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Dzieci są dla nas źródłem radości
i inspiracji, dlatego troszczymy
się tak bardzo o ten skarb.
Miejsce, w którym mieszkają
powinno być szczególnie
dobrze chronione.

ON / OFF
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Sterowanie ESF

Raporty i dostęp

Łatwa rozbudowa

ALARM

System alarmowy firmy Jablotron w pełni dostosowuje
się do Twoich wymagań. Miej oko na wszystko, co dzieje
się w Twoim otoczeniu. Kiedy przebywasz w domu,
alarm ochroni twoich najbliższych. W przypadku, gdy
dziecko zbliży się do basenu bez opieki, zostaniesz o tym
powiadomiony. Kiedy wszyscy domownicy będą poza
domem, chroniona będzie cała posesja.

a Łatwa obsługa. Idea zaczerpnięta z systemu świateł drogowych.
Zielone oznacza system rozbrojony, czerwone oznacza system uzbrojony.
a Można go dostosować do wszystkich wymagań związanych
z zaawansowaną ochroną domu.
a Zastosowane czujniki chronią dom o każdej porze.   
a System poinformuje cię, o której godzinie dzieci wracają do domu.
a Inteligentnie steruje ogrzewaniem, na podstawie poleceń
wysyłanych z telefonu komórkowego lub Internetu.

www.jablotron.com
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Nowy system
alarmowy z inowacyjnym
podejściem do sterowania

Klawiatura JA-113E
i moduły sterowania
JA-192E
Klawiatura wraz z modułami podłączona jest do szyny cyfrowej. Zależnie
od rozmiarów i typu budynku, można
użyć aż 20 modułów sterujących.
Każdy taki pojedynczy moduł
sterowania może być wykorzystany
do obsługi oraz identyﬁkacji.

Centrala sterująca JA-101K
Jest to mózg całego systemu. Przekazuje instrukcje innym urządzeniom, na
podstawie sygnałów z czujników i sterowników. Dużą zaletą rozwiązania jest
wykorzystanie 4 żyłowej szyny cyfrowej
lub urządzeń przewodowych. Dzięki
temu instalacja jest bardzo mało inwazyjna, a jej wykonanie zajmuje mniej
czasu. Posiada wbudowany komunikator GSM/GPRS.

Syrena zewnętrzna JA-111A
Ostrzega w razie zagrożenia.
Sygnalizuje różne zdarzenia –
uzbrojenie i rozbrojenie, alarm,
sabotaż. Posiada zabezpieczenie
przed otwarciem lub wyrwaniem.
Po takim zdarzeniu załączony
zostaje alarm.

Czujnik ruchu JA-110P

Czujnik otwarcia JA-151M

Czujnik pożarowy JA-110ST

W momencie wykrycia obecności
człowieka w chronionej streﬁe załącza
alarm. Wymienne soczewki pozwalają
zmienić parametry pracy czujnika.
Każda próba uszkodzenia tego
urządzenia załączy alarm
sabotażowy.

Służy do ochrony okien i drzwi.
Dużym atutem tego rozwiązania jest
możliwość załączenia pełnej ochrony
podczas przebywania wewnątrz
domu. Alarm jest załączany dopiero
w momencie próby wyważenia lub
otwarcia okna przez złodzieja. Jest
to jeden z podstawowych elementów
skutecznej ochrony obwodowej
domu.

Szybko informuje o pojawieniu się
ognia. Rozpoznaje dwa główne
zjawiska powodujące pożar. Pierwszym jest pojawienie się dymu,
a drugim wzrost temperatury powodowany przez ogień. To urządzenie
chroni budynki oraz ludzi.

