
Bezpieczeństwo
i monitoring
pojazdów.



JABLOTRON ALARMS jest przodującym 
europejskim graczem w dziedzinie systemów 
alarmowych. Od ponad 30 lat projektujemy 
i produkujemy systemy alarmowe z naciskiem 
na komfort użytkowania naszych produktów.
Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania 
w zakresie ochrony mienia, zdrowia 
i bezpieczeństwa naszych klientów.

O JABLOTRON ALARMS

Tworzymy inteligentne rozwiązania,
które są łatwe w użyciu.

Co zyskują 

nasi 
partnerzy

Co zyskują 
nasi klienci

Kompleksowe rozwiązania dla 
bezpieczeństwa, komfortu i monitoringu.

PROFESJONALNE SYSTEMY
 o szybki i prosty montaż
 o łatwo konfigurowalny system
 o rozwiązania bezprzewodowe i przewodowe
 o międzynarodowy certyfikat ECE nr 116

WSPARCIE TECHNICZNE
I MARKETINGOWE

 o wykwalifikowane wsparcie techniczne
 o pomoc podczas pierwszej instalacji i projektów specjalnych
 o materiały marketingowe i promocyjne
 o wsparcie marketingowe

APLIKACJA MYCOMPANY
 o przegląd wykonanych instalacji i ich aktualnego stanu
 o dostęp do podręczników i instrukcji instalacji
 o przegląd benefitów i możliwości ich realizacji

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
 o niezawodne zabezpieczenie pojazdu
 o oszczędność kosztów eksploatacyjnych
 o intuicyjne sterowanie
 o rozwiązanie dla samochodów osobowych, dostawczych  

i ciężarowych

APLIKACJA MYJABLOTRON
 o zdalne sterowanie alarmem
 o natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach
 o śledzenie aktualnego statusu i pozycji pojazdów 

na mapie
 o przegląd przejazdów i kosztów
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Jak działa alarm samochodowy?

Alarm samochodowy łączy w sobie zabezpieczenie pojazdu, sygnalizację 
dźwiękową, immobilizer oraz powiadomienie o alarmie przez telefon komórkowy. 
Jednocześnie potrafi rozróżnić, co dokładnie się stało i natychmiast otrzymasz 
informację określającą rodzaj i lokalizację alarmu. Powiadomienie o alarmie 
może być również wysłane do wybranej agencji ochrony w celu uzyskania 
profesjonalnej reakcji.

Praktyczne funkcje,
które dbają o Twój samochód nawet podczas standardowego
użytkowania

Powiadomienie
o niezamkniętym 

pojeździe

Monitorowanie stanu 
akumulatora

Otwieranie garażu 
przez mrugnięcie 

światłami

Niezależne sterowanie 
ogrzewaniem przez 

aplikację

Bezpieczeństwo 
na długich trasach

Wykrycie otwartych drzwi
i maski silnika

Immobilizer

Zabezpieczenie 
przed nieau-
toryzowanym 
naruszeniem

Wykrycie
uderzenia

Wykrycie 
ruchu

Wykrycie otwartego
bagażnika dachowego

Sygnalizacja 
dźwiękowa

Wykrycie pęknięcia 
szyby

Wykrycie 
otwartych drzwi
i maski silnika

Wykrycie
uderzenia

Zabezpieczenie 
przed nieau-
toryzowanym 
naruszeniem

Immobilizer

Wykrycie pęknięcia 
szyby

Sygnalizacja
dźwiękowa

Wykrycie ruchu

Zabezpieczenie 
strefy ładunkowej
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Przykłady innych zastosowań

Dzięki niskiemu zużyciu energii można również używać alarmu 
samochodowego do zabezpieczenia obiektów ruchomych 
bez dostępu do prądu. Wystarczy zasilanie z akumulatora 
samochodowego lub panelu słonecznego.

