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Artyku  promocyjny

Urz dzaj c wymarzony dom projektujemy wn trze tak aby spe nia o
nasze oczekiwania. Zastanawiamy si  nad wyborem pod óg, kolorem 
cian czy umeblowaniem poszczególnych pomieszcze . Bardzo cz -

sto po zako czeniu tych prac jeste my zadowoleni z efektu, lecz wów-
czas pojawia si  my l, w jaki sposób zabezpieczy  nasz  posiad o .
W takim przypadku nikt nie chce nawet my le  o ponownym kuciu 
cian w celu po o enia niezb dnego okablowania. 

Idealnym rozwi zaniem w takiej sytuacji jest system JABLOTRON 
100, który nie tylko pozwoli nam zabezpieczy  nasze mienie bez inge-
rencji w ciany budynku wykorzystuj c urz dzenia bezprzewodowe, 
ale równie  zwi kszy komfort u ytkowania i przebywania w domu.

System alarmowy a system inteligentnego budynku
Zadaniem systemu alarmowego jest powiadomi  o próbach wej cia 
do obiektu przez osoby niepo dane, natomiast inteligentny dom od-
ci a mieszka ców od banalnych – cz sto jednak czasoch onnych 
czynno ci. Sprawia, i  wi kszo  zada , wykonywana jest bez do-
datkowego zaanga owania cz owieka daj c u ytkownikowi poczu-
cie komfortu i zadowolenia.

Urz dzaj c dom i my l c o jego zabezpieczeniu warto poszuka  sys-
temu, który pozwoli na zintegrowanie tych dwóch rozwi za , a co za 
tym idzie jednocze nie zapewni bezpiecze stwo, komfort a w wielu 
wypadkach równie  oszcz dno ci. Systemem, który czy w sobie oby-
dwa wspomniane rozwi zania jest JABLOTRON 100. 

Zabezpieczenie obiektu od zewn trz
Bardzo cz sto systemy alarmowe za czaj  alarm w momencie wtar-
gni cia intruza do obiektu, co ju  powoduje zniszczenia jak np. wy a-
manie drzwi wej ciowych, balkonowych czy te  wybicie okien i nara a
u ytkownika na koszty. System JABLOTRON 100 umo liwia wywo a-
nie alarmu znacznie wcze niej. Zabezpieczenia zewn trzne pozwol
powiadomi  odpowiednie s u by w momencie gdy intruz znajdzie si
na terenie posiad o ci jednak jeszcze nie wkroczy do obiektu.

Sterowanie bram  gara ow  / wjazdow
Modu y dopinane do klawiatur umo liwi  otwieranie i zamykanie 
bramy gara owej, czy wjazdowej poprzez jedno przyci ni cie klawi-

sza na klawiaturze. Dodatkowo takie sterowanie zdalne b dzie mo -
liwe dzi ki aplikacji MyJABLOTRON.

Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacj  – oszcz dno
Dzi ki systemowi b dziesz móg  sprawdzi  jaka jest temperatura w po-
szczególnych pomieszczeniach. W przypadku znacznego spadku tem-
peratury system automatycznie za czy ogrzewanie.

Symulacja obecno ci
Statystyki policyjne wykazuj , i  do najwi kszej liczby w ama  do-
chodzi w trakcie nieobecno ci osób w domu (np. w okresie wakacyj-
nym, wi tecznym). System JABLOTRON 100 pozwoli na zdalne sy-
mulowanie obecno ci mieszka ców poprzez za czanie i wy czanie 
o wietlenia, czy za czenie muzyki.

Sterowanie roletami
System JABLOTRON 100 
umo liwi podniesienie lub 
zamkni cie rolet jednym 
przyciskiem. Wychodz c
z domu b dziesz mia  rów-
nie  pe n  informacj  o sta-
nie rolet (zamkni te otwarte).

Zdalny podgl d co dzieje si
w domu
Wykorzystuj c czujki z apa-
ratem cyfrowym b dziesz 
móg  zdalnie podgl dn  co 
si  dzieje w domu poprzez za czenie wykonania zdj cia w pomiesz-
czeniu, gdzie zainstalowana jest czujka.

Zdalne sterowanie i zarz dzanie twoim domem
Chc c wyposa y  dom w inteligentny system nale y pami ta  o tym, 
aby nowa technologia nie powodowa a trudno ci z u ytkowaniem 
i sterowaniem budynkiem. Zadaniem inteligentnego budynku jest 
u atwienie u ytkowania i zapewnienie komfortu nie za  utrudnie-
nie wykonywania podstawowych czynno ci. System JABLOTRON 
100 wyró nia du a prostota obs ugi zarówno lokalnej jak i zdalnej. 
Zastosowane modu y oparte o technologi wiate  drogowych (zielone 
– jed , czerwone – stój) w prosty sposób pozwalaj  na stosowanie no-
woczesnych rozwi za  zarówno przez dzieci, osoby doros e jak i oso-
by starsze. Do tego mo liwo  stosowania aplikacji MyJABLOTRON 
na smartfona umo liwia równie proste zarz dzanie i sterowanie sys-
temem z dowolnego miejsca.

System alarmowy zintegrowany z systemem inteligentnego budynku 
– JABLOTRON 100 – bezpiecze stwo, komfort, oszcz dno ci
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