
Alarm
JABLOTRON 100

Ny alarm
med revolutionerende
betjening

Vores børn er en stor glæde og inspiration,
men vi bekymrer os samtidig om deres 
sikkerhed. de omgivelser vi bor i med vores 
børn, skal derfor beskyttes optimalt.

 JABLOTRON 100 alarmen er fl eksibel og
         kan fuldt ud tilpasses ønsker og behov for 
boligen. Individuel tilkobling af de enkelte zoner 
giver mulighed for at sikre de ønskede udvalgte 
områder af huset.

Alarmen kan f.eks. sikre garagen i dagtimerne 
og garagen samt husets underetage og haven 
om natten. Alarmen opfanger alt og sørger for at 
tilkalde hjælp i tide.

a  Enkel at betjene og har et moderne design

a  Viser sikkerhedsniveauet for de enkelte områder 

af huset på en enkel og overskuelig måde

a  Betjen alarmen fra din mobiltelefon uanset hvor 

du befi nder dig

a  Informerer dig når børnene kommer hjem fra skole

a  Tænd og sluk for elektriske apparater via 

mobiltelefonen

Yderholmvej 59
4623 Lille Skensved
Danmark
Tlf.: 56 130 630
info@pro-sec.dk
www.pro-sec.dk

a Op til 120 trådløse eller trådfaste BUS baserede detektorer

a Op til 300 brugere

a Op til 15 områder

a Op til 32 programmerbare udgange

a 20 uafhængige kalendere

a  Indbygget GSM/GPRS/LAN sender til talebeskeder, SMS eller GPRS/IP 
kommunikation med brugere, installatører og/eller kontrolcentral (KC)

a SMS rapporter fra systemet til op til 30 brugere

a Op til 4 mulige KC

a 1 GB hukommelse til hændelseslog, talebeskeder, lagring af billeder osv.

a Backup batteri – 12V genopladeligt op til 18 Ah

a  Enkel betjening – JABLOTRON 100 er den første alarm som alle brugere kan betjene 
med det samme. Takket være et revolutionerende system til betjening er brugere trygge 
fra dag et! Installér et alarmsystem udviklet til alle!

a  Tidsløst design – De enkelte systemkomponenter er udviklet i samarbejde med top 
designere. Oplev hvor godt JABLOTRON 100 tager sig ud i bygningen!

a  Få adgang hvor som helst – en JABLOTRON 100 alarm kan fjernstyres via computer 
eller smartphone. Fjernservicering af systemet sparer de fl este teknikerbesøg!

a  Kundetilpasning – JABLOTRON 100 tilbyder usædvanlig mange muligheder for at 
tilpasse alarmsystemet til alle sikringsniveauer, og dækker lige fra lejligheder og private 
boliger til butikker og selv store virksomheder. Få bygget et skræddersyet alarmsystem 
der matcher opgaven.

a  Multifunktionelt system – JABLOTRON 100 ikke alene sikrer din bygning, men advarer 
også om brand, oversvømmelse eller gas udslip. Alarmen er også i stand til at styre 
varmesystemer eller åbne garageporten. Benyt alarmsystemets tidssvarende teknologi!

a  Besparende installation – kombination af trådløst og trådfast design i JABLOTRON 
100 sparer ikke alene bygningen for en skæmmende installation, men i sidste ende også 
pengepungen. Udnyt den unikke trådløse teknologi fra Jablotron!

a  Ægte sikkerhed – Få ægte sikkerhed fra en professionelt installeret alarm med 
mulighed for overvågning fra kontrolcentral og få pålidelige beskeder og rapporter ved 
alarm.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

7 GRUNDE TIL AT VÆLGE JABLOTRON 100
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Udgange og indikeringer

Systemet giver op til 32 programmerbare udgange. Status kan overføres 
trådløst eller trådfast via BUS til PG udgangsmoduler og benyttes til at betjene 
udvalgte elektriske apparater. Det valgte PG udgangsmodul tildeles et AC 
modul med en DIP switch. Et områdes status eller en PG udgangs aktivering 
vises med en LED indikator. Alarmering, system tilkobling og PG udgangenes 
skift imellem til/fra indikeres med fl ot designede trådfaste BUS baserede eller 
trådløse sirener. Indendørs sirenen indikerer også indgangs- og udgangstid, 
og giver ydermere mulighed for ekstra programmerbare funktioner. 

Betjeningspanel

Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder 
både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler. De er udstyret 
med proxlæser, tastatur og display, afhængigt af modellen. Kontrolpaneler 
forbundet til betjeningspanelerne giver en “trafi klys logik“ til enkel betjening 
af de individuelle områder, udgange, nødkald eller visning af system status. 
Takket være kontrolpanelernes grønne og røde indikationslamper, er status 
på de enkelte områder og udgange på JABLOTRON 100 systemet let 
overskuelig for alle brugere. Systemet betjenes ved at trykke på knappen for 
det enkelte område og bekræfte handlingen med prox eller kode.

Detektering

JABLOTRON 100 har op til 120 trådløse eller trådfaste BUS zoner til 
detektorer, betjeningspaneler og kontrolmoduler, samt sirener og andre 
enheder. Systemet kan opdeles i op til 15 områder. Centralen giver mulighed 
for at kombinere trådfaste BUS baserede enheder samtidigt med trådløs 
kommunikation til de enkelte enheder. Trådløs kommunikation er baseret 
på en ny to-vejs dynamisk JABLOTRON 100 transmission protokol, der 
benytter 868 MHz frekvensen. Enhederne kan installeres op til fl ere hundrede 
meter fra centralen, ved direkte udsyn, og rækkevidden kan forlænges med 
radiomoduler til den trådfaste BUS. Systemet kan udbygges med op til tre 
radiomoduler for at opnå optimal dækning i de sikrede områder. Systemet 
har et bredt udvalg af systemkomponenter til både trådløs og trådfast BUS 
installation, der gør systemet ideelt at tilpasse til det individuelle sikringsbehov. 

