a Jopa 120 langatonta tai johdollista laitetta
a Jopa 300 käyttäjää
a Jopa 15 sektoria
a Jopa 32 ohjelmoitavaa lähtöä
a 20 toisistaan riippumatonta kalenteriohjausta
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TEKNISET OMINAISUUDET

Hälytinjärjestelmä
JABLOTRON 100

a Sisäänrakennettu GSM/GPRS/LAN -kommunikaattori, joka mahdollistaa ääni-,
SMS- tai GPRS-kommunikaation loppukäyttäjien tai valvontakeskusten kanssa
a SMS-raportit järjestelmästä jopa 30 käyttäjälle
a 4 asetettavaa valvontakeskusta
a 1 GB kapasiteetin muisti tapahtumien, ääniviestivalikon, valokuvien jne.
tallennusta varten
a Varmistusakku 12V jopa 18 Ah
a standardin EN 50131 mukainen luokan 2 sertifiointi

Lapset ovat suuri ilon ja inspiraatioiden
lähde. Samalla kuitenkin heidän
turvallisuutensa aiheuttaa huolia.
Ympäristön, jossa yhdessä elämme,
täytyy siksi olla ehdottoman turvallinen.

JABLOTRON 100 -hälytinjärjestelmä sopeutuu joustavasti jokaisen rakennuksen turvallisuusvaatimuksiin. Yksittäisten vyöhykkeiden toisistaan
riippumaton valvonta mahdollistaa myös vain rakennuksen valittujen osien valvonnan tarpeen mukaan. On mahdollista esimerkiksi valvoa päivällä
vain autotallia ja yöllä autotallin lisäksi myös talon
alakertaa ja puutarhaa. Mitään ei jää huomaamatta
ja avun hälytys tapahtuu ajoissa.
a Käyttö on helppoa ja design moderni
a Selkeä rakennuksen osien valvonnan tilan näyttö
a Voit valvoa järjestelmää matkapuhelimestasi mistä
tahansa
a Järjestelmä kirjaa ylös, milloin lapset palaavat koulusta
a Voit ohjata valittuja laitteita etäkäytöllä mistä tahansa

7 SYYTÄ MIKSI VALITA JABLOTRON 100
ON/OFF

Helppo ohjaus

a

Helppokäyttöinen – JABLOTRON 100 on hälytinjärjestelmä, jota kuka tahansa oppii
heti käyttämään sen vallankumouksellisen ohjausjärjestelmän ansiosta. JABLOTRON
100 on tavalliselle ihmisille kehitetty hälytinjärjestelmä!

a

Ajaton design – järjestelmän osien ulkonäkö kehitettiin yhteistyössä huipputason
muotoilijoiden kanssa. Huomaa JABLOTRON 100 -järjestelmän kauneus!

a

Käyttö mistä tahansa – JABLOTRON 100 -hälytinjärjestelmään pääset helposti ja
täysin käyttöoikeuksin etäkäytöllä tietokoneesta tai älypuhelimesta. Järjestelmän
rajoittamattomat palvelut!

a

Vapaa valinta – JABLOTRON 100 -hälytinjärjestelmä tarjoaa absoluuttista valinnan vapautta ja sopeutuu talon, asunnon, kesämökin ja toimisto- tai tuotantotilojen valvonnan
tarpeisiin. Suunnittele sen laajuus asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaan!

a

Monikäyttöinen – JABLOTRON 100 tarjoaa suojaa varkailta ja lisäksi myös tulipalolta
ja vesi- tai kaasuvuodoilta. Se osaa ohjata lämmitystä tai avata autotallin oven. Käytä
hyväksesi huipputekniikan antamia mahdollisuuksia!

a

Kohdetta ja rahaa säästävä asennus – JABLOTRON 100 -järjestelmän langattoman
ja langallisen ratkaisun yhdistelmä mahdollistaa sekä kohdetta että rahaa säästävän
asennuksen. Hyödy ainutlaatuisesta langattomasta Jablotron-teknologiasta!

a

Todellista turvallisuutta – tarjoa asiakkaillesi todellista turvallisuutta. Asiantuntevasti
asennetun hälytysjärjestelmän jatkuvan valvonnan ja hälytystä seuraavien toimenpiteiden tuomaa turvallisuutta.

GSM/Internet

Raportti ja ohjaus
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Uuden sukupolven
käyttäjäystävällinen
turvajärjestelmä

Ohjaus
Järjestelmää voi ohjata jopa 300 käyttäjää. Tätä varten on saatavissa sekä
langallisia että täysin langattomia käyttölaiteitta. Ne kaikki on varustettu
RFID-lukulaitteella ja mallista riippuen näppäimistöllä tai näytöllä. Moduuleihin liitetään ohjaussegmenttejä, jotka liikennevalojen yksinkertaisella
logiikalla mahdollistavat sektorien, lähtöjen ja paniikkihälytysten helpon ohjauksen ja osoittavat järjestelmän tilan. Vihreällä ja punaisella merkkivalolla
tilan selkeästi indikoivien ohjaussegmenttien ansiosta on JABLOTRON 100
ainutlaatuisen selkeäkäyttöinen ja jokaiselle käyttäjälle sopiva. Järjestelmän
ohjaus tapahtuu painamalla vastaavaa segmenttiä ja vahvistamalla käyttöoikeus koodilla tai RFID-kortilla tai -sirulla.

