
ผลงานระดับพรเีมี�ยมของ JABLOTRON

การใช้แผ่นโลหะในงานโครงการ
โรยัลวลิล่า ระบบป้องกัน ขโมย การบุก
รกุ ไฟไหม้และการระเบิด จัดการ 
ด้วยซอฟแวรที์� ใช้ง่าย



ตดิตั �งระบบรกัษาความปลอดภัยที� ไดร้บัมาตรฐานยุโรป ไม่เพียงแตป่กป้องทรพัย์สินและอาพารท์เม้นท์ของคณุ แตเ่หนือสิ�งอื�นใด ปกป้อง
ชีวติและสุขภาพของคณุและครอบครวัไดอ้ย่างแน่นอน



ถ้ายังไม่ไดต้ดิตั �งอุปกรณเ์ตอืนภัย ตดิตั �งอุปกรณเ์ตอืนภัยแล้ว
• บ่อยครั �งจะมีความกังวลและความรูสึ้กไม่ปลอดภัย 

• ง่ายตอ่การที�จะถูกบุกรกุและปล้น

• มีความเสี�ยงที�จะเกิดไฟไหม้, ระเบิด, นํ�าท่วม ได้

• มีผลตอ่จิตใจ , สุขภาพและชีวติ

• มีความเสี�ยงที�จะก่อให้เกิดความเสียตอ่ชีวติและทรพัย์สิน

• บ่อยครั �งที�จะลืมปิดไฟฟ้า ปิดเตาแก๊ส

• มีความเสี�ยงดา้นความปลอดภัยสูง.
•

• เมื�อถูกโจรกรรมหรอืถูกไฟไหม้ จะเกิดความสูญเสียอย่างมากในทรพัย์สิน แม้วา่

• จะคน้พบหรอืหยิบฉวยไว้ ได ้ซึ�งตอ้งใช้ความพยายามมากและก็ยังคงก่อให้เกิดความ
เสียหายมากอยู่ดี

• ครอบครวัจะไดรับัผลกระทบอย่างหนักจากความกังวล

• ชีวติเป็นสิ�งที�มีคา่ที�สุด

• รูสึ้กปลอดภัยและสบายใจเมื�อไม่อยูบ่้านหรอืเข้าอนอนแล้ว

• ปกป้องตวัคณุในทุก ๆ สถานการณ์

• เตอืนทันทีที�มีภัย

• ไม่จําเป็นตอ้งคอยเหลือบมองนาฬิกา.

• ประหยัดเงินและลดความเสียหาย.

• แน่ใจในความเป็นส่วนตวั.

• ผลิตภัณฑ์จากยุโรป มีระดบัและคงทน.

• สามารถประกอบรวมอยู่ ในอุปกรณ์เครื�องใช้อื�น ๆ ได้

• เป็นการใช้เงินจํานวนน้อยเพื�อปกป้องชีวติและทรพัย์สิน.

• แน่ใจในความปลอดภัยของชีวติและสุขภาพ.

ทําไมจึงจําเป็นตอ้งใช้มืออาชีพในการตดิตั �งระบบรกัษาความปลอดภัย



Jablotron 
ระบบเตือนภัยระดับพรเีมี�ยมผลิตในสหภาพยุโรป



โซลูชั�นระบบเตอืนภัย Jablotron

ระบบกันขโมยที�เป็นระบบเตอืนภัยอย่างแท้จรงิ ประกอบดว้ย คอนโทรลเซ็นเตอร,์ เซ็นเซอร ์
และอุปกรณ์รว่ม ตดิตั �งทั �งภายในและภายนอกของ วลิล่า เพื�อช่วย ป้องกัน ตรวจจับ เตอืนภัย 
และ จัดการทันทีกับเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �น อาทิ การบุกรกุ ขโมย ไฟไหม้ หรอื เหตฉุุกเฉิน ทุกที� 
ทุกเวลา

มั�นใจในความปลอดภัยของชีวติ, สุขภาพ และ ทรพัย์สินของคณุ , คนที�คณุรกั, 
ธุรกิจและพื �นที�ที�สําคญั สินคา้ผลิตโดย Jablotron สาธารณรฐัเชก สหภาพยุโรป 
พรอ้มดว้ยการรบัประกันทั�วโลก 5 ปีเต็ม



หลักการทํางาน

B1: คณุสตารท์ระบบเมื�อออกจากบ้านหรอืเข้านอน มากไปกวา่นั�น 
ระบบสามารถเปิดไดเ้องอัตโนมัตติามตารางเวลาที�กําหนดไว้

