
GIẢI PHÁP AN NINH CAO CẤP 

JABLOTRON CHÂU ÂU

LÁ CHẮN THÉP CHO 

BIỆT THỰ HOÀNG GIA
Báo động chống trộm cướp, đột nhập, cháy nổ, sử dụng linh hoạt với phần 

mềm Việt hóa hoàn toàn.



Trang bị hệ thống an ninh chuẩn mực Châu Âu không chỉ bảo vệ tài sản và căn hộ của bạn mà

trên hết là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của CHÍNH BẢN THÂN và GIA ĐÌNH.



Chưa có hệ thống an ninh Trang bị Hệ thống an ninh

• Thường xuyên lo lắng, bất an.

• Dễ dàng bị đột nhập, trộm cướp

• Nguy cơ cháy nổ, ngập nước hiện hữu

• Ảnh hưởng đến tinh thần,sức khỏe và tính mạng.

• Nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

• Thường xuyên quên tắt điện, tắt bếp

• Rủi ro an ninh cao. 

• Khi bị trộm cướp hay cháy nổ, phải chịu thiệt hại lớn về

tài sản, dù có tìm lại được hay bắt được cũng mất nhiều

công sức và vẫn có thiệt hại không nhỏ.

• Tâm lý hoang mang ảnh hưởng không nhỏ đến giả đình.

• Tính mạng là quan trọng nhất.

• An tâm khi ra khỏi nhà và khi ngủ

• Bảo vệ bạn trong mọi trường hợp

• Cảnh báo sự cố ngay lập tức

• Không cần phải kiểm tra suốt ngày.

• Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thiệt hại.

• Đảm bảo riêng tư cá nhân.

• Sản phẩm EU, đẳng cấp và bền bỉ.

Tích hợp nhiều tiện ích, tiện nghi khác.

• Chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ mà đã bảo vệ tài sản, 

tính mạng gia đình.

• Bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.

Vì sao bạn cần lắp đặt hệ thống an ninh chuyên nghiệp ?



HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG CAO CẤP

JABLOTRON | MADE IN EU



Giải pháp an ninh Jablotron

Hệ thống báo động chống trộm là một giải pháp an ninh thực

thụ bao gồm trung tâm điều khiển, các loại cảm biến và các

thiết bị ngoại vi, được lắp đặt cho trong và ngoài biệt thự giúp

BẢO VỆ, PHÁT HIỆN, CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ NGAY các sự

cố như đột nhập, trộm cướp, cháy nổ hoặc các trường hợp

khẩn cấp, mọi lúc mọi nơi.

Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của bạn,

người thân, cơ sở kinh doanh và các khu vực quan trọng.Sản

phẩm được sản xuất bởi Hãng Jablotron, Cộng hòa Czech, EU

với chế độ bảo hành 05 năm toàn cầu.



Nguyên lý hoạt động

B1: Bạn khởi động hệ thống sau khi ra khỏi

nhà hoặc đi ngủ. Ngoài ra hệ thống cũng có

thể tự động bật theo lịch trình.

B2: Ngay lập tức các cảm biến sẽ canh gác

ngôi nhà của bạn.

B3: Trường hợp có kẻ gian đột nhập, bẻ

khóa, đập kính hay leo tường hoặc cháy nổ.

Các cảm biến sẽ phát hiện, ngay lập tức còi

báo động và đèn hiệu sẽ reo to lên .

Hệ thống sẽ gọi điện cho bạn, người thân

hàng xóm hoặc công an, bảo vệ đến xử lý và

ứng cứu. Đồng thời, Camera sẽ tự động cắt

đoạn clip 60 giây gửi ngay đến bạn để làm

bằng chứng.



Sử dụng đơn giản, giải pháp cho mọi thành viên

Điều khiển trực quan 2 nút nhấn Cài đặt từ xaSử dụng trên các thiết bị thông minh



APPLE WATCH IPAD



7 lý do bạn nên sử dụng Jablotron!

Sản phẩm sản xuất tại Cộng hòa Czech (EU) thực thụ, Tuổi thọ trên 10 năm. Bảo hành lên đến 5 năm. Đi

kèm dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp huấn luyện bởi chuyên gia Châu Âu. Xứng tầm công trình của bạn.

