og store lokaler, og i tillegg til å gi sikkerhet,
gir den deg også smarte funksjoner. Hele systemet kan betjenes eksternt via MyJABLOTRONappen og kobles til et alarmmottak.

JABLOTRON 100+ systemet er så enkelt å betjene at du vil klare det mens du ennå står
med helgeinnkjøpene i hendene. Alt du trenger å gjøre er å trykke på knappen for det enkelte
området og benytte adgangsbrikke eller kode. Skulle du i framtiden legge til f.eks. en garasje,
vil antall segmenter kunne utvides når som helst uten problemer.

opptil 20 styringssegmenter

LEILIGHET

HUS

skreddersydd
system

BEDRIFT

rød til tilkobling
grønn til frakobling

Fire steg til trygghet

ALARMSYSTEM
AV HØY KVALITET

PROFESJONELL
MONTERING

OVERVÅKING
DØGNET RUNDT

REAKSJON
I TILFELLE ALARM

sikker
autorisering

verifisering ved hjelp av brikke
eller ved tasting av kode
Første steg er et system
med høy kvalitet. Vi har
vært involvert i utvikling
og produksjon i over
25 år.

94

tusen

personer betjener sine Jablotronalarmer via MyJABLOTRON-appen.

Takket være sertifisering
av kvalifiserte installatører
vil systemet monteres
korrekt.

Det anbefales å koble
ditt alarmsystem til
et alarmmottak med
døgnbemanning.

128

enheter

Du kan betjene opptil 32
enheter i huset eller hagen med
JABLOTRON 100+.

Skulle noe skje, vil
du vil bli kontaktet av
operatører og de vil
sende noen til deg.

7

Betjen boligen din på en annen måte

år

For alle produkter kan du i tillegg
få opptil fem års utvidet servicestøtte.
Mobilapp

Smartklokke

Kontroll

Hold deg oppdatert
med MyJABLOTRON
Uansett om du er på ferie eller står i kø på et supermarked, kan du betjene alarmen din og alle
enheter eksternt. Og hvis noe skjer hjemme, vil appen informere deg umiddelbart, ideelt sett
ved hjelp av en videosekvens eller et bilde.

HUS
I dag, 14:36

OFF

Belysning

Enkel drift

Nattmodus

Appen er like enkel som betjeningspanelet. Uansett om du skal tilkoble
alarmen i garasjen din via fjernkontrollen, eller slå på varme før du kommer
hjem.

Garasje

ON

Hus

15-04-2018 14:41:23

Fullt tilkoblet

Varsling om hendelser
Ved hjelp av PUSH-meldinger, e-post eller SMS blir du straks varslet om
alarmer, men også for eksempel om temperaturfall.

Betjening

Spole

1d

12h

3h

1h

30m

10m

5m

Hendelseslogg

Bilder

Mer

1m

Sjekke hendelser og se på opptak/bilder

JABLOTRON
kameraer

Se alle kameraopptak eller bilder, disse kan enkelt lastes ned til telefonen.
I appen kan du også sjekke hendelser eller se strømforbruk.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

Last ned appen kostnadsfritt

Videosekvenser

3- eller 7-dagersopptak

Livestrømming

Ett-minutts video
av enhver hendelse

24-timersopptak
hver dag

Se kameraer via nett
i sanntid

Komfortabel og økonomisk tilværelse
Smarte tips

JABLOTRON 100+ gir også smarte funksjoner som gjør det enklere for deg til en lav kostnad.
Ikke bare kan du betjene enheter fra samme sted som alarmen, men du kan også planlegge
alle handlinger på forhånd. Og hvis du vil gjøre livet ditt så enkelt som mulig, bruk én knapp for
å aktivere flere relaterte handlinger samtidig.

Er det noen lys som står på unødvendig?
Har vi tatt ut ledningen til vannkokeren?
Har baderomsvinduet blitt stående åpent?
Med Jablotron, trenger du bare å tilkoble
alarmsystemet, og lys og stikkontakter slås
automatisk av i hele huset, og systemet vil
varsle deg dersom et vindu ikke er skikkelig
lukket.

Slå på/av
stikkontakter

Styre
persienner
Styre
oppvarming

Om våren diskuterer alle hvor de skal
dra på ferie og om de har spart opp
nok til å ta seg råd. Men det er en
enkel løsning på dette som kalles smart
husholdning. Dette betyr for eksempel
oppvarming som reagerer på at noen er
tilstede, blir aktivert i bestemte rom og
til bestemte tider, og går automatisk inn
i økonomimodus ved lufting.

