
Sikkerhedssystemet JABLOTRON 100, 
inklusiv den unikke MyJABLOTRON-applikation

En sikker og smart 
virksomhed



Opnå sikkerhed og kontrol på en gang

JABLOTRON 100 er et alsidigt system, som din virksomhed kan bruge til sikkerhed, 
adgangskontrol og styring af smart-funktioner. Systemet kan beskytte hele eller dele af din 
virksomhed, og det kan til hver en tid give dig øjeblikkelig information om, hvad der sker. 
MyJABLOTRON-appen giver dig endvidere mulighed for at fjernstyre systemet og for at se 
information om energiforbrug og temperaturer i bygningen. Hvis du vil forbedre sikkerheden 
yderligere, kan du også forbinde alarmsystemet til kameraer, installere en nødkald og tilslutte 
systemet til en kontrolcentral.

De fire trin til sikkerhed

 

ALARMER AF HØJ 
KVALITET

VAGTUDRYKNING 
VED ALARM

PROFESSIONEL 
INSTALLATION

BESKYTTELSE 
DØGNET RUNDT 

  Jablotron har næsten 30 års erfaring 
med udvikling og produktion af alarmer. 
Deres fokus er at skabe produkter, som 
er innovative, af god kvalitet og nemme 
at betjene.

  Installatører af Jablotron alarmer skal 
undergå uddannelse. På den måde 
kan vi garantere dig, at vores systemer 
til hver en tid bliver installeret på en 
professionel måde, så alt fungerer 
korrekt.

  Vi kan tilslutte dit alarmsystem til 
en kontrolcentral. På den måde kan 
du føle dig sikker døgnet rundt. 

  Kontrolcentralens medarbejdere holder 
løbende øje med eventuelle alarmer. 
Hvis der udløses alarm, reagerer de 
efter den aftalte procedure, f.eks. ved 
at sende en vagt.

ALARM TIL 
KONTORER

ALARM TIL 
BUTIKKER

ALARM TIL 
PRODUKTIONS- 

FACILITETER

ALARM TIL 
BYGGEPLADSER

Intuitiv betjening

Det er nemt og intuitivt at bruge systemet. Du skal blot trykke på den knap, som repræsenterer, 
det område du vil tilkoble/frakoble. Dernæst skal du godkende kommandoen med en proxbrik 
eller ved at indtaste din kode. Det er i øvrigt nemt at udvide dit JABLOTRON 100-system, hvis du 
f.eks. med tiden ønsker at udvide din virksomhed. Du skal bare installere nye detektorer og tilføje 
ekstra områdeknapper. Systemet, som indeholder trådløse enheder og BUS-enheder, blender 
endvidere fint ind i dit hjem og er samtidig en økonomisk løsning.

grøn for at frakoble

rød for at tilkoble 

godkendelse med kode

godkendelse med 
proxbrik eller kort

op til 20 områdeknapper

NEM 
STYRING

SIKKER 
GODKENDELSE

SKRÆDDERSYET 
SYSTEM 
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Du har styr på din virksomhed 
med MyJABLOTRON 
Med MyJABLOTRON-appen har du til hver en tid adgang til dit alarmsystem og dets smart-
funktioner. Du kan tilkoble eller frakoble alle områder eller udvalgte områder i din virksomhed 
via appen. Du kan ligeledes bruge appen til at tilgå videooptagelser og billeder fra detektorer. 
Du kan med andre ord styre og få information om din virksomhed hvor som helst og når som 
helst. F.eks. mens du er til møde, på forretningsrejse eller ferie.

Nem kontrol

Det er nemt at styre systemet, uanset om du bruger et tastatur, en web-
browser, en mobilapplikation eller et smartwatch.

Hændelsesnotifikationer

Du kan modtage øjeblikkelig information om f.eks. alarmer, tekniske fejl eller 
drastiske temperaturændringer via push-notifikationer, e-mails eller sms’er.

Hold dig opdateret

Se kameraoptagelser og billeder i appen, så du ved, at alt er, som det 
skal være. Hold også øje med energiforbrug, hændelseshistorik og hvor 
virksomhedens biler befinder sig.

Indstil brugernes adgangsrettigheder 

Du kan give brugerne forskellige rettigheder. Du kan f.eks. give en bruger 
tilladelse til at udføre bestemte aktiviteter og/eller give brugeren adgang til 
bestemte områder. 