B2: เซ็นเซอรจ์ะปกป้องบ้านของคณุในทันที

B3: กรณีที�ขโมยบุกเข้ามา พังกุญแจ ทุบกระจก หรอื ปีนกําแพง 
หรอื เกิดเพลิงไหม้ เซ็นเซอรจ์ะตรวจจับได ้ ไซเรนและไฟกระพรบิ  
จะส่งเสียงดงัทันที

ระบบจะโทรหาคณุ เพื�อนบ้าน หรอื ตาํรวจ เพื�อจัดการความปลอดภัย  
เพื�อตอบสนองในเวลาเดยีวกัน กล้องจะตดัวดีี โอคลิป 60 วนิาทีและ   
ส่งตรงถึงคณุเพื�อเก็บเป็นหลักฐาน



ใช้งานง่าย โซลูชั�นสําหรบัทุกคนในครอบครวั

ปุ่มควบคมุอัจฉรยิะ 2 ปุ่ม ตดิตั �งรีโมทได้ใช้ กับอุปกรณ์ที�ชาญฉลาด



APPLE WATCH IPAD



7 เหตผุลที�ควรใช้ Jablotron!

สินคา้ผลิตในสาธารณรฐัเชก อายุการใช้งานมากกวา่ 10 ป ีรบัประกันถึง 5 ป ีมาพรอ้มกับบรกิารตดิตั�งที� ไดร้บัการฝ ึกอบรมจากผู้เชี�ยวชาญชาวยุโรป 
คุม้คา่กับโครงการ

เชื�อถือได ้100% ไดร้บัการทดสอบก่อนส่งมอบ ใช้สองเทคโนโลยี� ในหนึ�งอุปกรณ์ เพื�อให้เกิดการแจ้งเตอืนภัยผิดพลาดน้อยที�สุด

ตรงตามความตอ้งการของคณุ ป้ องกันการบุกรกุ เตอืนภัยฉุกเฉิน เตอืนไฟ ไหม้ แก๊สพิษ แก๊ส ปกป้ องทรพัย์สิน ควบคมุการเข้าออก กล้องสอดส่อง ใช้ ไฟฟ้
าไดอ้ย่างชาญฉลาด และ อีกมาก

ใช้งานง่าย ควบคมุอย่างมีสัญชาตญาน เหมาะสําหรบัลูกคา้ทุกท่าน การเชื�อมตอ่ไม่ยุ่งยาก จัดการหลาย ๆ ระบบบนแอพพลิเคชั�นเดยีวกัน

ทํางานไดทุ้กสถานการณ์ ไฟฟ้ าดบั สายถูกตดั อินเตอรเ์น็ตหาย ระบบคลาวดข์อง Jablotron ไม่ตอ้งใช้ฮารด์ดสิ เตอืนเมื�อผู้ โจมตทํีาลายอุกรณ์

หลักในการเชื�อมตอ่แบบไรส้าย การเชื�อมตอ่แบบสาย  ใช้เทคโนดลยี� TCP/IP เชื�อมตอ่ง่าย ขยายได ้เหมาะสําหรบังานก่อสรา้งหรอืโครงการปรบัปรงุ เป็ 
นระบบไรส้ายที�ดทีี�สุดในตลาด

แก�้ญหาแบบรโีมท ช่วยประหยดัเวลา กาํลงัและมั�นใจในความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภยัขอ้มลู มาตรฐาน EU-GDPR ได้รบัมาตรฐานความปลอดภยั Grade 
II Class II
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สเปคที� โดดเดน่

 Up to 230 TCP/IP devices
Up to 600 users
Up to 50 user SMS reports, 15 User voice reports
Up to 15 permissions
Wireless (Bus) and Wired (UHF Encrypted) connection
Communication: GSM/LAN/2G/3G/4G LTE
Wireless device battery: 2-4 years
Central backup up to 72 hours.
Maintenance: Self-maintenance, self-healing mode
Day/night mode: Day/night/partial mode
Automatic setting: Auto-start mode
Security grade 2 according to EN 50131-1, EN 62368-1+A11



