




Vážený zákazník,
 inštalácia elektronického zabezpečovacieho 

systému JABLOTRON 100 je odbornou 

záležitosťou, ktorú by mali vykonávať len 

preškolené firmy vlastniace certifikát výrobcu 

a licenciu na montáž alarmov od Polície SR. 

Zoznam odporúčaných firiem s oprávnením 

montovať alarm JABLOTRON 100 nájdete na 

našich internetových stránkach  

www.jablotron.sk 

 Títo profesionáli dokážu po vykonaní fyzickej 

obhliadky objektu správne navrhnúť rozsah 

systému tak, aby bola zabezpečená jeho 

správna funkčnosť, splnené všetky legislatívne 

požiadavky a v neposlednom rade naplnená 

vaša predstava o zabezpečení majetku 

alebo nastavení ďalších funkcií.  

 Z tohto dôvodu je bez obhliadky vášho 

objektu veľmi zložité stanoviť rozsah 

zabezpečenia a celkovú cenu inštalácie 

alarmu. Pre vašu lepšiu informovanosť sme 

však pripravili ukážkové príklady zabezpečenia 

bytu, domu a firmy, ktoré vám môžu poskytnúť 

orientačnú predstavu o náročnosti montáže.



Byt



Ukážková inštalácia pre vzorový byt je pripravená 
v bezdrôtovej verzii, ktorá je šetrná k interiéru 
a výrazne skracuje čas montáže, čím znižuje aj jej 
cenu v porovnaní s drôtovým systémom.  

a  Ústredňa s GSM komunikátorom umožňujúcim 
komunikáciu s mobilnými telefónmi užívateľov, 
s webovým portálom a s bezpečnostnou službou. 
Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý 
zabezpečuje komunikáciu s bezdrôtovými 
prvkami systému

a  Súčasťou prístupového modulu s RFID čítačkou 
a revolučným ovládaním sú dva ovládacie segmenty 
na jednoduché zapínanie a vypínanie ochrany, 
vrátane stráženia bytu počas spánku a samostatného 
stráženia komory

a  2 pohybové detektory slúžia na detekciu pohybu 
v predsieni a obývačke

a  3 magnetické detektory chránia vstupné dvere, 
balkónové dvere a dvere do komory

a  Požiarny detektor je namontovaný v predsieni

a  Interná siréna na signalizáciu poplachu je umiestnená 
v obývačke

a  Súčasťou dodávky sú dva ovládacie čipy

Cena ukážkového zabezpečenia bytu:
730 € bez DPH, 876 € vrátane 20 % DPH 

Uvedená cena je orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa 
konkrétnej inštalácie a miestnych podmienok. Celkovú cenu zabezpečenia 
objektu vám poskytne náš odporúčaný partner z vášho regiónu.



Dom



Ukážková inštalácia pre vzorový dom je pripravená 
v bezdrôtovej verzii, ktorá je šetrná k interiéru 
a výrazne skracuje čas montáže, čím znižuje aj jej 
cenu v porovnaní s drôtovým systémom. 
  

a  Ústredňa s GSM komunikátorom umožňujúcim 
komunikáciu s mobilnými telefónmi užívateľov, 
s webovým portálom a s bezpečnostnou službou. 
Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý zabezpečuje 
komunikáciu s bezdrôtovými prvkami systému

a  Hlavný prístupový modul s RFID čítačkou 
a revolučným ovládaním obsahuje 5 ovládacích 
segmentov na jednoduché zapínanie a vypínanie 
ochrany, vrátane samostatného stráženia garáže, 
spúšťania zavlažovania a privolania pomoci v tiesni

a  Druhý prístupový modul s RFID čítačkou, klávesnicou 
a revolučným ovládaním obsahuje 2 ovládacie 
segmenty na jednoduché stráženie prízemia počas 
spánku a privolanie pomoci v tiesni

a  Zabezpečenie počíta so 4 pohybovými detektormi 
a 3 magnetickými detektormi otvorenia dverí 

