Ett säkert och
bekvämt hem
JABLOTRON 100 larmsystem med
den unika MyJABLOTRON applikationen

Äkta säkerhet och ett brett
användningsområde

Intuitiv knappstyrning

Du kan använda JABLOTRON 100 i såväl stora som små lokaler. Förutom säkerhet hanterar
det även smarta funktioner, från att slå på ljuset till att öppna garaget. Hela säkerhetssystemet
kan också fjärrstyras via MyJABLOTRON applikationen.

Säkerhetssystemet JABLOTRON 100 är så enkelt att använda att du klarar av det med din
helgshoppingpåse i ena handen. Allt du behöver göra är att trycka på knappen för respektive
segment. Vart och ett av dem representerar en del av huset eller en funktion, som t.ex.
att slå på ljuset. Om du t.ex. lägger till ditt garage vid ett senare tillfälle, så kan du utöka
JABLOTRON 100-larmet, inga problem. Du behöver bara lägga till de nya garagedetektorerna
samt ett till funktionssegment till manöverpanelen. Det kan finnas upp till 20 st segment/
panel. Dessutom gör möjligheten att kombinera trådlösa- och bussanslutna enheter i systemet
en ekonomisk installation av systemet, vilket också förstås är behagligt för plånboken.

Larm
för lägenhet

Larm
för hus

Larm
för företag
upp till 20 funktionssegment

Fyra steg till säkerhet
röd för tillkoppling
Till att börja med, så är det ett
högkvalitativt larmsystem. Vi har 25
års erfarenhet med utveckling och
tillverkning och vi är stolta över oss
själva för de innovativa funktionerna,
den höga kvaliteten och enkla
användningen.

grön för frånkoppling

Kvalitetslarm

Detta följs upp med en professionell
installation av certifierade partners
som vi regelbundet utbildar.
Det garanterar dig att allt kommer
att fungera ordentligt.
Omedelbar åtgärd
vid ett larm

Ett ytterligare lämpligt steg,
är att ansluta ditt hemlarm till
en larmmottagningscentral.
Dess operatörer utvärderar
rapportering från ditt larm och
om det blir nödvändigt kommer
de att kontakta dig och skicka
säkerhetspersonal till din övervakade
lägenhet, ditt hus eller ditt företag.

1990

100 000

Vi har utvecklat och tillverkat
högkvalitativa säkerhetssystem
i mer än 25 år.

Det här är antalet användare över
hela världen som styr våra larm
via MyJABLOTRON.

Professionell
installation

kod-verifiering

tagg-verifiering
Konstant
övervakning

32

enheter

Du kan ha så många enheter
under kontroll i ditt hem
eller trädgård, med hjälp
av JABLOTRON 100.

Enkel
användning

Säker
auktorisering

Skräddarsytt
system

Skydda din egendom varifrån
som helst med MyJABLOTRON

Bekvämt boende med larmet
JABLOTRON 100

Du kan lätt koppla till eller från ditt larm eller fjärrstyra dina enheter via mobil- och
webbapplikationen MyJABLOTRON. Du kan kontrollera vad som händer i ditt hem
eller företag varifrån som helst. På semestern eller när du står i snabbköpskön.

Jablotronlarmet erbjuder också smarta funktioner som kommer att göra livet i ditt hem eller på
din företag så mycket enklare. Du kan fjärrkontrollera enheter, öppna garageporten genom att
blinka med billjuset eller aktivera automatisk tändning av ljuset efter frånkoppling av systemet,
vid inträde i ett särskilt rum.

Enkel
hantering

Aktuell
information

Applikationen kan kontrolleras lika
enkelt som våra larm –“trafikljusen”
informerar dig omedelbart om vad
som är aktivt för tillfället. Du kan
bokstavligen öppna ditt garage eller
starta bevattningen av din trädgård
med ett enda tryck när du är på
semester.

Ta en bild direkt från platsen
och se att allt är som det ska.
Applikationen möjliggör för dig att
kontrollera strömförbrukningen,
händelsehistoriken och dessutom
din bils position.

Meddelanden
om händelser

Inställning av
åtkomsträttigheter vid delning

PUSH-meddelanden,
e-postmeddelanden eller SMS
informerar dig omedelbart
om alla larm, men också om
temperatursänkningar eller låg
batterinivå.

Du kan tilldela åtkomsträttigheter eller
vissa områden som representerar
olika delar av ditt hus eller företag till
enskilda användare på ett detaljerat
sätt.

Automatisk
tändning och
släckning
av ljus

Öppning av
garageport
med en
billjusblinkning

Värmestyrning
Belysning
på Entréväg

Trädgårdsbevattning

Styr ditt hem eller ditt företag med

Ladda ner gratis
Manöverpaneler
med funktionssegment

Mobilapplikation

Webbapplikation

Handfjärrkontroll

Vi kommer även att skydda dig från brand,
vatten och gas
Säkerhetssystemet JABLOTRON 100 kommer inte bara att varna dig för överhängande fara
i form av naturens element, utan även för alltför höga temperaturer eller för hög elförbrukning.

Tekniska specifikationer
Buss- eller trådlösa tillbehör

upp till 120

Användare

upp till 300 olika koder

Områden

upp till 15

Styrfunktioner (PG)

upp till 32

Kalendrar

20 separata kalendrar för automatisk
larmstyrning och aktivering av smarta
PG funktioner

Kommunikation

LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Rapporter från MyJABLOTRON

SMS, E-postmeddelanden eller pushmeddelanden till ett obegränsat antal
användare

Rapporter från centralenheten

SMS till upp till 25 användare

Certifiering

till nivå 2 i enlighet med EN 50131

Antal inställbara LMC

4

Branddetektor
Sensorn detekterar rök eller
förhöjd rumstemperatur och
varnar dig innan branden verkligen
bryter ut. Den kommer att starta
en akustisk signal, skicka ett
meddelande till din mobiltelefon
och den kan även informera
larmmottagningscentral.

Gasdetektor
Den kan upptäcka ett gasläckage
i tid och varna dig innan din hälsa
utsätts för fara. Den kommer
att aktivera ett larm, skicka ett
meddelande till din mobiltelefon
och kan även informera
larmmottagningscentral.

Översvämningsdetektor
Detektorn upptäcker
vattenläckage och varnar dig
innan du utsätts för några skador.
Den kommer att aktivera ett
larm, skicka ett meddelande till
din mobiltelefon och kan även
informera larmmottagningscentral.

Har du frågor eller letar
du efter installatörer?
Kontakta en av våra lokala samarbetspartners som har ett
stort nätverk med certifierade installatörer.
För mer information, se:

www.jablotron.com
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www.jablotron.com