Jablotron Comprehensive 
Security Solution for Villas



 Complete security solution for luxury villas 

▪ ระบบกรดีขวางดว้ยแสง

▪ สัญญานกนัขโมย

▪ สัญญานเตอืนเพลงิไหม ้นํ�าทว่ม แก๊สพิษ

▪ สัญญานเตอืนฉุกเฉิน

▪ กล้องสําหรบัสอดส่องประกอบอยู่ ในบอรด์

▪ รวมการควบคมุการเข้าออก

▪ รวมระบบปกป้องและแสดงตาํแหน่งรถ

▪ มรีะบบควบคมุไฟฟ้าอัตโนมัติ

▪ และทางเลอืกอื�น ๆ



ป้องกันผลจากการทุบ
ทําลาย

ป้องกันภายในอย่าง
ทัวถึง

ป้องกันประตูในแต่ละส่
วนและทางเข้าหลัก

ปกป้องสงิแวดล้อมใน
ทีพักอาศยั

ปกป้องแคม�สและ
รอบนอก

ประกอบดว้ยทางเลือกที ยาก ๆ  5 ทางเลือก



ประตู, รั �ว, และ โครงสรา้งภายนอก



ควบคมุประตอูัตโนมัติ

กล้องวงจรปิดนอกอาคาร

ควบคมุทางเข้า

อุปกรณ์จะหาตาํแหน่งรถและส่งสัญญานเตอืน 
พรอ้มกับเปิดประตอูัตโนมัตเิมื�อรถยนตเ์ข้ามาใกล้บ้าน 
หรอื กระพรบิไฟหน้า

สัญญานไฟเมื�อมีการเตอืนภัย

Gate class & garage yard and outdoor campus

เซนเซอรอิ์นฟราเรด 
จับการเคลื�อนไหว

การเตอืนภัยแตเ่นิ�น ๆ จะช่วยคณุเสมอใน
การเตรยีมตวัอย่างมั�นใจและในเวลาเดยีวกันก็เตอืนให้ 
หัวขโมยรบีเพ่นหนีไป



ระบบเตือนส่งสัญญานลว่งหนา้
ประตูที�ปิดแน่นหนา รั �วที�สูง ไมเคยเพียงพอที�จะป ้องกันโจรได้เลย 
อาจจะตอ้งเพิ�มความพยายามอีกนดิหนอ่ยสําหรับหัวขโมย  ที�จะป ีน 
เข้ามาในบา้น แต่จะหมด�ญหาเมื�อได้  รับการคุ้มครองด้วยรั �ว แบบนี� 
สําหรับครอบครัวของคุณ

การก่อสร้างร้�วและประตูที�สูงดูลึกลับ ทําให้ความสงา่งามของบ้าน 
หายไป  ทดแทนด้วระบบที�ปลอดภัยอย่างแท้จริงดีกว่า 

ใช้ที�กั�นแสงอินฟราเรด ป้องกันไมให้ขโมยพังรั�วเข ้ามาภายใน

การติดตั�งเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดเพื�อช่วยเตือนเมื�อมีการบุกรุกเข้า 
มาในสวน หรือ ตัวบ้าน



แน่นอนการล็อคประต ูไม่ ใช่หนทางแก้�ญหา

สําหรบัประตหูลัก คณุใช้อีเลคทรอนิคล็อค หรอื แม้แตกุ่ญแจป้องกันการตดั 
ซึ�งไม่ไดช่้วยอะไรจากเครื�องมือตดักุญแจ ทําลายดว้ยกําลัง หรอื ใช้สิ�ว 
คณุจะจัดการอย่างไรเมื�อคณุไม่อยู่บ้าน

ไม่ตอ้งห่วง Jablotron มีเซ็นเซอรต์ดิตั �งอย่างแยบยบบนประต ูเมื�อโจรเปิด 
ประต ูหรอื พังเข้ามา ไซเรนจะดงัทันที เซ็นเซอรจืะช่วยบอกสถานะ 
ของประต ูและ เตอืนคณุเมื�อจะออกจากบ้านแตล่ืมปิดประตู

คณุสามารถเลือกใช้ระบบควบคมุการเข้าออกของเราแทนก็ได้



ระบบควบคมุการเข้าออกที� ไม่ตอ้งใช้กุญแจ
ใช้การด์แถบแม่เหล็กและวงจรอ่านรหัสสัญญานวทิยุที��งในระบบเตอืนภั
ย ซึ�งเป็ นส่วนสรา้งทางเลือกให้ระบบควบคมุการเข้าออกของ  Jablotron

คณุตดิตั �งเครื�องอ่านและอีเลคทรอนิคล็อค ที�ทางเข้าหลักและทางออก 
ควบคมุดว้ยคอนโทรลเลอร(์เหมาะสําหรบัประตเูลื�อน 
ประตโูรงรถและประตบู้าน)

▪ ตรวจสอบดว้ย ID, การด์เข้ารหัส, พาสเวอรด์, แอพโทรศัพท์
▪ ไม่ตอ้งกังวลหากการด์สูญหาย, ลืมพาสเวอรด์ หรอื กุญแจหาย
▪ เซ็นเซอรเ์ปิดปิดประต*ู สถานะการเตอืนภัย
▪ เตอืนเมื�อมีคนเปิด/ปิดประตู
▪ วดีี โอแจ้งเตือนเมื�อลูกๆของคุณกลับจากโรงเรยีนถึงบ้าน หรอื

