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Aplikačné príklady

Meranie spotreby elektrickej energie a jej kontrola cez
mobilnú aplikáciu a internet
Na čo je to dobré?
Chceli by ste mať kedykoľvek v priebehu roka prehľad o spotrebe elektrickej energie vo vašom dome
alebo vašej firme? Páčilo by sa vám, keby ste dostali upozornenie, že ste tento mesiac už minuli
dopredu nastavenú sumu za spotrebu elektriny? Chceli by ste v mobile vidieť v prehľadných grafoch,
ako sa vyvíja v priebehu roka, mesiaca, týždňov a dní spotreba elektrickej energie, aby ste mohli
efektívnejšie začať šetriť? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete mať
spotrebu elektriny plne pod kontrolou.

Ako to funguje?
V súčasnosti sa používajú moderné digitálne elektromery, ktoré spotrebovanú energiu počítajú vo forme
elektrických impulzov. Tieto impulzy vedia digitálne elektromery poskytnúť pre ďalšie spracovanie. Spôsob
merania a monitorovania spotreby elektrickej energie pomocou alarmu spočíva v tom, že sa do domu doplní
modul elektromera pre systém JABLOTRON 100. Tento modu sa umiestni do elektrického rozvádzača
a prepojí sa s pôvodným elektromerom. Konkrétne sa pripojí k výstupu digitálneho elektromera, ktorý dáva
impulzy. Modul tieto impulzy počíta a keďže komunikuje s alarmom JABLOTRON 100 bezdrôtovo, ich počet
posiela do ústredne alarmu vzduchom, takže nie je potrebné ťahať kábel od ústredne k rozvádzaču. Ústredňa
počet impulzov preposiela do mobilnej aplikácie MyJABLOTRON. V nej si nastavíte, koľko impulzov odpovedá
jednému kW energie, koľko eur stojí 1 kW energie a potom už uvidíte aktuálnu spotrebu a môžete si prezerať
grafy spotreby za ľubovoľne zvolené obdobie.
Tým však funkcie merania a monitoringu spotreby elektriny nekončia. V aplikácii MyJABLOTRON si môžete
nastaviť hlásenia, tzv. notifikácie o tom, že sa dosiahla určitá hodnota spotreby alebo ste minuli energiu za
určitú sumu peňazí. Tieto notifikácie si môžete nastaviť za rôzne časové obdobia (napr. mesiac, deň, hodina)
a môžete si ich bezplatne nechať posielať na mobil formou SMS správ alebo PUSH notifikácií (rýchle správy
v dotykových telefónoch), prípadne na e-mail.
Ak využívate v dome vysokú a nízku tarifu, jej prepínanie sa v meraniach a grafoch zohľadní a môžete si tak
samostatne sledovať, koľko energie miniete v jednotlivých tarifách.
Celkový prehľad o spotrebe:
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Zobrazenie spotreby v jednotlivých dňoch za daný mesiac. Mesiace môžete ľubovoľne meniť aj roky dozadu.
Môžete zapnúť zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej spotreby a zobrazené obdobie kedykoľvek
zmeniť a nastaviť podľa potreby.

Môžete porovnávať spotrebu v aktuálnom roku s minulými rokmi, aby ste videli, či vaša spotreba skutočne
klesá, alebo niekde vyskočila vyššie.

Zobrazené údaje si môžete uložiť do počítača a ďalej s nimi pracovať, napr. v tabuľkách Excel.
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A takto to vyzerá v mobilnej aplikácii:

