GSM/GPS
autoalarm Athos

ALARM

CA-2103 nová generace osvědčených GSM/GPS autoalarmů
a Informace při narušení nebo odtažení vozu
a Okamžitá kontrola polohy a stavu vozidla
a SMS při odemčeném autě nebo vybití akumulátoru
a Upozornění na vyjetí/vjetí z vytyčené zóny
a Vytváření knihy jízd
a Střežení Bezpečnostním centrem JABLOTRON (3 měsíce zdarma)
a Správa a ovládání z mobilní i webové aplikace MyJABLOTRON

Příslušenství

BEZDRÁTOVÝ
PIR DETEKTOR
POHYBU JA-185P

BEZDRÁTOVÝ
DETEKTOR ROZBITÍ
SKLA JA-185B

DIGITÁLNÍ
NÁKLONOVÝ
SNÍMAČ CA-550

Miniaturní stropní PIR detektor
vhodný k ochraně interiéru auta,
nákladního prostoru, obytného
přívěsu, karavanu apod.

Miniaturní detektor
s duální akustickou
detekcí rozbití okna.

Spolehlivě ochrání vozidlo
před neoprávněnou manipulací, včetně pokusu
o krádež kol.

BEZDRÁTOVÝ PIR
DETEKTOR POHYBU
OSOB JA-183P

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ DETEKTOR
OTEVŘENÍ JA-183M

DALŠÍ DETEKTORY

Detektor vhodný například
k použití v garáži.

Detekuje otevření dveří,
schránek na vozidle, oken
garáže apod.

Zabezpečení
a
a
a
a
a
a

Otevření dveří, kufru, kapoty
Manipulace se zapalováním
Pokus o odtah nebo odcizení kol
Manipulace s autobaterií
SMS a volání při narušení
Detekce rušení GSM

Kromě uvedených detektorů
Athos komunikuje i s dalšími
typy bezdrátových detektorů řady JA-180.

MIKROVLNNÝ
SNÍMAČ GT-432
Snímač určený ke střežení
vnitřního prostoru vozu.
Vytváří detekční zónu
uprostřed vozu a je tedy
vhodný i pro kabriolety.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL
MCB-02
Modul pro ovládání spotřebičů jako je lednice
nebo nezávislé topení.

Instalace
a Integrovaný záložní zdroj
a Nízká spotřeba systému
a Snadná instalace přímým připojením
na CAN bus (podpora téměř 250 vozů)
a Vzdálený upgrade FW
a Instalace na 12 i 24 V napětí

Bezdrátové prvky
a
a
a
a
a

Pro interiér i nákladový prostor
Pro garáže a střešní boxy
Částečné střežení – nestřeží se interiér, garáž
Pro garáž lze nastavit zpožděnou reakci
Až 24 detektorů a 8 ovladačů řady JA-18x

Doplňkové funkce
a
a
a
a
a
a
a

Mobilní a webová aplikace MyJABLOTRON
Vedení Knihy jízd až s 99 řidiči
Geofence – informace o vjetí/vyjetí ze zóny
Start info – informace o zahájení jízdy
Imobilizace vozidla
Vzdálené ovládání spotřebičů – topení
Hlasové menu pro ovládání

Vyrábí a dodává:
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 559 811, prodej@jablotron.cz, www.jablotron.cz

Zákaznická linka

800 800 522

