
Detailní popis řešení: 

Alarmový systém funguje jako účinná prevence, která pomáhá zvyšovat bezpečnost, 

předcházet vloupáním a škodám na majetku. Pouhá přítomnost alarmového systému 

často zloděje ihned odradí od jakýchkoliv snah o překonání zámků, dveří a oken.  

Pokud se i přesto o vniknutí pokusí, detekční systém jej odhalí a spustí alarm. 

Nepozorované vloupání pak jednoduše není možné.

Alarmové systémy AMC nabízejí širokou škálu volitelného příslušenství. To umožňuje 

detekovat pohyb na určité ploše, průchod dveřmi či oknem, nezavřené dveře nebo okno, 

rozbité okno či kouř. Díky tomu je možné sestavit alarmový systém z libovolných komponent 

zcela na míru.

Výhodou alarmových systémů AMC je jejich snadná instalace i používání a záruka  

maximální bezpečnosti díky použití nejmodernějších metod detekce, ochraně proti 

otevření  a manipulaci u detektorů a šifrovanému přenosu dat. Díky nezávislému napájení  

a bezdrátovému přenosu dat nevyžadují detektory žádné rozvody kabeláží. Systém lze 

pohodlně spravovat pomocí řídící jednotky v místě instalace, ale také vzdáleně prostřed-

nictvím smartphonu, tabletu i počítače. Ovládání systému je následně možné pomocí 

externích klávesnic (různé druhy včetně bezdrátové), tabletu, dálkového ovladač 

 a smartphonu.

Komponenty systému:

• Řídící jednotka

• Detektory: magnetické kontakty, detektory pohybu, kouře, seismické detektory

• Siréna

• Tablet, vzdálená klávesnice a dálkové ovladače

• Mobilní aplikace nebo software pro PC

Alarmové
systémy AMC
Elektronické zabezpečení rodinných domů,  
chat i komerčních objektů se snadnou instalací 
a možností vzdálené kontroly a správy.

Široká nabídka volitelných detektorů umožňuje 
sestavení alarmového systému na míru.

Skladba řešení:
• řídící jednotka
• ovládací prvky
• detektory
• siréna



XR800 je bezdrátová řídící jednotka pro alarmové systémy AMC série X. Jednotka vyžaduje pouze připojení  

k externímu zdroji energie 220 V ( je také vybavena záložními bateriemi), avšak se všemi ostatními prvky 

systému komunikuje bezdrátově. Pro komunikaci je využívána frekvence 868 MHz a šifrování AES.

Jednotka slouží jako kontrolní panel pro programování a ovládání systému. Nastavit lze až 64 bezdrátových 

zón s možností rozdílných funkcí (alarm, vloupání, kouř, detekce pohybu, seismická detekce). Řídící jednotka 

také upozorňuje na různé typy situací (alarm, vloupání, manipulace nebo problém), například telefonátem, 

SMS či e-mailem. Pro tyto účely je nutné řídící jednotku vybavit síťovým modulem IP1 (pro připojení 

k internetu) nebo komunikačním modulem XGPRS (pro zasílání SMS a připojení  k internetu pomocí 

SIM karty). – není však nezbytně nutné (možné je použití systému autonomně jen se sirénou).

Magnetický kontakt CU800 a malý magnetický kontakt CM800 

a CM800mini slouží k detekci nezavřených oken a dveří. 

Díky třem, resp. dvěma odděleným vstupům umožňují 

také napojení externích prvků.

Seismický detektor slouží k detekci otřesů a rozbitého okna.  

Dva oddělené vstupy umožňují připojení externích prvků.

Senzor detekuje pohyb v dosahu až 15 metrů a v detekčním úhlu 90°. Umožňuje zakázat 

detekci domácích mazlíčků do 15 kg, aby nedocházelo ke spouštění falešných poplachů.

CU800

IF800/P

SS800

CM800

XR800

Řídící jednotka
XR800

Magnetický
kontakt
CM800 a CU800

Seimický detektor
SS800

Detektor pohybu
IF800/P
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Infračervený detektor pohybu se záclonovým efektem je vhodný pro detekci průchodů 

např. chodbou, dveřmi nebo oknem.

V případě narušení sledovaného prostoru spouští siréna hlasitý poplach. Je také vybavena 

vysoce výkonným LED osvětlením. Siréna je napájena bateriemi, avšak doporučuje 

se připojení k externímu zdroji (4-15 V 200 mA max.)

Soutdoor800 je vysoce účinný digitální infračervený (PIR) detektor pro venkovní použití.  

Má dosah 15 m, úhel 90° a možnost nedetekování zvířat do 15 kg.

Optický bezdrátový detektor kouře detekuje částice kouře 

od 0,3 do 2 mikrometrů a při zjištění kouře spouští alarm.

