
Alarmové
systémy
BURGprotect
Alarmový systém pro ochranu před vloupáním, 
škodami způsobenými požárem i vodou  
a přístup ke kamerám BURGcam.

Možnost vzdáleného přístupu prostřednictvím 
aplikace nebo webového rozhraní.

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

Detailní popis řešení: 

Alarmové systémy BURGprotect představují optimální řešení pro hlídání prostorů, jako 

jsou rodinné domy, chaty či kanceláře a menší provozy. Nabídka libovolných komponent 

umožňuje sledování známek hrozícího vloupání i požáru či zatopení. Sledovat lze pohyb  

v určitém prostoru, pokus o otevření okna nebo dveří i nezavřené okno nebo dveře, 

stejně tak jako kouř a známky přetečení či zaplavení. Jednotlivé detektory lze do systému 

přidat velice snadno, naskenováním jejich QR kódů v aplikaci. Samotná instalace všech 

komponent je jednoduchá a nevyžaduje žádné stavební úpravy ani rozvody kabeláží. 

Jednotlivé komponenty mezi sebou komunikují bezdrátově a mají vlastní bateriové 

napájení. Připojení k externímu zdroji elektřiny vyžaduje pouze centrální řídící jednotka.  

Pro výpadek síťového napájení je vybavena akumulátorem. Veškerou správu a ovládání 

systému je možno pohodlně provádět v aplikaci, případně s využitím dotykové klávesnice 

nebo dálkového ovladače.

Komponenty systému:
• Řídící jednotka

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

• Siréna

• Tablet, dálkové ovladače

• Mobilní aplikace



Pasivní infračervený detektor pohybu pro použití v interiéru hlídá zvolenou oblast (přibližně 100°, 

s dosahem až 12 metrů). Lze jej nastavit tak, aby domácí mazlíčci nespouštěli falešný poplach.

K vibracím obvykle dochází, když se zloděj například pokouší vypáčit nebo rozbít okno. Tento detektor 

lze proto použít pro monitorování dveří a oken, ale například také pokladen či schránek s cennostmi – 

senzor detekuje, jakmile s nimi někdo pohne nebo se je snaží otevřít. Vibrancy 2020 nevyžaduje 

vrtání a šrouby, instaluje se nalepením.

Detektor se instaluje na okna a dveře a sestává ze dvou částí. V případě přerušení kontaktu 

mezi těmito částmi – při otevření okna nebo dveří – je spuštěn poplach. Lze jej použít 

také na dvířka skříněk či dveře trezorů. Instaluje se nalepením.

Motion 2010

Centrálou systému je řídící jednotka Base 2200, která propojuje všechny komponenty. Připojení jednotlivých 

detektorů je velice snadné. V aplikaci stačí naskenovat QR kód vytištěný na každém detektoru a ten je tak 

automaticky zaregistrován a připraven k použití. Detektory je možné rozmístit až do vzdálenosti 50 metrů 

od řídící jednotky. V případě zaregistrování vloupání, kouře nebo například otevřeného okna pošle 

okamžitě řídící jednotka upozornění na vybraný smartphone a zároveň spustí hlasitou interní sirénu 

(100 decibelů). Jednotka vyžaduje pouze připojení k internetu, které je možné prostřednictvím sítě 

LAN, WLAN nebo prostřednictvím SIM karty (GSM). Je chráněna proti manipulaci a rušení. Řídící jednotka 

komunikuje se všemi komponentami systému bezdrátově, vyžaduje pouze připojení ke zdroji elektřiny. 

Má také záložní napájení akumulátorem. V případě, že máte nainstalovány kamery BURGcam, stejnou 

aplikací můžete spravovat a vzdáleně ovládat i ty.

Řídící jednotka
Base 2200

Pohybové čidlo
Motion 2010

Detektor vibrací
Vibrancy 2020

Magnetický
kontakt
Contact 2031
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Včasné upozornění na požár či hrozící riziko požáru je nezbytné pro včasnou evakuaci  

i zabránění škodám na majetku. Smoke 2050 při detekci kouře spustí vlastní hlasitý 

alarm (85 decibelů). Je možné jej používat jak v rámci alarmového systému, připojený 

k řídící jednotce Base 2200, ale také samostatně.

Nejdůležitější funkce systému lze ovládat jednoduše dálkovým ovladačem. Stisknutím tlačítka lze 

zapnout a vypnout celý systém i konkrétní detektory (například v garáži a přízemí). Programování tla-

čítek se provádí prostřednictvím aplikace. Podobně jako klávesnice, i ovladač nabízí funkci tlačítka SOS.