Čo je k tomu potrebné?
Pre sledovanie spotreby elektriny je potrebné pridať do elektrického rozvádzača pridať modul elektromera
a v alarme využívať službu Bezpečnostná SIM Jablotron.
Bezpečnostná SIM Jablotron je unikátna služba, ktorá nielen umožňuje využívať mobilnú aplikáciu
MyJABLOTRON, ale prináša používateľom alarmu JABLOTRON 100 aj ďalšie výhody ako je napr. predĺženie
záruky na 7 rokov bezplatných opráv, možnosť zasielania bezplatných notifikácií formou SMS správ, e-mailov
a PUSH notifikácií v mobilných zariadeniach, garanciu zodpovednosti výrobcu za škodu až do výšky 80.000 €
v prípade zlyhania, či prekonania alarmu, alebo aj trvalý dohľad nad funkcionalitou alarmu, keď v prípade straty
kontrolného signálu odošle server zákazníkovi upozorňujúcu SMS. Podrobné informácie o službe
Bezpečnostná SIM Jablotron získate na stránke www.jablotron.sk alebo po kontaktovaní pracovníkov
JABLOTRONU Slovakia na telefónnych číslach 041 511 68 68.
Praktická rada: Pokiaľ chcete inštaláciu zjednodušiť a urýchliť, modul nepripájajte priamo na elektromer od
poskytovateľa elektrickej energie, ale v dome do rozvodnej elektrickej skrine doplňte tzv. podružný elektromer
a modul merača pripojte k nemu. Vyhnete sa tak prípadným obštrukciám a prieťahom zo strany dodávateľa.

Potrebné komponenty - typové označenia
Modul merača:
JA-150EM-DIN – bezdrôtový modul elektromera
Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu.
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Ako to nastavím?
Nastavenie merača:
Nastavíte to veľmi jednoducho pomocou aplikácie MyJABLOTRON cez Internet alebo mobilný telefón. Otvoríte
si nastavenia meračov a nastavíte potrebné údaje ako sú Merná jednotka (kWh), Počet impulzov na jednotku
(uvedené v dokumentácii digitálneho elektromera), Východzí stav (hodnota spotreby z digitálneho elektromera
v dobe nainštalovania modulu), cena v eurách za 1 kWh (podľa zmluvy s dodávateľom elektriny).

Nastavenie hlásení o dosiahnutej spotrebe:
Notifikačné hlásenia nastavíte rovnako priamo v aplikácii MyJABLOTRON cez internet alebo mobil. Vyberiete
si či vás zaujíma dosiahnutie určitej hodnoty spotreby v kWh alebo vás zaujíma spotreba za určitú sumu a za
aké obdobie (mesiac, deň, hodina). Potom už iba vyberiete akou formou chcete byť upozornení (SMS správa,
e-mail). Nakoniec kliknete na Pridať a je to hotové.

Takýmto spôsobom môžete pridať ľubovoľný počet notifikačných hlásení.
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Nastavenie notifikácií cez mobilnú aplikáciu:
Spustite si v mobile aplikáciu MyJABLOTRON a otvorte si svoj alarm. Vpravo dole je ikonka „...Viac“. Na tú
ťuknite a z ponuky, ktorá sa ukázala vyberte Notifikácie. Zaškrtnite PUSH notifikácie a v ponuke vyberte
Merače. Nastavte hodnotu v eurách alebo kWh a obdobie, za ktoré chcete notifikáciu dostávať.

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Poznámka:
Ak Vás možnosť kontrolovania spotreby elektrickej energie zaujala, máme pre vás dobrú správu. Rovnakým
spôsobom možno merať a monitorovať spotrebu ľubovoľných energií (voda, plyn, atď.).
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Meranie spotreby vody, plynu a ich kontrola cez
mobilnú aplikáciu a internet
Na čo je to dobré?
Chceli by ste mať neustále prehľad o spotrebe energií vo svojej domácnosti? Netrpezlivo očakávate
ročné vyúčtovanie a bojíte sa, že ste minuli veľa energií a budete musieť doplácať? Majte prehľad
o spotrebe energií a ak niektorá presiahne stanovenú hodnotu buďte na to upozornení. Ako používateľ
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete mať spotrebu energií plne pod kontrolou a na
prekročenie spotreby môžete byť okamžite upozornení.

Ako to funguje?
V súčasnosti sa používajú moderné digitálne merače, ktoré môžu spotrebovanú energiu prenášať vo forme
elektrických impulzov, ktoré možno využiť pre ďalšie spracovanie. Spôsob merania a monitorovania spotreby
elektrickej energie pomocou alarmu spočíva v tom, že sa do domu doplnia moduly univerzálnych meračov zo
systému JABLOTRON 100. Pre každú meranú veličinu (voda, plyn, elektrina) sa musí použiť samostatný
modul, ktorý sa prepojí s impulzným výstupom merača.
Potom už iba stačí nastaviť pomocou aplikácie MyJABLOTRON cez internet alebo mobil parametre
jednotlivých modulov meračov impulzov a od tej chvíle budete mať spotrebu energií neustále pod kontrolou.

