
Zabezpečená 
a inteligentná firma
Alarm JABLOTRON 100+ 
s aplikáciou MyJABLOTRON



Aby ste nemuseli myslieť na všetko
JABLOTRON 100+ je univerzálny systém na zabezpečenie objektu, ovládanie prístupu 
a ovládanie inteligentných funkcií vo vašej firme. Jednoducho zapne ochranu v celom objekte 
alebo len v jeho časti a poskytne vám okamžitý prehľad o všetkom, čo sa deje. Navyše ho 
môžete ovládať aj na diaľku cez aplikáciu MyJABLOTRON a zároveň ho pripojiť na bezpečnostnú 
agentúru (pult centralizovanej ochrany). 

Intuitívne ovládanie dvoma tlačidlami
Zelená znamená voľno, červená nevstupovať. Systém sa ovláda tak jednoducho, že si jeho 
používanie všetci rýchlo osvoja. Stačí iba stlačiť tlačidlo na príslušnom segmente a autorizovať sa. 
Ak časom svoje podnikanie rozšírite, alarm sa vám prispôsobí. Počet segmentov na klávesnici je 
variabilný.

zelená pre vypnutie ochrany

červená pre 
zapnutie ochrany

až 20 ovládacích segmentov

Štyri kroky k bezpečiu

KVALITNÝ 
ALARM

ZÁSAH 
PRI POPLACHU

PROFESIONÁLNA 
MONTÁŽ

NEUSTÁLY 
DOHĽAD

Prvým krokom je kvalitný 
český alarm. Jeho vývoju 

a výrobe sa venujeme 
viac ako 25 rokov.

Vďaka odbornej montáži 
od certifikovaných 

partnerov bude všetko 
fungovať tak, ako má. 

Po pripojení systému 
na pult centralizovanej 

ochrany je váš objekt pod 
neustálym dohľadom.

Keď sa čokoľvek stane, 
kontaktujú vás operátori 
a ihneď vyšlú zásahovú 

jednotku.

200 tisíc 7 rokov 600 užívateľov 

Počet užívateľov ovládajúcich 
naše alarmy prostredníctvom 

MyJABLOTRON.

Na všetky produkty môžete získať 
okrem 2 ročnej záruky až 5 rokov 

rozšírenej servisnej podpory.

Počet užívateľov, ktorí môžu 
ovládať alarm pomocou čipov 

a kódov.

overenie pomocou čipu 
alebo zadaním kódu

Svoju firmu môžete ovládať aj inak

Mobilná aplikácia Diaľkový ovládač Apple Watch

bezpečná 
autorizácia

systém na 
mieru

OBCHODY KANCELÁRIE FIRMY

vizuálny prehľad 
o stave ovládaných 

sekcií



Majte prehľad odkiaľkoľvek 
vďaka MyJABLOTRON
Či už ste na stretnutí,  služobnej ceste alebo na dovolenke, nič vám neunikne. Keď sa vo 
firme niečo deje, aplikácia MyJABLOTRON vás ihneď upozorní a priloží aj fotografiu alebo 
video.

Rovnaký princíp ovládania

“Aplikácia sa ovláda rovnako jednoducho ako klávesnica alarmu na stene. 
Nezáleží na tom, či chcete na diaľku zapnúť ochranu v sklade alebo otvoriť 
vjazdovú bránu.”

Upozornenie na udalosti

Vďaka PUSH notifikáciám, e-mailom alebo SMS správam okamžite viete 
o každom poplachu, poklese teploty, výpadku technológií alebo spotrebe 
energií.

Aktuálne informácie

Kamerové záznamy alebo fotografie môžete stiahnuť zo svojho telefónu. 
Vždy máte po ruke aj históriu udalostí, prehľad o spotrebe energie alebo 
polohu firemných vozidiel.

Videosekvencie
Minútové video 

z nastavených udalostí

Livestream
Online prehľad 
v reálnom čase

Záznam 3 alebo 7 dní
24h záznam 

 z každého dňaAplikácia je na stiahnutie zdarma

Ovládanie História Obrázky Viac

pred 3 minútami
FIRMA

Brána

Výroba

OFF ON

Sklad

Kancelárie

Recepcia
15-01-2019 14:41:23

Pretočiť

1d 12h 3h 1h 30m 10m 5m 1m

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

kamery 
JABLOTRON



Nepovolaným vstup zakázaný
Systém sa stane vašim spoľahlivým pomocníkom aj pri riadení prístupových práv. Tie môžete 
prideliť až 600 zamestnancom a to pre celú firmu alebo iba do niektorých jej častí. Okrem 
priestoru možno presne vymedziť aj dobu, v ktorej môžu zamestnanci do firmy vstupovať. 
Vďaka jednoducho vytvoriteľným hláseniam získate prehľad o všetkých prístupoch 
a využívaných sekciách.