Detektor Water 2060 spouští výstrahu při vysokém stavu vody a je tak ideální k ochraně místností před 

různými riziky spojenými s vniknutím vody: netěsnící pračka nebo myčka, prasklá trubka, podzemní 

voda ve sklepě nebo silný déšť. Lze jej použít jako čidlo přetékání (dešťové vody) nebo zaplavení (sklep).

Dotyková klávesnice slouží pro ovládání systému BURGprotect, když zrovna není po ruce smartphone.  

Lze ji namontovat na stěnu a používat ji například pro zapínání a vypínání alarmového systému při pří-

chodu a odchodu z domu. Umožňuje napájení z externího zdroje, ale má také vlastní bateriové napájení 

a lze ji tak používat i nenamontovanou kdekoliv v domě, bez potřeby kabeláží. Se systémem komunikuje 

bezdrátově. Klávesnice ukazuje aktuální stav systému a lze ji použít k aktivování a deaktivování jednot-

livých senzorů. Má také funkci tlačítka SOS pro starší osoby, kdy stisknutím tlačítka zašle řídící jednotka 

upozornění na všechny uložené kontakty.

Detektor kouře
Smoke 2050

Detektor zatopení
Water 2060

Klávesnice
Keypad 2100

Dálkový ovladač
Control 2110

Smoke 2050

Control 2110

Water 2060

Keypad 2100



Sirene 2151 může být instalována uvnitř domu i venku – kde již pouhá její viditelná přítomnost 

může odradit zloděje od pokusu o vloupání. V případě poplachu spustí siréna alarm o hlasitosti 

120 decibelů a bliká varovné světlo. Sirénu lze provozovat jak na baterie, tak připojenou do sítě.
Sirene 2151

Noise 2160

Pro využití výhradně v interiéru je vhodná siréna Noise 2160 s alarmem o hlasitosti 80 decibelů 

a optickým varovným signálem. Stejně jako Sirene 2151, i Noise 2160 umožňuje provoz   

s napájením ze sítě nebo na baterii.

Instalaci centrály Base 2200 a přidání veškerého příslušenství k systému lze snadno provádět pomocí aplikace 

BURGprotect, a stejně tak kompletní nastavování a správu systému. Veškerý přenos dat probíhá s bezpe- 

čným šifrováním (256 bitů). Aplikace upozorňuje na spuštění alarmu či na to, když je některý snímač mimo 

maximální dosah pomocí push zprávy. Aplikace zároveň poskytuje vzdálený přístup ke kamerám BURGcam.

Aplikace je dostupná pro zařízení Android a iOS a nabízí intuitivní, uživatelsky přívětivé prostředí pro snad-

nou správu a ovládání systému bez ohledu na to, jestli je v systému zapojeno 5, 50 nebo třeba 500 různých 

detektorů. Systém BURGprotect lze hlasově ovládat prostřednictvím asistentů Siri a Alexa.

Siréna Sirene 2151

Interiérová siréna
Noise 2160

Mobilní aplikace
BURGprotect
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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).

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Doporučuje se si v klidu rozmyslet, co a jak chceme sledovat. Podle toho se zakoupí 
jednotlivé prvky, které je možno postupně doplňovat (nutná je prvotně pouze řídící 
jednotka a libovolné čidlo).

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena systému jako celku je závislá pouze na počtu a typu čidel a ovládacích prvků. 
Instalaci si zákazník zvládne provést sám – takže je možno eliminovat i cenu práce 
odborného pracovníka.

D) Limity / modularita řešení: 

Je nutno mít na paměti, že se jedná o komerční produkt pro použití pro domácnosti 
a menší objekty – nejedná se o profesionální zabezpečení objektu s napojením na pult 
centrální ostrahy. Na druhou stranu systém umožňuje využití široké škály čidel 
a ovládacích prvků bez nutnosti síťování a odborné instalace.

E) Tipy před montáží: 

Jak již bylo uvedeno v bodu A – je potřeba vybrat vhodné místo pro zapojení řídící 
jednotky (v blízkosti napájení 230 V a ideálně i v blízkosti zásuvky ethernetu, pokud 
je k dispozici). Ostatní prvky je možno instalovat na vhodně zvolených místech 
(výhoda prvků bez kabeláže), aby nepřekážely běžné činnosti a používání.
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