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Nabídka č. 200621
Praha 4 14.9.2021
Vážený pane,
pro ochranu Vašeho majetku doporučujeme použití systému JABLOTRON 100 firmy JABLOTRON ALARMS a.s.
Jedná se o český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití,
čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vašim potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový
design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že
volba tohoto systému Vás plně uspokojí.
Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také
splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.
Stručný popis nabídky
Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:
l

pohybu osob

Při poplachu systém:
l

rozhouká sirény - ty ve většině případů pachatele vypudí

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:
l

signalizovat změnu stavu systému pípnutím při zajištění i odjištění

Instalace:
l
l
l

systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
po montáži po sobě samozřejmě řádně uklidíme
kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

Zaškolení:
l
l
l

po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného
systému

Záruka:
l
l

na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 2 roky
dále získáte 3 až 5 let rozšířené servisní podpory výrobce (výměna nebo oprava prvku). 5 let platí v případě čerpání
Služeb Ochrana u společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.
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Servis:
l
l

naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní
prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a
případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou
dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace::
l
l

l

l

Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron Alarms a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli
koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu
na pojistném).
Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby
došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:
Kód

Název
Ústředna s LAN a rádiovým modulem - dodáváno s
JA-107KR
JA-192Y/JA-194Y (nezahrnuty v ceně)
JA-194Y
Modul LTE komunikátoru
Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID
JA-110E
čtečkou
JA-152J MS
Obousměrný dálkový ovladač – dvoutlačítkový
JA-1X1A-C-WH
Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, červený blikač
JA-111A-BASE-RB Sběrnicová siréna venkovní
JA-158P
Bezdrátový venkovní detektor pohybu
JA-180P
Bezdrátový PIR detektor pohybu
BAT-3V0-CR123A Lithiová baterie
BAT-3V6-AA-LS Lithiová baterie
Montáž, instalace, nastavení, zaškolení obsluhy, nastavení
PCO
Doprava a přesun hmot
Celkem bez DPH
DPH 21.00 %
Cena celkem s DPH

Cena

Množství

Celkem

8 793,00

1

8 793,00 Kč

4 682,00

1

4 682,00 Kč

2 090,00

1

2 090,00 Kč

890,00
688,00
1 474,00
6 235,00
1 341,00
55,00
121,00

1
890,00 Kč
1
688,00 Kč
1
1 474,00 Kč
7 43 645,00 Kč
1
1 341,00 Kč
14
770,00 Kč
1
121,00 Kč

26 996,00

1 26 996,00 Kč

500,00

1

500,00 Kč
91 990,00 Kč
19 317,90 Kč
111 307,90
Kč

Závěr:
Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro
zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou.
V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme
kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s. .
S pozdravem
Daniel Horák
Reference:
l

l

Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů
bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném
produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz
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PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ

JA-107K je rozšířenou verzí zabezpečovacího systém JABLOTRON 100+. Je
určena pro velké obytné prostory, kanceláře a firmy. Prodej vždy s GSM
komunikátorem JA-192Y/JA-194Y.

Modul LTE komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací
ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+.

JA-110E je sběrnicová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID
pro ovládání zabezpečovacího sytému.

Umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém, různá elektrická zařízení či
vyvolat tísňový poplach. Potvrzení provedení akce zpětnou optickou a
akustickou odezvou. To vše i na více systémech JABLOTRON 100+ (například
doma a v kanceláři).
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Náhrada za JA-111A – POZOR!!! – nutné doobjednat i plast se základní deskou
JA-111A-BASE

Slouží pro venkovní indikaci poplachu a současně jako předsunutý detektor
sabotáže. Náhrada za JA-111A – Nutné doobjednat i vrchní plast
JA-1X1A-C-WH

Bezdrátový PIR detektor JA-158P je určen k detekci narušení venkovního
prostoru člověkem. Jedná se o venkovní detektor firmy Optex, doplněný
vysílačem, kompatibilním se systémem JABLOTRON 100+.

Detektor pohybu JA-180P detekuje pohyb osob uvnitř budovy. Reakce na
zjištěný pohyb je buď okamžitá nebo zpožděná. Vestavěný tamper kontakt
chrání systém před neoprávněným zásahem.
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Lithiová baterie

Lithiová baterie
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