Ett säkert
och smart företag
Säkerhetssystemet JABLOTRON 100
med sin unika MyJABLOTRON applikation

Säkerhet och kontroll för ditt företag
i en och samma lösning

Intuitiv tvåknappsstyrning

JABLOTRON 100 är ett allsidigt system som hanterar säkerhet, passersystem och styrning
av smarta funktioner, mm, i ditt företag. Systemet kommer på ett smidigt sätt att kunna
bevaka hela eller önskade delområden i lokalerna och ge dig omedelbar statusinformation
om hela företaget. MyJABLOTRON applikationen ger full fjärrstyrning av systemet, samt
information om energiförbrukning och aktuella och avvikande temperaturer i byggnaden.
Dessutom kan du utöka din säkerhet genom att ansluta kameror till larmet, installera en
nödlarmknapp och koppla systemet till en larmmottagningscentral med väktare.

Handhavandet är mycket enkelt och intuitivt. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp
på önskat funktionssegment och bekräfta din behörighet med ett RFID-chip eller genom att
ange en kod. Om du i framtiden utökar din affärsverksamhet så kommer JABLOTRON 100
att kunna växa med dig. Du behöver bara installera nya detektorer och lägga till ytterligare ett
funktionssegment på manöverpanelen. Kombinationen av trådlösa- och busskopplade tillbehör
möjliggör en installation som kan anpassas perfekt, såväl till din interiör som till din plånbok.

Upp till 20 funktionssegment

LARM
FÖR KONTOR

LARM
FÖR BUTIKER

LARM FÖR
PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

LARM FÖR
BYGGARBETSPLATSER

Röd för tillkopplat
Grön för frånkopplat

Fyra steg till säkerhet
 i har nästan 30 års erfarenhet av
V
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MyJABLOTRON
Full kontroll över ditt företag
Med MyJABLOTRON applikationen har du larmet och dess smarta funktioner tillgängliga när
som helst. Du kan koppla till eller koppla från larmet i hela företaget eller delar av det online.
I samma applikation får du också direkt åtkomst till IP-kameror för att se live och inspelade
videor samt bilder från kameradetektorer. Du kan fjärrstyra ditt företag och få omedelbar
information varifrån som helst – under ett möte, en affärsresa eller på din semester.

Lika enkel styrning
Den enkla och användarvänliga styrningen är den samma oberoende om du
använder en manöverpanel, mobilapp, webbläsare eller en smart-klocka.

Händelsemeddelanden
PUSH-, Epost- eller SMS meddelanden informerar dig omedelbart om alla
larm, men också vid en temperatursänkning eller ev. tekniska fel.

Aktuell information
Titta på en kamerainspelning eller en bild och se till att allt är okej. Kontrollera
energiförbrukningen, händelsehistoriken eller vart företagsbilarna befinner sig,
i appen.

Inställning av tillträdesrättigheter
Du kan tilldela detaljerade rättigheter till varje användare för behörighet
att utföra specifika åtgärder och ge tillträde till utvalda områden som
representerar olika zoner i företaget.

Ladda ner applikationen gratis

Säkerhet för tillträde och styrning
Med JABLOTRON 100 systemet kan du enkelt lösa säkerheten för hela eller olika delar av
företaget, för grupper av anställda med olika tillträdesrättigheter.

FLEXIBLA
INSTÄLLNINGAR
FÖR TILLTRÄDE
Upp till 15 individuella områden eller
kollektivt tilldelade åtkomsträttigheter
för anställda finns tillgängliga. För upp
till 4 arbetsskift eller anställda kan tider
ställas in då de har godkänt tillträde
till valda områden. Det gör det enkelt
att styra tillträdesrättigheter för lokaler
som används av olika arbetsskift,
underhållstekniker eller leverantörer.

TYDLIG INFORMATION
OM TILLKOPPLADE
OMRÅDEN
Larmområden som är tillkopplade indikeras
tydligt på manöverpanelen med röd
signallampa (trafikljus-logik – Rött = Stopp).
Med ett snabbt ögonkast får du aktuell
information om till- och frånkopplade
områden.

BLI INFORMERAD
OM TILLTRÄDE
Utvalda användare kan bli informerade
när någon kopplar till eller kopplar från
larmområden. Du kan också ställa in en
väntetid för när systemet skall skicka ett
meddelande att ett område är frånkopplat
och det inte har varit någon aktivitet i
området under den inställda tiden.

SYSTEMET
ÖVERVAKAR
ALLT
Systemet kommer att kontrollera om
det har lämnats några dörrar eller fönster
öppna i byggnaden när ett område
kopplas till. Systemet kontrollerar
automatisk att allt är ordentligt stängt
och låst.

