
Zabezpečovací systém JABLOTRON 100 
s unikátní aplikací MyJABLOTRON

Zabezpečená 
a chytrá firma



Zabezpečení a kontrola firmy v jednom

JABLOTRON 100 je univerzální systém pro zabezpečení, propustkový systém a ovládání 
chytrých funkcí ve vaší firmě. Jednoduše zajistí objekt, nebo jen jeho části a poskytne vám 
okamžitý přehled o celé firmě. Aplikace MyJABLOTRON vám přináší komfort dálkového 
ovládání, přehled o spotřebě energií a nebo o vývoji teplot v objektu. Zabezpečení můžete 
navíc posílit propojením alarmu s kamerami, instalací tísňového tlačítka a připojením na pult 
centrální ochrany.

Čtyři kroky k bezpečí 

 

KVALITNÍ 
ALARM

ZÁSAH
PŘI POPLACHU

PROFESIONÁLNÍ
MONTÁŽ

STŘEŽENÍ 
24 H dENNě

  S vývojem a výrobou alarmů máme 
téměř 30 let zkušeností. Základem 
je inovativnost, kvalita a snadné 
ovládání.

  Profesionální montáž provádí 
certifikovaní partneři, které pravidelně 
školíme. díky tomu máte záruku, 
že bude vše správně fungovat.

  díky připojení alarmu na pult centrální 
ochrany získáte střežení 24 hodin 
denně.

  Operátoři nepřetržitě monitorují stav 
alarmu a při poplachu ihned vysílají 
zásahovou jednotku.

ALARM 
PRO KANCELÁŘE 

ALARM 
PRO ObCHOdy

ALARM PRO 
VýRObNÍ PROVOZy

ALARM 
PRO STAVbU

Intuitivní ovládání dvěma tlačítky

Ovládání je velmi snadné a intuitivní, jen zmáčknete tlačítko na příslušném segmentu 
a autorizujete pomocí čipu nebo zadáním kódu. Pokud časem své podnikání rozšíříte, alarm 
JABLOTRON 100 se vám rychle přizpůsobí. Stačí instalovat nové detektory a ke klávesnici 
přidat další ovládací segment. Kombinace bezdrátových a sběrnicových prvků umožňuje 
instalaci, která je šetrná k interiéru i vaší peněžence.

zelená pro odjištění

červená pro zajištění

ověření pomocí kódu

ověření pomocí čipu

až 20 ovládacích segmentů

SNAdNÉ
OVLÁdÁNÍ

bEZPEČNÁ
AUTORIZACE

SySTÉM
NA MÍRU



MyJABLOTRON - firma pod kontrolou 

Alarm a jeho chytré funkce máte kdykoliv po ruce s aplikací MyJABLOTRON. Online můžete 
zajistit nebo odjistit celou firmu i její části, ve stejné aplikaci také získáte okamžitý přístup 
k záznamům z kamer a fotkám z detektorů. Ovládání firmy na dálku a okamžitý přehled máte 
odkudkoliv - z jednání, služební cesty i dovolené. 

Stejně snadné ovládání 

Jednoduché a přehledné ovládání je stále stejné, ať jde o klávesnici, mobilní 
aplikaci, webové prostředí nebo chytré hodinky. 

Upozornění na události 

díky PUSH notifikacím, e-mailům či SMS okamžitě víte o každém  
poplachu, ale i o poklesu teploty nebo výpadku technologií. 

Aktuální informace

Prohlédněte si kamerový záznam nebo fotku a přesvědčte se, že je vše 
v pořádku. V aplikaci sledujte i spotřebu elektřiny, historii událostí nebo polohu 
aut ve firemní flotile.

Nastavení práv přístupů 

Jednotlivým uživatelům můžete detailně nastavit práva přístupů pro konkrétní 
činnosti nebo i určité sekce, které představují různé části firmy.

Aplikaci stahujte zdarma 



Zabezpečení a řízení přístupů

Se systémem JABLOTRON 100 snadno vyřešíte zabezpečení celé firmy nebo jejích 
jednotlivých částí pro skupiny zaměstnanců s různými přístupovými právy.

Sběrnicové  
nebo bezdrátové  
periferie

až 120

Uživatelé až 300

Nezávislé sekce až 15

Programovatelné 
výstupy 

až 32

Kalendáře

20 vzájemně  
nezávislých kalendářů 
pro automatické 
spouštění chytrých 
funkcí

Komunikace
LAN / GSM  
(GPRS, 3G) / PSTN

Reporty  
z MyJABLOTRON

SMS, e-mail nebo 
PUSH notifikace 
neomezenému počtu 
uživatelů

Reporty z ústředny
volání až 15 uživatelům,  
SMS až 25 uživatelům

Certifikace
pro stupeň 2  
dle EN 50131

Nastavitelné  
kanály pro pulty  
centrální ochrany

4

Technická 
specifikace 

ROZDĚLENÍ 
PŘÍSTUPŮ

K dispozici je až 15 nezávislých 
sekcí s individuálně nebo hromadně 
nastavitelnými právy pro zaměstnance. 
Až 4 skupinám uživatelů lze nastavit čas, 
kdy mohou vstoupit do konkrétních sekcí. 
Tím snadno vyřešíte přístupy do prostor 
určených pro směny, servisní techniky 
nebo dodavatele.