Đáng tin cậy, được kiểm tra 100% trước khi xuất xưởng, ứng dụng từ 2 công nghệ trên cùng một thiết bị,

giúp giảm tối đa báo động giả.

Đáp ứng mọi nhu cầu an ninh của người dùng, chống đột nhập, báo khẩn cấp, báo cháy, khí độc, khí

gas, bảo vệ tài sản, kiểm soát ra vào, camera giám sát, điện thông minh và hơn thế nữa

Dễ dàng sử dụng, điều khiển trực quan, phù hợp mọi đối tượng khách hàng. Phần mềm được Việt hóa,

giao diện thân thiện có gọi điện bằng tiếng Việt. Quản lý nhiều hệ thống trên cùng ứng dụng.

Hoạt động trong mọi trường hợp: mất điện, cắt dây, mất internet. Lưu trữ Jablotron CLOUD, không cần ổ

cứng, cảnh báo khi có kẻ gian đập phá thiết bị.

Nguyên lý kết nối không dây, có dây tích hợp, sử dụng công nghệ TCP/IP.Dễ dàng kết nối, mở rộng phù

hợp cho cả công trình đang xây hay cải tạo. Hệ thống không dây tốt nhất thị trường.

Xử lý sự cố kỹ thuật từ xa, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo riêng tư.

Bảo mật dữ liệu tiêu chuẩn EU-GDPR, Đạt Security Grade II Class II.
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Thông số kỹ thuật nổi bật

o Lên đến 230 thiết bị TCP/IP

o Lên đến 600 người dùng

o Lên đến 50 user SMS report, 15 User voice report

o Lên đến 15 quyền truy cập

o Kết nối không dây (Bus) và Có dây (UHF Mã hóa) 

o Giao tiếp: GSM/LAN/2G/3G/4G LTE

o Pin thiết bị không dây: 2- 4 năm

o Dự phòng trung tâm lên đến 72 giờ.

o Maintenance : Chế độ tự bảo trì, tự phục hồi

o Day/night mode: Chế độ ngày/đêm/từng phần

o Automatic setting: Chế độ tự khởi động

o Security grade 2 according to EN 50131-1, EN 62368-1+A11



GIẢI PHÁP AN NINH TOÀN DIỆN 

JABLOTRON CHO BIỆT THỰ



Giải pháp an ninh trọn vẹn cho biệt thự cao cấp

▪ Hệ thống hàng rào cản quang

▪ Hệ thống báo động chống trộm

▪ Cảnh báo cháy, khói, ngập, khí độc

▪ Cảnh báo khẩn cấp

▪ Camera giám sát tích hợp

▪ Kiểm soát ra vào tích hợp

▪ Định vị và bảo vệ ô tô tích hợp

▪ Các tính năng điện thông minh

▪ Và một số giải pháp khác



Chống đập phá

Tác động

Bảo vệ toàn diện

bên trong
Bảo vệ lớp cửa,

Lối ra vào

Bảo vệ môi

trường sống

Bảo vệ khuôn

viên và bên ngoài

Gồm 5 lớpgiải pháp chặt chẽ



CỔNG,HÀNG RÀO VÀ KHUÔN VIÊN BÊN NGOÀI



Điều khiển cổng tự động

Camera quan sát ngoài trời

Kiểm soát cửa ra vào

Thiết bị định vi và báo động cho ô tô,

đồng thời tự động mở cửa khi ô tô về

gần đến nhà hoặc nhá đèn pha

Đèn hiệu cảnh báo khi có báo động

Lớp cổng & nhà xe sân và khuôn viên ngoài trời

Cảm biến

chuyển động

hồng ngoại

Cảnh báo sớm giúp bạn luôn có tâm

lý chuẩn bị và đồng thời cảnh gác

cho kẻ gian chạy ra xa.



Cảnh báo sớm sự cố
Kín cổng, cao tường chưa bao giờ là giải

pháp chống trộm hiệu quả, có thể kẻ gian sẽ

mất một ít công sức để leo trèo vào nhà

nhưng sau đó chúng được che chắn bởi

chính tường rào này của gia đình bạn.

