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Wa nym elementem ka dego nowoczesnego 
domu jest instalacja niskopr dowa umo liwia-
j ca zabezpieczenie oraz automatyzacj  budyn-
ku. W tym artykule zaprezentowane zostan  wy-
brane mo liwo ci systemu JABLOTRON 100. 

Wszystkie urz dzenia cz  si  z jednostk  ste-
ruj c  szyn  magistralow  lub bezprzewodowo. 
Taka elastyczno  transmisji sygna ów powodu-
je, e w niemal dowolny sposób mo na konfi-
gurowa  ca o  systemu sterowania i ochrony. 
G ówna centrala mo e obs ugiwa  do 120 urz -
dze  adresowalnych i dowoln  ilo  urz dze
steruj cych automatyk  z wydzieleniem 32 sek-
cji automatyzacji. 

Podstawowym za o eniem przy projektowa-
niu tego rozwi zania by a atwa i prosta obs u-
ga. Zastosowano tutaj ide wiate  drogowych. 
Wci ni cie przycisku zielonego oznacza wy -
czenie, czerwonego za czenie, a kolor poma-
ra czowy to stan po redni. W zale no ci od 
sytuacji mo e to by  poprzedzone autoryza-
cj  poprzez kod lub przy o enie pastylki doty-
kowej. Dzi ki bezprzewodowym sterownikom 
montowanym na sta e, obs uga jest mo liwa 
nawet w miejscach, gdzie nie przewidziano 
instalacji kablowej. Ka dy u ytkownik, któ-
ry umie za czy  i wy czy wiat o, b dzie 
umia  obs ugiwa  nawet najbardziej z o one
sterowanie automatyk  w jego domu. 

Najcz ciej wykorzystywane rozwi zania 
dla automatyzacji budynku obejmuj : stero-
wanie o wietleniem, sterowanie roletami, ste-
rowanie ogrzewaniem, sterowanie nawadnia-
niem, sterowanie bramami wjazdowymi lub 
gara owymi, itp. W zale no ci od wymogu da-
nej instalacji lub ycze  u ytkownika mo na 

czy  ró ne rozwi zania. Dla przyk adu opi-
sz  trzy z nich. 

Pierwsze dotyczy o wietlenia zewn trzne-
go oraz powi zanego z nim sterowania bram
wjazdow . Dla wygody u ytkownika wewn trz 
auta montuje si  urz dzenie, które otwiera bra-
m  wjazdow  poprzez dwukrotne mrugni -
cie wiat ami. W przypadku, kiedy brama jest 
otwierana po zmroku automatycznie zapalane 
s  wybrane wiat a zewn trzne na budynku 
lub jego okolicy. Dla wygody brama taka oraz 
zapalanie wiate  mo e by  wykonywane lo-
kalnie ze sterowników ciennych lub zdalnie 
poprzez aplikacj  na telefony. 

Drugi dotyczy sterowania ogrzewaniem i kon-
troli temperatury. W wybranych pomieszcze-
niach montuje si  bezprzewodowe termostaty 
lub czujniki temperatury. W ten sposób mo na
uzyska  informacj  o zmieniaj cej si  tempera-
turze lub sterowa  ni  w wybranych przez siebie 
zakresach. Podnoszenie lub obni anie tempera-
tury mo e odbywa  si  lokalnie poprzez termo-
staty cienne lub zdalnie, za pomoc  aplikacji 
i serwisu www.myjablotron.pl. Wsz dzie tam, 
gdzie potrzebna jest kontrola w a ciwej tempe-
ratury (serwerownie) u ytkownik b dzie infor-
mowany o ka dej jej zmianie do poziomu usta-
lonego, jako krytyczny.

Trzeci dotyczy pomiaru zu ycia energii 
elektrycznej wg pojedynczej lub podwójnej 
taryfy. Ka dy u ytkownik mo e dzi ki temu 
zaoszcz dzi  sporo pieni dzy. Na wykresie 
wg zadanego czasu prezentowane jest zu y-
cie energetyczne poszczególnych urz dze
domowych. 

W sk ad ca o ci wchodzi przygotowany spe-
cjalnie dla u ytkownika serwis www.myja-
blotron.pl oraz aplikacja Myjablotron dost pna 
dla telefonów z systemem IOS, Android oraz 
Windows. Dzi ki jej zastosowaniu z dowolne-
go miejsca w wiecie mo na w cza  i wy -
cza  ka de z urz dze  domowych oraz stref 
alarmowych. Mie  wgl d w histori  zdarze ,
ustawia  powiadomienia na telefony i emaile, 
ogl da  zdj cia i wiele innych nowoczesnych 
mo liwo ci. To pe ne zarz dzenie swoim do-
mem z poziomu telefonu lub internetu.
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