Alarm
JABLOTRON 100

TECHNICKÉ PARAMETRY
a Až 120 bezdrátových nebo sběrnicových zón
a Až 300 uživatelů
a Až 15 sekcí
a Až 32 programovatelných výstupů
a 20 vzájemně nezávislých kalendářů
a Vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou,
SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO
a SMS reporty ze systému až 30 uživatelům
a 4 nastavitelné PCO
a Paměť s kapacitou 1 GB pro uchování událostí, nabídku hlasových zpráv,
ukládání snímků atd.
a Zálohovací 12V akumulátor až 18 Ah
a Certifikace pro stupeň 2 dle EN 50131

Děti pro nás představují velkou radost
a inspiraci. Zároveň však také starost
o jejich bezpečí. Prostředí, ve kterém spolu
žijeme, musí být maximálně bezpečné.

Alarm JABLOTRON 100 se flexibilně
přizpůsobí požadavkům na zabezpečení
každého domu. Nezávislé zajišťování jednotlivých
zón umožňuje hlídat jen vybrané části domu
dle momentální potřeby. Pohlídá například
jen garáž během dne a potom garáž s přízemím
a zahradou v noci. Nic mu neunikne a včas přivolá
pomoc.
a Snadno se ovládá a vyniká moderním designem
a Přehledně ukazuje stav střežení částí domu

7 DŮVODŮ PRO VOLBU JABLOTRON 100
ON/OFF

Snadné ovládání

a

Snadné ovládání – JABLOTRON 100 je první alarm, kterému díky revolučnímu systému
ovládání každý ihned porozumí a nebude se ho bát. Instalujte alarm vyvinutý pro lidi!

a

Nadčasový design – vzhled jednotlivých prvků systému byl vytvořen ve spolupráci
se špičkovými designéry. Objevte krásu alarmu JABLOTRON 100!

a

Dostupný odkudkoliv – do instalace alarmu JABLOTRON 100 se snadno dostanete
plnohodnotným vzdáleným přístupem z počítače nebo chytrého telefonu.
Poskytněte zákazníkům servis bez hranic!

a

Svobodný výběr – alarm JABLOTRON 100 nabízí absolutní svobodu výběru
a přizpůsobí se potřebám zabezpečení domů, bytů, chat, kancelářských i výrobních
prostor. Naplánujte jeho rozsah dle libosti a potřeb zákazníků!

a

Multifunkční použití – JABLOTRON 100 chrání nejen před zloději, ale také před
požárem, záplavou nebo únikem plynu. Dokáže ovládat topení nebo otevřít garážová
vrata. Využívejte možnosti špičkové techniky naplno!

a

Šetrná instalace – kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu
JABLOTRON 100 umožňuje instalaci šetrnou jak pro objekt, tak pro peněženku.
Profitujte z jedinečné bezdrátové technologie Jablotron!

a

Skutečné bezpečí – nabídněte zákazníkům skutečné bezpečí. Bezpečí profesionálně
nainstalovaného alarmu s nepřetržitým dohledem a zásahem při poplachu.
Standardem je při montáži JABLOTRON 100 nejvyšší úroveň bezpečnostní služby
na 3 měsíce na zkoušku ZDARMA.

GSM/Internet

Report a ovládání

SET

Snadné rozšíření

a Napíše, kdy se děti vrátily ze školy
a Odkudkoliv na dálku zapnete vybraný spotřebič

Vyrábí
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a Máte jej pod kontrolou svého mobilu
kdekoliv na cestách

Nový alarm
s revolučním
ovládáním

Ovládání
Ústřednu může ovládat až 300 uživatelů. Pro ovládání systému
jsou k dispozici sběrnicové i plně bezdrátové verze přístupových modulů.
Všechny jsou vybaveny RFID čtečkou a dle modelu také klávesnicí
nebo i displejem. K modulům se připojují ovládací segmenty,
které s jednoduchou logikou semaforu umožňují snadné ovládání sekcí,
výstupů, tísňových volání a zobrazování stavu systému. Díky ovládacím
segmentům, zobrazujícím zelenou a červenou signálkou přehledně stav
jednotlivých sekcí a výstupů, je JABLOTRON 100 unikátně přehledný
pro každého uživatele. Systém se ovládá stiskem příslušného segmentu
a verifikuje zadáním kódu nebo přiložením RFID karty nebo čipu.