แม่บา้นกลบัมาถึง
▪ การเปิดปิดทางไกลดว้ยสัญญานโทรศัพท์ ให้แก่ญาตหิรอืพนักงานส่ง

สินคา้



ป้องกันประตแูละหน้าตา่ง
78% โจรจะทุบกระจกเพื�อเข้าตวัอาคาร จึงเป็นความจําเป็นที�จะตอ้ง ตดิตั �งเซ็นเซอร ์ที�หน้ตา่ง 
และประต ูในพื �นที�ช้�นล่างและชั �นหนึ�ง (ซึ�งเป็นพื �นที�ที� โจรปีนและบุกรกุเข้ามาไดง้่าย)

เซ็นเซอรที์�ประตูและหน้าต่าง

▪ เตอืนเมื�อประตเูปิด
▪ มีช้อความแจ้งสถานะ�จจุบัน
▪ แบตเตอรี�มีอายุใช้งานไดถึ้ง 2  ปี
▪ เตอืนเมื�อโจรทาํลายอุปกรณ์

เซ็นเซอรต์รวจจับการทุบกระจก
▪ ระยะทาํงาน 5-9  เมตร ภายในอาคาร
▪ เซ็นเซอรต์รวจจับเสียงจากการทุบกระจกและความดนัที�เปลี�ยนแปลง
▪ จํากัดการเกิดการแจ้งเตอืนผิดพลาด

เซ็นเซอรจ์ะไดร้บัการมอนิเตอรจ์ากแผงควบคมุ คณุจะทราบถึงสภาพของอุปกรณ์เสมอ 
คลื�นของแบตเตอรี�และสถานะ สะดวกใช้เซ็นเซอร์ ไดท้ั �งแบบเดนิสายและไรส้าย



กล้องที� ใช้งานง่าย บันทึกอัตโนมัต ิส่งคลิปที�ภาพเหมือนดจูากหน้าจอกริ�งที�ประตบู้าน

▪ ดแูล 7 วนั/24 ชั�วโมง
▪ ดยู้อนหลังได ้7 วนั
▪ ดว้ยแอพ MyJABLOTRON

▪ ส่งคลิปอัตโนมัตเิมื�อเกิด�ญหา
▪ สื�อสารและเก็บข้อมูลออนไลน์บน Jablotron

CLOUD

▪ วงจรภายในเช่นเดยีวกับกล้องตดิหน้าประตเูมื�อกดกริ�ง
▪ ส่งรายงานดว้ยภาพเมื�อรอ้งขอ

Jablotron camera JI-111C tự động gửi clip cảnh báo khi có báo động

คณุสามารถใช้ปุ่มกดกริ�งหน้าประตขูอง Jablotron เมื�อกดปุ่มกล้องจะส่งภาพโดยอัตโนมัตเิป็นคลิป 60 วนิาที ถึงคณุ 
และระบบจะโทรเพื�อแจ้งให้คณุทราบวา่มีผู้มาเยี�ยมเยียน กล้องจะอัตโนมัตส่ิงคลิปถึงคณุเช่นกันเมื�อเด็ก ๆ กลับถึงบ้าน หรอื 
ส่งภาพการรดนํ�าในสวนเมื�อคณุไม่อยู่หลายวนั



เปิดประตโูรงรถอัตโนมัตดิว้ยไฟกระพรบิ ไม่จําเป็นตอ้งใช้กุญแจ รีโมท หรอื โทรศัพท์เลย

การตดิตั �งอุปกรณ์คน้หาและเตอืนภัยไม่ ใช่แตบ่้านเท่านั�น 
แตค่วรใช้กับรถของคณุดว้ย เมื�อคณุขับรถมาใกล้บ้านแล้ว 
เพียงแตก่ระพรบิไฟหน้า รถจะส่งคาํสั�งอัตโนมัตเิพื�อเปิดประตโูรงรถ 
คณุไม่จําเป็นตอ้งลงจากรถ  ไม่จําเป็นตอ้งใช้รีโมทหรอื โทรศัพท์เลย 
ไม่ตอ้งกลัวที�จะโดนจู่ โจมในตอนกลางคนื ตากแดดในเวลากลางวนั และ 
ตอ้งตากฝน หรอื ขอให้เพื�อนบ้านช่วยคณุเปิดประตเูลย 
ทุกอย่างจะอัตโนมัต ิง่ายและปลอดภัย ในเวลาเดยีวกัน 
กล้องที�ประตจูะส่งคลิปให้เจ้าของบ้านและคนที�คณุรกั



