
Alarmsystemet
JABLOTRON 100

En ny alarm
med revolusjonerende
betjening

Våre barn gir oss stor glede og inspirasjon, 
men samtidig også en kilde til bekymring 
i forhold til deres sikkerhet. I det miljøet hvor 
vi bor sammen med våre barn, må det være 
absolutt trygt og sikkert.

 JABLOTRON 100 alarmens fl exibilitet 
         tilpasses enkelt sikkerhetskravene til alle 
hjem. Uavhengig aktivering av individuelle soner gir 
mulighet for sikring av utvalgte områder i boligen. 

Alarmen kan for eksempel sikre garagen om dagen 
og garagen, boligens 1.etg og hagen på natten. 
Alarmen overser ingenting og ringer alltid etter 
hjelp.

a  Alarmen er enkel å betjene og har en moderne design

a  Man ser med ett kort blikk status på de individuelle 

alarmsonene

a  Betjening av systemet kan gjøres med mobiltelefon 

uansett hvor man er

a  Alarmsystemet kan informere deg om når barna dine 

kommer hjem fra skolen

a  Man kan fjernstyre alle husholdningsmaskiner 

uansett hvor man er

Produsent:
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tsjekkiske Republikk
Telefon: +420 483 559 995
export@jablotron.cz
www.jablotron.com

a Opp til 120 trådløse eller bus-kablede soner

a Opp til 300 brukere

a Opp til 15 seksjoner

a Opp til 32 programmerbare utganger

a 20 uavhengige kalendere

a Innebygd GSM/GPRS/LAN kommunikator for tale, SMS eller GPRS 
kommunikasjon med sluttbruker eller alarm-mottak (ARC)

a SMS rapporter fra systemet til opp til 30 brukere

a 4 forskjellige ARC-er

a 1 GB hukommelse for lagring av hendelser, talemeldinger, bilder, etc.

a 12V oppladbart backupbatteri opp til 18 Ah

a Godkjent ihht EN 50131 grad 2

a  Enkel betjening – JABLOTRON 100 er den første alarmen man umiddelbart vil forstå 
takket være det revolusjonerende kontroll-systemet. Man trenger derfor ikke lenger 
å være redd for at man ikke forstår det. Installer selv en alarm utviklet for mennesker!

a  Tidløs design – Utseende til de forskjellige enheter er laget i samarbeide med de 
fremste designere. Oppdag den vakre JABLOTRON 100 alarmen!

a  Tilgjengelig fra hvor som helst – du kan enkelt få tilgang til din JABLOTRON 100 
alarm fra en ekstern datamaskin eller en smart-telefon. Dermed kan du yte service uten 
grenser for dine kunder!

a  Fritt valg – JABLOTRON 100 tilbyr en stor bredde av materiell og tilpassninger 
for å tilfredstille alle sikkerhetsbehov for boliger, leiligheter, hytter, kontorer eller 
produksjonslokaler. Planlegg systemet som du ønsker og etter kundens behov!

a  Multifunksjonell bruk – JABLOTRON 100 beskytter ikke bare mot tyveri, men ogå 
mot brann, vannskade eller gasslekkasje. Alarmen kan ogås styre varme eller åpne 
garasjeporten. Utnytt til fulle toppteknologien!

a  Rimelig montering – Kombinasjonen av det trådløse og kablede systemet på 
JABLOTRON 100 sparer ikke bare bygget men også din pengepung. Dra fordeler av 
den unike trådløse teknologien fra Jablotron!

a  Ordentlig sikkerhet – Tilby dine kunder ordentlig sikkerhet med ett profesjonelt 
montert alarmanlegg med kontinuerlig overvåking og pålitelig varsling i en nødsituasjon.

TEKNISK SPESIFIKASJON

7 GRUNNER FOR Å VELGE JABLOTRON 100
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Utganger og signaler

Systemet tilbyr 32 programmerbare utganger. Deres status kan overføres 
via kabel BUS eller trådløst til PG utgangsmoduler. Disse kan styre valgte 
apparater. PG-utgang kobles mot utgangsmodul med en DIP-switch. Aktivert 
område eller pg-utgang varsles ved rød LED på BUS-indikator. Alarm-
varsling, system-aktivering og PG utgang på/av varsles i BUS-kablede eller 
trådløse sirener i både innendørs og utendørs varianter, i en ny og tiltalende 
design. Innesirenen gir signal ved inn- og utforsinkelse og har i tillegg en 
trykk-knapp med programmerbare funksjoner. 