Việc xây dựng hàng rào và cổng quá cao,

quá bí bách dẫn đến mất đi độ sang trọng

của ngôi nhà. Thay vào đó, hãy sử dụng

những giải pháp an ninh thực thụ.

Sử dụng các barrier rào cản quang để tránh

tình trạng đột nhập qua hàng rào của kẻ

trộm.

Lắp đặt các cảm biến hồng ngoại ngoài trời

giúp cảnh báo ngay khi có bất kỳ ai đó đi

vào sân vườn hay tiếp cận gần nhà.



Khóa cửa chắc chắn chưa bao giờ là giải pháp

Đối với cửa ra vào chính, bạn sử dụng các loại

khóa điện tử hay cả các loại khóa chống cắt đi

chăng nữa cũng hoàn toàn bất lực với các thiết bị

cắt khóa, kiềm cộng lực hoặc đục khoét cửa nhà

bạn. Bạn sẽ xử lý như thế nào khi không ở nhà?

Đừng lo, Jablotron trang bị các cảm biến từ cửa,

được lắp đặt khéo léo trên cửa, khi có kẻ gian mở

cửa, cạy phá, ngay lập tức còi báo động sẽ reo to.

Cảm biến còn giúp báo trạng thái cửa và nhắc

nhở bạn khi ra ngoài quên đóng chặt.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Hệ thống kiểm

soát ra vào của chúng tôi.



Kiểm soát ra vào không cần chìa khóa
Sử dụng Reader RFID và thẻ từ sẵn có của hệ

thống báo động mà tạo thành giải pháp kiểm

soát ra vào Jablotron cho căn hộ.

Bạn trang bị tại các lối ra vào chính reader và

khóa điện cùng bộ điều khiển (phù hợp cho cả

cửa cuốn, cửa garage và cổng).

▪ Nhận diện: thẻ RFID mã hóa, password, ứng

dụng điện thoại.

▪ Không cần lo lắng mất thẻ, quên pass hay

mất chìa khóa.

▪ Cảm biến đóng mở cửa, báo tình trạng.

▪ Cảnh báo khi có người đóng/mở cửa.

▪ Tự động thông báo bằng video khi con bạn đi

học về hoặc người giúp việc đã đến.

▪ Đóng mở cửa từ xa cho người thân, người

giao hàng



Bảo vệ cửa ra vào, cửa sổ
78% kẻ gian đột nhập thông qua cửa sổ. Vì vậy việc trang bị

thiết bị cảm biến cho cửa sổ và cửa ra vào tầng trệt lẫn khu

vực tầng 1 (Nơi kẻ gian dễ leo trèo và xâm nhập) là quan trọng.

Cảm biến từ cửa, cửa sổ

▪ Báo động khi cửa mở

▪ Báo trạng thái hiện tại

▪ Sử dụng pin lên đến 2 năm.

▪ Cảnh báo khi kẻ gian đập phá thiết bị

Cảm biến vỡ kính

▪ Phạm vi hoạt động: 5 – 9m trong nhà

▪ Cảm biến âm thanh vỡ kính và chênh lệch áp suất

▪ Hạn chế báo động giả

Các cảm biến luôn được theo dõi bởi bộ trung tâm và bạn luôn

biết được tình trạng thiết bị, pin sóng và trạng thái.

Cảm biến không dây và có dây tiện lợi.



Camera đa năng, tự động ghi hình và gửi clip
Hoạt động như chuông cửa màn hình

▪ Quan sát 24/24

▪ Xem lại lên đến 7 ngày

▪ Ứng dụng MyJABLOTRON

▪ Tự động gửi clip khi có sự cố

▪ Lưu trữ trực tuyến trên Jablotron CLOUD

▪ Tích hợp như một chuông cửa màn hình

▪ Báo cáo bằng hình ảnh theo yêu cầu.
Jablotron camera JI-111C tự động gửi clip cảnh báo khi có báo động

Bạn cũng có thể tích hợp nút chuông cửa Jablotron khi nhấn nút, camera sẽ tự động

gửi đoạn clip 60 giây đến bạn đồng thời hệ thống sẽ gọi báo bạn đang có khách thăm.

