A Secured,
Smart Car
กันขโมย | การติดตาม | การจอดรถ

ระบบกันขโมยและระบบอัตโนมัติ

สัง่ การระบบเตือนภัยรถยนตทางไกล

มั่นใจไดวาจอดรถไวที่ไหน รถของทานก็จะอยุุที่นั่น . ขอบคุณแอพพลิเคชั่น MyJABLOTRON,
คุณสมารถติดตามตําแหนงรถ เลขไมล การใชเชื่อเพลิง ไดอยางสะดวก . คุณยังมั่นใจและพอใจ
ในระบบเสริมอื่น ๆ อาทิ ระบบรีโมทคอนโทรล หรือ ระบบเซ็นเซอรการจอด.

หากไมแนใจวาทานล็อครถหรือไม? ตรวจเช็คดวยแอพ MyJABLOTRON ถาคุณลืมจริง ๆ ก็ล็อคไดงาย ๆ
ทางไกลดวยแอพในมือถือ คุณยังสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ไดดว ย.

ดาวนโหลดแอพฟรี

กันขโมย

ระบบจอดรถ

ระบบติดตาม

รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสําหรับ
เตือนภัยรถยนต

สีข่ ัน้ ตอนปกปองรถ

ระบบเตือนภัยคุณภาพ

ขั้นแรกคือระบบเตือนภัยคุณภาพสูง
เราพัฒนาและผลิตระบบนี้มานานกวา
25 ป

สัญญานเตือนทันทีที่มีการบุกรุก

ติดตั้งโดยมืออาชีพ

ปกปองตลอด 24 ชั่วโมง

จัดการทันทีที่เตือน

ขอบคุณการติดตั้งอยางมืออาชีพดวย
ทีมงานที่ไดรับรอง
ทุกระบบจะทํางานอยางที่ควรจะเปน

ดวยการเชื่อมตอสัญญาน
กับศูนยรับสัญญาน
รถของคุณจะไดรับการ
ปกปองตลอด 24 ชั่วโมง

ถาเกิดอะไรขึ้น
คุณจะไดรับการติดตอจาก
โอเปอเรเตอร
ซึ่งจะสงหนวยตอบสนองทันที

350

24

ประเภทยานพาหนะ

การตอพวง

ระบบเตือนภัยรถ JABLOTRON
สามารถติดตั้งในรถจากทุกคายรถยนต

เปนการตอพวงสัญญานไรสายที่พรอม
ปกปองยานพาหนะและโรงรถของคุณ

ขอความเตือนการเขาและออกจากโซนติด
ตามยานพาหนะ

.

3
ปี

มากไปกวาการรับประกัน 2 ป
คุณจะไดรับการใหบริการซอมแซมแ
ละดูแลอยางตอเนื่องอีก 3 ป.

ดูเหตุการณยอนหลัง

ขอมูลสถานะตําแหนงและ
สถานะปจจุบัน

การทํางานของระบบเตือื นภัยรถ
ระบบเตือนภัยประกอบดวย ระบบกันขโมย เช็คระดับเสียงรบกวน ปองกันการสตารทรถไมใชกุญแจหรือรีโมท
และขอความเตือนสัญญานทํางานผานมือถือ . ขณะเดียวกันยังแยกไดวาเกิดอะไรขึ้น และคุณก็จะไดรับ ขอมูล
ระบุชนดและสถานที่ของการเตือนภัย ขอความเตือนภัยสามารถถูกสงไปยัง ศูนยรับสัญญานเตือนเพื่อ การตอบ
สนองอยางมืออาชีพ

ฟงกชัน่ อืน่ ๆ
ตรวจจับกระจกแตก

ตรวจับการเปดกลองบนหลังคา

ขอความเตือนรถไมไดล็อค
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
แสดงระดับเสียงรบกวน