a garážovej brány

a  2 kombinované detektory pohybu a rozbitia skla sú 
umiestnené pred presklenými plochami v obývačke 
a pred terasou na prvom poschodí

a  2 požiarne detektory sú namontované v obývačke 
a nad schodiskom

a  Interiérové sirény na signalizáciu poplachu sú 
umiestnené v obývačke a v chodbe na prvom poschodí

a  Vonkajšia siréna je namontovaná na fasáde domu 
smerom k príjazdovej ceste

a  Súčasťou dodávky je ovládanie garážovej brány 
pomocou 2 diaľkových ovládačov alebo prezvonením 
z mobilného telefónu užívateľov

a  Pre obyvateľov domu sú pripravené 4 ovládacie čipy

Cena ukážkového zabezpečenia domu:
1 395 € bez DPH, 1 674 € vrátane 20 % DPH

Uvedená cena je orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa 
konkrétnej inštalácie a miestnych podmienok. Celkovú cenu zabezpečenia 
objektu vám poskytne náš odporúčaný partner z vášho regiónu.



Firma



Ukážková inštalácia pre vzorovú firmu je pripravená 
v hybridnej verzii s preferovaním bezdrôtového 
riešenia, ktoré je šetrné k interiéru a výrazne skracuje 
čas montáže, čím znižuje aj jej cenu v porovnaní 
s drôtovým systémom.  
  

a  Ústredňa s GSM komunikátorom umožňujúcim 
komunikáciu s mobilnými telefónmi užívateľov, 
s webovým portálom a s bezpečnostnou službou. 
Súčasťou ústredne je rádiový modul, ktorý zabezpečuje 
komunikáciu s bezdrôtovými prvkami systému 

a  Hlavný prístupový modul s RFID čítačkou 
a revolučným ovládaním obsahuje 12 ovládacích 
segmentov na jednoduché zapínanie a vypínanie 
ochrany, vrátane samostatného stráženia 7 kancelárií, 
zasadacej miestnosti, kuchynky a miestnosti so 
servermi. Modulom je možné navyše ovládať závoru 
na parkovisku a privolať pomoc v tiesni.

a  Druhý prístupový modul s RFID čítačkou je umiestnený 
na druhom poschodí a slúži na jednoduché zapínanie 
a vypínanie ochrany v miestnosti so servermi

a  Zabezpečenie počíta s 13 pohybovými detektormi, 
7 magnetickými detektormi otvorenia dverí, 
2 detektormi rozbitia skla a 5 požiarnymi detektormi

a  Interiérové sirény na signalizáciu poplachu 
sú umiestnené na prvom a druhom poschodí

a  Vonkajšia siréna je namontovaná na fasáde firmy 
smerom k príjazdovej ceste

a  Súčasťou dodávky je ovládanie závory parkoviska 
pomocou 2 diaľkových ovládačov, prezvonením 
z mobilného telefónu užívateľov alebo z ovládacieho 
segmentu prístupového modulu na prízemí

a  Pre pracovníkov firmy je pripravených 16 ovládacích 
(identifikačných) kariet

Cena ukážkového zabezpečenia firmy:
2 165 € bez DPH, 2 598 € vrátane 20 % DPH

Uvedená cena je orientačná, nezahŕňa cenu montáže a môže sa líšiť podľa 
konkrétnej inštalácie a miestnych podmienok. Celkovú cenu zabezpečenia 
objektu vám poskytne náš odporúčaný partner z vášho regiónu.



Kvalitný
alarm

Nepretržitý
dohľad

Profesionálna
montáž

Zásah pri
poplachu



Skutočné bezpečie

Kvalitný alarm vyžaduje aj profesionálnu 
montáž a pre zaistenie skutočného bezpečia 
sa neobíde bez nepretržitého dohľadu 
a profesionálneho zásahu pri poplachu.  
Váš majetok je tak chránený aj vtedy, keď ste 
na dovolenke alebo máte vypnutý telefón.



JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina 
Tel.: 041 / 5640 263-5 
www.jablotron.sk