Camera cũng sẽ tự động gửi clip khi con bạn đã về nhà hoặc gửi clip tưới vườn tự động

khi bạn đi vắng nhiều ngày.



Mở cổng garage tự động bằng nhá đèn xe, 
không cần chìa khóa, remote hay điện thoại

Trang bị thiết bị định vị và báo động không chỉ

cho ngôi nhà mà còn cho xe của bạn.

Khi bạn về gần đến nhà, chỉ cần nhá đèn xe tính

hiệu sẽ tự động gửi lệnh mở cổng.

Bạn không cần xuống xe, không cần remote hay

mở điện thoại. Không cần sợ bị tấn công lúc trời

tối, nắng nóng khi ban ngày và đặc biệt là ướt

nhem hay nhờ thêm người thân mở cửa. Tất cả

tự động, đơn giản và an toàn.

Đồng thời, camera tại cửa sẽ gửi đoạn clip đến

cho chủ nhà hoặc người thân của bạn.



KHU VỰC BÊN TRONG



Cảm biến chuyển

động ngoài trời

Camera quán sát

trong nhà cho

phòng khách

Hồng ngoại cầu

thang, phòng ngừa

kẻ gian lẻn vào

Báo động, chống

trộm và định vị

cho xe ô tô.

Cảm biến từ cửa

sổ và vỡ kính

Hồng ngoại, báo cháy

cho phòng khách

Cảm biến từ cửa chống đột

nhập

Cảm biến từ cửa sổ trong phòng tắm

Cảm biến cho két sắt an toàn

Nút nhấn khẩn cấp khi có sự cố

Chuông báo

động ngoài trời

Nút nhấn khẩn cấp trong

phòng tắm khi té ngã

Cảm biến cháy, khói

trong phòng làm việc

Kiểm soát ra vào

Cảm biến cháy, khói, báo

ngập và rò rỉ khí gas

Nút nhấn khẩn cấp phòng ngủ con gái

Cảm biến chuyển động

Barrier phòng té ngã hồ bơi

Cảm biến từ cửa sổ và vỡ kính

Kiểm soát ra vào



Cảm biến chuyển động hồng ngoại cao cấp, với 14

chùm tia hồng ngoại dày đặc, góc quét 90°-360°, bán

kính lên đến 12m. Công nghệ hồng ngoại cùng khả

năng tầm nhiệt và thuật toán thông minh giúp phát

hiện kẻ gian đột nhập, hạn chế báo động giả do thú

cưng, rèm cửa, cây cảnh trong nhà nhờ vào 3 công

nghệ cảm biến xác nhận.

Có thể tích hợp camera IP đồng bộ, ngoài chức năng

record bình thường, camera sẽ tự động gửi đến chủ

nhà đoạn clip sự kiện dài 60s quay lại sự cố.

Phòng khách và khu vực sinh hoạt chung



Chắc chắn rằng, hiện nay chúng ta không để

quá nhiều tiền măt hay vàng bạc quý giá ở

nhà, tuy nhiên một số sản phẩm, vật phẩm

quý giá như tranh ảnh, bình cổ hoặc két sắt

cũng sẽ là “mồi thơm” cho kẻ gian.

Sử dụng các cảm biến chuyển động hồng

ngoại, cảm biến chấn động phát hiện cạy phá,

dịch chuyển sẽ giúp bạn bảo vệ được tài sản

quý giá.

Đồng thời, tích hợp các cảm biến nhiệt độ để

kiểm soát nhiệt độ hầm rượu hay cảm biến vỡ

kính cảnh báo khi có kẻ gian đập tủ tích cũng

là biện pháp hữu hiệu.

Bảo vệ tài sản quý giá trong nhà bạn



Làm việc tại nhà, tập trung và an tâm

Trong phòng làm việc, Jablotron có thể bố trí

các cảm biến chuyển động, tự động bật sáng

đèn khi có người vào. Cảm biến nhiệt độ cũng

tự động bật máy lạnh khi thời tiết nóng.