ภาพภายในอาคาร



เซ็นเซอรจ์ับการเคลื�อนไห
วภายนอกอาคาร

กล้องวงจรปิดภายในห้อง
นั�งเล่น

กล้องอินฟาเรดตดิตั �งตรงบัน
ได เพื�อกันขโมยแอบเข้ามา

เตอืนภัย 
กันขโมยและตวัระบุตาํแ
หน่ง สําหรบัรถ

เซ็นเซอรแ์ม่เหล็กสําหรบั
ประตู

กล้องอินฟราเรดและเตอืน
ไฟไหม้ ในห้องนั�งเล่น

เซ็นเซอรแ์ม่เหล็กกันการบุกรกุ

เซ็นเซอรสํ์าหรบัหน้าตา่งห้องอาบนํ�า

เซ็นเซอรสํ์าหรบัตูเ้ซฟ

ปุ่มแจ้งเหตฉุุกเฉิน

กริ�งเตอืนภัยดา้นนอก

ปุ่มฉุกเฉินเมื�อหกล้มในห้องนํ�า

เซ็นเซอร์ ไฟไหม้และควนัในห้
องทํางาน

แผงควบคมุ

เซ็นเซอร ์ไฟไหม้ ควนั 
นํ�าท่วมและแก๊ส

ปุ่มฉุกเฉินในห้องนอนลูกสาว

เซ็นเซอรจั์บความเคลื�อนไหว

ที�กั �นกันหกล้มบรเิวณสระนํ�า

เซ็นเซอรสํ์าหรบัหน้าตา่งและการทุบกระจก

แผงควบคมุการเข้าออก



เซ็นเซอรอ์ินฟราเรดตรวจจับการเคลื�อนไหว ที�มี 14 เส้นแสงอินฟราเรดเข้ม 
90-360 องศา มุมสแกน รศัมี 12 เมตร เทคโนโลยี�อินฟราเรด ตรวจจับความรอ้น
และอัลกอลิธึมที�ยอดเยี�ยมในการตรวจจับผู้บุกรกุ ลดการเตอืนที�ผิดพลาดที�เกิด
จากสัตวเ์ลี �ยง ม่าน และตน้ไม้ ในรม่ 

เราสามารถรวมเอากล้องไอพีเข้าในระบบให้ทํางานไปพรอ้มกัน เช่นกันใน�งก์ชั�น
การบันทึกปกต ิกล้องจะส่งคลิปอัตโนมัต ิ60 วนิาทีของเหตกุารณ์ที�บันทึกไว้ ให้
เจ้าของ

ห้องนั�งเล่นและพื �นที�สันทนาการ



แน่นอน ใน�จจุบันเราจะไม่ทิ �งเงินสด หรอืทองคาํที�มีคา่ 
และเครื�องเงิน ไวท้ี�บ้าน แตผ่ลิตภัณฑ์ที�มีคา่เช่น รปูภาพ 
แจกันโบราณ หรอื ตูเ้ซฟ จะเครื�องล่อโจรให้สนใจ 
ใช้เซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหวอินฟราเรด  
เซ็นเซอรต์รวจจับการสั�นสะเทือนอย่างแรง เพื�อตรวจจับการทําลาย 
การเคลื�อนไหว จะเป็นการช่วยปกป้องทรพัย์สินที�มีคา่ 
ในเวลาเดยีวกัน การรวมเอาเซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ 
เพื�อควบคมุอุณหภูมิของไวน์หรอืเซ็นเซอรต์รวจจับกระจกที�แตก 
เพื�อเตอืนเมื�อมี โจรทําลายตู ้ก็เป็นเครื�องมือที� ไดผ้ลเช่นกัน 

ปกป้องทรพัย์สินอันมีคา่ในบ้านของคณุ



ทํางานที�บ้าน ดว้ยจิตใจที�สบายและมีสมาธิ

ในสํานักงาน   Jablotron จัดให้มีเซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหว 
เปิ ดไฟอัตโนมัตเิมื�อมีคนเดนิเข้ามา เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ 
จะเปิ ดแอรอ์ัตโนมัตเิมื�ออากาศรอ้น เมื�อคณุตอ้งการสมาธิ ผู้ 
คณุสามารถเลือกโหมดการทํางานบนโทรศัพท์มือถือ หรอื คยี์บอรด์  หรอื 
ใช้คาํสั�งเสียง ทันที�ระบบเตอืนภัยดา้นนอกเช่น ประตใูหญ่ รั�ว สนามหญ้า 
ถูกเปิ ดใช้งาน เครื�องใช้ ไฟฟ้ าที� ไม่ ได ้ใช้งาน จะปิดอัตโนมัต ิคณุก็จะได ้     
โ ฟกัสงาน ที�ทําอยู่ เ ท่านั�น  ในกรณทีี�มีคนเข้ามาในบ้านแล้วกดกริ�ง 
กล้องจะส่งคลิปอัตโนมัติให้คณุ