MASZYNY 
BUDOWLANE

MOTORÓWKIKAMPERY

Steruj zdalnie alarmem samochodowym

Nie jesteś pewien czy zabezpieczyłeś swój pojazd? Sprawdź za 
pomocą aplikacji MyJABLOTRON. Jeśli naprawdę zapomniałeś, 
po prostu włącz alarm zdalnie. Dzięki aplikacji możesz zobaczyć 
także inne szczegóły pojazdu.

Cztery kroki do bezpieczeństwa

Natychmiastowe 
powiadomienie
w przypadku włamania

Zdalne sterowanie 
alarmem samochodowym

Powiadomienie o wejściu / 
wyjściu z monitorowanej strefy Informacja o aktualnym 

statusie i lokalizacji

Śledzenie historii zdarzeń

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
ALARM SAMOCHODOWY

REAKCJA W WYPADKU 
ALARMU

PROFESJONALNA 
INSTALACJA

24-GODZINNA 
OCHRONA

Pierwszym krokiem jest 
wysokiej jakości

alarm.

Dzięki profesjonalnej 
instalacji przez 

certyfikowanych
partnerów, wszystko 
działa tak jak należy.

Poprzez podłączenie 
autoalarmu do wybranej 

agencji ochrony twój 
pojazd jest chroniony 24 

godziny na dobę.

Jeśli cokolwiek się stanie, 
skontaktują się z Tobą

operatorzy, którzy 
natychmiast wyślą 

jednostkę reagującą.

Pobierz aplikację za darmo

Możesz również użyć 
alarmu samochodowego 

do monitorowania maszyn 
budowlanych. Dzięki temu 
będziesz miał kontrolę nad 

ich lokalizacją i czasem 
pracy.

Łódź może być łatwo 
zabezpieczona przez 

bezprzewodowe czujki. 
Dzięki monitoringowi, 
zawsze będziesz znać 

lokalizację swojej łódki.

KONTENERY 
BUDOWLANE

Alarm samochodowy jest 
idealnym rozwiązaniem 

do zabezpieczania 
i monitorowania 

kontenerów na placu 
budowy.

Oprócz w pełni 
zabezpieczonego kampera 
można również stosować 

częściową ochronę 
w nocy, dzięki czemu 
tylko określone czujki 

zewnętrzne będą chronić 
pojazd.
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Podstawowy monitoring 

Przenośny moduł CU-07A  z prostą instalacją i zasilaniem z 
gniazda zapalniczki samochodowej jest idealną opcją dla 
okazjonalnego monitorowania.

Kompleksowy monitoring

Urządzenie CU-08A jest przeznaczone do bardziej 
wymagających instalacji, takich jak monitoring floty, 
samochodów ciężarowych lub maszyn budowlanych.

Połączenie alarmu samochodowego
i monitoringu

Alarm samochodowy GSM/GPS CA-2103 to idealna 
opcja łącząca zabezpieczenie pojazdu oraz monitoring. 
Wbudowany moduł GPS umożliwia dokładne 
monitorowanie ruchu i lokalizacji pojazdu.

Automatyczne
rozpoczęcie jazdy

Start jazdy po uruchomieniu 
zapłonu

Powiadomienie o wejściu lub 
wyjściu z monitorowanej strefy 

Informacja o rozpoczęciu 
trasy

Aktualizacja pozycji co 20 
sekund

Wybór trasy służbowej lub 
prywatnej

Sterowanie urządzeniami
(ogrzewanie, lodówka) 

Monitorowanie
statusu (np. piaskarka)

Zasilanie awaryjne

Zabezpieczenie pojazdu 
i przestrzeni ładunkowej

Odczyt licznika
kilometrów i poziomu paliwa*

BIEŻĄCA 
LOKALIZACJA

KONTROLA 
KOSZTÓW

HISTORIA 
PRZEJAZDÓW

POZIOM PALIWA 
W ZBIORNIKU

DANE O KIEROWCY
I POJEŹDZIE

STAN LICZNIKA 
KILOMETRÓW

Monitoruj swoje pojazdy 
na drodze
Skutecznie monitoruj swoje pojazdy firmowe 
i prywatne. Jednostka monitorująca identyfikuje
kierowcę, przełącza pomiędzy jazdą służbową 
a prywatną i wysyła sygnał alarmowy w przypadku 
wystąpienia problemów. Aplikacja MyJABLOTRON 
daje przegląd przebytych tras, aktualnej lokalizacji 
oraz zużycia paliwa przez pojazd.