ติดตามสถานะแบตเตอรี่
ตรวจจับการกระแทก

เปดโรงรถดวยไฟแฟลช

ควบคุมอุณหภูมผิ านแอพ

ปองกันการขโมยลอ
ปองกันการตอสายตรงสตารท

ตรวจจับการเปดประตูและ
ฝากระโปรงรถ

หลับไดอยางสงบและสบายบนทองถนน
ควบคุมคาใชจายรถนอนใหประหยัดเปนจํานวนเงินเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับราคารถ เปนการลงทุนที่คุมคา นอก
เหนือจากรถนอนที่เพียบพรอมดวยระบบปองกัน คุณสามารถใชระบบปองกันบางสวนตอนกลางคืนดวย - เครื่อง
ตรวจจับภายนอกรถ และคุณยังสามารถปกปองกันสาดรถ กลองเก็บของภายนอก หรือ สิ่งอื่น ๆ รอบ ๆ ทั้งนี้ระบบ
เตือนภัยรถยังสามารถใชรว มกับระบบตรวจจับอื่น ๆ อาทิ เครื่องตรวจจับควัน ซึ่งมีผลนอยมากตออุปกรณตกแตงภายใน

ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว

ตรวจจับ
กระจกแตก

ตรวจจับ
แมเหล็ก - ขนาดเล็ก

เครื่องจะคอยปกปองภายในรถ
ผานการวิเคราะหขอมูลคอมพิวเตอร
ทําใหการปองกันการบุกรุกนาเชื่อถือ

ขอบคุณการเปลี่ยนแรงดันอาก
าศและเสียงกระจกแตก
เครื่องตรวจจับไรสายจึงตรจจับ
การแตกของกระจกได

ตรวจจับการเปดประตู หนาตาง
หรือ กลองภายนอก

สวิทชคุมการสั่นรถ
คุณจะไดรับเตือนความพยายามใด
ๆ ที่จะขโมยลอ หรือทําอะไร
ที่ไดรับอนุญาตกับรถของคุณ
รวมทั้งการลากรถ

ไซเรน
สัญญานเตือนภัยจะทํางานทันทีเมื่อ
มีความหยายามขโมยรถ
ทําใหโจรไมอยากขโมย มากกวานั้น
มันยังสงสัญญานอาคูสติกเพื่อเช็ควา
ระบบเตือนภัยทํางานหรือไมไดดวย

สวิทชประตูและฝา
กระโปรง

ถาของจากโรงงานใชไมได
คุณสามารถใชของเราได

ตัวปองกันการตอ
ตรงสตารทรถ
อุปกรณจะปองกันเครื่องยนตจาก
การสตารทเมื่อใชกุญแจปลอม
เปนการปองกันรถและกันขโมย

เซ็นเซอรการกระแทก
กรณีอุบัติเหตุ
คุณจะไดรับขอมความเตือนทันที
บนมือถือ
ระบบเตือนภัยจะแจงขอความ
ชวยหลือฉุกเฉินทันที

เดินทางไกลอยางปลอดภัย
คาใชจายในการปกปองรถบรรทุกนอยมากเมื่อเทียบกับราคารถ ดังนั้น คุณจึงทํางานของคุณไดอยางสบาย ๆ
ระบบปองกันบางสวนจะชวยใหคนขับไดนอนหลับอยางปลอดภัยในยามคํ่าคืน คุณมั่นใจไดวาตูคารโก้ และ
กลองสัมภาระภายนอกจะอยูใ นการควบคุม คุณมั่นใจไดวาจะพอใจความสามารถติดตาม ตําแหนงปจจุบัน
ของรถ การขับขี่ และรายละเอียดอื่น ๆ
ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว

เครื่องจะคอยปกปองภายในรถ
ผานการวิเคราะหขอมูลคอมพิวเตอร
ทําใหการปองกันการบุกรุกนาเชื่อถือ

สวิทชคุมการสั่นรถ

คุณจะไดรับเตือนความพยายาม
ใด ๆ ที่จะขโมยลอ หรือทําอะไร
ที่ไดรับอนุญาตกับรถของคุณ
รวมทั้งการลากรถ

