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Artyku  promocyjny

Podczas projektowania nowego systemu alar-
mowego w istniej cym budynku lub przy 
modernizacji ju  istniej cego systemu nie-
zmiernie istotnym aspektem jest mo liwo
po czenia jak najlepszego zabezpieczenia 
domu i wykorzystania szerokiej funkcjonal-
no ci systemu z jak najmniejsz  ingerencj
w wyko czony dom lub mieszkanie. Nie za-
wsze do ka dego pomieszczenia budynku jest 
mo liwe doprowadzenie dodatkowych prze-
wodów, co znacznie ogranicza wykorzysta-
nie funkcjonalno ci systemu lub jego rozbu-
dow . Dlatego te  w tego typu realizacjach 
znakomicie sprawdzaj  si  rozwi zania hy-
brydowe pozwalaj ce na bezproblemowe -
czenie systemu bezprzewodowego z przewo-
dowym. Takie mo liwo ci gwarantuje  system 

JABLOTRON 100, który w elastyczny sposób 
czy elementy przewodowe i bezprzewodo-

we, jak równie  mo e pracowa  wy cznie 
jako system bezprzewodowy z zasi giem do 
nawet 1500 metrów oraz w asnym zasilaniem 
bateryjnym, zapewniaj cym stabiln  prac
urz dze . Na etapie instalowania systemu po-
zwala to uzyska  znaczne oszcz dno ci z ty-
tu u redukcji okablowania. System gwarantuje 
równie  prost  i szybk  rozbudow  o dodat-
kowe urz dzenia.

JABLOTRON 100 daje mo liwo  zalogo-
wania do 120 urz dze  i przypisania do 300 
u ytkowników. Dzi ki systemowi dopinanych 
modu ów do klawiatury, które steruj  poszcze-
gólnymi strefami i wyj ciami programowal-
nymi mo na bardzo precyzyjnie dopasowa
konfiguracj  systemu do potrzeb i wymaga
klienta. JABLOTRON 100 sprawdza si  nie tyl-
ko w ma ych i rednich obiektach (mieszka-
niach i domach), ale równie  w o wiele wi k-
szych budynkach o ró nej funkcjonalno ci. 
Przy projektowaniu lub modernizacji syste-
mu warto bli ej przyjrze  si  obecnym ten-
dencjom rozwojowym na rynku zabezpiecze ,
które zdecydowanie zmierzaj  w kierunku in-
tegracji podstawowego systemu alarmowego 
z tak zwanymi systemami inteligentnych bu-
dynków. Dzi ki temu wychodz c z domu, za-

czaj c system alarmowy mo emy jednocze-
nie automatycznie zgasi wiat o, opu ci

rolety, wy czy  na przyk ad ogrzewanie lub 

klimatyzacj . Ta idea w praktyczny sposób zo-
sta a równie  zaimplementowana w systemie 
JABLOTRON 100, daj c niezliczone mo liwo-
ci konfiguracji elementów automatyki domo-

wej. JABLOTRON 100 wykrywa nie tylko w a-
manie, zbicie szyby, wyciek wody, gazu, czy 
po ar ale równie  inteligentnie steruje wybra-
nymi urz dzeniami w domu. Wykorzystuj c
odpowiednie elementy systemu JABLOTRON 
100 mo na sterowa  podlewaniem ogrodu, 
otwieraniem i zamykaniem bramy wjazdowej 
lub gara owej, o wietleniem zewn trznym lub 
wewn trznym. Mo na równie  monitorowa
temperatury w poszczególnych pomieszcze-
niach, a o ka dorazowym wzro cie lub spad-
ku wymaganych warto ci system natychmiast 
powiadamia u ytkownika poprzez wiadomo
SMS. System umo liwia równie  nadzorowa-
nie zu ycia energii elektrycznej wraz z funk-
cj  kontroli limitu zu ycia. 

Przy wyborze systemu wa nym czynni-
kiem jest równie  wygoda i komfort domow-
ników, dla których obs uga systemu powin-
na by  prosta i zrozumia a. W tym obszarze 
JABLOTRON 100 zdecydowanie wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom u ytkowników. 
Intuicyjna obs uga nawi zuj ca do idei wia-
te  drogowych (zielona dioda oznacza system 
rozbrojony, a czerwona system uzbrojony) oraz 
b yskawicznie reaguj cy system powiadamia-
nia o danym zdarzeniu to g ówne zalety syste-
mu. Dodatkowym, rewolucyjnym narz dziem 
u atwiaj cym obs ug  jest dedykowany u yt-
kownikom serwis www.myjablotron.pl oraz 
aplikacja MyJablotron, dzi ki którym mo na 
zdalnie zarz dza  systemem przez Internet 
lub telefon. Mo liwo  sprawdzenia bie ce-
go statusu systemu, zdalne zarz dzanie urz -
dzeniami automatyki domowej lub mo liwo
przegl dania zdj  wykonanych podczas wy-
wo anego alarmu oraz funkcja wykonania 
zdj cia w danym momencie to tylko niektóre 
z funkcjonalno ci dost pnych w ramach apli-
kacji MyJablotron. 

Nowa instalacja alarmowa z systemem JABLOTRON 100 
- wiele mo liwo ci bez ingerencji w ciany budynku

www.jablotron.comAplikacja Myjablotron do zdalnego sterowania
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