Tým však funkcie merania a monitoringu spotreby elektriny nekončia. V aplikácii MyJABLOTRON si môžete
nastaviť hlásenia, tzv. notifikácie o tom, že sa dosiahla určitá hodnota spotreby alebo ste minuli energiu za
určitú sumu peňazí. Tieto notifikácie si môžete nastaviť za rôzne časové obdobia (napr. mesiac, deň, hodina)
a môžete si ich bezplatne nechať posielať na mobil formou SMS správ alebo PUSH notifikácií (rýchle správy
v dotykových telefónoch), prípadne na e-mail.
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Zobrazenie spotreby v jednotlivých dňoch za daný mesiac. Mesiace môžete ľubovoľne meniť aj roky dozadu.
Môžete zapnúť zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej spotreby a zobrazené obdobie kedykoľvek
zmeniť a nastaviť podľa potreby.

Môžete porovnávať spotrebu v aktuálnom roku s minulými rokmi, aby ste videli, či vaša spotreba skutočne
klesá, alebo niekde vyskočila vyššie.
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A takto to vyzerá v mobilnej aplikácii:

Čo je k tomu potrebné?
Pre sledovanie spotreby elektriny je potrebné mať na prívode (vody, plynu, elektriny a pod.) merač
s impulzným výstupom a v alarme využívať službu Bezpečnostná SIM Jablotron.
Bezpečnostná SIM Jablotron je unikátna služba, ktorá nielen umožňuje využívať mobilnú aplikáciu
MyJABLOTRON, ale prináša používateľom alarmu JABLOTRON 100 aj ďalšie výhody ako je napr. predĺženie
záruky na 7 rokov bezplatných opráv, možnosť zasielania bezplatných notifikácií formou SMS správ, e-mailov
a PUSH notifikácií v mobilných zariadeniach, garanciu zodpovednosti výrobcu za škodu až do výšky 80.000 €
v prípade zlyhania, či prekonania alarmu, alebo aj trvalý dohľad nad funkcionalitou alarmu, keď v prípade straty
kontrolného signálu odošle server zákazníkovi upozorňujúcu SMS. Podrobné informácie o službe
Bezpečnostná SIM Jablotron získate na stránke www.jablotron.sk alebo po kontaktovaní pracovníkov
JABLOTRONU Slovakia na telefónnych číslach 041 511 68 68.
Praktická rada: Pokiaľ chcete inštaláciu zjednodušiť a urýchliť, modul nepripájajte priamo na elektromer od
poskytovateľa elektrickej energie, ale v dome do rozvodnej elektrickej skrine doplňte tzv. podružný elektromer
a modul merača pripojte k nemu. Vyhnete sa tak prípadným obštrukciám a prieťahom zo strany dodávateľa.

Potrebné komponenty - typové označenia
Modul merača:
JA-150EM-DIN – bezdrôtový modul elektromera
Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu.
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Ako to nastavím?
Nastavenie meračov:
Nastavíte to veľmi jednoducho pomocou aplikácie MyJABLOTRON cez Internet alebo mobilný telefón. Otvoríte
si nastavenia meračov a nastavíte potrebné údaje ako sú Merná jednotka: kde vyberiete či chcete merať kWh,
m3, litre alebo inú veličinu. Ďalej nastavíte Počet impulzov na jednotku (údaj je uvedený v dokumentácii alebo
na štítku digitálneho merača), Východzí stav (hodnota spotreby na merači v dobe, keď začínate používať
meranie cez alarm), cena v eurách za jednotku (podľa zmluvy s dodávateľom energií).