Definujte prístupové práva individuálne alebo ich nastavte hromadne pre rôzne skupiny 
užívateľov. Jednoducho tak vyriešite prístup do priestorov určených pre jednotlivé 
zmeny, externých dodávateľov alebo servisných technikov.

Na konci pracovnej doby máte vždy istotu, že je všetko bezpečne zatvorené 
a chránené. Systém totiž kontroluje aj zabudnuté otvorené okná alebo dvere 
a spoločne s poslednou chránenou sekciou v objekte zapne ochranu aj v spoločných 
priestoroch a vstupnej hale. Okrem toho automaticky zhasne osvetlenie, vypne 
zásuvkové okruhy a prepne vykurovanie na ekonomickú teplotu. 

Prijímajte notifikácie o každom neštandardnom pohybe osôb vo firme, či už ide 
o nočné hodiny, víkendy alebo celofiremnú dovolenku. V aplikácii sledujte, kto a kedy 
vypol ochranu a ktorými dverami prešiel. Na videozázname z kamery sa presvedčíte, 
že šlo napr. len o zabudnutý telefón alebo pravidelnú nočnú údržbu.



Podnikajte bez starostí
Všetky inteligentné funkcie JABLOTRON 100+ ovládate z rovnakého miesta ako alarm. Na diaľku 
môžete zapínať a vypínať vykurovanie, bliknutím diaľkových svetiel otvoriť závory na parkovisku 
alebo nechať automaticky rozsvietiť svetlá pri vstupe do miestnosti. Ak si chcete podnikanie 
uľahčiť, naplánujte si všetky opakované akcie dopredu. Naša automatizácia sa vám prispôsobí.

Ovládanie vjazdovej 
brány

Rozsvietenie alebo 
zhasnutie svetiel Regulácia 

vykurovania

Detekcia 
otvorených okien

Zapnutie alebo vypnutie 
zásuvkových okruhov

Minimálna 
obsluha

Až

64 
kalendárnych akcií

vyrieši každodenné zapínanie vykurovania ešte pred 
príchodom zamestnancov alebo napr. kompletné 

zapnutie ochrany v celom objekte vo vami definovanom 
čase. To všetko automaticky, bez nutnosti zásahu.

Servis 

Systém poskytuje vzdialený prístup pre servisné 
zásahy. Nie je tak nutné čakať na príjazd technika.

Až na

2 
roky dopredu

môžete v kalendári označiť sviatky alebo dovolenky. 
Na ich základe možno nastaviť zmenu režimu  

ovládania technológií v budove

Aktivácia funkcií na 
základe kalendárov

Kontrola 
teploty



EXTERNÝ TEPLOMER

Kontroluje teplotu v priemyslových 
chladničkách, mraziacich boxoch alebo 
v serverovniach. Okamžite informuje 
o prekročení hranice nastavenej teploty.

Chránime firmu nielen pred zlodejmi
Alarm vás upozorní aj na hroziace nebezpečenstvo v podobe ohňa, vody alebo úniku plynu. 
Taktiež vás informuje o prekročení teploty v serverovni, miestnostiach alebo aj o nadmernej 
spotrebe energií.

OXID UHOĽNATÝ CO

Detektor zistí prítomnosť plynu a siréna vás 
hlasno upozorní skôr, ako môže dôjsť 
k ohrozeniu vášho zdravia.

HORĽAVÉ PLYNY

Detektor rozpozná únik horľavých látok, ako 
sú zemný plyn, propán alebo bután. Systém 
okamžite spustí poplach, uzavrie prívod plynu 
a zapne ventiláciu.

Spĺňa normy EN-54-5 a EN-54-7

POŽIAR

Detektor identifikuje dym alebo zvýšenú 
teplotu v miestnosti. Alarm ihneď aktivuje 
sirénu a informuje vás a bezpečnostnú 
agentúru, ktorá vysiela zásahovú jednotku.

ZAPLAVENIE

Detektor zaznamená únik vody a systém 
uzavrie jej prívod. Zabráni tak prípadnému 
zatopeniu budovy a väčším škodám.

O každej udalosti sa ihneď dozviete 
pomocou PUSH notifikácie, SMS 
správy alebo volania. Systém 
zároveň informuje bezpečnostnú 
agentúru.



Vzorová inštalácia
Bez ohľadu na to, či preferujete drôtové alebo bezdrôtové riešenie, na stanovenie typu, 
rozsahu a presnej ceny inštalácie, je nutná obhliadka objektu certifikovaným montážnym 
partnerom. Ten navrhne riešenie na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

2.300 € bez DPH 3.500 € bez DPH

Úplne zabezpečenú firmu
získate od:

Úplne zabezpečenú a inteligentnú
firmu získate od:

Uvedená cena je len orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa konkrétnej inštalácie a miestnych 

ÚSTREDŇA
Mozog systému, ktorý vás informuje 
o akomkoľvek poplachu a ovláda celý systém 
podľa vašich pokynov.