Rapportering og fjernopkobling

Centralen har indbygget GSM/GPRS/LAN sender, der benyttes til 
talebeskeder, SMS, GPRS/IP  kommunikation med brugere, installatører 
og kontrolcentraler (KC). En telefonsender (PSTN) kan tilvælges, hvis dette 
er den optimale løsning i installationen. Ud over overførsel af informationer 
fra systemet, kan senderne også benyttes til fjernopkobling, overvågning, 
programmering og ikke mindst styring af udgange (f.eks. styring af elektriske 
apparater). Fjernopkobling kan ske via internet, SMS kommandoer eller via 
direkte forbindelse med F-link konfi gurationssoftwaren. 

Vi stræber efter at yde vores bedste og 
har brug for de bedste support faciliteter. 
Det vigtigste for os er at være et skridt foran, 
så vi har brug for visheden om at vores 
virksomhed er under konstant overvågning.

Vi forsøger at følge med udviklingen og de 
unge og lære nyt, men samtidig bryder vi os 
ikke om at ændre de ting vi har vænnet os til 
igennem lang tid. Derfor ønsker vi at det sted 
vi opholder os mest er tilstrækkeligt sikret – 
nemlig vores hjem.

JABLOTRON 100 alarmen kan tilpasses til alle 
størrelser af fi rmaer. Alarmen sikrer alle de vigtige 
data fi rmaet opbevarer, på en unik og professionel 
måde. Den opfanger alt og registrerer de enkelte 
medarbejderes ankomst om morgenen. De enkelte 
afdelinger er individuelt sikret og om eftermiddagen 
sikres bygningen automatisk, hvis medarbejderne 
glemmer det, når de går hjem.

a  Enkel at betjene og viser sikkerhedsniveauet for de 
enkelte afdelinger på en overskuelig måde

a  Tilkobler automatisk alarmen om eftermiddagen

a  Alarmens struktur kan tilpasses til fi rmaets opbygning

a  Fremtidssikret system med enkel opbygning, så 
alarmens omfang og opbygning kan omlægges i takt 
med ændringer eller udvidelser i fi rmaet

a  Udvalgte områder af bygningen kan sikres, mens der 
opholder sig personer i andre dele af bygningen

Med sin enkle betjening og overskuelige status-
display, tages JABLOTRON 100 alarmen let i brug af 
alle. Alarmen tilpasses let til den enkelte lejligheds 
specifi kke sikringssituation. Den opfanger alt og 
sørger for at tilkalde hjælp i tide.

a  Brugervenligheden sikrer at man hurtigt vænner 
sig til betjening af alarmen

a  Nødkaldsfunktion ved blot et enkelt tryk 
på håndsender eller betjeningspanel

a  Giver besked hvis der er glemt at lukke et vindue

a  Tilpasses til alle hjemmets sikringsbehov

a  Udvalgte detektorer sikrer hjemmet om natten, 
mens beboerne sover
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a Op til 120 trådløse eller trådfaste BUS baserede detektorer

a Op til 300 brugere

a Op til 15 områder

a Op til 32 programmerbare udgange

a 20 uafhængige kalendere

a  Indbygget GSM/GPRS/LAN sender til talebeskeder, SMS eller GPRS/IP 
kommunikation med brugere, installatører og/eller kontrolcentral (KC)

a SMS rapporter fra systemet til op til 30 brugere

a Op til 4 mulige KC

a 1 GB hukommelse til hændelseslog, talebeskeder, lagring af billeder osv.

a Backup batteri – 12V genopladeligt op til 18 Ah

a  Enkel betjening – JABLOTRON 100 er den første alarm som alle brugere kan betjene 
med det samme. Takket være et revolutionerende system til betjening er brugere trygge 
fra dag et! Installér et alarmsystem udviklet til alle!

a  Tidsløst design – De enkelte systemkomponenter er udviklet i samarbejde med top 
designere. Oplev hvor godt JABLOTRON 100 tager sig ud i bygningen!

a  Få adgang hvor som helst – en JABLOTRON 100 alarm kan fjernstyres via computer 
eller smartphone. Fjernservicering af systemet sparer de fl este teknikerbesøg!

a  Kundetilpasning – JABLOTRON 100 tilbyder usædvanlig mange muligheder for at 
tilpasse alarmsystemet til alle sikringsniveauer, og dækker lige fra lejligheder og private 
boliger til butikker og selv store virksomheder. Få bygget et skræddersyet alarmsystem 
der matcher opgaven.

a  Multifunktionelt system – JABLOTRON 100 ikke alene sikrer din bygning, men advarer 
også om brand, oversvømmelse eller gas udslip. Alarmen er også i stand til at styre 
varmesystemer eller åbne garageporten. Benyt alarmsystemets tidssvarende teknologi!

a  Besparende installation – kombination af trådløst og trådfast design i JABLOTRON 
100 sparer ikke alene bygningen for en skæmmende installation, men i sidste ende også 
pengepungen. Udnyt den unikke trådløse teknologi fra Jablotron!

a  Ægte sikkerhed – Få ægte sikkerhed fra en professionelt installeret alarm med 
mulighed for overvågning fra kontrolcentral og få pålidelige beskeder og rapporter ved 
alarm.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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