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické zhasnutie svetiel po zapnutí ochrany
Na čo je to dobré?
Stáva sa u vás doma, že deti zabúdajú zhasínať svetlo? Alebo kolegovia v práci pri odchode nechajú
rozsvietené a svetlo svieti zbytočne celú noc? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém
JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby vypol všetky svetelné okruhy vždy, keď zapnete ochranu
a zase ich zapol po vypnutí ochrany. Už sa viac nebudete musieť stresovať, či ste nenechali svietiť.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na
zapínanie a vypínanie. Najideálnejšie je doplniť takýto modul priamo do elektrického rozvádzača (poistkovej
skrine). Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100. Ústredňa je
„mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí ochrany dá modulu príkaz, aby svetelné okruhy vypol. Pri vypnutí
ochrany dá ústredňa príkaz, aby sa svetelné okruhy zapli. Následne ich už môžete sami vypínať a zapínať
vypínačmi.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné zhasínať svetlá automaticky so zapnutím ochrany, musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv.
modulom PG výstupov. Tie sa prepoja s ističmi jednotlivých svetelných okruhov. Moduly môžu s ústredňou
systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť prepojené pomocou zbernice (po
kábli).

Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické zhasnutie svetiel, keď sa v miestnosti
nikto nenachádza
Na čo je to dobré?
Stáva sa u vás doma, že deti zabúdajú zhasínať svetlo? Alebo kolegovia v práci nechávajú svietiť aj
v miestnostiach, v ktorých sa nezdržiavajú? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON
100 môžete využiť alarm, aby vypol svetlá v prázdnych miestnostiach.

Ako to funguje?
V miestnostiach sú nainštalované detektory pohybu (tzv. PIR). Tieto detektory zaznamenávajú pohyb ľudí.
Keď ste v miestnosti, detektor informuje o vašom pohybe ústredňu systému JABLOTRON 100. Ústredňa je
„mozgom“ celého alarmu a rozhodne o tom, ako informáciu o pohybe spracuje. Pokiaľ by bola zapnutá
ochrana, spustil by sa poplach. Ak je ochrana vypnutá a vy sa hýbete v miestnosti, môže ústredňa informáciu
o vašom pohybe využiť na rozsvietenie svetiel. Prípadne môžete svetlo zapínať ručne, ale keď sa dlhšiu dobu
nebude nikto hýbať, ústredňa svetlo zhasne.
Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na
spínanie a vypínanie. Najideálnejšie je doplniť takýto modul priamo do elektrického rozvádzača (poistkovej
skrine). Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné zhasínať svetlá v prázdnej miestnosti alebo ich automaticky rozsvietiť, keď vojdete, musia byť
v každej miestnosti nainštalované detektory pohybu (PIR). Tie sa inštalujú najčastejšie do rohu miestnosti
a jeden detektor pokryje celú miestnosť. Ku ústredni sa pripájajú po kábli, alebo môžu komunikovať
bezdrôtovo. Bezdrôtové detektory sú napájané z batérií, ktoré v nich vydržia približne 2 roky. Nemusíte sa báť,
že by bolo potrebné často meniť batérie. Navyše systém stav batérií kontroluje a keď sa priblíži ich vybitie,
upozorní vás na to.
Okrem toho musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv. modulom PG výstupov. Tie sa prepoja s ističmi
jednotlivých svetelných okruhov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať
bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).

