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Automatické zapínanie zavlažovania
Na čo je to dobré?
Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete využiť alarm, aby automaticky
zapínal zavlažovanie záhrady alebo trávnika v nastavených časoch a na nastavenú dobu. O závlahu sa
nemusíte starať a nemusíte sa báť, že trávnik vyschne, keď odídete na dlhšie z domu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zapínať zavlažovanie, musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodný modul na
zapínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.
Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a podľa nastaveného kalendára dá modulu príkaz, aby sa zaplo
zavlažovanie. Kalendár môžete nastaviť sami podľa potreby a vlastného uváženia.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné zapínať automaticky zavlažovanie, musia sa k okruhom ovládajúcim zapínanie zavlažovania
pripojiť tzv. moduly PG výstupov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať
bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).
Okrem toho je potrebné nastaviť kalendár, v ktorom sa určí, ktoré dni a v akom čase sa má zavlažovanie
spúšťať. Kalendár môžete nastaviť sami pomocou programu J-Link v počítači, alebo jeho nastavenie môžete
nechať na technika.
Okrem toho je možné doplniť celú inštaláciu aj o tzv. dažďový senzor, ktorý blokuje zavlažovanie pri daždi,
čim sa šetrí voda a nezavlažuje sa zbytočne, keď to nie je potrebné. Takýto senzor možno pripojiť priamo
k riadiacej jednotke zavlažovania, ale ak to neumožňuje, možno ho prepojiť prostredníctvom alarmu. Vtedy je
potrebné doplniť do inštalácie modul JA-111H.

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
Moduly pre pripojenie dažďového senzora:
JA-111H – zbernicový modul pre pripojenie detektorov tretích strán
JA-118M – zbernicový modul pre pripojenie až 8 kontaktov

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 osvetlenia a zavlažovania v záhrade pomocou
klávesnice alarmu
Na čo je to dobré?
Chceli by ste všetko ovládať z jedného miesta, aby ste nemuseli na chodiť zapínať svetlá na záhrade
do domu, inde ísť zapnúť zavlažovanie, atď. Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON
100 môžete všetko ovládať pomocou klávesnice alarmu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zapínať zavlažovanie, svetlá apod. musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodné
moduly na zapínanie a vypínanie. Tieto moduly komunikujú s ústredňou zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a posiela modulom príkazy, aby sa zapli alebo vypli
podľa príkazov, ktoré jej zadávate.
Okrem toho je potrebné doplniť na klávesnicu alarmu potrebný počet ovládacích segmentov.
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Čo je k tomu potrebné?
Na klávesnicu alarmu je potrebné doplniť dostatočný počet ovládacích segmentov. Segmenty sa môžu doplniť
na klávesnicu, ktorú už používate, prípadne sa môže váš systém rozšíriť o novú klávesnicu. Funkcie
ovládacích segmentov nastaví montážny resp. servisný technik.
Aby bolo možné zapínať automaticky zavlažovanie, musia sa k okruhom ovládajúcim spínanie zavlažovania
pripojiť tzv. moduly PG výstupov. 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
Ovládacie segmenty na klávesnicu:
JA-192E –ovládací segment pre doplnenie na klávesnicu
Ovládacie prístupové moduly / klávesnice:
JA-112E – zbernicová čítačka RFID čipov
JA-113E – zbernicová klávesnica s čítačkou RFID čipov
JA-114E – zbernicová klávesnica s displejom a čítačkou RFID čipov
JA-152E – bezdrôtová čítačka RFID čipov
JA-153E – bezdrôtová klávesnica s čítačkou RFID čipov
JA-154E – bezdrôtová klávesnica s displejom a čítačkou RFID čipov

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 zavlažovania pomocou mobilného telefónu
Na čo je to dobré?
Páčilo by sa vám, keby ste si mohli zapnúť zavlažovanie záhrady pomocou svojho mobilu, bez ohľadu
nato, kde práve v tejto chvíli ste? Keď vašu nehnuteľnosť chráni zabezpečovací systém JABLOTRON
100, môžete zavlažovanie ovládať pomocou mobilnej aplikácie MyJABLOTRON alebo odoslaním SMS
správy.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zapínať zavlažovanie, svetlá, apod. musí sa elektrická inštalácia v dome doplniť o vhodné
moduly na zapínanie a vypínanie. Tieto moduly komunikujú s ústredňou zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a posiela modulom príkazy, aby sa zapli alebo vypli
podľa príkazov, ktoré jej zadávate.
Na zapínanie a vypínanie svetiel môžete mať zadefinovanú SMS správu a tú 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 zapínať automaticky zavlažovanie, musia sa k okruhom ovládajúcim spínanie zavlažovania
pripojiť tzv. moduly PG výstupov. 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 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 vetranie skleníka
Na čo je to dobré?
Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete využiť alarm, aby automaticky
zabezpečil vetranie skleníka v nastavených časoch a na nastavenú dobu. O skleník sa nemusíte starať
a nemusíte sa báť, že ostane bez vetrania, keď odídete na dlhšie z domu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky vetrať v skleníku, musí sa do neho doplniť elektrické otváranie okien, ktoré
bude ovládané pomocou vhodného modulu na zapínanie a vypínanie zo systému JABLOTRON 100. Tento
modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a podľa
nastaveného kalendára dá modulu príkaz, aby otvoril alebo zatvoril okná na skleníku. Kalendár môžete
nastaviť sami podľa potreby a vlastného uváženia.

Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné automaticky vetrať skleník, musia sa k okruhom ovládajúcim otváranie okna, pripojiť tzv.
moduly PG výstupov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo
s ňou môžu byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).
Okrem toho je potrebné nastaviť kalendár, v ktorom sa určí, ktoré dni a v akom čase sa má skleník vetrať.
Kalendár môžete nastaviť sami pomocou programu J-Link v počítači, alebo jeho nastavenie môžete nechať
na technika.
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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
Poznámka: Okrem vetrania skleníka, môžete na alarm prenechať aj jeho polievanie. Na ovládanie zalievania
môžete použiť obdobné moduly PG výstupov a časy zalievania nastaviť pomocou kalendára.

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 zatiahnutie krytu bazéna po zapnutí
ochrany
Na čo je to dobré?
Chceli by ste mať istotu, že do bazéna vám nenapadá lístie a neznečistí sa vám v ňom voda, keď ho
nevyužívate, ale zabúdate ručne zaťahovať bazénový kryt? Ako používateľ zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100 môžete využiť alarm, aby automaticky zatiahol kryt bazéna, vždy keď odchádzate
z domu (spolu so zapnutím ochrany).

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zatiahnuť kryt bazéna, musí byť bazén opatrený krytom s elektrickým motorom, ktorého
ovládanie sa doplní o vhodný modul na zapínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a pri zapnutí ochrany dá
modulu príkaz, aby spustil zaťahovanie krytu bazéna. Okrem toho možno nastaviť, aby pri vypnutí ochrany
dala ústredňa automaticky príkaz na odtiahnutie krytu bazéna, alebo kryt môžete dať odtiahnuť až keď budete
chcieť.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby alarm automaticky so zapnutím ochrany zatiahol kryt bazéna, musí byť k elektronike zaťahovania
pripojený tzv. modulu PG výstupov. Ten sa prepojí s ističom ovládajúcimi motor zaťahovania alebo priamo s
motorom. 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-111N – zbernicový signálový PG modul (pre jednosmerné napätie 12V / 24V)
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 jednosmerné napätie 12V / 24V)

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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Zatiahnutie krytu bazéna pomocou klávesnice alarmu
Na čo je to dobré?
Chceli by ste ovládať zaťahovanie krytu bazéna z rovnakého miesta ako ostaté zariadenia? Ako
používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete všetko ovládať pomocou klávesnice
alarmu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zatiahnuť kryt bazéna, musí byť bazén opatrený krytom s elektrickým motorom, ktorého
ovládanie sa doplní o vhodný modul na spínanie a vypínanie. Tento modul komunikuje s ústredňou
zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a posiela modulom
príkazy, aby sa zapli alebo vypli podľa príkazov, ktoré jej zadávate.
Okrem toho je potrebné doplniť na klávesnicu alarmu jeden ovládací segment. Stlačenie tlačidla na pravej
strane dá príkaz, aby sa kryt začal zaťahovať. Stlačenie na ľavej strane dá príkaz, aby sa kryt začal otvárať.
Klávesnica alarmu môže zároveň, aj signalizovať, či je kryt na bazéne zatiahnutý, alebo otvorený. Na
signalizáciu možno použiť samostatný segment, alebo možno využiť jeden a ten istý segment, ktorým dávate
príkaz na otvorenie a zakrytie bazéna. Na vyhodnotenie zatiahnutia by musel byť pripojený magnetický
detektor otvorenia.
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Čo je k tomu potrebné?
Na klávesnicu alarmu je potrebné doplniť dostatočný počet ovládacích segmentov. Segmenty sa môžu doplniť
na klávesnicu, ktorú už používate, prípadne sa môže váš systém rozšíriť o novú klávesnicu. Funkcie
ovládacích segmentov nastaví montážny resp. servisný technik.
Aby bolo možné ovládať zaťahovanie bazéna, musia sa k elektronike, ktorá ovláda spínanie motora
bazénového krytu, pripojiť tzv. moduly PG výstupov. 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-111N – zbernicový signálový PG modul (pre jednosmerné napätie 12V / 24V)
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 jednosmerné napätie 12V / 24V)