DETEKTOR OTVORENIA
Stráži okná a dvere. Pokiaľ dôjde k ich 
násilnému otvoreniu, spustí poplach.

INTERIÉROVÁ SIRÉNA
Húka pri poplachu, čím odradí zlodejov 
a upozorní užívateľov. Okrem toho plní aj 
funkciu zvončeka.

OVLÁDACÍ ČIP
Slúži na jednoduchú a bezpečnú identifikáciu 
používateľa pri ovládaní alarmu. Vy tak presne 
viete, kto a kedy systém používal.

KLÁVESNICA
Umožňuje zapínať a vypínať ochranu a ovládať 
rôzne zariadenia v celej budove z jedného 
miesta. Druhá klávesnica môže napr. ovládať 
iba sklad.

POHYBOVÝ DETEKTOR
Sleduje pohyb v miestnosti až do vzdialenosti 
12 m. Po zaznamenaní prítomnosti osoby 
pri zapnutej ochrane spustí poplach, počas 
prevádzky môže rozsvietiť svetlá napr. na 
chodbe. 

FOTOVERIFIKAČNÝ POHYBOVÝ
DETEKTOR
Okrem poplachu odosiela aj fotografie 
chráneného miesta. Vďaka tomu presne viete,  
čo sa v objekte práve deje.

DETEKTOR ROZBITIA SKLA
Dokáže rozpoznať zvuk rozbitého skla a vyvolá 
poplach skôr, ako sa zlodej dostane do vnútra 
firmy.

POŽIARNY DETEKTOR
Rozpozná dym alebo zvýšenú teplotu 
a upozorní vás skôr, ako požiar vypukne.

VONKAJŠIA SIRÉNA
Hlasným húkaním upozorňuje okolie 
o narušení chráneného objektu. Možno si 
vybrať bielu, sivú alebo nerezovú verziu 
vrchného krytu. 

ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR
Zaznamená únik vody a včas vás informuje. 
Systém naviac sám uzavrie jej prívod a zabráni 
tak väčším škodám.

VIDEOVERIFIKAČNÁ KAMERA
Pri poplachu vytvorí minútové video 
z chráneného priestoru. Vďaka tomu vidíte, 
ako vyzerala situácia pred udalosťou aj po 
nej. 

VYKUROVANIE
Termostaty merajú a ovládajú teplotu v každej 
miestnosti samostatne, podľa určených 
programov. Nastavenie možno kedykoľvek 
zmeniť a to aj na diaľku pomocou prehľadnej 
aplikácie. 

STROPNÝ DETEKTOR POHYBU
Okrem ochrany miestnosti s detekčným 
pokrytím 360° dokáže na základe pohybu 
osôb rozsvietiť svetlá.

EXTERNÝ TEPLOMER
Kontroluje teplotu v serverovniach alebo 
skladovacích priestoroch a okamžite 
informuje o prekročení nastavenej hraničnej 
teploty.

AUTOMATIZÁCIA
Umožňuje ovládanie svetiel, zásuvkových 
okruhov, klimatizácie alebo garážových 
brán. Systém vás okrem toho včas informuje 
o prekročení spotreby elektrickej energie 
alebo teploty.

podmienok.



Technická špecifikácia

Zbernicové alebo bezdrôtové periférie až 230

Užívatelia až 600

Sekcie až 15

Ovládacie moduly až 128

Kalendáre
až 64 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií 
pre automatické spustenie inteligentných funkcií

Komunikácia LAN / GSM (2G/3G) / PSTN

Hlásenia z MyJABLOTRON
SMS, e-mail alebo push notifikácie 
neobmedzenému počtu užívateľov

Hlásenia z ústredne SMS až 50 užívateľom

Certifikácie pre stupeň 2 podľa EN 50131

Hľadáte montážneho 
špecialistu?

O JABLOTRONE

73
krajín sveta
kupuje naše výrobky

Začali sme štyria, dnes nás je v skupine 
JABLOTRON viac ako šesťsto. 

zamestnancov
670

1.3
milióna

zabezpečených objektov

Vytvárame inteligentné veci jednoduché navonok

Sme čisto českou technologickou firmou s vlastným vývojom aj výrobou a tradíciou od roku 
1990. Spolu s ďalšími dvoma desiatkami firiem tvoríme skupinu JABLOTRON GROUP. 
Prinášame moderné riešenia na ochranu majetku, zdravia a bezpečnosti našich zákazníkov. 
Vždy kladieme dôraz na užívateľský komfort našich produktov. 
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