Pobierz aplikację za darmo

Podstawowy
monitoring 

CU-07A

Kompleksowy
monitoring  

CU-08A

GSM/GPS  
autoalarm 

CA-2103

* Obsługa funkcji zależy od modelu samochodu.
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OFERTA DLA AUT
KATALOG PRODUKTÓW

CA-2103 łączy w sobie 
zabezpieczenie pojazdu, 
sygnalizację dźwiękową, 
immobilizer i transmisję 
informacji o alarmie do 
telefonów komórkowych. 
Reaguje na otwarcie drzwi, 
przekręcenie kluczyka 
w stacyjce, otwarcie 
bagażnika lub maski lub 
włączenie urządzenia w 
pojeździe. Ochronę można 
rozszerzyć o dodatkowe 
czujki przewodowe 
i bezprzewodowe. 
Włącza tryb częściowego 
uzbrojenia. 
 
Autoalarm CA-345 
służy do zabezpieczania 
pojazdów, gdzie nie jest 
konieczna transmisja 
alarmu do użytkownika.

AUTOALARMY

 ○ Autoalarmy

 ○ Czujki ruchu

 ○ Czujki powierzchniowe

 ○ Czujki środowiskowe

OCHRONA 

 ○ Bezpieczeństwo

 ○ Monitoring

 ○ Zdalne sterowanie

 ○ Parking

 ○ Akcesoria

 ○ Zasilanie

 ○ Aplikacje

Kod produktu CA-2103 CA-345

Nazwa produktu GSM/GPS autoalarm Autoalarm

Wymiary 118 x 80 x 35 mm 118 x 80 x 35 mm

Zasilanie 12/24 V DC 12/24 V DC

Prąd / prąd szczytowy max. 20 mA/1 A max. 20 mA/1 A

Liczba wejść magistrali 5 4

Obsługa odczytu danych 
z magistrali CAN tak tak

Ilość bezprzewodowych
czujek /pilotów

12 wewnętrznych, 
12 zewnętrznych / 8 pilotów

6 wewnętrznych,  
6 zewnętrznych / 4 piloty

Identyfikacja kierowcy RFID, SMS, przez dzwonienie -

Bateria podtrzymująca BB-03 - NiCd 8,4 V 170 mA -

Pasmo operacyjne GSM E-GSM / GPRS 
850/900/1800/1900MHz

-

Zakres temperatury pracy  -20 °C do +85 °C  -20 °C do +85 °C 

Układ unieruchamiający 8A ciągły, do 12A
przerywany

8A ciągły, do 12A
przerywany

Homologacja ECE nr 116 ECE nr 116
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Czujka uderzenia GT-933 
mechanicznie wykrywa 
uderzenie samochodu 
i może zaalarmować o 
awarii samochodu. Nie 
wymaga zewnętrznego 
zasilania.

CZUJKI 
POWIERZCHNIOWE
uderzenia

CZUJKI 
POWIERZCHNIOWE
przechyłu

CA-550 - czujka 
przechyłu zapewnia 
niezawodną ochronę 
pojazdu przed 
nieautoryzowaną 
manipulacją, w tym 
próbami kradzieży 
kół lub ostrzega o 
odholowaniu podczas 
parkowania. Filtr 
mikroprocesorowy 
zapewnia znacznie 
mniejszą liczbę 
fałszywych 
alarmów podczas 
przypadkowego ruchu 
i w ekstremalnych 
temperaturach.

Czujki ruchu są 
kluczowymi urządzeniami 
alarmu samochodowego.
Służą do wykrywania 
ruchu osób w pojeździe 
lub w garażu. Zapewniają 
wysoką niezawodność, 
która wpływa na cały 
system bezpieczeństwa.