Download appen gratis
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Adgangskontrol og betjening 

Med JABLOTRON 100-systemet kan du let sikre hele din virksomhed eller udvalgte områder 
af virksomheden. Du kan give forskellige adgangsrettigheder til forskellige medarbejdergrupper.

BUS eller trådløse 
enheder  

Op til 120

Brugere Op til 300

Områder Op til 15

Programmerbare 
udgange

Op til 32

Kalenderbegivenheder 
20 begivenheder som 
kan aktivere smart-
funktioner

Kommunikation  
LAN / GSM  
(GPRS, 3G) / PSTN

Rapporter fra 
MyJABLOTRON

SMS, E-mail eller 
PUSH-notifikationer til 
et ubegrænset antal 
brugere 

Rapporter 
fra alarmen

Opkald til op til 15 
brugere SMS’er til  
op til 25 brugere 

Certificering 
Klasse 2 i henhold 
til EN 50131

Justerbare kanaler 
til kontrolcentralen 

4

Tekniske 
specifikationer 

FLEKSIBLE 
ADGANGSRETTIGHEDER

Du kan tildele adgangsrettigheder til op til 
15 områder. Du kan lave gruppetilladelser 
eller individuelle tilladelser. Du kan også 
udvælge 4 grupper af medarbejdere, som 
kun har adgang til specifikke områder i et 
begrænset tidsrum. På den måde kan du 
let kontrollere adgangen til din virksomhed, 
f.eks. i forbindelse med vagtskift, teknikere 
og leverandører. 

INFORMATION 
OM ADGANG

Op til 25 personer kan modtage en 
systemrapport, når en person har fået 
adgang til et område. Du kan også 
indstille tiden for, hvornår systemet 
skal sende en notifikation, når der er 
et frakoblet område.

FARVEINDIKATION

Områdeknapperne indikerer, om området 
er tilkoblet eller frakoblet med farver (rød/
grøn). På den måde kan du hurtigt se, 
hvilke områder der er tilkoblet og frakoblet.

SYSTEMET 
KONTROLLERER ALT

Når du tilkobler systemet, kontrollerer 
systemet, om alle døre og vinduer 
er lukket. Systemet vil sikre, at alt 
er lukket og sikret.

AUTOMATISK 
INDSTILLING

Der er ingen grund til at tilkoble og 
frakoble fællesområder separat (f.eks. 
gange og indgangsområder). Disse 
områder vil automatisk blive tilkoblet, 
når det sidste område i bygningen er 
tilkoblet. Det fungerer på samme måde 
med frakobling. Hvis du ønsker en fuldt 
automatiseret kontrol over systemet, 
kan du også indstille 20 forudindstillede 
kalenderbegivenheder i systemet.

NEM BETJENING

Ønsker du at ændre en medarbejders 
adgangskode? Koderne kan nemt 
ændres i MyJABLOTRON-appen. 
Du kan også oprette administratorer til 
individuelle områder eller områdegrupper.



Adgangskontrol og betjening 

Med JABLOTRON 100-systemet kan du let sikre hele din virksomhed eller udvalgte områder 
af virksomheden. Du kan give forskellige adgangsrettigheder til forskellige medarbejdergrupper.

BUS eller trådløse 
enheder  

Op til 120

Brugere Op til 300

Områder Op til 15

Programmerbare 
udgange

Op til 32

Kalenderbegivenheder 
20 begivenheder som 
kan aktivere smart-
funktioner

Kommunikation  
LAN / GSM  
(GPRS, 3G) / PSTN

Rapporter fra 
MyJABLOTRON

SMS, E-mail eller 
PUSH-notifikationer til 
et ubegrænset antal 
brugere 

Rapporter 
fra alarmen

Opkald til op til 15 
brugere SMS’er til  
op til 25 brugere 

Certificering 
Klasse 2 i henhold 
til EN 50131

Justerbare kanaler 
til kontrolcentralen 

4

Tekniske 
specifikationer 

FLEKSIBLE 
ADGANGSRETTIGHEDER

Du kan tildele adgangsrettigheder til op til 
15 områder. Du kan lave gruppetilladelser 
eller individuelle tilladelser. Du kan også 
udvælge 4 grupper af medarbejdere, som 
kun har adgang til specifikke områder i et 
begrænset tidsrum. På den måde kan du 
let kontrollere adgangen til din virksomhed, 
f.eks. i forbindelse med vagtskift, teknikere 
og leverandører. 

