
Bli en del av 
JABLOTRON-
FAMILIEN



Vi er et tsjekkisk teknologiselskap 
med egen utvikling og produksjon 
og en tradisjon som går tilbake til 
1990. Sammen med tyve andre 
selskaper utgjør vi JABLOTRON- 
GRUPPEN. Vi tilbyr det ypperste 
når det gjelder løsninger for 
beskyttelse av eiendom/ helse og 
våre kunders sikkerhet. Vi legger 
alltid stor vekt på brukeren når vi 
lager våre produkter.
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Våre alarmer blir installert av



JABLOTRON 100+
 o Et profesjonelt sikkerhetssystem

 o Enkelt og raskt å montere

 o BUS-, trådløse og kombinerte løsninger

 o Fleksibel installasjonsstørrelse

 o Et bredt sortiment detektorer

 o FG-godkjent utstyr

TEKNISK STØTTE OG STØTTE 
UNDER MARKEDSFØRING 
 o Kvalifisert teknisk rådgivning 

 o Individuell hjelp under montering første gang og til 
spesielle prosjekter

 o Markedsførings- og PR-materiell

 o Merkevarebygging av utsalgssteder og kjøretøyer

 o Spesielle arrangementer for toppartnere

MyCOMPANY
 o App til nett og mobiltelefon

 o Fjernmonteringsservice

 o Nettbasert tilgang til kundens database

 o Utarbeidelse av profesjonelle tilbud

 o Alltid oppdatert informasjon

JABLOTRON-AKADEMIET
 o Et sofistikert opplæringssystem

 o Kurs på grunn- og avansert nivå

 o Nytt materiell og e-læringsmateriell

 o Profesjonelle veiledere

EN OMFATTENDE LØSNING   for sikkerhet og automatisering

Hva får jeg som 
monterings-

partner?



Hva tilbyr jeg 
kundene?

SIKKERHET
 o Et skreddersydd alarmsystem

 o Profesjonell montering av sertifiserte partnere

 o Bygningsvennlig og rimelig montering

 o Intuitiv betjening og enkel bruk

BESKYTTET MOT ELEMENTENE
 o Advarer mot røyk, i tillegg til gass- og vannlekkasjer

 o Tidlig varsling om overhengende fare

 o Lydvarsel

VIDEOVERIFISERING
 o Direkte forbindelse mellom kameraer og alarm

 o Øyeblikkelig varsling om hver eneste hendelse

 o Automatisk minuttlangt opptak i tilfelle alarm utløses

 o Visuell sjekk av situasjonen uansett hvor du måtte befinne deg

MyJABLOTRON
 o App til nett og mobiltelefon

 o Fjernkontroll

 o Konstant oppdatert informasjon

 o Alt på ett og samme sted



NÆRMERE TEKNISKE OPPLYSNINGER

Antall BUS- eller trådløse enheter 
Opptil 230
de første 120 posisjonene beregnet på trådløse elementer

Antall brukere  Opptil 600 ulike koder

Antall områder  Opptil 15

Antall betjeningsenheter 
Opptil 128
de første 32 posisjonene beregnet på trådløse elementer

Antall kalendre
64 gjensidig avhengige kalenderhendelser
for automatisk kjøring av smarte funksjoner

Kommunikasjon  LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Varslinger fra MyJABLOTRON
Tekstmelding, e-post eller PUSH- 
varslinger til et ubegrenset antall brukere

Varslinger fra alarmsentral Tekstmelding til opptil 50 brukere

FG-godkjenning For grad 2 i samsvar med EN 50131

Dette profesjonelle sikkerhetssystemet 
beskytter deg ikke bare mot tyver, men også 
mot brann, vannlekkasje eller gasslekkasje 
og kan dessuten styre oppvarming eller for 
eksempel åpne en garasjeport.

Takket være det brede utvalget av detektorer, kan 
systemet fleksibelt tilpasse seg både store bedrifters 
sikkerhetskrav, så vel som hjemmets krav. Du kan 
også i framtiden oppgradere det når som helst. Du 
kan ha opptil 20 segmenter som brukes til å betjene 
de enkelte delene av systemet.

Det brede utvalget av trådløse og BUS-enheter gjør 
det mulig med bygningsvennlig montering til en 
rimelig pris. Som vår monteringspartner får du også 
konfigurasjonsprogrammer uten kostnad som vil 
veilede deg gjennom oppsett av alarmen, noe som 
gjør montering enda raskere og enklere.

JABLOTRON 100+-systemet kan kobles til et 
overvåkings- og alarmsenter der operatørene 
evaluerer varslinger fra alarmen 24 timer i døgnet 
og om nødvendig sender ut vektere som tar seg inn 
i den bevoktede bygningen.

JABLOTRON 100+



MyCOMPANY-APPEN

Skytjenester og -apper er en standardfunksjon JABLOTRON-produktene har. Bruk vår 
kostnadsfrie mobil- og nettbaserte app MyCOMPANY, laget for våre monteringspartneres 
behov. Du kan enkelt utarbeide pristilbud, ha tilgang til kundedatabasen din og holde deres 
enheter ved like eksternt.