CZUJKI RUCHU

Kod produktu JA-185P JA-157P

Nazwa produktu Czujka ruchu PIR
Zewnętrzny dwustrefowy
czujnik ruchu PIR - kurtyna

Typ produktu bezprzewodowy bezprzewodowy  

Wymiary 46 x 88 x 27 mm 52 x 176 x 66 mm

Zasilanie 1 x BAT-3V6-AA-LS - nie znajduje 
się w opakowaniu produktu

1 x BAT-3V0-CR123A - nie znajduje 
się w opakowaniu produktu

Żywotność baterii ok. 2 lata ok. 3 lata

Wysokość montażu do 4 m 0,8 - 1,2 m

Kąt detekcji 360° / Ø 10 m (na wysokości 4 m) 5°/2 lub 5 m

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C -10 °C do +40 °C

Uwagi Nadaje się do wnętrza pojazdu.  -

Kod produktu JA-158P

Nazwa produktu Zewnętrzna czujka ruchu PIR

Typ produktu bezprzewodowy

Wymiary 99 x 205 x 266 mm

Zasilanie
2x BAT-3V0-CR123A  
- nie znajduje się w opakowaniu 
produktu

Żywotność baterii ok. 3 lat

Wysokość montażu 2,5 - 3,0 m

Kąt detekcji 85°/12 m

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C

Kod produktu CA-550

Nazwa produktu Cyfrowy czujnik przechyłu

Typ produktu przewodowy

Zasilanie 9 - 16 V

Zużycie prądu zazwyczaj 1 mA

Zakres temperatury pracy -40 °C do +85 °C

Maksymalna czułość
(dotyczy obu osi) 1° z filtrem cyfrowym

Kąt kamery z 
maksymalną czułością ±45° od pozycji odniesienia

Wyjście alarmowe
przełączanie tranzystora 
względem ziemi przez 0,5 s 
(odporność na zwarcie)

Maksymalny prąd 
przełączany 80 mA

Kod produktu GT-933

Nazwa produktu czujka uderzenia

Typ produktu przewodowy, działający niezależnie

Zakres temperatury pracy -40 °C do +85 °C

Pozycja spoczynkowa, 
pozioma, montażowa 
czujki

prostopadle do drogi, na sztywnej 
części konstrukcyjnej samochodu

Czułość na wstrząsy 8 - 12 G

Wyjście alarmowe styk przełączający
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Czujki wstrząsów lub 
przechyłu mają dwa 
tryby pracy. Tryb 
wykrywania wstrząsów 
(wibracji) w drzwiach, 
oknach itp. wskazuje, że 
dokonano włamania. Tryb 
wykrywania przechyłu 
może wskazywać, że 
ktoś otwiera bagażnik 
dachowy lub część bramy 
garażowej.

CZUJKI 
POWIERZCHNIOWE
wstrząsu

Kod produktu JA-182SH

Nazwa produktu Czujka wstrząsów lub przechyłu

Typ produktu bezprzewodowy

Wymiary 31 x 75 x 26 mm

Zasilanie 1x BAT-3V0-CR123A - brak
w zestawie

Żywotność baterii ok. 2 lat

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C

Wykrycie przechyłu 10° - 45°

Czujka stosowana 
do wykrycia alarmu 
pochodzącego od 
stłuczonych szyb. Czujki 
wykorzystują analizę 
zmian ciśnienia powietrza 
w połączeniu z detekcją  
charakterystycznego 
dźwięku tłuczonego szkła.

CZUJKI  
POWIERZCHNIOWE
zbicia szyby

Kod produktu JA-185B

Nazwa produktu Czujka zbicia szyby

Typ produktu bezprzewodowy 

Wymiary 88 x 46 x 22 mm

Zasilanie
Bateria litowa typu LS(T) 14500
(3,6 V AA / 2,4 Ah) - brak w 
zestawie 

Żywotność baterii ok. 2 lat

Odległość wykrywania do 9 m

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C

Uwagi Nadaje się do wnętrza pojazdu.

Czujki magnetyczne 
służą do zabezpieczenia 
zewnętrznej powierzchni 
pojazdu i są przeznaczone 
do wykrywania otwarcia 
okna lub drzwi przyczepy 
kempingowej lub innego 
obiektu ruchomego 
(przyczepa, kontener 
budowlany). Mogą być 
również stosowane do 
ochrony garażu.