Infračervený (PIR) detektor pohybu s dosahem 12 m a úhlem 90° s integrovanou Wi-Fi kamerou. Kamera nabízí 

pozorovací úhel 120° a obraz ve vysokém rozlišení. V případě spuštění alarmu umožňuje zaslání záznamu videa 

z doby před, během a po spuštění alarmu prostřednictvím integrovaného Wi-Fi modulu a místní sítě Wi-Fi 

na cloud a jeho zobrazení v aplikaci. Skrze aplikaci lze kdykoliv vyžádat záznam videa. Kamera je vybavena 

infračerveným osvětlením pro snímání obrazu i ve špatně osvětlených místnostech.

Z důvodu vyšší spotřeby energie IFV800 vyžaduje externí zdroj napájení 

(pro případ výpadku je vybaven záložním akumulátorem). IFV800

SF800

IF800/T

SRL800

Soutdoor800

Detektor pohybu
IF800/T

Detektor pohybu
Soundoor800

Detektor kouře
SF800

Bezdrátová siréna
SRL800

Detektor pohybu
s kamerou IFV800



Nejjednodušším způsobem ovládání alarmového systému je programovatelný 

5kanálový dálkový ovladač dodávaný v několika barevných kombinacích. 

Napájen je bateriemi CR2025 a CR2032.

Tablet představuje další možnost ovládání a správy alarmového systému. Jedná se o 5“ dotykovou 

obrazovku určenou k instalaci na zeď, která se kabelem připojuje k řídící jednotce. Tablet nabízí  

uživatelsky přívětivé grafické rozhraní, čtečku SD karet pro nahrávání obrázků a aktualizace a možnost 

připojení smartphonu přes NFC. Je vybaven mikrofonem, reproduktorem a teplotním senzorem.

Pro správu a ovládání systému může být použita také klasická vzdálená klávesnice, která se, podobně 

jako tablet, připojuje k řídící jednotce kabelem (verze K-LCD Light Plus, K-LCD Blue) nebo rádiově 

(verze K-LCD W800). Klávesnice má podsvícený displej, 3 signalizační LED světla, programovatelné 

klávesy pro rychlé příkazy a ochranný sklápěcí přední kryt.

TR800

UNIKA

Light Plus

Aplikace AMC pro smartphony a tablety umožňuje vzdálený přístup přes cloud. Zajišťu-

je pohodlnou správu a nastavení alarmového systému včetně importu map a jednodu-

ché ovládání (zapnutí/vypnutí) celého systému i jednotlivých komponent, jejich skupin 

a zón. Nabízí také záznam historie a zobrazuje upozornění ze systému. Prostřednictvím 

jedné aplikace je možné ovládat i více systémů (řídících modulů). Pro programování 

systémů lze využít také specializovaný software pro PC.

AMC

Tablet UNIKA

Vzdálená 
klávesnice
K-LCD

Dálkový ovladač
TR800

Mobilní
aplikace AMC
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A) Požadavky na montáž 

Systém nevyžaduje speciální požadavky na instalaci. Stačí napájení 230 V pro řídící 
jednotku, případně pro sirény (není podmínkou, ale doporučuje se) a v případě použití 
čidla s kamerou i pro její adaptér.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Jedná se o profesionální produkt – proto je vhodné jeho instalaci minimálně konzultovat 
s odborníky, lépe svěřit odborníkům (není však bezpodmínečně nutné). Vždy je třeba 
vhodně zvolit umístění řídící jednotky, která by neměla být volně dostupná po překonání 
první překážky k její eliminaci. Proto se pro obsluhu používá externí zařízení (tablet, 
klávesnice nebo jen dálkový ovladač či mobilní aplikace). Zároveň se doporučuje pro 
instalaci venkovní sirény použít vyvýšené místo, aby byla znemožněna lehká eliminace 
zvukové výstrahy. Rozmístění čidel je nutné volit s ohledem na stínění a dosah radiového 
signálu. Pro jeho prodloužení je možno použít opakovač nebo využít externí kontakty 
radiových čidel a další čidlo připojit již kabelem.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena systému jako celku je závislá pouze na počtu a typu čidel a ovládacích prvků. 
Nejsou požadovány žádné poplatky za licence nebo provoz vyjma napájení a připojení 

na ethernet, případně GSM poplatky spojené s použitím SIM karty. Dle konstrukce budovy 
je možné, že některá místa budou v hluchém prostoru pro šíření rádiových vln 
– proto je nutno počítat buď s použitím opakovače signálu nebo kabeláží.

D) Limity / modularita řešení: 

Jedná se o profesionální produkt, který umožňuje volit nejvhodnější varianty kontroly 
a zabezpečení, včetně kamerového monitoringu v případě spuštění poplachu. Systém 
je možno napojit i na pulty centrální ostrahy a zajistit tak zásah mobilní jednotky na místě.

E) Tipy před montáží: 

Jak již bylo uvedeno výše – základem je vhodná volba míst instalací řídící jednotky 
a prvků napájených ze sítě 230 V a případného přístupu s ethernetu. Umístění řídící 
jednotky definuje rádius napojení radiových prvků, který lze rozšířit použitím opakovače 
signálu nebo napojením čidla kabelem od nejbližšího radiového čidla.

F) Certifikace: 

Dle EN 50131  třída 2. 
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