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Automatické rozsvietenie po vypnutí ochrany 

Na čo je to dobré? 

Prichádzate domov v noci a hnevá vás, že musíte odomykať po tme? Keď vašu nehnuteľnosť chráni 
zabezpečovací systém JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby automaticky zapol svetlá, keď 
prichádzate domov.  

Ako to funguje? 

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. Ústredňa je 
„mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí ochrany dá modulu príkaz, aby svetelné okruhy vypol. Pri vypnutí 
ochrany dá ústredňa príkaz, aby sa vybrané svetelné okruhy zapli.  
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Čo je k tomu potrebné? 

Aby bolo možné zapínať svetlá automaticky s vypnutím ochrany, musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv. 

modulu PG výstupov. Ten sa prepojí s ističmi potrebného svetelného okruhu. Moduly môžu s ústredňou 
systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť spojené 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.  

 

 

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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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) 



 

 

Príklady využitia systému JABLOTRON 100 7 / 29 

Aplikačnépríklady 

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.  

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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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-160N-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.  

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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Automatické rozsvietenie pri vstupe do miestnosti 

Na čo je to dobré? 

Páči sa vám predstava, že sa po firme alebo po dome rozsvecujú svetlá automaticky hneď keď vojdete 
do miestnosti? Váš zabezpečovací systém JABLOTRON 100 dokáže zapínať svetlá na základe 
otvárania dverí alebo vášho pohybu.   

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 otvorenie dverí. Vtedy musí 
byť na dverách namontovaný magnetický detektor otvorenia.   

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 automaticky rozsvietiť svetlá pri vstupe do miestnosti, musia byť v každej miestnosti 
nainštalované detektory pohybu (PIR). Tie sa inštalujú najčastejšie do rohu miestnosti. 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. 

Pre rozsvietenie svetla po otvorení dverí je potrebné na dvere namontovať magnetický detektor otvorenia. 
Existuje v zbernicovej verzii, ktorú je výhodné použiť, ak je ku dverám natiahnutý kábel pre periférie alarmu. 
Ak kabeláž nie je pripravená existujú bezdrôtové verzie (signál sa prenáša bezdrôtovo vzduchom).   

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 
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JA-120PW- zbernicový kombinovaný detektor pohybu s mikrovlnným detektorom (vhodný do miestnosti, 
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) 
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 miestnosti, 
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) 
 

Detektory otvorenia dverí: 
JA-111M – zbernicový mini detektor otvorenia 

JA-150M – bezdrôtový detektor otvorenia 

JA-151M - bezdrôtový mini detektor otvorenia 

 

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.  

 

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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Automatické rozsvietenie nočného koridoru pre cestu 
do kúpeľne a na toaletu 

Na čo je to dobré? 

Zobudíte sa v noci a potrebujete ísť na toaletu, ale nechcete zasvietiť veľké svetlo, aby ste nezobudili 
ostatných. Páčilo by sa vám, keby sa cestou zo spálne automaticky rozsvietilo nočné osvetlenie a vy 

ste sa tak mohli ľahko pohybovať po dome? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém 
JABLOTRON 100, môžete využiť alarm, aby zapínal svetlá na základe vášho pohybu.   

Ako to funguje? 

V miestnostiach sú nainštalované detektory pohybu (tzv. PIR). Tieto detektory zaznamenávajú pohyb ľudí. 
Keď sa pohybujete v miestnostiach, 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 nočných svetiel.  

Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na 
zapínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.  

 

 

Čo je k tomu potrebné? 
Aby bolo možné automaticky rozsvietiť svetlá pri vstupe do miestnosti, musia byť v každej miestnosti 
nainštalované detektory pohybu (PIR). Tie sa inštalujú najčastejšie do rohu miestnosti. 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. 
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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 miestnosti, 
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) 
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 miestnosti, 
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-111N – zbernicový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
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 

JA-151N – bezdrôtový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 

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.  

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk


 

 
 

  
Príklady využitia systému JABLOTRON 100 15 / 29 

Aplikačné príklady 

Rozsvietenie svetiel v altánku a v záhrade na diaľku 
pomocou diaľkového ovládača 

Na čo je to dobré? 

Vedeli ste, že na rozsvietenie záhradného osvetlenia a svetla v záhradnom altánku, nemusíte chodiť 
ku vypínaču, ale môžete rozsvietiť pohodlne pomocou diaľkového ovládača? Ako používateľ 
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 máte aj túto možnosť.   

Ako to funguje? 

Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na 
zapínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 

bezdrôtovo alebo po zbernici (po kábli).  

Na zapínanie a vypínanie svetiel môžete použiť prenosný diaľkový ovládač od alarmu, ktorým zapínate 
a vypínate ochranu. 
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Alebo môžete mať na ovládanie záhradného osvetlenia samostatný diaľkový ovládač, ktorý môže byť 
namontovaný na pevno na stenu altánku, ale s ústredňou komunikuje bezdrôtovo (vzduchom).  

