
JABLOTRON 100 -hälytyslaite ja 
ainutlaatuinen MyJABLOTRON-sovellus

Kiinteistön 
monipuolinen valvonta 



Turvallisuutta ja laaja sovellusvalikoima

Voit käyttää JABLOTRON 100 -hälytyslaitetta niin pienissä kuin suurissakin kohteissa. 
Järjestelmä mahdollistaa myös kodin äly- ja ohjaustoiminnot kuten valojen ja lämpötilan 
ohjauksen sekä esim. autotallin avauksen. Voit ohjata kaikkia hälytysjärjestelmän toimintoja 
myös etäyhteyden kautta MyJABLOTRON-sovelluksella.

Neljä askelta turvallisuuteen

 

KORKeALAATuiNeN 
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AsuNTOihiN

häLyTiN 
TALOihiN

häLyTiN 
TOiMisTOihiN

 Korkealaatuinen hälytyslaite. 25 
vuoden kokemus korkealuokkaisten 
turvajärjestelmien kehittämisestä ja 
valmistamisesta takaa markkinoiden 
parhaimmat tuotteet. innovatiivinen 
kehitystyö ja korkea laatu unohtamatta 
helppokäyttöisyyttä.

 Ammattilaisen suorittama asennus. 
Valtuutettu ja koulutettu asentaja takaa 
parhaan lopputuloksen järjestelmäsi 
suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutamme 
jatkuvasti asentajiamme, jotta löydät 
valtuutetun asentajan paikkakunnaltasi. 

 Varmistettu hälytyksensiirto. saat tiedon 
tapahtumista nopeasti ja varmasti, 
puhelimiin tai vartiointiliikkeeseen (ARC).

 Käyttäjä tai vartiointiliike arvioi 
hälytyslaitteesi lähettämät viestit ja 
päättävät tarvittavat jatkotoimenpiteet. Voit 
myös varmistaa hälytyksen aiheellisuuden 
kamerailmaisimilla tai toisen ilmaisimen 
vahvistuksella. 

Helppo käyttö kahdella painikkeella 

JABLOTRON 100 -turvajärjestelmä on niin selkeä ja helppokäyttöinen. sitä voi ohjata vaikka 
lapsesi tai isovanhempasi. sinun on vain painettava haluamasi ohjauspainiketta. Näistä 
jokainen edustaa yhtä osaa kodistasi tai yhtä toimintoa, esimerkiksi valvonnan pois päältä 
kytkeminen, yövalvonta tai valojen sytyttäminen. Jos esimerkiksi haluat valvoa myöhemmin 
myös autotallia, voit laajentaa JABLOTRON 100 –hälytysjärjestelmää lisäämällä ilmaisimia 
ja laajentamalla näppäimistöä uudella “liikennevalosarja” -ohjauspainikkeella. Näitä voi olla 
jopa 20 jokaisessa käyttölaitteessa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus yhdistää järjestelmään 
langattomia ja väylään liitettäviä laitteita helpottaa järjestelmän asennusta ja laajennettavuutta.
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Voit helposti kytkeä hälytyslaitteen päälle ja pois päältä sekä ohjata laitteitasi etäyhteyden 
kautta MyJABLOTRON-mobiilisovelluksella ja -verkkosovelluksella. Voit tarkistaa mitä 
kodissasi tai mökilläsi tapahtuu olitpa missä tahansa: lomalla, matkoilla tai seisomassa 
marketin jonossa.

Ohjaa kotiasi tai yritystäsi

Lisää mukavuutta JABLOTRON 100 
-hälytyslaitetta käyttämällä
Jablotron-hälytyslaite tarjoaa myös älytoimintoja, jotka tekevät elämästäsi kodissasi ja 
yrityksessäsi paljon helpompaa. Voit etäyhteyden kautta kytkeä laitteita päälle ja pois päältä, 
nostaa autotallin oven vilkuttamalla valojasi tai aktivoida valojen automaattisen sytytyksen sen 
jälkeen kun kytket järjestelmän pois päältä ja saavut tiettyyn huoneeseen.

Yksinkertainen 
käyttää  
Sovellusta on yhtä helppo käyttää kuin 
hälytyslaitteitammekin – „liikennevalot“ 
näyttävät sinulle mitkä talosi osat ovat 
aktiivisia. Voit avata autotallisi tai ohjata 
lämmitystäsi kirjaimellisesti yhdellä 
kosketuksella myös poissa ollessasi. 

Nykytila 
Katso kuvaa suoraan paikan päältä ja 
varmista, että kaikki on kunnossa. Voit 
sovellusta käyttämällä nähdä myös 
lämpötiloja, tapahtumahistorian sekä 
ohjaukset.

Tapahtumailmoitukset  
PUSH-ilmoitukset, sähköpostit ja 
testiviestit ilmoittavat sinulle välittömästi 
jokaisesta hälytyksestä sekä esim. 
lämpötilan laskusta ja alhaisesta akun 
varauksesta. 

Aseta käyttöoikeudet 
jakamista varten  
Voit asettaa yksittäisille käyttäjille 
yksityiskohtaiset käyttöoikeudet tai jopa 
oikeudet tiettyyn osiin kodissasi tai 
kiinteistössäsi.
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Suojaamme sinua myös tulipalolta,  
vedeltä ja kaasulta 
JABLOTRON 100 -turvajärjestelmä varoittaa sinua välittömästi murrosta, huoneen liian 
korkeasta tai matalasta lämpötilasta sekä mahdollisesta vesivuodosta. 

Ilmaisin havaitsee vesivuodot 
ja varoittaa sinua ennen kuin 
vahinkoja ehtii syntymään. Laite
aktivoi hälytyksen, lähettää 
viestin matkapuhelimeesi ja se 
voi myös ilmoittaa hälytyksestä 
hälytyskeskukseen.

Vesivahinkoilmaisin

Ilmaisin havaitsee savun tai 
huoneen kasvavan lämpötilan 
ja varoittaa sinua ennen kuin 
tulipalo pääsee alkamaan. Laite 
käynnistää äänimerkin, lähettää 
viestin matkapuhelimeesi ja se 
voi myös ilmoittaa hälytyksestä 
hälytyskeskukseen.

Palovaroitin

Tekniset tiedot

Väylään kytkettäviä tai 
langattomia oheislaitteita

jopa 120

Käyttäjiä jopa 300 erilaista koodia 

Sektoreita/alueita jopa 15

Ulostuloja 

Kalenteriohjauksia
20 riippumatonta kalenteria 
älytoimintojen automaattista 
aktivointia varten

Kommunikointi LAN/GsM/GpRs/3G/psTN

Raportit MyJABLOTRON-
palvelusta

Raportit keskusyksiköstä Testiviestit jopa 25 käyttäjälle 

Sertifiointi
eN 50131  
-standardin mukainen taso 2

Eri hälytyskeskuksia 4

jopa

32

Testiviestit, puhelut ja push- 
ilmoitukset rajoittamattoman  
monille käyttäjille 

Laite voi havaita kaasuvuodon 
ajoissa ja varoittaa sinua ennen 
kuin terveytesi vaarantuu. Laite
aktivoi hälytyksen, lähettää 
viestin matkapuhelimeesi ja se 
voi myös ilmoittaa hälytyksestä 
hälytyskeskukseen. Jablotron 
valikoimissa on myös häkävaroitin.

Kaasuhälytin
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