a Do 120 brezžičnih ali ožičenih naprav
a Do 300 uporabnikov
a Do 15 sekcij
a Do 32 programljivih izhodov
a Do 20 neodvisnih koledarjev
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TEHNIČNE SPECIFIKACĲE

Alarm
JABLOTRON 100

a GSM/GPRS/LAN komunikacija z 5 opcijami protokola ARC centra
a SMS in KLIC centrale na do 30 uporabnikov
a 4 ARC nastavitve
a 1 GB spomina za dogodke, glasovni meni, shranjevanje slik itd…
a Back-up napajanje do 18 Ah
a Stopnja varnosti GRADE 2 v skladu z EN 50131

Naši otroci so veliko veselje in navdih,
ampak obenem vir velike zaskrbljenosti
glede varnosti. Okolje, v katerem
živiš skupaj s svojimi otroki mora biti
popolnoma varno in zanesljivo.
Alarm JABLOTRON 100 prilagodimo za
varnost vsake hiše. Varujemo lahko le
določene prostore v dani situaciji potrebno.
Alarm lahko na primer ponoči varuje garažo
ter pritličje in vrt. Alarm ne spregleda ničesar
in pravočasno obvesti.
a Alarm je preprost za nadzor in moderno oblikovan
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Enostavna
uporaba

a

Moderna oblika – videz posameznih sistemskih naprav, je nastala v sodelovanju
z vrhunskimi oblikovalci. Odkrijte lepoto JABLOTRON 100 alarma!

a

Dostopen od kjerkoli – lahko enostavno dostopate do JABLOTRON 100 alarma
iz oddaljenega računalnika ali pametnega telefona. Tako boste lahko izvajali storitve
brez vaše stranke!

a

Svoboda izbire – JABLOTRON 100 alarm nudi popolno svobodo izbire in se prilagaja
varnostnim potrebam vsake hišo, stanovanje, počitniške hiše, v pisarni ali proizvodnem
obratu. Načrtujte svoje področje, kot želite, in kot potrebujejo vaše stranke!

a

Večnamenska uporaba – JABLOTRON 100 ne ščiti le pred roparji, ampak tudi zoper
požara, poplave ali izpustu plina. Alarm je lahko tudi kot nadzor ogrevanja ali za
odpiranje garažna vrata. Da v celoti izkoristijo najsodobnejšo tehnologijo!

a

Varčna namestitev – kombinacija brezžične in žične zasnove JABLOTRON 100
z vgradnjo ne varčujejo samo stavbo, ampak tudi vašo denarnico.

GSM/Internet

Obveščanje in
oddaljena kontrola

Ugodno ter edinstveno ponudbo brezžičnih naprav JABLOTRON 100 predstavite
svojim strankam ter neprecenljivo oddaljeno kontrolo kjerkoli že ste.

a Lahko ga nadzira, iz vašega mobilnega telefona,
kjerkoli že ste

a Lahko vklopite električne porabnike na daljavo
kjerkoli

Enostavna uporaba – JABLOTRON 100 je prvi alarm takoj razumljiv vsem,
zahvaljujoč svojemu revolucionarnemu sistem nadzora in tako se vam ni treba
nikoli bati. Upravljajte sami alarm razvit za ljudi!

ON/OFF

a Alarm prikazuje stanje posameznih varovanih delov
hiše na prvi pogled

a Vaš alarm vas lahko obvesti, ko vaši otroci pridejo
domov iz šole

a

SET

Enostavna
nadgradnja

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

Nov Alarm
Z revolucionarno
kontrolo

Alarmna centrala
Alarmna central ima možnost uporabe do 300 uporabnikov. Sistem omogoča
BUS-ožičen sistem ter brezžičen sistem. Vse kontrolne enote so opremljene
z RFID bralnikom kartic, tipkovnico in LCD zaslonom odvisno od modela.
Kontrolni segmenti povezani v kontrolni modul z preprosto signalno logiko
omogočajo enostavno kontrolo nad sekcijami, izhodi, klic v sili ali pregled
sistema. Hvaležni segmenti z zeleno ali rdečo LED lučjo opozarjajo na stanje
posamezne sekcije in izhoda sistema JABLOTRON 100. Sistem je povsem
razumljiv za uporabnika, sistem upravljamo z pritiski na gumbe ter potrditev
z kodo ali RFID kartico ali obeskom.