PŘEhLED 
O PŘÍSTUPEch

Zprávu o přístupech do sekcí může 
dostávat díky reportům ze systému 
až 25 uživatelů. Libovolně si můžete 
nastavit i čas, kdy se odešle upozornění 
na nezajištěnou sekci.

PŘEhLED 
ZAJIšTĚNých SEkcÍ

Zajištění sekcí, které navíc můžete nechat 
automaticky uzamknout, je barevně 
signalizováno na klávesnici. díky tomu 
máte rychlý přehled o využívaných nebo 
uzamčených prostorech.

SySTéM 
MySLÍ NA všE

Ohlídá za vás i zapomenutá otevřená 
okna či dveře při zajišťování. Máte tak 
jistotu, že vše je bezpečně uzavřeno 
a zajištěno. 

AUTOMATIcké 
ZAJIšTĚNÍ

Není nutné zvlášť zajišťovat a odjišťovat 
společné prostory (chodby a vstupní 
haly). Ty se zajistí automaticky spolu 
s poslední zajišťovanou sekcí v objektu. 
Opačně to funguje i při odjištění. Pro 
plně automatické ovládání systému lze 
také využít až 20 předem nastavených 
kalendářních akcí. 

SNADNá 
ADMINISTRAcE

Potřebujete změnit přístupová hesla 
pro zaměstnance? Nastavené kódy je 
snadné individuálně změnit v aplikaci 
MyJAbLOTRON. Správce za jednotlivé 
sekce nebo skupiny sekcí je možné 
delegovat.



Firma bez starostí  

Alarm od Jablotronu má i chytré funkce, díky kterým si usnadníte podnikání. Na dálku můžete 
zapínat a vypínat vytápění, probliknutím dálkových světel zvednout závory na parkovišti nebo 
nechat automaticky rozsvítit světla při vstupu do místnosti.

Minimální obsluha 

Až 

20 
kalendářních akcí 

řeší zapomenutá rozsvícená světla nebo zapnuté 
technologie, např. klimatizace, ventilátory a další. 

To vše automaticky, bez nutnosti zásahu.

Servis 

Systém poskytuje vzdálený přístup pro servisní zásahy. 
Není tak nutné čekat na příjezd technika. 

Až na 

2 
roky dopředu

můžete v kalendáři označit svátky nebo dovolené. 
Na jejich základě můžete nastavit změnu režimu 

v ovládání technologií v budově.

Ovládání vjezdové 
brány probliknutím

světel

Zapínání funkcí na 
základě kalendářů

Hlídání 
teplot 

Automatické 
rozsvícení nebo 
zhasnutí světel

Regulace 
topení



ExTERNÍ TEPLOMĚR

Pohlídá teplotu v lednicích nebo 
serverovnách. Okamžitě informuje 
o překročené hranici nastavené teploty.

POžáRNÍ DETEkTOR

Čidlo rozpozná kouř nebo zvýšenou teplotu 
v místnosti, spustí akustické varování  
(lze propojit a spustit i u dalších detektorů 
v objektu), upozorní vás na mobilní telefon 
a může informovat i pult centrální ochrany. 

DETEkTOR PLyNU cO

Před zvýšenou hladinou oxidu uhelnatého 
vás varuje dřív, než vám plyn způsobí 
zdravotní problémy.

DETEkTOR hOŘLAvých PLyNŮ 

Včas rozpozná únik hořlavých plynů (zemní 
plyn, propan, butan), spustí poplach, upozorní 
vás na mobilní telefon a může informovat i pult 
centrální ochrany.

ZáPLAvOvý DETEkTOR

Rozpozná únik vody, spustí poplach, 
upozorní vás na mobilní telefon a může 
informovat i pult centrální ochrany. díky 
propojení s programovatelným výstupem 
může i uzavřít přívod vody do objektu.

Systém dá vědět o výpadku 
technologií PUSh notifikací nebo 
SMS zprávou. Pro tyto případy 
odesílá také speciální report formou 
hlasové zprávy. 

chráníme firmu nejen před zloději 

Alarm JABLOTRON 100 upozorní nejen na hrozící nebezpečí v podobě přírodních živlů, 
ale i na překročení teploty v místnosti nebo nadměrnou spotřebu energií.

detekce teplot dle třídy A1 EN-54-5
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