CZUJKI 
POWIERZCHNIOWE
magnetyczne

Kod produktu JA-150M / JA-150MB JA-151M / JA-151MB

Nazwa produktu Czujka magnetyczna z
dwoma uniwersalnymi wejściami

Czujka magnetyczna - mini

Typ produktu bezprzewodowe bezprzewodowe  

Wymiary 24 x 109 x 22 mm 27 x 55 x 16 mm

Zasilanie 1 x BAT-1V5-AA - brak 
w zestawie

1x BAT-3V0-CR2032 - brak
w zestawie

Żywotność baterii ok. 2 lata ok. 2 lata

Maksymalna długość 
kabla przyłączeniowego 3 m  -

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C -10 °C do +40 °C
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Jednostki monitorujące 
GSM/GPS przeznaczone 
są do monitorowania 
przejazdów samochodów 
osobowych, ciężarowych 
lub maszyn budowlanych. 
Odbiorniki GPS wykrywają 
pozycję pojazdu za 
pomocą transmisji 
on-line. Ale mogą 
też sterować różnymi 
urządzeniami lub wybrać 
podróż prywatną lub 
służbową. Programowalne 
wyjście może blokować 
korzystanie z pojazdu 
do czasu uzyskania 
autoryzacji kierowcy.

GSM/GPS 
JEDNOSTKI 
MONITORUJĄCE

 ○ Rejestratory trasyMONITORING

Czujki gazu rozpoznają 
w porę wyciek 
i włączają alarm, zanim 
powstanie zagrożenie 
dla zdrowia. Stosowane 
głównie w przyczepach 
kempingowych lub 
garażach, mogą 
pracować samodzielnie 
lub być częścią systemu 
bezpieczeństwa.

CZUJKI 
ŚRODOWISKOWE 
wyciek gazu

Niezbędne do ochrony 
przed pożarami. 
Wsparcie dla różnych 
ustawień wykrywania 
dymu i podwyższonej 
temperatury w różnych 
kombinacjach. Może 
chronić zarówno wnętrze 
przyczepy kempingowej, 
jak i garażu.

CZUJKI 
ŚRODOWISKOWE 
dymu i temperatury

Kod produktu JA-151ST

Nazwa produktu Czujka dymu i ciepła 
z wewnętrzną syreną

Typ produktu bezprzewodowy 

Wymiary Ø 126 x 50 mm

Zasilanie 3x BAT-1V5-AA - brak w zestawie

Żywotność baterii ok. 3 lat

Wykrycie dymu optyczne rozproszenie światła

Czułość czujki dymu m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m klasa A2 wg 
EN 54-7

Temperatura pracy | 
temperatura alarmu

-10 °C do + 80 °C |  
+60 °C do + 70 °C

Uwagi
Zawiera syrenę (EN 14604).
Akcesoria - PLV-P-ST uniwersalna 
okrągła podkładka montażowa.

Kod produktu EI208W / EI208DW GS-133

Nazwa produktu czujka czadu / z ekranem LCD Czujka gazów palnych

Typ produktu autonomiczny  autonomiczny  

Wymiary 120 x 105 x 40 mm 110 x 164 x 53 mm

Zasilanie Zintegrowana niewymienna
bateria litowa

12 V DC

Żywotność baterii 10 lat (termin ważności podany na 
etykiecie)

 - 

Wyjście przekaźnikowe  - 
24 V / 2 A (opcjonalna
reakcja na 1. lub 2. poziomie)