Khi muốn tập trung, người dùng có thể chọn chế

độ “Làm việc” trên smartphone hoặc bàn phím

hay ra lệnh bằng giọng nói.

Ngay lập tức hệ thống báo động vòng ngoài như

cổng, rào, sân cửa sẽ được bật. Các thiết bị

điện không được dùng sẽ tự tắt và bạn chỉ cần

tập trung làm việc.

Trường hợp có ai đó đến nhà bấm chuông cửa,

camera sẽ tự động gửi clip cho bạn.



o Trang bị bàn phím điều khiển riêng cho gia chủ, khi có báo

động bàn phím cũng sẽ cảnh báo song song.

o Chế độ “chúc ngủ ngon” được tích hợp sẵn trên bàn phím

giúp đóng cửa, tắt đèn, bật báo động chỉ cần một nút

nhấn.

o Cảm biến từ và khóa cửa độc lập sẽ được cài đặt riêng,

từ đó đảm bảo riêng tư và tài sản quý.

o Két sắt cũng được bảo vệ bởi cảm biến xung chấn, khi có

sự cố, chúng sẽ cảnh báo bằng chuông và gọi cho người

hỗ trợ.

o Một điều không thể thiếu là nút nhấn khẩn cấp được đặt

tại đầu giường hoặc trong nhà tắm, khi có bất kỳ sự cố

hay trộm lẻn vào nhà, Gia chủ kích hoạt nút khẩn cấp.

Cửa phòng khóa chặt, đèn bật sáng và chuông báo động

reo to, đồng thời gọi ngay cho công an để xử lý kịp thời.

Bảo đảm an ninh tối đa cho phòng ngủ

Nút nhấn khẩn cấp



Đừng để mất bò mới lo làm chuồng, đảm bảo an toàn gia đình bạn trong mọi trường hợp

CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP



Phòng ngừa cháy nổ, ngập lụt nhà bếp

Cảm biến cháy và khói
Cảm biến ngập nước

Cảnh báo rò rỉ khí gas

Cảm biến khí độc CO

Jablotron còn bảo vệ bạn khỏi các sự cố như cháy nổ, ngập

nước, rò rỉ khí gas, khí độc và chập điện.

Các cảm biến này được bố trí gần nguồn cháy hoặc ở các khu

vực có nguy cơ. Hoạt động vừa độc lập 24/24 vừa tích hợp trong

hệ thống với đầy đủ các biện pháp cảnh báo. Tích hợp khóa gas,

khóa nước hay ngắt điện tự động cũng là một ứng dụng hay.



Cảnh báo té ngã, chấn thương cho người cao tuổi

Người lớn tuổi thường xuyên ở nhà một

mình, vì vậy, họ cũng đối mặt với một số rủi

ro về sức khỏe. Bạn sẽ yên tâm hơn nếu

trong phòng WC hay phòng ngủ, phòng

khách trang bị các nút khẩn cấp, khi cần sự

giúp đỡ hoặc té ngã, Ông bà có thể nhấn nút

này ngay lập tức, Jablotron sẽ gọi điện cho

người thân hoặc gửi clip về sự cố cho bạn.

Ngoài ra ông bà có thể sử dụng vòng đeo tay

có nút nhấn khẩn cấp tương tự như các thiết

bị gọi y tá chuyên nghiệp.