Ilmaisimet
JABLOTRON 100 -järjestelmässä voi olla jopa 120 langatonta tai johdollista
ilmaisinta, näppäimistöä ja ohjainta, sireenejä tai muita laitteita. Järjestelmä
voidaan jakaa 15 sektoriin. Keskusyksikkö yhdistää saumattomasti johdollisen BUS-väyläarkkitehtuurin langattomuuteen. Langaton kommunikaatio perustuu uuteen 868 MHz taajuutta käyttävään kaksisuuntaiseen dynaamiseen
JABLOTRON 100 -siirtoprotokollaan. Toimintaetäisyydet ovat avoimessa
tilassa satoja metrejä ja niitä voi edelleen laajentaa liittämällä väylään lisää
radiomoduuleja. Valvottavan alueen täydellistä peittoa varten voidaan järjestelmään asentaa jopa 3 radiomoduulia. Rakennuksen valvonnan yksilöllistä
ratkaisua varten on käytettävissä laaja valikoima laitteita sekä langallisina
että langattomina versioina.

Ulostulot ja ohjaukset
Järjestelmä tarjoaa käyttöön 32 ohjelmoitavaa lähtöä. Ne voidaan liittää väylän kautta tai langattomasti PG-lähtömoduuleihin, jolloin niillä voidaan ohjata
valittuja laitteita. PG-lähtö voidaan ohjelmoida ohjaamaan mm. valaistusta,
lukitusta, portteja ja muuta kodin- ja yrityksen automaatiota. Hälytyksen,
järjestelmän aktivoinnin ja PG-lähtöjen päälle ja pois päältä kytkemisen
signalointiin on saatavissa uuden tyylikkään designin omaavia johdollisia ja
langattomia sireenejä ulko-tai sisätiloihin. Sisäsireeni ilmoittaa lisäksi tulo- ja
lähtöviiveen ja siinä on painike ohjelmoitavilla toiminnoilla.

Pyrimme pysymään uusimpien teknisten
innovaatio ja löytää uusia toimintatapoja.
Hyväksi havaittuja ominaisuuksia pyrimme
edelleen parantamaan. Haluamme
turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä siellä,
missä vietämme eniten aikaa kotona.

Haluamme maksimoida suoritustehomme
ja siksi tarvitsemme vaatimuksiamme vastaavan ympäristön. On tärkeää olla kehityksessä jatkuvasti askeleen edellä, siksi
haluamme varmuuden siitä, että yrityksemme
on suojattu jatkuvalla valvonnalla.

JABLOTRON 100 -hälytinjärjestelmä sopii jokaiselle yksinkertaisen ohjauksen ja selkeän tilanäytön
ansiosta. Sen voi sopeuttaa yksilöllisesti jokaisen
asunnon turvallisuusvaatimuksiin. Mitään ei jää siltä
huomaamatta ja se hälyttää ajoissa apua.

JABLOTRON 100 -hälytinjärjestelmä sopeutuu tarkasti valvottavan yrityksen kokoon. Järjestelmä
valvoo kaikkia toimiston tärkeitä tietoja. Mitään ei jää
huomaamatta. Se kirjaa ylös, koska työntekijät tulevat aamulla töihin ja illalla se lukitsee tilat automaattisesti, vaikka lähtijät sattuisivat lähtiessään unohtamaan sen. Eri osastojen valvonta tapahtuu toisistaan
riippumatta.

a Käyttö on helppoa
Raportointi ja etäkäyttö
Keskusyksikkö on varustettu GSM/GPRS/LAN -kommunikaattorilla, joka
mahdollistaa ääni-, SMS- tai GPRS-kommunikaation käyttäjien ja valvontakeskusten kanssa. Lisäksi voidaan asentaa puhelinmoduli kiinteää puhelinlinjaa varten. Tiedonsiirron lisäksi kommunikaattorit toimivat modeemeina
täydellistä etäkäyttöä, monitorointia, ohjelmointia ja PG-lähtöjen (ja siten
esim. rakennuksessa olevien laitteiden) ohjausta varten. Etäkäyttö on mahdollista itsepalveluportaalista, SMS-komennoilla ja suoralla yhteydellä F-link
asetusohjelmistosta.

a Hätätilanteessa, esim. sairauskohtauksen yhteydessä, voi apua hälyttää vain yhtä painiketta painamalla
a Huomauttaa avoimeksi jääneistä ovista ja ikkunoista
a Sopeutuu kodin valvonnan kaikkiin vaatimuksiin
a Valitut ilmaisimet valvovat asuntoa myös öisin. teidän nukkuessanne

a Käyttö on helppoa ja järjestelmä esittää selkeästi eri
osastojen valvonnan tilan
a Jokapäiväiset toimenpiteet tapahtuvat automaattisesti
a Järjestelmän voi sopeuttaa yrityksen osien jaotteluun
a Järjestelmän laajennus tai osiin jakaminen yrityksen
muutosten yhteydessä on yksinkertaista
a Yrityksen valittuja osia voidaan valvoa, vaikka muissa osissa työskennellään