 

 

Čo je k tomu potrebné? 

Aby bolo možné rozsvietiť svetlá diaľkovým ovládačom musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv. modulom 
PG výstupov. Tie sa prepoja s ističmi alebo vypínačmi záhradných svetelných okruhov. Moduly môžu s 
ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo môžu s ňou byť prepojené pomocou 
zbernice (po kábli).  

Okrem toho sú potrebné diaľkové ovládače. Môžu sa používať prenosné ovládače, ktoré zároveň slúžia aj na 
zapínanie a vypínanie ochrany alarmu, alebo možno použiť na pevno inštalované diaľkové ovládače, ktoré sa 
napájajú z batérie a komunikujú bezdrôtovo.  

Pomocou viac tlačidlových diaľkových ovládačov možno zapínať samostatne rôzne svetlá. K dispozícii sú 2 

a 4 tlačidlové diaľkové ovládače. 

Potrebné komponenty  - typové označenia 

 

Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu. 
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Moduly PG výstupov: 

JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov 

JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu 

JA-111N – zbernicový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
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 

JA-151N – bezdrôtový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
 

Diaľkové ovládače: 

JA-154J – 4 tlačidlový prenosný obojsmerný diaľkový ovládač 

JA-186J – 4 tlačidlový prenosný diaľkový ovládač 

JA-182J – 2 tlačidlový prenosný diaľkový ovládač 

JA-188J –  diaľkový ovládač s dvomi polohami vo forme nástenného tlačidla na pevnú montáž 

JA-189J – diaľkový ovládač s jedným tlačidlom na pevnú montáž vhodný do vonkajšieho prostredia 

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.  

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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Rozsvietenie svetiel v altánku a v záhrade na diaľku 
pomocou mobilu 

Na čo je to dobré? 

Vedeli ste, že na rozsvietenie záhradného osvetlenia a svetla v záhradnom altánku, nemusíte vôbec 
vstať a ísť ku vypínaču, ale stačí vám ťuknúť do mobilu a svetlá sa rozsvietia samé? Ako používateľ 
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 máte aj takúto možnosť.   

Ako to funguje? 

Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na 
zapínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 
bezdrôtovo alebo po zbernici (po kábli).  

Na zapínanie a vypínanie svetiel môžete mať zadefinovanú SMS správu a tú vám stačí odoslať na telefónne 
číslo alarmu. Alebo môžete použiť mobilnú aplikáciu MyJABLOTRON, ktorú získate bezplatne ku svojmu 
alarmu, ak v ňom používate tzv. Bezpečnostnú SIM Jablotron.  
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Systém JABLOTRON 100 možno vďaka službe Bezpečnostná SIM Jablotron ovládať a kontrolovať pomocou 
aplikácie MyJABLOTRON. 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. 

 

Aplikácia MyJABLOTRON funguje pod operačnými systémami Android, iOS pre iPhony aj Windows mobile. 
V aplikácii je možné kontrolovať stav ochrany v jednotlivých častiach domu (či sú chránené alebo nechránené), 
zapnúť a vypnúť ochranu na diaľku, prezerať pamäť udalostí a fotografie z alarmu, sledovať vývoj teploty 
a spotrebu energií v dome a ovládať rôzne zariadenia (napr. otvárať garáž, zapínať svetlo, atď.). 

 

Čo je k tomu potrebné? 
Aby bolo možné rozsvietiť svetlá diaľkovým ovládačom musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv. modulom 
PG výstupov. Tie sa prepoja s ističmi alebo vypínačmi záhradných 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 

Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu. 
Moduly PG výstupov: 

JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov 

JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu 

JA-111N – zbernicový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
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 

JA-151N – bezdrôtový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 

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. 

http://www.jablotron.sk/
mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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Osvetlenie firemného loga 

Na čo je to dobré? 

Páčilo by sa vám, ak by sa vaše firemné logo po súmraku automaticky rozsvietilo a bolo by ho vidieť 
už z diaľky aj počas noci? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 túto možnosť 
máte. Alarm dokáže vyhodnotiť intenzitu okolitého osvetlenia a automaticky zapnúť osvetlenie loga. 

Ako to funguje? 

Aby alarm dokázal zapínať a vypínať svetlá na osvetlenie loga, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť 
o vhodný modul na spínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému 
JABLOTRON 100 bezdrôtovo alebo po zbernici (po kábli).  