Ovládacie segmenty na klávesnicu:
JA-192E –ovládací segment pre doplnenie na klávesnicu

Príklady využitia systému JABLOTRON 100

14 / 24

Aplikačné príklady
Ovládacie prístupové moduly / klávesnice:
JA-112E – zbernicová čítačka RFID čipov
JA-113E – zbernicová klávesnica s čítačkou RFID čipov
JA-114E – zbernicová klávesnica s displejom a čítačkou RFID čipov
JA-122E – zbernicová čítačka RFID čipov do vonkajšieho prostredia
JA-123E - zbernicová klávesnica s čítačkou RFID čipov do vonkajšieho prostredia
JA-152E – bezdrôtová čítačka RFID čipov
JA-153E – bezdrôtová klávesnica s čítačkou RFID čipov
JA-154E – bezdrôtová klávesnica s displejom a čítačkou RFID čipov
Detekcia zatiahnutia krytu
JA-110M + SA-204 – zbernicový modul na pripojenie 2 magnetov + kovový magnetický detektor otvorenia
JA-150M + SA-204 – bezdrôtový modul na pripojenie 2 magnetov + kovový magnetický detektor otvorenia

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 ohrevu vody v bazéne pomocou mobilného
telefónu
Na čo je to dobré?
Páčilo by sa vám, keby ste si mohli zapnúť ohrev vody v bazéne pomocou svojho mobilu, bez ohľadu
nato, kde sa práve v tejto chvíli nachádzate? Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON
100 tak môžete urobiť pomocou mobilnej aplikácie MyJABLOTRON alebo odoslaním SMS správy.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal zapínať ľubovoľné elektrické zariadenie, musí sa elektrická inštalácia doplniť o vhodné
moduly na zapínanie a vypínanie. Tieto moduly komunikujú s ústredňou zabezpečovacieho systému
JABLOTRON 100. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu a posiela modulom príkazy, aby sa zapli alebo vypli
podľa príkazov, ktoré jej zadávate.
Na zapínanie (prípadne aj vypínanie) ohrevu vody v bazéne môžete mať zadefinovanú SMS správu. Text SMS
správy sa dopredu definuje v nastaveniach alarmu. Následne vám stačí odoslať SMS správu s uloženým
textom na telefónne číslo alarmu.
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Alebo môžete použiť mobilnú aplikáciu MyJABLOTRON, ktorú získate bezplatne ku svojmu alarmu, ak v ňom
používate tzv. Bezpečnostnú SIM Jablotron.

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 zapínať automaticky zavlažovanie, musia sa k okruhom ovládajúcim spínanie zavlažovania
pripojiť tzv. moduly PG výstupov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať
bezdrôtovo, alebo s ňou môžu byť prepojené 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
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 spúšťanie filtrácie vody v bazéne
Na čo je to dobré?
Chcete zabezpečiť, aby voda vo vašom bazéne ostala čistá. Použite filtráciu vody riadenú alarmom.
Nemusíte myslieť na to, aby ste nezabudli spustiť filtrovania, ale môžete nechať alarm, aby ho spúšťal
automaticky. Ako používateľ zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100 môžete využiť kalendár v
alarme, aby automaticky v nastavených časoch a na nastavenú dobu zapínal a vypínal filtráciu.

Ako to funguje?
Aby alarm dokázal automaticky spustiť filtrovanie vody v bazéne, musí sa použiť elektricky riadené filtrovanie,
ktoré bude ovládané pomocou vhodného modulu na zapínanie a vypínanie zo systému JABLOTRON 100.
Tento modul komunikuje s ústredňou zabezpečovacieho systému. Ústredňa je „mozgom“ celého alarmu
a podľa nastaveného kalendára dá modulu príkaz, aby sa za zapol alebo vypol. Kalendár môžete nastaviť
sami podľa potreby a vlastného uváženia.
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Čo je k tomu potrebné?
Aby bolo možné automaticky spúšťať filtrovanie vody v bazéne, musí sa elektronika filtra pripojiť tzv. modulu
PG výstupov. Moduly môžu s ústredňou systému JABLOTRON 100 komunikovať bezdrôtovo, alebo s ňou
môžu byť prepojené pomocou zbernice (po kábli).
Okrem toho je potrebné nastaviť kalendár, v ktorom sa určí, ktoré dni a v akom čase sa má zavlažovanie
spúšťať. Kalendár môžete nastaviť sami pomocou programu J-Link v počítači, alebo jeho nastavenie môžete
nechať na technika.

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.

Príklady využitia systému JABLOTRON 100

20 / 24

Aplikačné príklady

Príklady využitia systému JABLOTRON 100

21 / 24

Aplikačné príklady

POZNÁMKY

Aplikačné príklady

Aplikačné príklady

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...