Detekce
JABLOTRON 100 má až 120 bezdrátových nebo sběrnicových zón
pro přiřazení detektorů, klávesnic a ovladačů, sirén, případně dalších prvků.
Rozdělit lze systém na 15 sekcí. Ústředna kombinuje sběrnicovou architekturu
drátového připojení s bezdrátovým připojením jednotlivých prvků. Bezdrátová
komunikace je postavena na novém obousměrném dynamickém přenosovém
protokolu JABLOTRON 100 využívajícím frekvenci 868 MHz.
Dosahy komunikace jsou na přímou viditelnost v řádech stovek metrů a dají
se prodlužovat připojením dalších rádiových modulů na sběrnici. Pro dokonalé
pokrytí zabezpečovaného prostoru lze do systému instalovat až 3 moduly
rádia. Pro individuální řešení návrhu zabezpečení objektu má k dispozici
širokou škálu prvků ve sběrnicovém i bezdrátovém provedení.

Výstupy a signalizace
K využití se v systému nabízí 32 programovatelných výstupů. Jejich stav lze
přenést po sběrnici nebo bezdrátově na silové moduly výstupů PG a ovládat
jimi vybraná zařízení. Silovému modulu je vybraný PG výstup přiřazen pomocí
DIP switche. Zajištění sekce nebo aktivaci výstupu PG signalizuje sběrnicový
indikátor rozsvícením červené LED kontrolky. K signalizaci poplachů, aktivací
systému a zapínání a vypínání PG výstupů slouží sběrnicové a bezdrátové
sirény v provedení do exteriéru i interiéru v novém atraktivním designu.
Vnitřní siréna signalizuje navíc také příchodové a odchodové zpoždění
a má tlačítko s programovatelnými funkcemi.

Snažíme se držet krok s mladými a poznávat
nové, ale zároveň již neradi měníme věci,
na které jsme dlouho zvyklí. Proto chceme
mít jistotu v místě, kde trávíme nejvíce času –
u nás doma.

Alarm JABLOTRON 100 každého nadchne snadným
ovládáním a přehledným zobrazením stavu.
Přizpůsobí se přesně požadavkům na zabezpečení
každého bytu. Nic mu neunikne a včas přivolá
pomoc.
a Snadno se sžijete s jeho ovládáním

Reporty a vzdálený přístup
Ústředna je vybavena GSM/GPRS/LAN komunikátorem, který umožňuje
hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s uživateli a středisky PCO.
Doplnit je možné komunikátor do pevné telefonní linky. Komunikátory kromě
funkce přenosu informací ze systému plní funkci modemu pro plnohodnotný
vzdálený přístup, monitoring, programování a v neposlední řadě i ovládání
výstupů (a tím např. spotřebičů v domě). Vzdálený přístup lze realizovat
z internetové samoobsluhy, SMS příkazy i přímým připojením z nastavovacího
softwaru F-link.

a Stiskem tlačítka si přivoláte pomoc v nouzi,
např. i při zdravotní indispozici
a Upozorní na zapomenutá otevřená okna
a Přizpůsobí se všem požadavkům
na zabezpečení domova
a Vybrané detektory hlídají domácnost,
když v noci spíte

Chceme podávat maximální výkony
a neobejdeme se bez kvalitně vybaveného
zázemí. Důležité je být stále o krok napřed,
proto musíme mít také jistotu, že je naše
firma pod neustálým dohledem.

Alarm JABLOTRON 100 se přizpůsobí přesně
velikosti zabezpečované firmy. Všechna důležitá data
v kanceláři profesionálně hlídá. Nic mu neunikne.
Napíše, v kolik ráno zaměstnanci přišli do práce
a večer provozovnu automaticky zajistí, kdyby
náhodou při odchodu zapomněli. Jednotlivá
oddělení hlídá nezávisle na ostatních.
a Snadno se ovládá a přehledně ukazuje stav střežení
jednotlivých oddělení
a Automaticky provede každodenní zajištění
a Přizpůsobí se členění jednotlivých částí podniku
a Jednoduše jej rozšíříte či přerozdělíte
spolu se změnami v podniku
a Vybrané části provozovny mohou být hlídány,
i když se jinde pracuje