ไซเรน

สัญญานเตือนภัยจะทํางานทันทีเมื่อมี
ความหยายามขโมยรถ
ทําใหโจรไมอยากขโมย มากกวานั้น
มันยังสงสัญญานอาคูสติกเพื่อเช็ควา
ระบบเตือนภัยทํางานหรือไมไดดวย

ตรวจจับ
กระจกแตก

ขอบคุณการเปลี่ยนแรงดันอากาศและ
เสียงกระจกแตก
เครื่องตรวจจับไรสายจึงตรจจับการแ
ตกของกระจกได

สวิทชประตูและฝา
กระโปรง

ถาของจากโรงงานใชไมได
คุณสามารถใชของเราได

ตัวปองกันการตอ
ตรงสตารทรถ

อุปกรณจะปองกันเครื่องยนตจา
ก การสตารทเมื่อใชกุญแจปลอม
เปนการปองกันรถและกันขโมย

ตรวจจับ
แมเหล็ก

ตรวจจับการเปดประตู หนาตาง
หรือ กลองภายนอก

เซ็นเซอรการกระแทก
กรณีอุบัติเหตุ
คุณจะไดรับขอมความเตือนทัน
ทีบนมือถือ
ระบบเตือนภัยจะแจงขอความ
ชวยหลือฉุกเฉินทันท

การใชงานประเภทอืน่ ๆ
จากการใชพลังงานนอย คุณจึงสามารถใชเตือนภัยรถยนตมาใชปองกันอาคารในกรณีที่ไมมีไฟฟา
อุปกรณตรวจจับไรสายงายตอการติดตั้ง ไมทําใหตอ งปรับเปลี่ยนในอาคาร

• ขอมูลทางเทคนิค

บานทีไ่ มมีไฟฟาใช้

ไซดงานกอสราง

ปกปอบานทีไ่ มมไี ฟฟาใชทําไดไมมปี ญหา
ไฟฟาใชจากแบตเตอรีร่ ถ หรือ โซลาเซล
ทําใหงายในการปองกันพืน้ ทีภ่ ายนอก

เตือนภัยรถยนตเหมาะสําหรับปองกันและติดตามหอง
ทํางานในไซดงานกอสราง
คุณจะไดรับแจงเตือนทันทีที่หองทํางานถูกตัดไฟ

เครือ่ งจักรกอสราง
คุณสามารถใชเอุปกรณเตือนภัยรถยนตเพื่อสอดสองเครื่องจักรกอ
สราง คุณสามารถควบคุมตําแหนงและเวลาทํางาน ขณะเดียวกัน
มันยังปองกันการใชงานผิดประเภทได.

เรือยนต
สามารถใชอุปกรณตรวจจับไรสายกับเรือไดโดยงาย
แทบไมกระทบกับตกแตงภายในเลย
ุ รูตําแหนงเรือ
ขอบคุณระบบติดตาม จะทําใหคณ

สายเขา

ไดถึง 5

จํานวนอุปกรณตรวจจับไรสาย

ไดถึง 12 ภายใน และ

จํานวนคอนโทรลเลอร

ไดถึง 8

รายงานเหตุการณ

ไดถึง 6 หมายเลขโทรศัพท

จํานวนคนขับ

ไดถึง 99

ไอดี คนขับ

RFID, SMS, by ringing

การสวิทช การใชในงาน หรือ สวนตัว

SMS, by switch

ระบบไฟ

12 / 24 V DC

12 ภายนอก

ชุดติดตามพิน้ ฐาน
ชุดอุปกรณติดตั้งไดงาย ๆ เพียงตอเขาที่จุดบุหรี่ในรถ เหมาะ
สําหรับการติดตามเปนครั้งคราว อุปกรณสามารถสงขอความ
แสดงจุดเริ่มตน หรือ การเขา การออกจากโซนที่ติดตามอยู
มากกวานั้น คุณยังสามารถติดตามตําแหนงยานพาหนะไดทุก
ๆ 20 วินาที
CU-07A basic logistic unit