Zużycie w trybie
czuwania gdy przekaźnik 
jest aktywowany

 - 100 mA / 150 mA

Zakres temperatury pracy 0 °C do 40 °C -10 °C do +40 °C

Sygnalizacja dźwiękowa 85 dB 94 dB

Eksploatacja urządzenia maks. 10 lat min. 5 lat

Kod produktu CU-07A CU-08A

Nazwa produktu GSM/GPS rejestrator trasy GSM/GPS rejestrator trasy

Wymiary 160 x 42 x 19 mm 118 x 80 x 35 mm

Zasilanie 12 / 24 V DC 12 / 24 V DC

Prąd / prąd szczytowy do 14 mA / 1A do 14 mA / 1A 

Liczba wejść 1 2 + kluczyk zapłonu

Liczba wyjść - 1

Identyfikacja kierowcy SMS, przez dzwonienie RFID, SMS, przez dzwonienie

Bateria zapasowa brak tak (brak w zestawie)

Prywatna/służbowa trasa SMS SMS / przez przełączenie

Pasmo pracy GSM E-GSM / GPRS 
850/900/1800/1900MHz

E-GSM / GPRS 
850/900/1800/1900MHz

Zakres temperatury pracy -20 °C do +85 °C -20 °C do +85 °C

Homologacja ECE nr 10 ECE nr 10

Sygnalizacja optyczna 
za pomocą LED dla 
EI208DW, również na 
LCD.
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Umożliwia zdalne 
sterowanie bramą 
wjazdową, garażową lub 
oświetleniem bezpośrednio 
z samochodu. Zaletą jest 
stały montaż, czyli można 
go aktywować np. poprzez 
mrugnięcie długimi 
światłami lub ukrytym 
przyciskiem.

PRZEKAŹNIK DO 
MONTAŻU STAŁEGO

Pozwalają na zdalne 
sterowanie pojazdem 
lub dodatkowym 
wyposażeniem w celu 
otwarcia bramy wjazdowej, 
garażowej lub włączenia 
oświetlenia. Mogą również 
uruchomić alarm awaryjny. 
W zależności od typu 
piloty komunikują się 
jednokierunkowo lub 
dwukierunkowo, czyli 
działanie potwierdzane 
jest optyczną i akustyczną 
informacją zwrotną.

PILOTY STERUJĄCE

 ○ Zdalne sterowanie

 ○ Nadajnik do montażu na stałe

 ○ Przekaźniki

ZDALNE 
STEROWANIE

Kod produktu JA-152J MS II JA-154J MS II

Nazwa produktu Dwukierunkowy, dwuprzyciskowy 
pilot zdalnego sterowania

Dwukierunkowy, czteroprzyciskowy 
pilot zdalnego sterowania

Wymiary 63 x 36 x 15 mm 77 x 36 x 15 mm

Zasilanie 1x BAT-3V0-2032 1x BAT-3V0-2032

Żywotność baterii ok. 2 lata ok. 2 lata

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C -10 °C do +40 °C

Uwagi Może być przypisany do
CA-2103, AC-160-C i AC-160-DIN.

Może być przypisany do
CA-2103, AC-160-C i AC-160-DIN.

Kod produktu JA-182J

Nazwa produktu Pilot sterujący

Wymiary 60 x 30 x 13 mm

Zasilanie 1x BAT-3V0-2032

Żywotność baterii ok. 2 lata

Zakres temperatury pracy -10 °C to +40 °C

Uwagi Może być przypisany do CA-2103 
i CA-345.

Kod produktu JA-155J 

Nazwa produktu Uniwersalny przekaźnik

Wymiary 84 x 53 x 25 mm

Zasilanie 12 - 24 V 

Zakres temperatury pracy -40 °C do +85 °C 

Zasięg komunikacji ok. 300 m (bezpośrednia linia 
widzenia)

Uwagi Może być przypisany do AC-160-C 
i AC-160-DIN.

1918



CZUJNIKI 
PARKOWANIA

Są one aktywowane 
automatycznie po 
wybraniu biegu  
wstecznego i dają sygnał 
dźwiękowy informujący 
o obecności przeszkody. 
Dodatkowo czujnik 
parkowania posiada 
wyświetlacz LED podający 
dane liczbowe i kolorowy 
wykres dotyczący 
odległości i położenia 
przeszkody.

 ○ Czujniki parkowaniaPARKING

Odbierają one sygnał 
z pilota lub alarmu 
samochodowego CA-2103, 
aby wykonać żądaną 
czynność; otworzyć bramę 
garażową, podnieść 
szlaban lub włączyć 
oświetlenie.