All kommunikasjon er kryptert og beskyttelse på flere nivåer er en selvfølge.

ADMINISTRERING 
AV MONTERING

Du kan nå reagere på kundenes forespørsler 
eksternt ved å bruke vår app. Du kan enkelt endre 
en enhets innstillinger eller legge til en annen 
bruker. Du vil også få en oversikt over alle dine 
installasjoner på ett og samme sted. Du kan filtrere 
informasjonen og bare få opp f.eks. alarmer med 
aktive feiltilstander.

UTARBEIDELSE AV PRISTILBUD

Du trenger ikke lenger å bruke timevis på å utarbeide 
pristilbud med et profesjonelt utseende. Du kan bruke 
din egen mal med din logo og kontaktinformasjon 
i MyCOMPANY-appen som utgangspunkt. Det 
eneste du trenger å gjøre er å velge produktene du vil 
tilby kundene, så vil de bli lagret i filen med bilde og 
beskrivelse.

KOSTNADSFRIE VARSLINGER

Takket være PUSH-varslinger, e-post eller SMS-
meldinger, vil du få en ubegrenset oversikt over 
alle monterte enheter. Du vil umiddelbart få vite om 
en alarm har blitt frakoblet i kundens lokaler, eller 
hvorvidt enheten behøver en sjekk for vedlikehold.

DATABASE FOR OPPLÆRING 
OG MATERIELL

Unngå hauger av papirarbeid eller nedlasting av 
materiell fra mange forskjellige kilder. Du finner 
alt på ett sted i MyCOMPANY-appen. Du finner 
alt fra installasjonsmanualer til det nyeste innen 
programvaredokumentasjon, brosjyrer, samt annet 
materiell til salgsfremmende kampanjer.



JABLOTRON-AKADEMIET

Når du blir sertifisert Jablotron-monteringspartner, blir du et offisielt anerkjent og godkjent 
medlem av Jablotrons globale nettverk av distributører og montører. Vår sertifisering 
gir deg rett til å prosjektere og montere våre alarmsystemer, og i tillegg garanterer 
sertifiseringen overfor kundene at du er en pålitelig og i høyeste grad profesjonell ekspert 
på området sikkerhet profesjonell ekspert på sikkerhetsprodukter.

ENTEN DU BESTÅR SERTIFISERINGSPROSESSEN 
VIA VÅRT KURS PÅ GRUNNLEGGENDE ELLER 
AVANSERT NIVÅ, VIL DU FÅ:

 o Omfattende kunnskap fra våre kvalifiserte kursholdere, komplett med 
tips fra det virkelige liv 

 o Tre års service på våre JABLOTRON-produkter etter garantiens utløp

 o Fri adgang via MyCOMPANY-appen til nytt materiell og 
e-læringsmateriell

 o alarmpakke til redusert pris

 o Adgang til vår tekniske støtte og markedsføringsstøtte



TEKNISK STØTTE OG STØTTE 
UNDER MARKEDSFØRING

Vi er fullt klar over at din suksess også er vår suksess. Derfor er det å yte våre 
monteringspartnere profesjonell teknisk assistanse og salgs- og markedsføringsstøtte en 
av våre hovedprioriteter.

For ytterligere informasjon eller konkrete spørsmål, vennligst kontakt din 
lokale Jablotron-forhandler.

TEKNISK STØTTE

Du vil ha et team av erfarne og sertifiserte teknikere bak deg med direkte støtte fra Jablotrons tekniske 
støtte. Våre teknikere står klare til å hjelpe deg, ikke bare med montering første gang, men også med å løse 
mer krevende og større prosjekter.

MERKEVAREBYGGING AV BILER OG SALGSSTEDER 

Dra nytte av vårt erfarne interne markedsføringsteam og sikre deg synlighet på markedet sammen med en 
av verdens ledende innen bransjen når det gjelder elektroniske sikkerhetssystemer. Enten du bestemmer 
deg for reklameklistremerker til bil eller skilt til butikken din, kan du alltid stole på profesjonell grafikk av høy 
kvalitet.

SPESIELLE ARRANGEMENTER FOR TOPPARTNERE

Vi møter jevnlig våre beste installasjonspartnere på spesielle arrangementer og ved andre anledninger. Og 
for de aller beste har vi utarbeidet et ekstraordinært incentivprogram i vårt hjemland, hvor du vil lære om 
driften av foretaket Jablotron, du vil få besøke vårt hovedkvarter, utstillingslokale og andre hovedbygninger, 
og du vil kunne delta på et program med våre representanter som ledsagere.  

MARKEDSFØRINGS- OG PR-MATERIELL

Vi gir medlemmer av distribusjonsnettverket et sofistikert sett av markedsføringsmateriell og 
salgsfremmende hjelpemidler som gjør at du kan presentere alle viktige produktfunksjoner og fordeler 
overfor kundene dine. Brosjyrer og annet presentasjonsmateriell, for eksempel sentraler, roll-ups eller pop-
up display - alt dette er klar til å brukes for å hjelpe deg å nå dine mål.
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