Betjeningspanel

Betjeningspanelet kan brukes av opp til 300 brukere. For å styre systemet 
fi nnes det både BUS-kablede og helt trådløse versjoner av adgangsenhetene. 
Alle adgangsenheter har RFID-leser. Tastatur og display avhenger av modell. 
Kontroll-segmenter koblet til Betjeningspanelet gir en logisk informasjon 
om status på de forskjellige seksjoner, PG-utganger, nødmeldinger eller 
systemstatus. Takket være at kontroll-segmentene har klart grønt og rødt lys 
som viser status på de forskjellige seksjoner og PG-utganger på JABLOTRON 
100 systemet er dette lett forståelig for brukeren. Systemet styres enkelt ved 
å trykke på knappen på kontroll-segmentet og deretter taste sin kode eller 
vise sitt kort/tag.

Deteksjon

JABLOTRON 100 har opp til 120 trådløse eller BUS-kablede adresser 
for detektorer, betjenings- og styringsenheter, sirener og andre enheter. 
Systemet kan deles inn i inntill 15 seksjoner. Sentralen kombinerer BUS-
arkitekturen på den kablede forbindelsen med trådløs kommunikasjon til 
de forskjellige enheter. Trådløskommunikasjon er basert på den nye to-veis 
dynamiske JABLOTRON 100 overføringsprotokoll med frekvensen 868 MHz. 
Rekkevidden på trådløssignalet er fl ere hundre meter i åpent område og kan 
forlenges ved å koble fl ere radiomoduler til BUSen. For å få en god dekning av 
radiosignaler kan det kobles på opp til 3 radiomoduler. Systemet tilbyr et bredt 
produktspekter av BUS-kablede og trådløse enheter for best mulig individuell 
tilpassning av detekteringen. 

Rapporter og fjernstyring

Sentralen er utstyrt med en GSM/GPRS/LAN kommunikator for tale, SMS 
eller GPRS kommunikasjon til brukere og Alarmmottak (ARC). En ekstra 
kommunikator kan også kobles til en PSTN-linje. I tillegg til overføring av 
informasjon fra systemet, fungerer også kommunikatoren som modem for full 
fjernstyring av systemet, overvåking, programmering og sist men ikke minst, 
styring av PG-utgangene (for eksempel styring av husholdningsapparater 
eller lys/varme). Fjernstyring kan gjøres fra internett, med SMS, eller med 
dataprogrammet F-link.

Vi tilstreber å yte vårt beste og vi kan ikke 
leve uten å ha førsteklasses fasiliteter. 
Det viktigste er å være ett skritt foran, så 
vi må være sikre på at vårt fi rma er under 
kontinuerlig overvåking.

Vi prøver å holde tritt med de unge og 
lære nye ting, men samtidig ønsker vi ikke 
å endre på det vi er blitt vant til. Det er derfor 
vi ønsker sikkerhet på det stedet vi bruker 
størstedelen av vår tid – hjemme.

Størrelsen på JABLOTRON 100 tilpasses enkelt til 
behov for sikkerhet i fi rmaet. Alarmen overvåker 
profesjonelt alle viktige data lagret på kontoret. 
Alarmen overser ingenting. Alarmen lagrer 
ankomsttid på alle ansatte om morgenen, og 
stenger automatisk områdene på kvelden dersom 
ansatte har glemt dette når de går. Forskjellige 
avdelinger kan beskyttes uavhengig.

a  Alarmen er enkel å styre og viser enkelt status 
på de beskyttede områder

a  Alarmen lukker automatisk lokalene hver dag

a  Alarmen tilpasses enkelt fi rmaets struktur

a  Du kan enkelt utvide eller omstrukturere alarmen 
ved behov

a  Enkelte områder i lokalet kan være beskyttet 
samtidig som det er personer i jobb andre steder

JABLOTRON 100 trollbinder alle med sin enkle 
betjening og lettforståelige statusvisning. 
Alarmen tilpasses enkelt spesifi kasjonene til 
sikkerhetsbehov for enhver situasjon. Alarmen 
overser ingenting og ringer etter hjelp i tide.

a  Du blir raskt kjent med bruk av sentralen

a  Du kan ringe etter hjelp ved en nødsituasjon ved 
kun å trykke på en knapp, også ved helseproblemer

a  Alarmen varsler deg dersom du har gått fra med 
vinduet åpent

a  Din alarm oppfyller alle hjems sikkerhetskrav

a  Valgte detektorer beskytter dere når dere ligger 
og sover på natten