o ไดร้บัการตดิตั�งดว้ยคยี์บอรด์ควบคมุแยกตา่งหากเพื�อเจ้าของบ้าน 
เมื�อมีสัญญานเตอืนภัย คยี์บอรด์จะสัญญานเตอืนคูข่นาน

o โหมด "Good Night" ที��งอยู่ ในคยี์บอรด์จะช่วยปิ ดประต ูปิ ดไฟ และเปิ 
ดสัญญานเตอืน เพียงแคก่ดปุ่ มเดยีว

o เซ็นเซอรแ์ม่เหล็กและตวัล็อคประตอูิสระจะไดร้บัการตดิตั�งแยกตา่งหาก 
เพื�อให้เกิดความมั�นใจในความเป็ นส่วนตวั และความปลอดภัยของทรพัย์สินที�มีคา่

o ตูเ้ซฟ ไดร้บัการป ้องกันจากเซ็นเซอรต์รวจจับการสั�นสะเทือน เมื�อเกิด�ญหา 
มันจะแจ้งเตอืนคณุดว้ยกริ�งและโทรเพื�อให้ช่วยเหลือ

o สิ�งที�จําเป็นมากคอืปุ่มฉุกเฉินที�ตดิตั �งที�ข้างเตยีงหรอืในห้องนํ�า เมื�อเหตรุา้ยเกิดขึ �น หรอื 
มี โจรแอบเข้ามาในบ้าน ประตหู้องจะล็อค ไฟจะเปิดและสัญญานเตอืนจะดงั 
และจะโทรหาตาํรวจทันทีเพื�อการจัดการที�ทันท่วงที

o

ความปลอดภัยสูงสุดในห้องนอน

Nút nhấn khẩn cấp



อย่าววัหายแล้วล้อมคอก ตอ้งแน่ใจวา่ครอบครวัของคณุจะปลอดภัยในทุกสถานะการณ์

ในสถานะการณ์คับขัน



ป้องกันไฟไหม้และนํ�าท่วมในห้องครวั

เซ็นเซอรต์รวจจับเปลวไฟและควนั
ตรวจจับนํ�าท่วม

เตอืนแก๊ซรั�ว

เซ็นเซอรต์รวจจับแก๊สพิษ

Jablotron ปกป้องคณุจากเหตเุพลิงไหม้ นํ�าท่วม ก๊าซรั�ว แก๊สพิษ และไฟช๊อต 
เซ็นเซอรเ์หล่านี�ตดิตั �งใกล้แหล่งที�มี ไฟ หรอื พิ �นที�อันตราย ทํางานเป็นอิสระ ตลอดวนัตลอดคนื 
และ �งอยู่ ในระบบพรอ้มมาตรการเตอืนภัยเต็มพิกัด การล็อคแก๊ส ล็อคนํ�า  หรอื 
ปิดพลังงานอัตโนมัต ิรวมอยู่ ในระบบดว้ย เป็นวธิีการที�ดทีีเดยีว



สัญญานเตอืนการหกล้มและไดร้บับาดเจ็บของผู้สูงอายุ

 ปกตผิู้สูงวยัมักจะอยู่ตามลําพังเพียงคนเดยีวในบ้าน มีโอกาสจะได้
พบกับความเสียงเรื�องสุขภาพ  คณุจะรูสึ้กมั�นใจมากขึ�น ถ้าในห้องนํ�า 
ห้องนอน ห้องนั�งเล่น จะไดร้บัการตดิตั�งปุ่ มฉกุเฉินเมื�อคณุตอ้งการ
ความช่วยเหลือหรอืหกล้ม คณุตาสามารถกดปุ่ มนี�ไดท้ันที ระบบจะ
โทรหาญาต ิหรอื ส่งคลิปของ�ญหาที�เกิดขึ�นให้คณุ มากกวา่นั�น 
คณุตาสามารถใส่ข้อมือที�มีปุ่ มฉกุเฉินเหมือนกับอุปกรณเ์รยีกฉกุเฉิน
ของพยาบาล



สัญญานเตอืนในกรณีฉุกเฉิน

เตือนฉุกเฉิน
▪ ตดิตั �งง่าย
▪ รปูรา่งเหมือนสวทิช์ทั�วไป
▪ ทํางานเมื�อเกิดเหตฉุุกเฉิน

เตือนภัยเมื�อมีการคุกคาม
▪ สัญญานเตอืนเสียงไม่ดงั
▪ ไม่ทําให้ โจรรูต้วัและตกใจ
▪ สัญญานฉุกเฉินถูกส่งทันทีไปยงัเจา้หน้าที�ตาํรวจหรอื รปภ