Åpne
garasje

Starte
vanning
Slå på
lysene

Aktivere
bassengfiltrering

Uansett om du tilbringer din fritid med
en bok på sofaen eller med familien på
tur, er du ofte bekymret for at alt fungerer
som det skal hjemme. Men hvorfor
ikke planlegge handlinger/-tiltak på
forhånd? På denne måten kan du styre
vanlig filtrering av svømmebasseng eller
vanning av plenen på en bestemt dag
og til et bestemt tidspunkt. Belysning
av oppkjørsel/vei/sti fram til boligen
som aktiveres ved solnedgang er også
praktisk.

Vi vil i tillegg beskytte deg mot
elementene
JABLOTRON 100+ vil ikke bare beskytte boligen din mot tyver, men også varsle deg om
overhengende fare pga. gass, brann eller vann.
BRANN
En sensor identifiserer røyk eller økt
temperatur i rommet. Dette utløser straks
en sirene og varsler en alarmsentral, som vil
varsle brannvesenet.

CO-GASSER
En detektor oppdager en gasslekkasje og
en sirene advarer deg før helsen din blir satt
på spill.

BRENNBARE GASSER
En detektor er i stand til å gjenkjenne lekkasjer
av brennbare gasser som naturgass, propan
og butan. Systemet utløser umiddelbart alarm,
stenger gasstilførselen og starter ventilering.

Du blir øyeblikkelig varslet om
enhver hendelse ved hjelp av PUSH
meldinger, SMS eller oppringning.
Systemet varsler samtidig
alarmmottak.

OVERSVØMMELSE
En detektor registrerer vannlekkasje og
systemet stenger tilførselen. På den måten
kan potensiell lekkasje og større skade
unngås.

Eksempel-installasjon i en familiebolig
Uansett om du bestemmer deg for en løsning med kabel eller en trådløs løsning, må
bygningen inspiseres av en sertifisert installasjonspartner for planlegge installasjonen og gi deg
den eksakte prisen på installasjonen.

ALARMSENTRAL

INNENDØRS SIRENE

Dette er hjernen i systemet som informerer
deg om en alarm eller om at barnet ditt har
kommet hjem fra skolen. I tillegg styrer den
hele systemet basert på instruksjonene dine.

Denne varsler i tilfelle alarmen går, noe som
virker avskrekkende på innbruddstyver og
varsler brukeren. Den kan også fungere som
dørklokke.

BETJENINGSPANEL

UTENDØRS SIRENE

Benyttes for å til/frakoble og betjene enheter
fra ett enkelt sted. Et annet betjeningspanel
kan brukes til f.eks. å kun betjene garasjen.

Den varsler nabolaget om et innbrudd i boligen
din. Du kan velge mellom fargene hvit, grå eller
rustfritt stål.

BEVEGELSESDETEKTOR

ADGANGSBRIKKE

Den overvåker bevegelse i et rom opp til
en avstand på 12 meter. Når den oppdager
uvedkommede (unntatt kjæledyr), vil den
utløse en alarm .

Den brukes til enkel og sikker identifikasjon
på betjeningspanelet. På denne måten vet du
nøyaktig hvem som har brukt systemet og når.

BEVEGELSESDETEKTOR MED KAMERA

FJERNKONTROLL

I tillegg til å være en alarmsensor, sender
denne også bilder fra det overvåkede stedet.
Dette for å vise deg hva som skjer hjemme hos
deg.

Den gjør at du kan betjene alarmen og alle
enhetene i boligen din trådløst. Du kan bruke
samme fjernkontroll også til bedriften din.

GLASSBRUDDETEKTOR

VIDEOKAMERA

Den er i stand til å kjenne igjen lyden av glass
som knuses for dermed å utløse alarm før en
innbruddstyv kommer seg inn i boligen.

Ved alarm sender dette en videosekvens på
ett minutt fra det bevoktede stedet. Det gjør
at du kan se hva som skjedde før og etter
hendelsen.

MAGNETKONTAKTER

AUTOMATISERING

Den bevokter vinduer og dører, og hvis de
åpnes mens alarmen er tilkoblet, vil det utløse
alarm. Dermed kan den holde vakt selv mens
du sover.

