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není pouze zabezpečení, ale příjemně překvapí řadou užitečných funkcí. 

Prioritou zabezpečení vozidla je co nejdříve informovat uživatele o pokusu o vloupání. 
GSM/GPS autoalarm Athos dokáže rozlišit, co přesně se stalo (např. došlo k otevření dveří, 
rozbití skla nebo pokus o odtah). Uživatel je neprodleně informován zavoláním a SMS 
zprávou s přesným určením typu a místa poplachu.

Kromě zabezpečení autoalarm varuje 
pomocí SMS před úplným vybitím 
akumulátoru, upozorní na manipu-
laci s vozem při odtahu policií nebo 
připomene, že jste vozidlo zapomněli 
zamknout. Ke sledování aktuální po-
lohy, historie ovládání vozu a dalších 
informací slouží internetová samoob-
sluha a aplikace pro chytré telefony 
MyJABLOTRON. Poplachová hlášení 
mohou odcházet kromě uživatele také 
na Bezpečnostní centrum Jablotron, 
které zajistí profesionální zásah.
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  střeží vaše vozidlo

  při poplachu aktivuje sirénu, odešle 
SMS, zavolá až na 4 čísla 

  komunikuje s Bezpečnostním 
centrem Jablotron

  informuje na mobil o stavu 
vozidla, jeho poloze nebo vybitém 
akumulátoru

  lze ovládat dálkovými ovladači 
nebo přes mobil

  lze rozšířit o bezdrátové detektory 
pro střežení interiéru nebo okolí 
vozidla

  lze použít ve vozech s 12 V i 24 V 
palubním napětím

  má vlastní záložní zdroj

GSM/GPS autoalarm Athos

Dveřní kontakty

y

x

Náklonový snímač

Jednotka

Detekce pohybu osob

Detekce 
rozbití skla

GSM/GPS 
autoalarm Athos



GSM AUTOALARM CA-1802 ATHOS

Kombinuje zabezpečení vozidla, imobilizér 
a přenáší poplachové informace na mobilní 
telefon.

GSM/GPS AUTOALARM CA-1803BT ATHOS 

Má vlastnosti jako CA-1802, je však navíc vybaven 
modulem GPS pro přesné sledování pohybu vozidla 
prostřednictvím satelitního systému.

DIGITÁLNÍ 
NÁKLONOVÝ 
SNÍMAČ CA-550

Spolehlivě ochrání 
vozidlo před neoprávně-
nou manipulací, včetně 
pokusu o krádež kol.

MODUL CR-11A

Reléový modul pro 
ovládání spotřebičů jako 
je lednice nebo nezávislé 
topení.

BEZDRÁTOVÝ PIR 
DETEKTOR POHYBU 
OSOB JA-83P

Pohybový detektor 
vhodný například 
k použití a garážích.

BEZDRÁTOVÝ
PIR DETEKTOR 
POHYBU JA-85P

Je miniaturní stropní PIR 
detektor vhodný k ochra-
ně interiéru auta, náklad-
ního prostoru, obytného 
přívěsu, karavanu apod.

CAN BUS 
MODUL MCB-02

Čte a předává autoalar-
mu informace z digitální 
sběrnice vozu - rychlejší 
a šetrnější instalace.

BEZDRÁTOVÝ MAG-
NETICKÝ DETEKTOR 
OTEVŘENÍ JA-83M

Je určen k detekci 
otevření dveří, schránek 
na vozidle, oken garáže 
apod.

MIKRO VLNNÝ 
JEDNOZÓNOVÝ 
SNÍMAČ GT-432

Je určen ke střežení 
vnitřního prostoru vozu. 
Vytváří detekční zónu (ve 
tvaru kopule) uprostřed 
vozu a je tedy vhodný 
i pro kabriolety.

BEZDRÁ TOVÝ 
DETEKTOR ROZBITÍ 
SKLA JA-85B 

Je miniaturní detektor 
s duální akustickou de-
tekcí rozbití okna.

ROZŠIŘU JÍCÍ MODUL 
MCB-02

Může nahradit jeden 
i více modulů CR-11A. 

BEZDRÁTOVÝ DETEK-
TOR KOUŘE 
A TEPLOT JA-85ST

Slouží k detekci požáru. 
Je vhodný pro instalaci 
v garáži, karavanech 
nebo mobilních domech.