INFORMATION 
OM ADGANG

Op til 25 personer kan modtage en 
systemrapport, når en person har fået 
adgang til et område. Du kan også 
indstille tiden for, hvornår systemet 
skal sende en notifikation, når der er 
et frakoblet område.

FARVEINDIKATION

Områdeknapperne indikerer, om området 
er tilkoblet eller frakoblet med farver (rød/
grøn). På den måde kan du hurtigt se, 
hvilke områder der er tilkoblet og frakoblet.

SYSTEMET 
KONTROLLERER ALT

Når du tilkobler systemet, kontrollerer 
systemet, om alle døre og vinduer 
er lukket. Systemet vil sikre, at alt 
er lukket og sikret.

AUTOMATISK 
INDSTILLING

Der er ingen grund til at tilkoble og 
frakoble fællesområder separat (f.eks. 
gange og indgangsområder). Disse 
områder vil automatisk blive tilkoblet, 
når det sidste område i bygningen er 
tilkoblet. Det fungerer på samme måde 
med frakobling. Hvis du ønsker en fuldt 
automatiseret kontrol over systemet, 
kan du også indstille 20 forudindstillede 
kalenderbegivenheder i systemet.

NEM BETJENING

Ønsker du at ændre en medarbejders 
adgangskode? Koderne kan nemt 
ændres i MyJABLOTRON-appen. 
Du kan også oprette administratorer til 
individuelle områder eller områdegrupper.



Et firma uden bekymringer

JABLOTRON-systemet kan bruges til smart-funktioner. Det kan gøre din arbejdsdag lettere. 
Du kan fjernstyre varmen, du kan aktivere parkeringsbommen med dit fjernlys, og du kan 
indstille systemet, så lyset automatisk tænder, når du åbner hoveddøren.

Minimal 
vedligeholdelse

Op til

20 
planlagte begivenheder

– Du kan f.eks. indstille systemet til automatisk 
at tænde og slukke lyset og klimaanlægget m.m.

Vedligeholdelse
Systemet tillader også fjernadgang i forbindelse 

med vedligeholdelsesaktiviteter. Du behøver derfor  
ikke vente på teknikere.

Planlæg op til

2 
år frem i tiden

– Du kan markere helligdage eller ferier i kalenderen 
og derved ændre driften af dit arbejdsudstyr 

i overensstemmelse hermed.

Styr indgangsporten 
ved at blinke med 

dine billygter

Dørstyring

Planlagte 
begivenheder

Temperaturover-
vågning

Tænd og sluk 
lyset automatisk Varmekontrol
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EKSTERNE TERMOMETRE

Du kan overvåge temperaturen i køleskabe 
og serverrum. Systemet informerer 
dig øjeblikkeligt, hvis de indstillede 
temperaturgrænser overskrides.

BRAND

Sensoren registrerer røg og forhøjede 
lufttemperaturer. Det udløser en automatisk 
advarsel (sensoren kan tilsluttes til andre 
enheder, som dernæst vil reagere ud fra 
dine indstillinger). Via alarmen sendes 
der en besked til din telefon og også til 
kontrolcentralen, hvis det er en del af din 
aftale.

CO

Du modtager en advarsel, hvis der er et 
forhøjet niveau af kulilte i luften. Beskeden 
sendes i god tid, inden gassen forvolder 
sundhedsmæssige skader. 

BRANDFARLIGE GASSER

Detektoren registrerer brandfarlige gasser 
(naturgas, LPG) i tide. Systemet udløser alarm 
og sender en besked til din telefon og også til 
kontrolcentralen, hvis det er en del af din aftale.

OVERSVØMMELSE

Hvis oversvømmelsesdetektoren registrerer 
vandlækage, udløses der øjeblikkeligt 
alarm, og du modtager en besked på 
din mobiltelefon. Kontrolcentralen kan 
ligeledes informeres. Ved tilslutning til en 
programmerbar udgang kan systemet også 
lukke for vandforsyningen til bygningen.

Systemet informerer dig om 
tekniske fejl. Du modtager en 
push-notifikation eller en sms. Du 
modtager ligeledes en talebesked.

Beskyt din virksomhed mod tyve  
og andre trusler
JABLOTRON 100-systemet advarer dig ikke kun om indbrud, men også om naturfænomener, 
temperaturudsving og overdreven energiforbrug.

Temperaturregistrering, EN-54-5 class A1
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