PRZEKAŹNIKI

Kod produktu AC-160-DIN AC-160-C

Nazwa produktu
Bezprzewodowy przekaźnik
wielofunkcyjny do montażu
na szynie DIN

Bezprzewodowy przekaźnik
wielofunkcyjny

Wymiary 18 x 90 x 65 mm 49 x 49 x 26 mm

Zasilanie 230 V / 50 Hz 100 - 230 V / 50 - 60 Hz

Wewnętrzne zużycie 
energii 0,5 W / max. 1,7 W 0,2 W / max. 0,7 W

Maksymalne napięcie 
przełączane 250 V AC 250 V AC

Maksymalny prąd 
przełączany 16 A 16 A

Obciążenie indukcyjne,
pojemnościowe 8 A 8 A

Minimalna przełączana 
moc DC 0,5 W 0,5 W

Oświetlenie halogenowe maks. 1000 W maks. 1000 W

Średnica podłączonych
przewodów

maks. 2 x 1,5 mm2 maks. 1 x 2,5 
mm2

maks. 2 x 1,5 mm2 maks. 1 x 2,5 
mm2

Zakres temperatury pracy -10 °C do +40 °C -10 °C do +40 °C

Kod produktu PS-001 PS-062A II

Nazwa produktu Dźwiękowy czujnik parkowania
Dźwiękowy czujnik parkowania 
z wyświetlaczem

Wymiary 42 x 16 mm (głośnik) 79 x 31 x 18 mm (wyświetlacz)

Zasilanie 10 - 16 V 10 - 16 V

Zużycie przy aktywacji 20 – 200 mA 20 - 200 mA

Częstotliwość pracy
czujnika 40 kHz 40 kHz

Liczba / typ czujników 4 / PS-SEN.S28 4 / PS-SEN.S28

Odległość wykrywania 0,4 – 1,5 m 0,3 - 2 m

Zakres temperatury pracy -30 °C do +70 °C -30 °C do +70 °C 
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Urządzenia autoryzacyjne 
służą do bezkontaktowej 
identyfikacji kierowców. 
Identyfikacja odbywa 
się poprzez przyłożenie 
chipów dostępu do 
czytnika RFID, który jest 
wyposażeniem jednostki 
logistycznej CU-08A lub 
alarmu samochodowego 
CA-2103.

URZĄDZENIA 
AUTORYZACYJNE

Moduły wyjściowe mogą 
być wykorzystane do 
dodania funkcji alarmu 
samochodowego.
Mogą one na przykład 
sterować centralnym 
zamkiem samochodu 
lub uruchamianiem 
blokady, optyczną 
sygnalizacją zablokowania 
i odblokowania, zasilaniem 
dodatkowych czujek lub 
niezależnym sterowaniem 
ogrzewaniem.

MODUŁY 
ROZSZERZEŃ

 ○ Moduły rozszerzeń

 ○ Urządzenia autoryzujące

 ○ Syreny
AKCESORIA

Kod produktu MCB-03 MCO-04

Nazwa produktu moduł CAN BUS moduł wyjściowy autoalarmu

Wymiary 17 x 47 x 66 mm 17 x 47 x 66 mm

Napięcie zasilania 12 / 24 V (10 - 32 V) 12 / 24 V (10 - 32 V)

Nośność wyjść 200 mA 200 / 10 mA

Zużycie 8 mA 8 mA

Zakres temperatury pracy -40 °C do +85 °C -40 °C do +85 °C

Zgodne z ECE Regulation No 010:2012 ECE Regulation No 010:2012

Kod produktu CU-08RF

Nazwa produktu czytnik RFID

Wymiary 52 x 73 x 10,5 mm

Zakres zasilania 8 do 30 V

Maksymalny pobór prądu 8 mA / 12 V

Prąd nominalny w trybie 
oszczędzania energii 4 mA / 12 V

Częstotliwość RFID 125 kHz

Zakres temperatury pracy -20 °C do +80 °C

Warunki eksploatacji ČTÚ no. VO-R/10/04.2012-7

Kod produktu JA-192J

Nazwa produktu brelok zbliżeniowy RFID

Standard komunikacji Jablotron 125 kHz

Sposób przypisania Przez C-Link lub czytnik CU-08RF

Kod produktu JA-195J JA-194J-BK

Nazwa produktu brelok RFID brelok RFID (skórzany)