Báo động trong các trường hợp khẩn cấp

Báo động khẩn cấp

▪ Lắp đặt dễ dàng

▪ Bề ngoài như công tắc bình thường

▪ Kích hoạt khi có sự cố khẩn cấp

Báo động ngầm khi có uy hiếp

▪ Chuông báo động không reo to

▪ Không kích động,làm hoảng sợ kẻ gian

▪ Tín hiệu khẩn được gửi ngay cho bảo vệ/công an

Mã an ninh khi bị tấn công



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



BIỆT THỰ ANH TRIẾT – MŨI NÉ

Quy mô: 400m2, JABLOTRON

BIỆT THỰ CHỊ HÂN – KIÊN GIANG

Quy mô: 600m2 JABLOTRON alarm

CĂN HỘ MR. NICOLAS – QUẬN 9

Jablotron alarm

BIỆT THỰ CHÚ ÚT – CẦN THƠ

Jablotron Alarm

PENTHOUSE The Vista, Quận 2

Quy mô: 320m2, 3 tầng, Jablotron alarm
BIỆT THỰ ANH THÀNH – LONG HẢI

Jablotron alarm

BIỆT THỰ CÔ LIÊN – QUẬN 2

Jablotron Alarm

BIỆT THỰ CHÚ HƯNG – QUẬN 7

Jablotron alarm

MỘT SỐ DỰ ÁN DÂN DỤNG TIÊU BIỂU



BIỆT THỰ CÔ XUÂN – BÌNH DƯƠNG

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

BIỆT THỰ ANH PHÚC – NHA TRANG

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

Nhà ở CHỊ TRÚC – BIÊN HÒA

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

BIỆT THỰ MS. HUYỀN – QUẬN 2

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

NHÀ PHỐ CHÚ DŨNG - HCM

Hệ thống an ninh và nhà thông minh
Căn hộ CHÚ TƯ – BẾN TRE

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

BIỆT THỰ NGÔ QUANG HUY

Quy mô: 2 tầng, 600m2 Jablotron 

alarm, 

BIỆT THỰ CHỊ NGỌC

Hệ thống an ninh và nhà thông minh

MỘT SỐ DỰ ÁN DÂN DỤNG TIÊU BIỂU



LOTTE MART Nam Sài Gòn

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: TTTM 3 tầng, sàn 34.000m²

LOTTE MART Phú Thọ

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: sàn 26.000m²

LOTTE MART Gò Vấp

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: sàn 27.410m2

LOTTE MART Vũng Tàu

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 23.501m2

LOTTE MART Cần Thơ

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 15.700m2

LOTTE MART Bình Dương

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 2 tầng, sàn 17.400 m²

LOTTE MART Đà Nẵng

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 24.000m2

LOTTE MART Đống Đa HN

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: Sàn 20.000m2

JABLOTRON ALARM TRIỂN KHAI TRÊN CÁC CHUỖI SIÊU THỊ TOÀN QUỐC



AGRIBANK HCMC |BR-VT |HA NOI

An ninh báo động Jablotron 100+ 

JABLOTRON ALARM BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT CÁC NGÂN HÀNG CQNN



PRUDENTIAL ĐÀ NẴNG

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 50-100 người

HÀ ĐÔ SÂN BAY

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 13 tầng cao, sàn 17.000 m2

TÒA NHÀ PHỤ NỮ QUẬN 2

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 2.000m²

HEAD OFFICE INNOCHEMS

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 4 tầng, hơn 50 nhân sự

VĂN PHÒNG AGRIBANK

Hệ thống an ninh Jablotron
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HÀ TIÊN

Hệ thống an ninh Jablotron

CÔNG TY KEDU

Hệ thống an ninh Jablotron

JABLOTRON ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÁC TẬP ĐOÀN, CÔNG TY

UNIDEPOT WAREHOUSE

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 3,375m2



DB SCHENKER 1

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 1.500m2

DB SCHENKER 2

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 3.000m2

NEW APPAREL FAR EASTERN (Adidas)

- BÌNH PHƯỚC Hệ thống an ninh

Jablotron Quy mô: 35.000 m2

NEW APPAREL FAR EASTERN 

(Adidas) – VSIP BÌNH DƯƠNG

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô 55.000 m2

AUSTAL VŨNG TÀU

Hệ thống an ninh Jablotron

NHÀ MÁY KEO 502

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: trên 35 năm thành lập

KUGIL VINA

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 1350 m2

ASFLOW VINA

Hệ thống an ninh Jablotron

JABLOTRON THẮT CHẶT AN NINH CHO CÁC NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP



CÁC GÓI GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

RIÊNG CHO BIỆT THỰ



Biệt thự, căn hộ cao cấp | Chỉ từ 40 triệu đồng

2 Lớp an ninh cơ bản và thiết bị phòng ngừa sự cố cần thiết

• Bảo vệ và cảnh báo động nhập cho cửa ra vào, cửa sổ.