รหัสความปลอดภัยเมื�อถูกโจมตี



โครงการอ้างอิง



ANH TRIET VILLA - MUI NE 
Scale: 400m2, JABLOTRON

HAN - KIEN GIANG VILLA Scale: 
600m2 JABLOTRON alarm

APARTMENT MR. NICOLAS – 
DISTRICT 9 Jablotron alarm

Utt Villa - Can Tho Jablotron 
Alarm

PENTHOUSE The Vista, District 2 
Scale: 320m2, 3 floors, Jablotron alarm ANH THANH VILLA – LONG HAI 

Jablotron alarm
Co Lien Villa – DISTRICT 2 
Jablotron Alarm

HUNG HUNG VILLA – DISTRICT 
7 Jablotron alarm

โครงการก่อสร้างเวยีดนาม



CO Xuan - BINH DUONG VILLA 
Security system and smart home

ANH PHUC VILLA - NHA TRANG 
Security system and smart home

Housing CHI TRUC – BIEN HOA 
Security system and smart home

VILLA MS. HUYEN – DISTRICT 2 
Security system and smart home

HOUSE OF CITY - HCM Security 
system and smart home

TU TU apartment - BEN TRE 
Security system and smart home

NGO QUANG HUY Villa Scale: 2 
floors, 600m2 Jablotron alarm, CHI NGOC VILLA Security system 

and smart home

โครงการก่อสร้างในเวยีดนาม



LOTTE MART South Saigon 
Jablotron security system Scale: 3-
storey shopping mall, floor 34,000m²

LOTTE MART Phu Tho Jablotron 
security system Scale: floor 
26,000m²

LOTTE MART Go Vap 
Jablotron security system 
Scale: floor 27,410m2

LOTTE MART Vung Tau 
Jablotron security system 
Scale: 23,501m2

LOTTE MART Can Tho 
Jablotron security system 
Scale: 15,700m2

LOTTE MART Binh Duong 
Jablotron security system 
Scale: 2 floors, floor 17,400 m²

LOTTE MART Da Nang 
Jablotron security system 
Scale: 24,000m2

LOTTE MART Dong Da HN 
Jablotron security system 
Scale: Floor 20,000m2

ระบบเตือนภัย JABLOTRON ที� ใช้ ในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตทั�วประเทศเวยีดนาม



AGRIBANK HCMC |BR-VT |HA NOI 
Security alarm Jablotron 100+

ระบบเตือนภัย Jablotron ติดตั�งตามธนาคารของรฐั



PRUDENTIAL DA NANG 
Jablotron security system 
Scale: 50-100 people

HADO AIRPORT Jablotron security 
system Scale: 13 floors, floor 17,000 
m2

DISTRICT 2 WOMEN'S 
BUILDING Jablotron security 
system Scale: 2,000m²

HEAD OFFICE INNOCHEMS Jablotron 
security system Scale: 4 floors, more 
than 50 employees

AGRIBANK OFFICE 
Jablotron security system 

HA TIEN OPERATION CENTER 
Jablotron security system

KEDU COMPANY 
Jablotron security system

Jablotron รบัประกันความปลอดภัยให้กับหลายกลุ่มบรษัิทในเวยีดนาม

UNIDEPOT WAREHOUSE 
Jablotron security system 
Scale: 3,375m2: 3,375m2



DB SCHENKER 1 
Jablotron security system 
Scale: 1,500m2

DB SCHENKER 2 
Jablotron security system 
Scale: 3,000m2

NEW APPAREL FAR EASTERN (Adidas) 
- BINH PHUOC Jablotron security system 
Scale: 35,000 m2

NEW APPAREL FAR EASTERN 
(Adidas) – VSIP BINH DUONG 
Security system Jablotron Scale of 
55,000 m2

AUSTAL VUNG TAU 
Jablotron Security System

Glue Factory 502 Jablotron 
security system Scale: over 35 
years of establishment