DALŠÍ DETEKTORY

Kromě uvedených detek-
torů Athos komunikuje 
i s dalšími typy bezdrá-
tových detektorů řady 
JA-80. 

Příslušenství

Přídavné 
detektory
– rozšiřují 
rozsah střežení 
na vozidle

Přídavné 
moduly 
– rozšiřují 
možnosti využití 
autoalarmu

Domovní 
detektory 
– střeží okolí 
vozidla

Základní
autoalarmy
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Detekce 
rozbití skla

Komponenty a příslušenství



Služba  
Auto v bezpečí
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Se službou Auto v bezpečí získáváte jedinečnou kontrolu nad vaším vozem. V případě 
poplachové události vás informuje operátor Tísňové linky JABLOTRON a ihned vysílá 
zásahovou skupinu ke kontrole vozidla. 

Připojte váš autoalarm do Bezpečnostního centra 
a vyzkoušejte si službu Auto v bezpečí na 3 měsíce 
zdarma!

  Nepřetržité střežení vozu Bezpečnostním centrem 
JABLOTRON

  Okamžité informování kontaktní osoby při poplachu

  Bezplatné odvolání výjezdu, pokud byl vyvolán nedopatřením

  Trvalé monitorování funkčnosti autoalarmu

  Profesionální zásah za cenu 600 Kč s DPH při poplachu nebo 
na vyžádání

  Rozšíření záruky na 5 let bezplatných oprav autoalarmu 
v servisním středisku JABLOTRON

  Komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu 
v ceně služby

Se službou Auto v bezpečí za 270 Kč s DPH za měsíc 
získáte

s nepřetržitým dohledem nad vaším vozem

  disponujeme největším pultem 
centrální ochrany v ČR

 střežíme 30 000 objektů

  odbavíme 65 000 hovorů  
za měsíc

  vyřizujeme 45 000 poplachů  
měsíčně

  vysíláme 4 500 výjezdů  
každý měsíc

  zaznamenáváme přibližně 50 
narušených objektů měsíčně

  zadržíme průměrně 5 pachatelů 
trestných činů měsíčně

  dojedeme na střežený objekt 
průměrně do 10 min. po celé ČR

  90 % hovorů na Bezpečnostním 
centru přijmeme do 10 sekund

  pracujeme se špičkovými  
technologiemi

BEZPEČNOSTNÍ 
CENTRUM JABLOTRON
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Díky SIM kartě pro auto- 
služby JABLOTRONU 
umožňuje autoalarm Athos 
využívat naplno služby 
webové samoobsluhy 
a mobilní aplikace 
MyJABLOTRON, které vám 
přehledně poskytnou ak-
tuální informace o vašem 
vozidle.

  ovládání autoalarmu na dálku

  přehled o aktuálním stavu a poloze

  sledování historie událostí

  zasílání sms a e-mail notifi kací zdarma

  sdílení informací s dalšími osobami

Webová samoobsluha a mobilní 
aplikace MyJABLOTRON umožňuje:

s dostupností odkudkoliv
Služba Auto v bezpečí

Webová 
a mobilní aplikace 
MyJABLOTRON
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Klasický 
autoalarm Nestor
Autoalarm Nestor střeží vstupy do vozidla, jako jsou 
dveře, kufr a kapota. Je vybaven otřesovým snímačem. 
Kromě akustického upozornění má i imobilizační okruh, 
který brání zneužití vozidla. Tento autoalarm lze kombi-
novat s domovním zabezpečovacím systémem JA-80. 

  střeží vaše vozidlo

  má integrovaný otřesový detektor 
a detekci poklesu palubního napětí

   lze rozšířit o bezdrátové detektory 
pro střežení interiéru nebo okolí vozidla

  umožňuje ovládání vlastními nebo 
originálními dálkovými ovladači

   programuje se bezdrátově

   je šetrný při instalaci 

   lze použít ve vozech s 12 V
i 24 V palubním napětím

SADA NESTOR CA-340

Je určená pro instalaci do vozidel 
s palubním napětím 12 i 24 V bez 
originálního D.O. dodávaná
s 2 ovladači RC-82.

SADA NESTOR CA-340 CAN

Sada autoalarmu a převodníku 
MCB, která je určená k instalaci do 
novějších vozidel s digitální sběrnicí 
a originálním dálkovým ovládáním 
(dodává se bez RC-82).

