


Voor een veilige en 
comfortabele woning
Het alarmbeveiligingssysteem JABLOTRON 100+ 
met zijn unieke MyJABLOTRON app



Echte veiligheid en een breed 
toepassingsbereik
U kunt het alarmsysteem JABLOTRON 100+ gebruiken zowel op kleine als grote locaties. Het 
biedt behalve beveiliging ook slimme functies. Het gehele systeem kan op afstand bediend 
worden via de app MyJABLOTRON en verbonden worden met een meldkamer.

Vier stappen tot veiligheid

HOGE KWALITEIT 
ALARM

ACTIE IN GEVAL 
VAN EEN ALARM

PROFESSIONELE
INSTALLATIE

BESCHERMING
24U PER DAG

94 duizend  128 apparaten 7 jaar 

Mensen bedienen hun Jablotron-
alarmen via de MyJABLOTRON app.

U kunt tot 128 apparaten in uw 
huis of tuin bedienen dankzij de 

JABLOTRON 100+.

Voor alle producten, u kunt 
ook een met 5 jaar uitgebreide 
serviceondersteuning krijgen.

APPARTEMENT HUIS BEDRIJF

Intuïtieve 2-knops bediening

Het JABLOTRON 100+ beveiligingssysteem is zo eenvoudig te bedienen, dat alles te regelen 
valt met één hand, terwijl u de boodschappentas nog vasthoudt in uw andere hand. Het 
enige wat u hoeft te doen is om de toets op het betreffende segment in te drukken en uzelf te 
autoriseren. Als u in de toekomst bijvoorbeeld een garage toevoegt, kan het aantal segmenten 
op elk moment zonder problemen worden uitgebreid.

groen voor uitschakeling 

rood voor inschakeling

verificatie met een chip of 
door invoering van een code

max. 20 besturingssegmenten

Bestuur uw woning op een andere manier

Mobiele applicatie Smartwatch Besturing

veilige
autorisatie

op maat 
gemaakt 
systeem

De eerste stap is een 
alarm van hoge kwaliteit. 

We zijn al meer dan 
25 jaar bezig met de 

ontwikkeling en productie 
ervan.

Dankzij de professionele 
installatie door 

gecertificeerde partners 
zal alles werken zoals het 

hoort.

De aanbevolen laatste 
stap is de aansluiting van 
uw alarmsysteem op een 

meldkamer.

Als er iets gebeurd, wordt 
u door een operator 
gecontacteerd; en 

kunnen ze eventueel de 
hulpdiensten sturen



Blijf overal up-to-date
met MyJABLOTRON
Of u nu op vakantie bent of in een rij staat in een supermarkt, u kunt uw alarm en alle 
apparaten op afstand bedienen. En als er iets gebeurt bij u thuis, zal de toepassing 
u!onmiddellijk op de hoogte stellen, idealiter met een video of foto va de situatie.

Eenvoudige bediening

De applicatie is net zo eenvoudig te bedienen als het klavier. Het maakt niet 
uit of u uw garage op afstand wilt bedienen of de verwarming aan wilt zetten 
voordat u aankomt.

Melding van gebeurtenissen

Dankzij PUSH-meldingen, e-mails of SMS-berichten bent u onmiddellijk 
op de hoogte gebracht van eventuele alarmen, maar ook bijv. 
temperatuurdalingen.

Laatste informatie

Bekijk alle cameraopnames of foto’s. Deze kunnen eenvoudig worden 
gedownload naar uw telefoon. In de app kunt u ook de geschiedenis van 
evenementen of het elektriciteitsverbruik bekijken.

Download de gratis app

Vandaag, 15:17
HUIS

Verlichting

Nachtmodus

OFF ON

Garage

Huis

Alles beveiligd

Bendiening Historie Galerij MeerRewind
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Videosequentie
1-minuut video van  

elke gebeurtenis

BASISFUNCTIES

Livestream
Online real time  

rapportage

3- or 7-daags opname
24-uurs opname  

van elke dag

JABLOTRON
camera‘s



Comfortabel en economisch leven

De JABLOTRON 100+ biedt ook slimme functies, die het voor u en uw portemonnee 
gemakkelijker zullen maken. U kunt niet alleen individuele apparaten vanaf dezelfde plek 
bedienen als het alarm, maar u kunt ook alle acties van tevoren plannen. En als u uw leven 
zo gemakkelijk mogelijk wilt maken, gebruik dan één toets om meerdere gerelateerde acties 
tegelijkertijd te activeren.

Gazonirrigatie

Zwembadfiltratie

Openen van 
de garage 

Verwarmings-
regeling

Uitschakeling van 
stopcontact circuits

Zijn sommige lichten onnodig aan? Hebben 
we de watervermwarmer ontkoppeld? 

Is het raam van de badkamer open 
gebleven? Met Jablotron volstaat het om 
het systeem in te schakelen. Dan worden 
zowel de lichten als de stopcontactcircuits 
automatisch uitgeschakeld in het hele huis 
en zal het systeem u op de hoogte stellen 

van een slecht gesloten raam.