KUGIL VINA Jablotron security 
system Scale: 1350 m2
 mô: 1350 m2

ASFLOW VINA Jablotron 
Security System

JABLOTRON ติดตั�งในนิคมอุตสาหกรรมในเวยีดนาม



แพ็คเก็จออกแบบสําหรับบ้านแบบวิลล่า



วลิล่าและอาพารท์เม้นท์อย่างหรู

ความปลอดภัย 2 ระดับและอุปกรณป้์ องกันเมื�อเกิดเหตุการณ์
• การป้องกันและเตือนภัย บริเวณประตูและหน้าต่าง
• ป้ องกันการทุบกระจกในห้องน� งัเล ่นและบรเิวณครัว.
• เซ็นเซอร์  ตรวจจับเพลิงไหม้  ควันไฟในห้องครัวและห้องน� ังเล่น
• เซ็นเซอร์  ตรวจจับการเคลื�อนไหวในห้องนั�งเล่น บันได และ
• ทางเดินห้องโถง
• CCTV  ในห้องนั�งเล่น พรอมระบบส่งคลิปอัตโนมัติ
• ปุ่มฉุกเฉ ิน ใ น ห้องนอน
• เซ็นเซอรแ์ม่เหล็กป ้องกันหนา้ตา่งห้องนอน และชั�นล่าง
• คยี์บอรด์สําหรบัควบคมุระบบ.

• ระบบเตอืนภัยไรส้ายในอาคาร.
• ควบคมุดว้ย CPU JA-103KR เทคโนโลยี� 4G.

• อุปกรณ์เสรมิ สายสัญญานและอุปกรณ์ที�จําเป็นอื�น ๆ.



สําหรบับ้านทรงวลิล่าแบบสวน

ความปลอดภัยชั �นสูง 3 ระดบัป้องกันตลอด 24 ชั�วโมง ระดบัการป้องกันชั �นนอกรวมถึง 
รั �ว ประตใูหญ่ ความปลอดภัยสนามหญ้า สระวา่ยนํ�า ทางเดนิ กันขโมยในบ้าน 
ป้องกันประต ูหน้าตา่ง เซ็นเซอรป้์องกันการงัดแงะ ทุบทําลายกระจก ในห้องนั�งเล่น 
ห้องครวั เซ็นเซอรต์รวจจับ เพลิง ควนั แก๊สรั�ว ในทางเดนิรว่ม ศนูย์ควบคมุ 
คยี์บอรด์และอุปกรณ์อื�น ๆ

ทางเลือก:

• ระบบบ้านอัจฉรยิะ
• กริ�งประตพูรอ้มวดีี โอ
• ประตอูัตโนมัตพิรอ้มรีโมท
• ระบบมอนิเตอรชั์ �นสูง



สําหรบัคฤหาสน์
การป้องกันที�สมบูรณ์แบบ 5 ชั �น:
▪ ขั �นป้องกันรั �วและประตอัูตโนมัต.ิ

▪ ขั �นป้องกันการบุกรกุเข้ามาทางสวน มีกล้องสําหรบันอกอาคารดว้ย
▪ ชั �นป้องกันประต ูหน้าตา่งระเบียง กันการแงะ การทุบกระขก
▪ ชั �นการป้องกันภายในสําหรบั ห้องนั�งเล่น ห้องครวั ห้องดนิเนอร ์

ห้องสันทนาการ บันไดและทางเดนิห้องโถง
▪ ความปลอดภัยตลอด 24 ชั�วโมง เช่น เตอืนไฟไหม้ เตอืนนํ�าท่วม แก๊สรั�ว 

แก๊สพิษ และ เตอืนเหตฉุุกเฉิน
▪ ระบบควบคมุประตอัูจฉรยิะ
▪ รวมระบบกล้องวงจรปิดเข้าดว้ยกัน

ทางเลือก:
• ระบบบ้านอัจรยิะ
• กริ�งหน้าประตพูรอ้มจอภาพ
• ประตอูัตโนมัตพิรอ้มรีโมทคอนโทรล
• ระบบเตอืนภัยสําหรบัหาตาํแหน่งและจัดการรถและรถหรู
• ระบบมอนิเตอรชั์ �นสูง
• ระบบเซ็นเซอรแ์บบ pulse ตามมาตรฐานทางทหาร



ตั �งแต ่1990

 เรา Jablotron  กลุ่มเทคโนโลยี�แท้ ๆ จากสาธารณรฐัเชก ในสหภาพยุโรป 
ประกอบดว้ย 22 บรษัิท และ 1000  ผู้เชี�ยวชาญชั�นแนวหน้า  มากกวา่ 30 
ปีในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของ  Jablotron ไดป้รากฏใน 85 ประเทศ 
พรอ้มดว้ย มากกวา่ 35,000 พารท์เนอร ์และ 1.3 ล้านโครงการตอ่ปี

เกี�ยวกบัเรา

สาธารณรฐัเชก

http://www.eurostellar.com/jablotron


ขอบคุณ
หากตอ้งการข้อมูลเพิ�มเตมิโปรดตดิตอ่

 บรษัิท เอ็ม.ด.ีเอฟ. มารเ์ก็ตติ �ง  จํากัด 149/364 ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 หรอื www.mdfmarketing.co.th
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