Standard komunikacji Jablotron 125 kHz Jablotron 125 kHz

Sposób przypisania Przez C-Link lub czytnik CU-08RF Przez C-Link lub czytnik CU-08RF

Więcej wariantów  
breloków  
znajdziesz na:  
www.jablotron.com/pl
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Służy do zasilania urządzeń 
bezprzewodowych lub do 
podtrzymania zasilania 
jednostek alarmowych 
i monitorujących.

BATERIA

 ○ BaterieZASILANIE

Stosowane do akustycznej 
sygnalizacji alarmu. 
Dodatkowe piezosyreny 
mogą być również 
stosowane we wnętrzu 
pojazdu.

SYRENY

Kod produktu SA-530 SA-530-24

Nazwa produktu Syrena magnetodynamiczna Syrena magnetodynamiczna

Wymiary 56 x 74 x 74 mm 56 x 74 x 74 mm

Moc akustyczna 117 dB 115 dB

Prąd nominalny 1,2 A 0,8 A

Napięcie nominalne 12 V 24 V

Kod produktu SA-105 BUZ-12-24V

Nazwa produktu Syrena piezoelektryczna Syrena piezoelektryczna

Wymiary 53 x 53 x 58 mm ø 30 mm x 10 mm

Moc akustyczna 108 dB 90 dB / 30 cm

Prąd nominalny 250 mA 15 mA / 12 V

Napięcie nominalne 12 V 3 - 28 V

Uwagi Może być stosowany we wnętrzu 
pojazdu

Sygnalizacja akustyczna
wewnętrzna - funkcja dzwonienia  
po uprawnienia kierowcy do
CA-2103 lub CU-08A.

Kod produktu BB-03

Nazwa produktu NiCd

Napięcie 8,4 V

Wydajność 0,17 Ah

Przeznaczone do 
produktów CA-2103 / CU-08A

Baterie do urządzeń  
znajdziesz na: 
www.jablotron.com/pl
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Oprogramowanie 
do konfigurowania, 
diagnozowania 
i rejestrowania alarmów 
samochodowych i 
jednostek monitorujących 
JABLOTRON. 

C-Link

 ○ C-Link

 ○ MyCOMPANYAPLIKACJA

 o Natychmiastowa kontrola funkcji wejść i czujek
 o Zmiany wszystkich parametrów opcjonalnych
 o Ustawienia dla wejść i odczyt magistrali CAN 
 o Zarządzanie użytkownikami i kierowcami, w tym eksport / import
 o Ustawianie komunikatów tekstowych, którymi komunikuje się system
 o Przeglądanie historii zdarzeń i opcje filtrowania (do 1.000)
 o Aktualizacja oprogramowania urządzenia i pliku CAN
 o Zapisywanie danych o instalacji

kabel USB zdalnie przez internet

Podłączenie autoalarmu lub jednostki monitorującej

Funkcje

Skuteczne narzędzie, które 
daje dostęp online do 
zarządzania wszystkimi 
instalacjami i klientami. 
Dzięki aplikacji MyCompany 
masz przegląd wszystkich 
swoich instalacji, a wszystkie 
instrukcje i podręczniki są 
pod ręką. 

MyCOMPANY

 o Zarządzanie instalacją - podgląd aktualnego stanu i zmiana ustawień
 o Powiadomienia serwisowe

Funkcje

MySTORAGE

MyKNOWLEDGE

INSTRUKCJE MONTAŻU
Materiały informacyjne i marketingowe 
w różnych językach w jednym miejscu

FILMY SZKOLENIOWE
Informacje o aktualnych i 
nowych produktach

Pobierz aplikację za darmo
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