• Chống đập phá vỡ kính cho khu vực phòng khách, nhà bếp..

• Cảm biến cháy – khói tại nhà bếp, phòng khách.

• Cảm biến chuyển động tại phòng khách, cầu thang, lối đi chung

• Camera quan sát tại phòng khách tự động gửi clip.

• Nút nhấn khẩn cấp tại các phòng ngủ.

• Cảm biến từ bảo vệ cửa sổ phòng ngủ, tầng 1.

• Bàn phím điều khiển.

• Chuông báo động trong nhà không dây.

• Trung tâm JA-103KR công nghệ 4G.

• Phụ kiện, dây dẫn và một số thiết bị khác.



Biệt thự sân vườn,đơn lập | Chỉ từ 60 triệu đồng

3 lớp an ninh cao cấp bảo vệ 24/24:

Lớp bảo vệ vòng ngoài bao gồm hàng rào,cổng ra vào.

Lớp bảo vệ an ninh khuôn viên sân,hồ bơi, hành lang.

Lớp báo động chống trộm trong nhà:

Bảo vệ cửa ra vào, cửa sổ, chống cạy phá đập kính

Cảm biến chuyển động phòng khách,nhà bếp, lối đi chung

Cảm biến cháy, khói, rò rỉ khí gas.

Trung tâm điều khiển, bàn phím và một số thiết bị khác.

Tùy chọn:

• Giải pháp nhà thông minh

• Chuông cửa màn hình

• Cổng tự động điều khiển từ xa

• Giải pháp giám sát nâng cao



Dinh thự, lâu đài, trang viên | Chỉ từ 99 triệu đồng

5 lớp an ninh hoàn hảo:
▪ Lớp bảo vệ hàng rào, cổng cửa tự động.

▪ Lớp bảo vệ chống đột nhập sân vườn, bao gồm

camera ngoài trời.

▪ Lớp bảo vệ cửa, cửa sổ ban công chống bẻ

khóa, cạy cửa, đập kính.

▪ Lớp an ninh bên trong cho phòng khách, nhà

bếp, phòng ăn, sinh hoạt chung, cầu thang lối đi.

▪ Lớp an toàn 24/24 như báo cháy, báo ngập, rò ri

khí gas, khí độc, báo động khẩn cấp.

▪ Hệ thống kiểm soát cửa ra vào thông minh

▪ Hệ thống camera quan sát tích hợp

Tùy chọn:

• Giải pháp nhà thông minh

• Chuông cửa màn hình

• Cổng tự động điều khiển từ xa

• Giải pháp báo động định vị và quản lý ô tô, siêu xe.

• Giải pháp giám sát nâng cao

• Hệ thống cảm biến xung nhịp cho khu vực lớn, chuẩn quân đội.



Từ 1990

Chúng tôi là Jablotron, Tập đoàn công nghệ thuần

túy đến từ Cộng hòa Czech, Châu Âu với 22 công

ty thành viên và 1000 chuyên gia hàng đầu. Trải

qua 30 năm phát triển, sản phẩm Jablotron đang

hiện diện trên 85 Quốc gia với hơn 35000 đối tác

toàn cầu và 1,3 triệu dự án mỗi năm.

Về chúng tôi

Tại Việt Nam và Đông Nam Á, Eurostellar là Đại

diện độc quyền, chịu trách nhiệm phát triển thị

trường, quảng bá sản phẩm, cung cấp sản phẩm

và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ huấn luyện Đối tác,

Nhà Phân Phối và Đại lý, đảm bảo chất lượng

sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tìm hiểu thêm tại: www.eurostellar.com/jablotron

Cộng hòa Czech

http://www.eurostellar.com/jablotron


THANK YOU
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

EUROSTELLAR | Đại diện độc quyền Hãng Jablotron tại Đông Nam Á.

Showroom: 755 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TPHCM, Việt Nam.

Hotline: 0902 401 48 | info@eurostellar.com | www.eurostellar.com  