Doplňky K autoalarmu Nestor lze doplnit všechny přídavné detektory,
přídavné moduly a domovní detektory jako u autoalarmu Athos, kromě 
detektorů kouře a výbušných plynů.

Základní
autoalarmy

a detekci poklesu palubního napětí

pro střežení interiéru nebo okolí vozidlapro střežení interiéru nebo okolí vozidla
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Monitoring 
provozu vozidel
Efektivní sledování vašich 
fi remních vozidel s velmi 
snadnou instalací. 
Ideální řešení pro fi rmy 
i malé živnostníky.

Logistická jednotka CU-07
– má robustní a přitom jednoduchou 
konstrukci. Vše potřebné je v jednom 
obalu. Jednotku lze použít pro příle-
žitostný monitoring pomocí autozá-
suvky nebo na trvalou instalaci se 
skrytým umístěním. 

  zahájení a ukončení jízdy 
automaticky

  upozornění prozvoněním na 
zahájení jízdy nebo manipulaci 
s vozidlem

  mobilem lze přepnout typ jízdy 
nebo řidiče

Logistická jednotka CU-08 
– je určena pro náročnější instalace 
jako jsou kamiony, stavební stroje, 
buňky a podobně. Umožňuje identifi -
kaci řidičů pomocí RFID čipů.

  zahájení a ukončení jízdy klíčkem 
zapalování

  dva vstupy pro sledování stavu 
(např. sype, míchá) + tísňový vstup

  výstup pro ovládání spotřebičů

  přepínač typu jízdy 
služební / soukromá

  zaslání SMS při opuštění 
vymezeného sektoru

  upozornění na zahájení jízdy 
prozvoněním 

  upozornění na dosažení max. doby 
jízdy

GSM/GPS autoalarm CA-1803BT
– umožňuje kromě již dříve popsané-
ho zabezpečení vozidla i plnohodnot-
ný monitoring jeho provozu.

  zahájení a ukončení jízdy klíčkem 
zapalování

  výstup pro ovládání spotřebičů

  přepínač typu jízdy služební/
soukromá

Jednotky



8 / MoniToRinG / Služby

Služba
Auto na mapě 

Prostřednictvím webové 
samoobsluhy přináší 
MyJABLOTRON přehled 
o provozu fi remních vozi-
del. Je využitelná jak pro 
živnostníky, tak i pro velké 
fi rmy. Nabízí okamžitý pře-
hled o pozici vozidel, jejich 
stavu a rychlosti. 

Můžete tak svým zákazníkům předá-
vat přesné informace o času dojezdu 
vašich pracovníků, kontrolovat časo-
vé harmonogramy a hlídat spotřebu. 
Plně dokáže nahradit ruční vypisová-
ní knihy jízd pro vaše fi remní vozidlo.

Webová 
a mobilní aplikace 
MyJABLOTRON
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Se službou Auto na mapě za 180 Kč s DPH za měsíc získáte

Služba Auto na mapě 

  on-line monitoring v mapovém 
podkladu s historií provozu

  tvorba Knihy jízd pro měsíční 
vyúčtování

  sledování najetých kilometrů, 
stavu tachometru a spotřeby

  správa více vozidel a řidičů

  e-maily s informací o událostech 
zdarma, 50 SMS za měsíc v ceně

  aktualizace polohy s místopisem 
každou minutu

  ovládání systému z webové 
samoobsluhy

  sledování historie událostí 
ve webové samoobsluze

  rozšíření záruky na 5 let 
bezplatných oprav alarmu 
(logistické jednotky) v servisním 
středisku Jablotronu

  komunikační poplatky 
bezpečnostní SIM použité v alarmu 
(logistické jednotce) v ceně služby

  online monitoring a Knihu jízd pro 
zahraničí (roaming), který lze za 
příplatek aktivovat na zákaznické 
lince
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Bezpečné
parkování
Bezpečné a pohodlné parkování díky senzorům 
s akustickou signalizací, s displejovým ukaza-
telem nebo monitorem s obrazem z kamery.