Potrebné komponenty - typové označenia
Detektory pohybu:
Drôtové verzie:
JA-110P – zbernicový PIR detektor pohybu
JA-120PB – zbernicový PIR detektor pohybu kombinovaný s detektorom rozbitia skla
JA-120PW- zbernicový kombinovaný detektor pohybu s mikrovlnným detektorom (vhodný do miestností
s klimatizáciou, krbom, „infra“ žiaričmi, ktoré by mohli spôsobovať nežiadúcu aktiváciu klasických PIR)
JA-120PC – zbernicový detektor pohybu s kamerou (pri poplachu urobí fotografie a pošle vám ich na mobil)
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Bezdrôtové verzie:
JA-150P – bezdrôtový PIR detektor pohybu
JA-180PB – bezdrôtový PIR detektor pohybu kombinovaný s detektorom rozbitia skla
JA-180W- bezdrôtový kombinovaný detektor pohybu s mikrovlnným detektorom (vhodný do miestností
s klimatizáciou, krbom, „infra“ žiaričmi, ktoré by mohli spôsobovať nežiadúcu aktiváciu klasických PIR)
JA-160PC – bezdrôtový detektor pohybu s kamerou (pri poplachu urobí fotografie a pošle vám ich na mobil)
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické vypnutie elektriny v celom objekte po
zapnutí ochrany
Na čo je to dobré?
Máte chalupu a bojíte sa elektrického skratu? Pri odchode z chaty vždy musíte otvárať poistkovú
skriňu a zhadzovať istič ručne? Nebaví vás už na to stále myslieť? Keď vašu nehnuteľnosť chráni
zabezpečovací systém JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby vypol elektrinu, vždy keď zapnete
ochranu a zase ju automaticky zapol po vypnutí ochrany. Už na to viac nebudete musieť myslieť
a budete si môcť pobyt na chalupe ešte viac užívať.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky zapínať a vypínať elektriku, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť
o vhodný modul na zapínanie a vypínanie. Najideálnejšie je doplniť takýto modul priamo do elektrického
rozvádzača (poistkovej skrine). Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí ochrany dá modulu príkaz, aby elektrinu
vypol. Pri vypnutí ochrany dá ústredňa príkaz, aby sa elektrina zapla.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné vypnúť elektrinu automaticky so zapnutím ochrany, musí byť v elektrickej inštalácii doplnený
tzv. modul PG výstupov. Ten môže s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo
môže s ňou byť prepojený pomocou zbernice (po kábli).

Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické vypnutie vybraných elektrických zásuviek
po zapnutí ochrany
Na čo je to dobré?
Určite máte v domácnosti mnoho elektrospotrebičov. Väčšina z nich spotrebúva elektrickú energiu, aj
keď ich nevyužívate (v tzv. standby režime). Ide napr. o router, satelit, televízor, mikrovlnku, práčku,
umývačku riadu, atď. Celkový ročný odber elektriny u týchto zariadení môže dosiahnuť až prekvapivo
veľké čísla. Okrem toho sú spotrebiče napájané väčšinou z impulzných zdrojov, u ktorých existuje
nebezpečenstvo skratu a vzniku požiaru. Páčilo by sa vám, keby sa tieto spotrebiče sami vypli, keď
odchádzate z domu a zapli až keď sa domov vrátite? Ako používateľ zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100 môžete využiť alarm, aby sám vypol elektrické zásuvky, v ktorých sú spotrebiče,
ktoré nemusia byť pod napätím, keď nie ste doma. Stačí zapnúť ochranu. Ostatné elektrické zásuvky
ostanú zapnuté a môžete v nich mať pripojené spotrebiče, ktoré pracujú neustále (chladnička,
mraznička).

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky zapínať a vypínať vybrané elektrické zásuvky, musí sa elektrická inštalácia
v dome doplniť o vhodné moduly na zapínanie a vypínanie. Najideálnejšie je doplniť takéto moduly priamo do
elektrického rozvádzača (poistkovej skrine). Tieto moduly komunikujú s ústredňou zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí ochrany dá modulu príkaz, aby elektrinu
vypol. Pri vypnutí ochrany dá ústredňa príkaz, aby sa elektrina zapla.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné vypnúť elektrinu automaticky so zapnutím ochrany, musia byť v elektrickej inštalácii doplnené
tzv. moduly PG výstupov. Tie môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo
s ňou môžu byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).

Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické odstavenie vody po zapnutí ochrany
Na čo je to dobré?
Bojíte sa, že vám doma ostala tiecť voda, keď tam nie ste? Alebo, že dôjde k havárii a tečúca voda vám
spôsobí doma veľké nepríjemnosti? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém
JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby automaticky odstavil vodu, vždy keď zapnete ochranu
a zase ju automaticky pustil po vypnutí ochrany.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky zastaviť a pustiť vodu, musíte mať na prívode vody použitý elektromagnetický
ventil. Ten sa prepojí s vhodným modulom systému JABLOTRON 100 na zapínanie a vypínanie. Tento modul
komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí
ochrany dá modulu príkaz, aby vodu odstavil. Pri vypnutí ochrany dá ústredňa príkaz, aby sa voda pustila.

Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné vodu odstaviť automaticky so zapnutím ochrany, musí byť na vodovodnom potrubí použitý
elektromagnetický ventil a do inštalácie alarmu doplnený tzv. modul PG výstupov. Ten môže s ústredňou
systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou môže byť prepojený pomocou zbernice (po
kábli).
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Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Vedeli ste, že alarm vás môže chrániť aj pred zaplavením?
Na zvýšenie ochrany proti nepriaznivým dôsledkom vytopenia domu (bytu) môžu byť v zabezpečovacom
systéme JABLOTRON 100 nainštalované tzv. záplavové detektory. Tieto detektory vyhodnotia prítomnosť
vody na mieste, kde nemá čo robiť (dlážka v kuchyni, kúpeľni, pivnici, garáži, apod.). Na túto skutočnosť vás
alarm upozorní, pošle vám SMS správu, notifikáciu do telefónu alebo e-mail. Okrem toho môže pri vyššie
popísanom zapojení odstaviť prívod vody a tým zabráni ďalšiemu vytápaniu a vzniku škôd.

Záplavové detektory môžu byť do systému JABLOTRON 100 pripojené po kábli, ale pokiaľ nemáte doma
pripravenú kabeláž pre detektory zaplavenia, nezúfajte. Detektory môžu informovať ústredňu aj bezdrôtovo
pomocou univerzálnych vysielacích modulov, s ktorými sa prepoja iba krátkym káblikom.

Pre ochranu proti zaplaveniu potrebujete:
JA-110F – zbernicový záplavový detektor
alebo
LD-81 + JA-150M - záplavový detektor + univerzálny vysielač

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické odstavenie plynu po zapnutí ochrany
alebo pri zistení unikajúceho plynu
Na čo je to dobré?
Bojíte sa, že doma zabudnete odstaviť plyn? Alebo, že dôjde k havárii a unikajúci plyn vám spôsobí
veľké nepríjemnosti? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete využiť
alarm, aby automaticky odstavil plyn, vždy keď zapnete ochranu alebo keď sa zistí jeho unikanie. Proti
úniku plynu budete chránení 24 hodín denne bez ohľadu na to, či sa nachádzate doma alebo ste niekde
inde. Môžete tak spokojne spávať bez strachu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky zastaviť plyn, musíte mať na prívode plynu použitý elektromagnetický ventil.
Ten sa prepojí s vhodným modulom systému JABLOTRON 100 na zapínanie a vypínanie. Tento modul
komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí
ochrany dá modulu príkaz, aby plyn odstavil.
Na vyhodnotenie prítomnosti unikajúceho plynu sa používajú detektory úniku horľavých plynov. Takýto
detektor sa inštaluje do miestnosti s plynovým kotlom a do kuchyne. Keďže zemný plyn, ktorý sa bežne
používa v domácnostiach, je ľahší ako vzduch, detektor sa inštaluje do výšky (cca. 20 cm pod strop).
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné plyn odstaviť automaticky so zapnutím ochrany, musí byť na plynovom potrubí použitý
elektromagnetický ventil a do inštalácie alarmu doplnený tzv. modul PG výstupov. Ten môže s ústredňou
systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou môže byť prepojený pomocou zbernice (po
kábli). Na ochranu proti úniku plynu musí byť nainštalovaný detektor úniku horľavých plynov.

Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku
Detektory:
JA-180G – bezdrôtový detektor úniku horľavých plynov
GS-133 + JA-111H - detektor úniku horľavých plynov + modul pre pripojenie ku systému JABLOTRON-100

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické vypnutie kúrenia počas vetrania
Na čo je to dobré?
Ak pri zapnutom vykurovaní otvoríte okná, uniká teplo von oknom a vy tak zbytočne míňate peniaze.
Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém JABLOTRON 100, môžete mať počas vetrania
blokované kúrenie v konkrétnej miesto celý čas, ako sú otvorené okná. Po ich zatvorení sa kúrenie
automaticky zapne. Dosiahnete tým výraznú úsporu energie.