Detektorji
Sistem JABLOTRON 100 vključuje priklop do 120 BUS- ožičenih ter
brezžičnih naprav, tipkovnic, kontrolni, siren,… Sistem lahko razdelimo
na 15 sekcij. Alarmna centrala omogoča BUS strukturno povezavo ali
brezžično povezavo do vsakega senzorja. Brezžična komunikacija temelji
na dvo-smerni dinamični povezavi prenosnega protokola JABLOTRON
100 na frekvenci 868 MHz. Omogoča povezavo več sto metrov v primeru
neposredne povezanosti in se lahko podaljša na koncu iz brezžičnega
na BUS. Za popolno pokritost lahko namestimo do 3 brezžične module.
Sistem ponuja široko paleto naprav za BUS-ožičeno ter brezžično
povezavo za posamezne prostore varnostne zasnove.

Izhodi in signali
Sistem ponuja do 32 programljivih izhodov. Njihov status se lahko
prenaša preko BUS- ožičenja ali brezžično do PG izhodnega modula.
Izbran PG izhod je dodeljen izhodni napetostni modul z DIP stikalom.
Z vklopom sekcije ali aktivacijo PG izhoda nam sistem signalizira preko
LED rdeče luči na BUS indikatorskem modulu. Indikator alarma, vklop
sistema ali PG vklop/izklop preklapljanje lahko signaliziramo preko BUS
ožičene in brezžične sirene z notranjo na steni ter zunanjo izvedbo z novo
sireno atraktivnega dizajna. Notranja sirena signalizira vhodni ter izhodni
čas in izvedbo z pritiskom na gumb (programljivo za npr. zvonec).

Trudimo se, da smo v koraku z mladimi
in se naučiti novih stvari, vendar hkrati
ne maramo spreminjanja stvari, ki smo
jih uporabili že dolgo časa. Zato želimo,
da je varnost na prvem mestu, kjer
preživimo večino časa – doma.

Strmimo k temu, da se trudimo po najboljših močeh zato si ne predstavljamo
življenja brez prvovrstnih podprtih naprav
v objektu. Važno je, da smo en korak
naprej, zato moramo biti prepričani, da
je naša družba pod stalnim nadzorom.

JABLOTRON 100 alarm očara vsakogar s svojo
enostavno uporabo in razumljiv prikaz stanja.
Alarm natančno prilagaja posebnim zahtevam
varnostnega položaja vsakega apartmaja.
Alarm ne spregleda ničesar.

JABLOTRON 100 alarma natančno prilagodi velikost
zavarovanega podjetja. Alarm strokovno varuje vse
pomembne podatke, shranjene v pisarni. Alarm ne
spregleda ničesar. Alarm beleži čase prihoda posameznih zaposlenih zjutraj, in samodejno zaklene
prostore v večernih urah, če zaposleni pozabijo,
ko zapustijo objekt. Posamezni oddelki so lahko
neodvisno varovani.

a Hitro obvladovanje sistema
a Ob zdravstvenih težavah ali klicu v sili
pritisnete le na gumb
Obveščanje in oddaljen dostop
Alarmna centrala je opremljena z GSM/GPRS/LAN komunikatorjem
z obveščanje, SMS ter GPRS povezavo omogoča povezano na klicne
centre (ARC). Komunikator je moč priklopiti na fiksno telefonsko linijo
PSTN. Poleg prenosa podatkov iz sistema komunikatorji služijo tudi kot
modem popoln oddaljen dostop, pregled sistema, ter kontrolo izhodov
(vklop porabnikov). Oddaljen dostop lahko izvedemo preko internetne
povezave ali preko SMS kontrole ali pa kar direktno preko programa
F-link programske opreme.

a Vaš alarm vas obvesti tudi če ste pustili
odpro okno
a Vaš alarm ustreza vsem varnostnih
zahtevam vašega doma
a Z izbranimi detektorji varujte prostore
ko ponoči spite (nočni režim)

a Alarm je preprost za nadzor in jasno prikazuje
stanje posameznih varovanih oddelkih
a Alarm lahko samodejno zaklene prostore
vsak dan
a Struktura alarm se prilagaja strukturi podjetja
a Z lahkoto se lahko podaljša ali reorganizira
alarm po razširitvi ali prestrukturiranje podjetja
a Izbrane dele podjetja lahko varujemo tudi
ko so zaposleni še v drugih prostorih