Na vyhodnocovanie intenzity svetla okolia môžete využiť tzv. verifikačnú kameru. Ide o zariadenie, ktoré na 
základe podnetu od alarmu urobí sériu fotografií a tie vám prostredníctvom alarmu a jeho komunikátora pošle. 
Okrem toho má toto zariadenie zabudovaný detektor osvetlenia s nastaviteľnou intenzitou. Pri poklese svetla 
pod nastavenú úroveň pošle verifikačná kamera informáciu ústredni zabezpečovacieho systému JABLOTRON 
100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a na základe podnetu o zotmení zapne osvetlenie loga.   
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Čo je k tomu potrebné? 
Pre automatické rozsvecovanie nočného osvetlenia firemného loga je potrebné prepojiť elektrický okruh 

reflektora k tzv. modulu PG výstupov. Modul môže s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať 
bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť prepojený pomocou zbernice (po kábli).  

Okrem toho musí systém obsahovať aj detektor okolitého svetla. Tento detektor obsahuje verifikačná kamera 
JA-110C, ktorá sa ku ústredni zabezpečovacieho systému pripája po zbernici (po kábli).  

Potrebné komponenty  - typové označenia 

 

Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu. 
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 
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AC-160-C – bezdrôtový univerzálny PG modul do montážnej krabice pod omietku 

 

Detektor osvetlenia: 

JA-110C – zbernicová verifikačná kamera  
 

Poznámka: Okrem verifikačnej kamery môžete použiť aj detektor osvetlenia alebo tzv. súmrakový spínač od 
iného výrobcu. Ku vášmu alarmu JABLOTRON 100 by sa potom musel prepojiť pomocou modulu JA-111H 

alebo JA-118M.  

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:  Na základe rovnakého princípu možno po zotmení zapínať napr. osvetlenie príjazdovej cesty.  

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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Ovládanie osvetlenia príjazdovej cesty na diaľku 

Na čo je to dobré? 

Páčilo by sa vám, ak by ste pri príchode na pozemok alebo do firmy rozsvietili osvetlenie okolo 

príjazdovej cesty už z auta a nemuseli vystupovať a chodiť ku vypínaču? Ako používateľ 
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 túto možnosť máte.  

Ako to funguje? 

Aby alarm dokázal zapínať a vypínať osvetlenie okolo príjazdovej cesty, musí sa elektrická inštalácia v dome 

doplniť o vhodný modul na spínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho 
systému JABLOTRON 100 bezdrôtovo alebo po zbernici (po kábli).  

Na zapínanie a vypínanie svetiel môžete mať v aute zabudovaný ovládač, ktorý vyšle signál na zapnutie svetiel 
napr. pri bliknutí diaľkovými svetlami v aute. Alebo môžete použiť prenosný diaľkový ovládač od alarmu, ktorým 
zapínate a vypínate ochranu.    
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Čo je k tomu potrebné? 

Aby bolo možné rozsvietiť svetlá diaľkovým ovládačom musia byť svetelné okruhy pripojené k tzv. modulom 
PG výstupov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo môžu 
s ňou byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).  

Okrem toho sú potrebné diaľkové ovládače. Môže sa použiť diaľkový ovládač, ktorý je zabudovaný vo vašom 
aute a signál na rozsvietenie svetiel vyšle napr. bliknutím diaľkových svetiel, alebo sa môžu používať prenosné 
ovládače, ktoré zároveň slúžia aj na zapínanie a vypínanie ochrany alarmu. Prípadne možno použiť na pevno 
inštalované diaľkové ovládače, ktoré sa napájajú z batérie a komunikujú bezdrôtovo.  

Pomocou viac tlačidlových diaľkových ovládačov možno zapínať samostatne rôzne svetlá. K dispozícii sú 2 

a 4 tlačidlové diaľkové ovládače.  

Potrebné komponenty  - typové označenia 

Poznámka: Systém JABLOTRON 100 musí obsahovať rádiový modul JA-110R pre bezdrôtovú komunikáciu. 
Moduly PG výstupov: 

JA-110N – zbernicový výkonový modul PG výstupov 

JA-110N-DIN – zbernicový výkonový modul PG výstupov na DIN lištu 

JA-111N – zbernicový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
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 

JA-151N – bezdrôtový signálový PG modul (pre 24V osvetlenie) 
 

Diaľkové ovládače: 

JA-185J – diaľkový ovládač do auta 

JA-154J – 4 tlačidlový prenosný obojsmerný diaľkový ovládač 

JA-186J – 4 tlačidlový prenosný diaľkový ovládač 

JA-182J – 2 tlačidlový prenosný diaľkový ovládač 

JA-188J –  diaľkový ovládač s dvomi polohami vo forme nástenného tlačidla na pevnú montáž 

JA-186J – diaľkový ovládač s jedným tlačidlom na pevnú montáž vhodný do vonkajšieho prostredia 

 

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.

mailto:podpora@jablotron.sk
http://www.jablotron.sk/
mailto:obchod@jablotron.sk
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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... 
 

 

 

 

 

 