In het voorjaar bespreken alle mensen 
waar ze dit jaar op vakantie gaan en of 
ze er genoeg voor hebben gespaard. 
Maar er is een eenvoudige oplossing 

met de naam smart home. Bijvoorbeeld 
een verwarming, die reageert op uw 
aanwezigheid, wordt geactiveerd in 

bepaalde ruimtes en op bepaalde tijden 
en komt automatisch in de spaarstand 

tijdens ventilatie. 

Of u nu uw vrije tijd doorbrengt met een 
boek op een sofa of met uw gezin op reis, 

u maakt zich vaak zorgen of alles thuis 
goed functioneert. Maar waarom plant 
u geen individuele acties van tevoren? 
Op deze manier kunt u de regelmatige 

zwembadfiltratie of irrigatie van het gazon 
op een bepaalde dag en tijd instellen. 

Praktisch is ook een verlichting van het 
toegangspad, die wordt geactiveerd bij 

zonsondergang.

Bedienen van 
de zonnewering 

of rolluiken

Inschakeling 
van de lichten

Slimme tips



BRAND

Een sensor identificeert rook of een 
verhoogde temperatuur in de kamer. Het 
alarm activeert onmiddellijk een sirene en 
informeert de meldkamer, die de brandweer 
kan oproepen.

CO-GASSEN

Een detector detecteert de aanwezigheid 
van CO en een sirene waarschuwt 
u!akoestisch, voordat uw gezondheid 
in!gevaar komt

ONTVLAMBARE GASSEN

Een detector kan lekken herkennen van 
brandbare gassen zoals aardgas, propaan 
en!butaan. Het systeem activeert onmiddellijk 
een alarm, sluit de gastoevoer af en activeert 
de!ventilatie.

OVERSTROMING

Een detector registreert een waterlek 
en!het systeem zal de toevoer afsluiten. 
Op!deze manier kan mogelijke overstroming 
en!grotere schade worden voorkomen.

U wordt onmiddellijk geïnformeerd 
over elke gebeurtenis met een PUSH-
melding, een SMS-bericht of!een 
oproep. Het systeem informeert 
tegelijkertijd de meldkamer.

We zullen u ook beschermen tegen 
omgevingsrisico´s
De JABLOTRON 100+ beschermt niet alleen uw huis tegen dieven, maar waarschuwt u ook 
voor dreigend gevaar in de vorm van gas, vuur of water.



Voorbeeldinstallatie voor 
een familiehuis
Of u nu kiest voor een bedrade of draadloze oplossing, om het bereik en de exacte prijs van 
de installatie te bepalen, moet het gebouw worden geïnspecteerd door een gecertificeerde 
installatiepartner.

CENTRALE
Het besturingsbrein dat u informeert over een 
alarm of over de terugkeer van de kinderen 
van school. Bovendien beheert het het 
volledige systeem op basis van uw instructies.

OPENINGSDETECTOR
De detector beschermt ramen en deuren en 
als ze gewelddadig worden geopend, activeert 
hij het alarm. Zo kan hij over u waken zelfs als 
u slaapt.

BINNENSIRENE
De sirene klinkt in geval van alarm, waardoor 
inbrekers worden ontmoedigd en de gebruiker 
wordt gewaarschuwd. Bovendien vervult hij 
ook de functie van een bel.

BESTURINGSCHIP
Hij wordt gebruikt voor een eenvoudige en 
veilige identificatie binnen de alarmbesturing. 
Op deze manier weet u precies wie het 
systeem heeft bediend en wanneer.

KLAVIER
Het klavier wordt gebruikt om apparaten 
vanaf één punt in te stellen, uit te schakelen 
en te bedienen. Een ander klavier kan worden 
gebruikt om b.v. alleen de garage te bedienen.

BEWEGINGSDETECTOR
Hij bewaakt bewegingen in een kamer tot een 
afstand van 12 m. Bij het detecteren van een 
vreemde persoon zal hij een alarm activeren 
zonder te reageren op huisdieren.

FOTOVERIFICATIE 
BEWEGINGSDETECTOR
Naast een alarm stuurt hij ook foto‘s vanaf de 
bewaakte locatie. Dit is om u te informeren wat 
er precies gebeurt bij u thuis.

GLASBREUKDETECTOR
Hij is in staat om het geluid van brekend 
glas te herkennen om een alarm te activeren 
voordat een inbreker in uw huis indringt.

BRANDDETECTOR
Hij kan rook of een verhoogde temperatuur 
herkennen en u waarschuwen voordat er 
brand uitbreekt.

BUITENSIRENE
De sirene informeert de buurt over een 
inbraak in uw huis. U kunt de witte, grijze 
of!roestvrijstalen kleur kiezen.

WATERDETECTOR
Het systeem kan een waterlek herkennen 
en u op tijd informeren. Bovendien zal het 
systeem de toevoer automatisch afsluiten 
om!grotere schade te voorkomen.

AFSTANDEBEDIENING
Hiermee kunt u op afstand het alarm en 
alle apparaten in uw huis bedienen. U kunt 
dezelfde Afstandebediening ook voor uw 
bedrijf gebruiken.

