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7 szempont 
a legjobb riasztórendszer 
kiválasztásához





megoldásokat alkalmazni. Így jöhetett létre ez 

a kivételes biztonsági rendszer, amelynek legfőbb 

jellemzői a csúcs-technológiájú védelem, időtálló 

formatervezés és egyszerű használat. 

 A JABLOTRON 100 az első olyan 

riasztórendszer, mely teljes mértékben az Ön 

igényeire szabható. Kezelése magától értetődő, 

speciális ismereteket nem igényel

 Meggyőződésem, hogy amennyiben 

a JABLOTRON 100 rendszer megvásárlása mellett 

dönt, rövidesen egy újabb elégedett ügyfelet 

köszönthetünk a Jablotron felhasználók nagy 

családjában. 

Dalibor Dědek 

a Jablotron Holding igazgatója

Tisztelt Vásárlónk!
 Köszönöm, hogy ezt a füzetet nyitotta 

ki, amikor felmerült Önben irodája, cége, 

víkendháza vagy otthona védelmének igénye. 

A megfelelő riasztó kiválasztása nem egyszerű. 

Az új riasztórendszerrel Ön egy olyan társat 

választ magának, amelynek hosszú évekig kell 

megbízhatóan szolgálnia Önt anélkül, hogy 

közben elborítaná a technikai részletek nyomasztó 

sokaságával. Egyszerűbben szólva Önnek egy 

olyan világos és megbízható megoldásra van 

szüksége, melyre mindig számíthat, és amely soha 

nem hagyja Önt cserben. Meggyőződésem, hogy 

a JABLOTRON 100 rendszer minden elvárásának 

megfelel. Fejlesztésekor felhasználtuk húsz éves 

gyártói tapasztalatunkat és a legkorszerűbb 

elektronikai komponenseket, de mindenek előtt 

volt bátorságunk újszerű, a hagyományostól eltérő 





A forradalmi kezelőrendszernek 
köszönhetően, a JABLOTRON 100 az első 
olyan riasztórendszer, amelynek használatát 
azonnal megérti, és nem kelt félelmeket 
Önben. Válassza azt a riasztót, melyet 
emberek terveztek emberek számára!

Egyszerű használat





A JABLOTRON 100 rendszer elemeinek 
megjelenését a legjobb formatervezőkkel 
együttműködve alakítottuk ki.  
Fedezzék fel az otthonukba simuló 
szépséget!

Időtálló formatervezés





Kíméletes szerelés

A JABLOTRON 100 rendszer vezeték nélküli 
és vezetékes megoldásainak kombinációja 
kíméli az épületet és az Ön pénztárcáját is.  
Élvezze a Jablotron egyedülálló vezeték 
nélküli technológiájának előnyeit!





A JABLOTRON 100 nemcsak az illetéktelen 
behatolók, hanem a tűz, árvíz vagy 
gázszivárgás veszélyeivel szemben is óvja 
Önt és tulajdonát. Vezérli a fűtést vagy 
a garázs kaput. Éljen a csúcstechnika 
kínálta lehetőségekkel!

Sokoldalú felhasználás





JABLOTRON 100 rendszer az ingyenes 
hozzáférési lehetőségek segítségével 
az Interneten át bárhonnan elérhető 
számítógéppel vagy okos telefonal. 
Vezérelje a központot vagy böngéssze az 
eseménynaplót korlátozások nélkül.

Bárhonnan elérhető



Ház
Üzlet

Iroda

Garázs

Műhely

LAKás

VíKENdHáz



A döntés szabadsága

A JABLOTRON 100 rendszer teljes 
mértékben az Ön igényeire szabható. 
Megoldást kínál lakások, víkendházak, 
családi házak, irodai és üzemi területek 
védelmére. Csak azt, amire tényleg 
szüksége van!



Minőségi
riasztórendszer

állandó
felügyelet

Professzionális
telepítés

Kivonuló
szolgálat



Egy minőségi riasztórendszer szakszerű 
telepítést igényel, a valódi biztonság 
érzéséhez pedig nélkülözhetetlen  
az állandó felügyelet és a riasztásnál 
történő beavatkozás.

Tényleges biztonság



Telepítési példa – lakás

Telepítési példa – ház
A JABLOTRON 100 rendszer 

alkalmazkodik az igényeihez, 
bárhol is kívánja használni. Teljes 

körű védelmet nyújt, telepítése nem 
károsítja az épület szerkezetét, 



Telepítési példa – lakás

Telepítési példa – cég 
kezelése egyszerű, kiválóan illeszkedik 
a belső terekbe, növeli a komfort 
érzetet és mindig elérhető, bárhonnan 
is akar kapcsolatba lépni vele. Röviden: 
emberek készítették emberek számára!
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