Gjør det mulig å betjene lys, stikkontakter,
persienner samt garasjeporter eller filtrering
av basseng og vanning av plen. Systemet
informerer deg også om at strømforbruket
eller temperaturen er overskredet.

BRANNDETEKTOR

OPPVARMING

Den kan gjenkjenne røyk eller økt temperatur
og advare deg før en brann bryter ut.

En termostat regulerer separat temperaturen
i hvert rom, basert på bestemte programmer.
Innstillingene kan endres når som helst, også
eksternt.

VANNDETEKTOR
Den kan registrere vannlekkasje og informere
deg i tide. I tillegg vil systemet kunne stenge
vanninntaket automatisk for å forhindre større
skader.

Eksempel-installasjon i en leilighet
Uansett om du bestemmer deg for en løsning med kabel eller en trådløs løsning, må
bygningen inspiseres av en sertifisert installasjonspartner for planlegge installasjonen og gi deg
den eksakte prisen på installasjonen.

ALARMSENTRAL

VANNDETEKTOR

Dette er hjernen i systemet som informerer
deg om en alarm eller om at barnet ditt har
kommet hjem fra skolen. I tillegg styrer den
hele systemet basert på instruksjonene dine.

Den kan registrere vannlekkasje og informere
deg i tide. I tillegg vil systemet kunne stenge
vanninntaket automatisk for å forhindre større
skader.

BETJENINGSPANEL

INNENDØRS SIRENE

Benyttes for å til/frakoble og betjene enheter
fra ett enkelt sted.

Denne varsler i tilfelle alarmen går, noe som
virker avskrekkende på innbruddstyver og
varsler brukeren. Den kan også fungere som
dørklokke.

BEVEGELSESDETEKTOR

ADGANGSBRIKKE

Den overvåker bevegelse i et rom opp til
en avstand på 12 meter. Når den oppdager
uvedkommede (unntatt kjæledyr), vil den
utløse en alarm .

Den brukes til enkel og sikker identifikasjon
på betjeningspanelet. På denne måten vet du
nøyaktig hvem som har brukt systemet og når.

BEVEGELSESDETEKTOR MED KAMERA

AUTOMATISERING

I tillegg til å være en alarmsensor, sender
denne også bilder fra det overvåkede stedet.
Dette for å vise deg hva som skjer hjemme hos
deg.

Gjør det mulig å betjene lys, stikkontakter
eller f.eks. rullgardiner.

MAGNETKONTAKTER

OPPVARMING

Den bevokter vinduer og dører, og hvis de
åpnes mens alarmen er tilkoblet, vil det utløse
alarm. Dermed kan den holde vakt selv mens
du sover.

En termostat regulerer separat temperaturen
i hvert rom, basert på bestemte programmer.
Innstillingene kan endres når som helst, også
eksternt.

BRANNDETEKTOR
Den kan gjenkjenne røyk eller økt temperatur
og advare deg før en brann bryter ut.

Tekniske spesifikasjoner

OM JABLOTRON

Enheter

opptil 230

Vi lager smarte produkter som er enkle å bruke

Brukere

opptil 600 ulike koder

Områder

opptil 15

Vi er et rent tsjekkisk teknologisk selskap med egen utvikling og produksjon helt tilbake til
1990. Sammen med ytterligere to titalls selskaper utgjør vi JABLOTRON-GRUPPEN. Vi bringer
moderne løsninger for våre kunder for beskyttelse av eiendom, helse og sikkerhet. Vi legger
alltid vekt på våre produkters brukerkomfort.

Kontrollmoduler

opptil 128

Kalendere

64 gjensidig uavhengige kalenderhendelser
for automatisk styring av smarte funksjoner

Kommunikasjon

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Rapporter fra MyJABLOTRON

SMS, e-post eller PUSH-meldinger
til et ubegrenset antall brukere

Rapporter fra alarmsentralen

SMS til opptil 50 brukere

Sertifisering

til nivå 2 i henhold til EN 50131

73

land
i verden
kjøper våre produkter

Har du noen spørsmål
eller er du på jakt etter
montører?
Kontakt en av våre lokale
forretningspartnere
som samarbeider
med sitt store nettverk
av sertifiserte montører.

For mer informasjon, vennligst se
www.jablotron.com

1.3
millioner

sikrede bygninger

670

medarbeidere
Vi startet som fire og i dag er det
mer enn seks hundre av oss
i JABLOTRON-GRUPPEN.

C-NO+EU02190

www.jablotron.com