AUTOMATISK
TILLKOPPLING

LÄTT ATT
ADMINISTRERA

Det finns ingen anledning att styra tilloch frånkoppling för allmänna utrymmen
(korridorer, entréhallar) separat. De
kommer att kopplas till automatiskt,
gemensamt med det sista tillkopplade
larmområdet i byggnaden. Detta fungerar
även omvänt vid en frånkoppling. För
full automatisk kontroll av systemet kan
du också använda upp till 20 förinställda
kalenderstyrningar.

Du kan lätt ändra de anställdas
användarkoder. De existerande koderna
kan ändras individuellt i MyJABLOTRON
appen. Du kan tilldela administratörer
till individuella områden eller till
områdesgrupper.

Tekniska
specifikationer
Buss- eller trådlösa
tillbehör

upp till 120

Användare

upp till 300

Separata områden

upp till 15

Programmerbara
funktioner

upp till 32

Kalenderscheman

20 separata scheman
för automatisk
aktivering av smarta
funktioner

Kommunikation

LAN / GSM
(GPRS, 3G) / PSTN

Rapporter från
MyJABLOTRON Cloud

SMS, Epost-eller
pushmeddelanden
till ett obegränsat antal
användare

Rapporter från
centralenhetens GSM
kommunikator

Hanterar uppringande
röstrapporter upp till 15
användare och SMSrapporter upp till 25
användare

Certifiering

Grade 2 i enlighet
med EN 50131
Klass (R) 1-2 i enlighet
med SBSC

Antal kanaler
för anslutning av
larmmottagningscentraler
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Ett bekymmersfritt företag
Minimalt underhåll

Jablotron100 har även inbyggd prestanda för smarta funktioner som kommer att underlätta
vardagen i ditt företag. Du kan t ex fjärrstyra din värme/ventilation, öppning av infartsgrind/-bom
med bilens helljusblink eller använda larmdetektorer som närvarogivare och automatiskt slå på
belysning/ventilation när någon går in i ett rum.

Upp till

20
kalenderhändelser
hantering av belysning eller annan utrustning t.ex.
luftkonditionering, fläktar o.s.v. Allt detta sköts helt
automatiskt utan inblandning av någon operatör

Temperaturstyrning
och -övervakning
För upp till
Tänd och släck
belysning
automatiskt

2

Kontroll och
styrning av
uppvärmning

år i förväg
kan du markera en allmän helgdag eller t ex semestrar
i schemat och på så sätt i förväg planera och ändra
systemets agerande därefter.

Underhåll
Styrning av
inkörningsgrind/bom genom att
blinka med helljuset
på bilen

Planerade
händelser med
kalenderstyrning

Systemet medger fjärråtkomst för smidigt
underhållsarbete. Detta möjliggör att administrativt
underhållsarbete och teknisk kontroll enkelt kan skötas
på distans.

Skydda ditt företag inte enbart
från inbrottstjuvar

Temperaturdetektion i upp till EN-54-5 Klass A1

JABLOTRON 100 kommer inte bara varna dig för hot och inbrott utan t ex även för hög
rumstemperatur eller överdriven energiförbrukning.
BRANDDETEKTOR

DETEKTION AV BRANDFARLIGA
GASER

Sensorerna detekterar rök eller förhöjd
rumstemperatur, aktiverar en automatisk
varning (den kan också aktivera
inbyggda sirener i andra branddetektorer
i byggnaden) och skickar ett meddelande
till din mobiltelefon och kan informera
en larmmottagningscentral.

Detekterar läckor av brandfarliga gaser
(naturgas, LPG) i tid, aktiverar ett larm, skickar
ett meddelande till din mobiltelefon och kan
informera en larmmottagningscentral.

CO-GASDETEKTOR
Varnar dig för ökade nivåer av kolmonoxid
innan gasen börjar orsaka några
hälsoproblem.

EXTERN TERMOMETER
Övervakar temperaturer i t. ex frysar och
serverrum. Den informerar omedelbart
användaren om överskridna / underskridna
temperaturgränser.

Systemet informerar dig om tekniska
fel med ett PUSH - eller ett SMS
meddelande. Den kan även skicka en
sådan specialrapport i form av ett
uppringt röstmeddelande.

ÖVERSVÄMNINGSDETEKTOR
Detekterar vattenläckor, aktiverar ett larm,
skickar ett meddelande till din mobiltelefon
och kan informera en larmmottagningscentral.
Via en programmerbar utgång i systemet kan
den styra en elektrisk vattenventil och stänga
av byggnadens vattenförsörjning.
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