VIDEOVERIFICATIECAMERA
In geval van een alarm stuurt deze een één-
minuut video vanaf de bewaakte locatie. 
Hiermee kunt u zien, hoe de situatie er uitzag 
voor en na de gebeurtenis.

VERWARMING
Een thermostaat regelt afzonderlijk de 
temperatuur in elke kamer op basis van 
specifieke programma‘s. De instellingen 
kunnen op elk moment worden gewijzigd, 
zelfs op afstand.

AUTOMATISERING
Deze maakt bediening van lichten, 
stopcontactcircuits, zonnewering, 
garagedeuren of zwembadfiltratie en 
irrigatie van het gazon mogelijk. Het 
systeem informeert u ook tijdig dat het 
elektriciteitsverbruik of de temperatuur is 
overschreden.



Voorbeeldinstallatie voor 
een appartement

CENTRALE
Het besturingsbrein dat u informeert over een 
alarm of over de terugkeer van de kinderen 
van school. Bovendien beheert het het 
volledige systeem op basis van uw instructies.

OPENINGSDETECTOR
De detector beschermt ramen en deuren en 
als ze gewelddadig worden geopend, activeert 
hij het alarm. Zo kan hij over u waken zelfs als 
u slaapt.

BINNENSIRENE
De sirene klinkt in geval van alarm, waardoor 
inbrekers worden ontmoedigd en de gebruiker 
wordt gewaarschuwd. Bovendien vervult hij 
ook de functie van een bel.

BESTURINGSCHIP
Hij wordt gebruikt voor een eenvoudige en 
veilige identificatie binnen de alarmbesturing. 
Op deze manier weet u precies wie het 
systeem heeft gebruikt en wanneer.

KLAVIER 
Het klavier wordt gebruikt om apparaten 
vanaf één punt in te stellen, uit te schakelen 
en te bedienen. Een ander klavier kan worden 
gebruikt om b.v. alleen de garage te bedienen.

BEWEGINGSDETECTOR
Hij bewaakt bewegingen in een kamer tot een 
afstand van 12. Bij het detecteren van een 
vreemde persoon zal hij een alarm activeren 
zonder echter te reageren op huisdieren.

FOTOVERIFICATIE BEWEGING
DETECTOR
Naast een alarm stuurt hij ook foto‘s vanaf de 
bewaakte locatie. Dit is om u te informeren wat 
er precies gebeurt bij u thuis.

BRANDDETECTOR
Hij kan rook of een verhoogde temperatuur 
herkennen en u waarschuwen voordat er 
brand uitbreekt.

WATERDETECTOR
Het systeem kan een waterlek herkennen 
en u op tijd informeren. Bovendien zal het 
systeem de toevoer automatisch afsluiten 
om!grotere schade te voorkomen.

VERWARMING
Een thermostaat regelt afzonderlijk de 
temperatuur in elke kamer op basis van 
specifieke programma‘s. De instellingen 
kunnen op elk moment worden gewijzigd, 
zelfs op afstand.

AUTOMATISERING
Deze maakt bediening van lichten, 
stopcontactcircuits of b.v. jaloezieën 
mogelijk.

Of u nu kiest voor een bedrade of draadloze oplossing, om het bereik en de exacte prijs van 
de installatie te bepalen, moet het gebouw worden geïnspecteerd door een gecertificeerde 
installatiepartner.



OVER JABLOTRON

Randapparatuur max. 230

Gebruikers maximaal 600 verschillende codes

Secties max. 15

Besturingsmodules max. 128

Kalenders 64 onafhankelijke kalendergebeurtenissen
voor automatische activering van slimme functies

Communicatie LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Meldingen vanuit MyJABLOTRON SMS-berichten, e-mails or pushnotificaties
naar een onbeperkt aantal gebruikers

Meldingen vanuit de centrale SMS-berichten voor max. 50 gebruikers

Certificatie voor niveau 2 in overeenstemming met EN 50131

Technische specificaties

Heeft u vragen 
of zoekt 
u installateurs?
Neem contact op met een 
van onze lokale zakelijke 
partners, die samenwerken 
met hun grote netwerk van 
gecertificeerde installateurs.

Voor meer informatie zie
www.jablotron.com

73
landen van 
de wereld
kopen onze producten

We zijn begonnen met vier 
mensen en vandaag zijn er meer 

dan zeshonderd van ons in de 
JABLOTRON GROUP.

medewerkers
670

1.3
miljoen

beveiligde gebouwen

We creëren slimme producten die gemakkelijk te gebruiken zijn

Wij zijn een puur Tsjechisch technologiebedrijf met onze eigen ontwikkeling en productie 
en een traditie die teruggaat tot 1990. Samen met twintig andere bedrijven vormen we de 
JABLOTRON GROUP. We bieden moderne oplossingen voor de bescherming van eigendom, 
gezondheid en veiligheid van onze klanten. We benadrukken altijd het gebruikersgemak van 
onze producten.