Ako to funguje?
V oknách sú namontované detektory otvorenia okien. Tie neustále kontrolujú, či je okno zatvorené alebo
otvorené. Ak sa otvorí, detektor otvorenia sa aktivuje a „upozorní“ ústredňu zabezpečovacieho systému.
Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a rozhodne o tom, ako informáciu o otvorení okien spracuje. Pokiaľ by
bola pred otvorením zapnutá ochrana, spustil by sa poplach. Okrem toho môže byť ústredňa nastavená tak,
aby pri otvorených oknách blokovala vykurovanie.
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Čo je k tomu potrebné?
Pre zaslanie upozornenia je do okien potrebné doplniť detektor otvorenia. Existuje v zbernicovej verzii, ktorú
je výhodné použiť, ak je do okien natiahnutý kábel pre periférie alarmu. Ak kabeláž nie je pripravená, existujú
bezdrôtové verzie (signál sa prenáša bezdrôtovo vzduchom).
Na samotné blokovanie vykurovania sa použije tzv. modul PG výstupov. Prepája sa s elektrostatickými ventilmi
na radiátoroch, alebo s riadiacou jednotkou vykurovania (závisí od konkrétneho riešenia kúrenia) a rovnako
ako detektor môže byť k systému JABLOTRON 100 pripojený po kábli alebo môže komunikovať bezdrôtovo.

Potrebné komponenty - typové označenia
Magnetické detektory otvorenia dverí:
JA-111M – zbernicový mini detektor otvorenia
JA-110M + SA-210 – zbernicový modul na pripojenie 2 magnetov + závrtné detektory otvorenia okien
JA-118M + SA-210 – 8 vstupový modul pre pripojenie magnetov + závrtné detektory otvorenia okien
JA-151M - bezdrôtový mini detektor otvorenia
JA-182M – bezdrôtový skrytý detektor otvorenia okien (montuje sa do vnútra kovania)
JA-150M + SA-210 – bezdrôtový modul pre pripojenie 2 magnetov + závrtné detektory otvorenia okien
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN / C – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu / do montážnej krabice pod omietku
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Vedeli ste, že alarm môže sledovať teplotu a informovať vás o nej?
Na zvýšenie komfortu môžu byť v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100 nainštalované tzv. teplomery.
Tieto detektory neustále merajú teplotu a prenášajú jej hodnotu do ústredne a odtiaľ do MyJABLOTRON, čiže
aplikácie, pomocou ktorej si teplotu môžete skontrolovať v mobile alebo cez internet. Okrem toho môžete
nastaviť, aby vás alarm upozornil na dosiahnutie konkrétnej teploty poslaním SMS správy, notifikácie do
mobilu alebo e-mailom. Môžete nastaviť kontrolu 2 teplôt, napr. pokles pod minimálnu a prekročenie
maximálnej. Teplomery nemusíte mať iba vnútri, ale môžete sledovať aj teplotu vonku, v pivnici alebo
záhradnom domčeku. Informáciu o teplote môže zobrazovať aj klávesnica alarmu. Takýmto spôsobom získate
ucelenú informáciu o teplotách a máte ich stále pod kontrolou.
Na meranie teploty potrebujete:
JA-111TH – zbernicový detektor teploty
JA-151TH – bezdrôtový detektor teploty
Na sledovanie teploty v aplikácii MyJABLOTRON potrebujete:
Využívať službu Bezpečnostná SIM Jablotron

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Automatické vypnutie klimatizácie po otvorení okien
Na čo je to dobré?
Ak pri zapnutej klimatizácii otvoríte okná, vniká teplo dnu oknami a vy tak zbytočne míňate peniaze.
Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete mať počas vetrania blokovanú
klimatizáciu celý čas, ako sú otvorené okná. Po ich zatvorení sa klimatizácia automaticky zapne.
Dosiahnete tým výraznú úsporu energie.