ชุดติดตามหลัก
อุปกรณถูกดีไซนใหมีการติดตั้งที่มากขึ้น เพื่อติดตามขบวนรถ
หรือเครื่องจักรกอสราง เพิ่มเติมจากชุดพื้นฐานอุปกรณ
สามารถสงขอมูลตั้งแตเริ่มสตารทเครืื่อง สามารถเลือกไ ด
ระหวางการเดินธุรกิจหรือสวนตัว ใชชิพเปน ID คนขับ
และคุณก็สามารถติดตามดูแลการใชงานเครื่องจักรในการกอ
สรางได
CU-08 logistic unit

ติดตามยานพาหนะของคุณบนทองถนน
ติดตามรถบริษัทและรถสวนตัวไดอยางดี อุปกรณติดตามแสดงคนขับ, สลับระหวางการเดิน
ทางธุรกิจและสวนตัว และสงสัญญานฉุกเฉินถาเกิดปญหา แอพ MyJABLOTRON แสดงภาพ
รวมเสนทางการเดินทาง ตําแหนงปจจุบัน การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง

รวมระบบเตือนภัยรถและระบบ
ติดตามรถ
เปนทางเลือกที่ดีสาํ หรับการรวมเอาระบบเตือนภัยรถยนตกับ
ระบบการติดตาม ทางเลือกนี้ Jablotron เสนอระบบ เตือน
ภัยรถซึ่งประกอบถวย GPS โมดูล ทําใหติดตาม ไดอยาง
ละเอียดทุกการเดินทาง

ตําแหนง
ปจจุบัน

ควบคุม
คาใชจาย

ประวัติ
การเดินทาง

บันทึกคนขับและยาน
พาหนะ

GSM/GPS CA-2103 car alarm

เกีย่ วกับ JABLOTRON

อุปกรณเสริมอืน่ ๆ

เราสรรสรางสินคาอัจฉริยะ ทีใ่ ชไดงาย ๆ
เราเปนบริษัทที่ใชเทคโนโลยี่ของสาธารณรัฐเช็คทั้งหมด พัฒนาและผลิตเองมาตั้งแตป 1990 รวมกับอีก 24 บริษัท

รวมเปน JABLOTRON GROUP. เราเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยเพื่อปกปองสินทรัพย สุขภาพ และ
ความปลอดภัยของลูกคา เราตระหนักเสมอที่จะทําใหผูใชมีความสะดวกสบายในการใชสินคาของเรา

เซ็นเซอรชวยจอดรถ

รีโมทคอนโทรล

เซ็นเซอรทํางานขณะรถถอยหลัง สัญญานเสียงดังขึ้นเมื่อเจอ
สิ่งกีดขวาง มากกวานั้นเซ็นเซอรจอดรถพรอมจอแอลอีดีจะ
แสดงตัวเลขและไดอาแกรมสีแสดงระยะหางของสิ่งกีดขวาง

รีโมทชวยใหคุณล็อคหรือเปดรถไดในระยะไกล
คุณสามารถรวมมันกับคอนโทรลเลอร และ ตัวรับ
เพื่อใชเปดประตูทางเขา หรือ ประตูโรงรถ
และยังใชเริ่มการทํางานระบบเตือนภัยไดดวย

35
ประเทศ
ทั่วโลก

ซื้อสินคาจากอุตสาหกรรมรถยนต

150

คนหาทีมติดตั้ง

Iถาคุณมีคําถาม หรือ กําลังหาทึมงานติดตัง้ ของเรา

แสนหาพันคัน

ติดตอเราได เรายินดีทจี่ ะใหคําแนะนําและชวยคุณเสมอ

รถทีไ่ ดรับการปกปอง

670
พนักงาน

เราเริม่ จากคน 4 คน
และวันนีเ้ รามีมากกวา 600 คนใน

JABLOTRON GROUP.

ติดตอไดที่

www.jablotron.com
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www.jablotron.com