Akustické parkovací senzory

Kamerové parkovací senzory

AKUSTICKÝ PARKOVA-
CÍ SENZOR PS-001

PARKOVACÍ SNÍMAČ 
S KAMEROU PS-006

AKUSTICKÝ PARKO-
VACÍ SENZOR S LCD 
DISPLEJEM PS-084

AKUSTICKÝ PARKO-
VACÍ SENZOR S LED 
DISPLEJEM PS-062B

Senzor se aktivuje automaticky po 
zařazení zpátečky a upozorňuje 
proměnlivým akustickým signálem 
na přítomnost překážky. Vybavenější 
řady mají navíc decentní displej, který 
vás informuje číselným údajem a ba-
revným diagramem o přesné poloze 
překážky za vozidlem.

Pro dokonalý přehled o situaci za 
vozidlem nabízíme kamerové systé-
my, které řidiči zprostředkují obraz 
situace za vozidlem.

Naše systémy ocení nejenom řidiči 
dodávkových vozidel, ale i větších 
rodinných automobilů nebo napří-
klad karavanů. Kamerové systémy 
kombinují klasický parkovací snímač 

s kamerou v jednom zařízení. Akus-
tický signál vás tak včas varuje před 
blížící se překážkou a obraz z kamery 
předá reálný pohled na situaci.

Akustické parkovací senzory
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Ovládání 
a doplňky
Použitím našeho dálkového ovládání lze vozidlo zamykat a odemykat na dálku včetně 
otevření pátých dveří či kufru. Pokud není váš vůz vybaven ani centrálním zamykáním, 
lze jej dodatečně doplnit instalací servomotorů do jednotlivých dveří.

Příslušenství pro 
pohodlnou obsluhu 
vašeho vozu.

Centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním

Další příslušenství

Motory 
centrálního zamykání

CL-305

AS-1

RC-85

RC-11

CM-5.1/2.1

SA-530/ SA-530-24

AC-82

RC-82

CL-306

SA-103

UC-82

RC-86

CM-5.1-6/2.1-6 CL-24

Ovládání od vozidla lze kombinovat i s další-
mi ovladači a přijímači v nabídce a pohodlně 
tak ovládat přímo z vozu například garážová 
vrata nebo příjezdovou bránu.

Klasické a vícekanálové ovladače
– vícekanálový ovladač lze kombinovat pro 
ovládání automobilu a současně vjezdové 
brány nebo garážových vrat.

Ovladače k trvalé zástavbě – mohou 
například po aktivaci zablikáním dálkových 
světel otevřít vjezdovou bránu nebo vrata.

Přídavné sirény
– mohou být použity v interiéru vozu k akus-
tickému vypuzení narušitele. V nabídce jsou 
i sirény pro signalizaci zařazené zpátečky 
a sirény pro vozidla s 24V palubní sítí.

Dálková ovládání 



Informace pro techniky 

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
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Upozornění:
Výrobky uvedené v tomto katalogu jsou určeny k odborné instalaci 
nejlépe certifi kovaným partnerem.

Certifi kační školení:
Pro techniky pořádá JABLOTRON certifi kační školení. Během několika hodin 
vás srozumitelně seznámíme s vyráběným sortimentem. Jednotlivé výrobky si 
budete moci „osahat“, uvidíte, jak fungují a jak se v praxi aplikují. Seznámíme 
vás s jejich přednostmi, ale také vás upozorníme, kam se nehodí a s jakými 
problémy se můžete v praxi setkat. Po úspěšném složení závěrečného testu 
získáte certifi kát JABLOTRONu. Ten vám umožní nakupovat za zvýhodně-
né obchodní ceny a získáte přístup na bezplatnou partnerskou linku, která 
poskytuje nonstop technické poradenství (24/7). Certifi kát vás též opravňuje 
prodloužit zákazníkovi záruku.

Na školení se můžete přihlásit na webové stránce www.jablotron.cz 
v sekci Kurzy akademie. Případně můžete kontaktovat naše 
školicí centrum telefonicky na čísle 483 559 951 nebo e-mailem: 
skoleni@jablotron.cz

Záruka:
Na výrobky je poskytována základní záruka 24 měsíců. Při potvrzení instalace 
certifi kovaným montérem se bezplatný servis zákazníkovi prodlužuje na 5 let 
(nevztahuje se na baterie a zálohovací akumulátory). Certifi kovaný montér zís-
kává s platným certifi kátem neomezený bezplatný servis na veškeré výrobky 
JABLOTRONu po celou dobu platnosti jeho certifi kátu (díky tomu lze získat 
doživotní bezplatný servis). 

C-CAR1014CZ

Zákaznická linka

800 800 522