Ako to funguje?
V oknách sú namontované detektory otvorenia okien. Tie neustále kontrolujú, či je okno zatvorené alebo
otvorené. Ak sa otvorí, detektor otvorenia sa aktivuje a „upozorní“ ústredňu zabezpečovacieho systému.
Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a rozhodne o tom, ako informáciu o otvorení garáže spracuje. Pokiaľ by
bola pred otvorením zapnutá ochrana, spustil by sa poplach. Okrem toho môže byť ústredňa nastavená tak,
aby pri otvorených oknách blokovala klimatizáciu.
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Čo je k tomu potrebné?
Pre zaslanie upozornenia je do okien potrebné doplniť detektor otvorenia. Existuje v zbernicovej verzii, ktorú
je výhodné použiť, ak je do okien natiahnutý kábel pre periférie alarmu. Ak kabeláž nie je pripravená existujú
bezdrôtové verzie (signál sa prenáša bezdrôtovo vzduchom).
Na samotné blokovanie vykurovania sa použije tzv. modul PG výstupov. Prepája sa s elektronikou alebo
s riadiacou jednotkou klimatizácie (závisí od konkrétnej klimatizácie) a rovnako ako detektor môže byť
k systému JABLOTRON 100 pripojený po kábli alebo môže komunikovať bezdrôtovo.

Potrebné komponenty - typové označenia
Magnetické detektory otvorenia dverí:
JA-111M – zbernicový mini detektor otvorenia
JA-110M + SA-210 – zbernicový modul na pripojenie magnetov + závrtné detektory otvorenia okien
JA-118M + SA-210 – 8 vstupový modul pre pripojenie magnetov + závrtné detektory otvorenia okien
JA-151M - bezdrôtový mini detektor otvorenia
JA-182M – bezdrôtový skrytý detektor otvorenia okien (montuje sa do vnútra kovania)
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Zapínanie kúrenia na diaľku SMS správou
Na čo je to dobré?
Neboli ste dlhšie doma a pri návrate chcete prísť do vykúreného prostredia, ale kúrenie nemá kto ísť
zapnúť? Máte chalupu a bojíte sa elektrického skratu, preto kúrenie pri odchode vypínate, ale radi by
ste prišli do vyhriatej chaty? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém JABLOTRON 100,
môžete zapnúť kúrenie na diaľku SMS príkazom.

Ako to funguje?
Do elektrickej inštalácie v dome (na chalupe) sa doplní modul na zapínanie a vypínanie. Ten bude ovládať
vykurovacie zariadenie (infra žiarič, elektrický konvektor, podlahové vykurovanie a pod.). Tento modul
komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu
a po prijatí zadefinovanej SMS správy prostredníctvom modulu zapne vykurovacie zariadenie.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné zapnúť kúrenie poslaním SMS správy, musí byť v elektrickej inštalácii doplnený tzv. modul
PG výstupov. Ten môže s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou môže
byť prepojený pomocou zbernice (po kábli).

Potrebné komponenty - typové označenia
Moduly PG výstupov:
JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov
JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu
JA-150N – bezdrôtový výkonový modul PG výstupov
AC-160-DIN – bezdrôtový univerzálny PG modul na DIN lištu do elektrického rozvádzača
AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku

Čo máme urobiť, ak to chceme?
Pre konkrétny návrh, výber vhodných komponentov a ich zapojenie do vášho systému, kontaktujte inštalačnú
firmu, ktorá vám alarm nainštalovala. Prípadne sa obráťte priamo na JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail
podpora@jablotron.sk.
Ak ešte nemáte nainštalovaný systém JABLOTRON 100 navštívte webovú stránku www.jablotron.sk. Tu
nájdete interaktívnu mapu, v ktorej si môžete vybrať montážnu firmu priamo z vášho okresu. Ak ste si nevybrali
žiadnu z odporúčaných firiem, kontaktujte JABLOTRON Slovakia, s.r.o. na e-mail obchod@jablotron.sk alebo
telefonicky na čísle 041 511 68 68. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.
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Ak vás príklady využitia alarmu JABLOTRON 100 zaujali,
môžete si preštudovať aj ďalšie brožúrky, ktoré sme pre vás
pripravili na témy:

- Ovládanie garážových a vstupných brán pomocou alarmu.
- Ovládanie osvetlenia pomocou alarmu.
- Ovládanie záhrady a bazéna pomocou alarmu.
- Ovládanie kúrenia a žalúzií pomocou alarmu.
- Šetrenie energií pomocou alarmu.
- Alarm vás chráni nielen pred zlodejmi.

