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PRO VÁŠ DOMOV.PRO VÁŠ DOMOV.
Inteligentní domácnost od BURG-WÄCHTERU:  
S BURGprotect™ můžete pohodlně a snadno  
zabezpečit svůj domov.

www.burg.biz

Smart Home
BURGprotect™ 
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BEZPEČNOST 
KOMFORT 
KONTROLA

Vaše každodenní bezpečnost je naší motivací!
Systém inteligentní domácnosti BURGprotect™ spustí 
alarm v případě poškození vloupáním, požárem a vodou. 
Při vývoji jsme kladli velký důraz na pohodlí. Všechny kom-
ponenty tak nainstalujete v několika krocích. Poplašný sys-
tém můžete kdykoli rozšířit a přizpůsobit novému bydlení. 
Tak budete mít vše pod kontrolou, i když jste na cestách.
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Takto funguje 
BURGprotect™

Base 2200 je srdcem našeho 
systému inteligentní domácnos-
ti. Centrále spravuje všechny 
senzory BURGprotect™ a slouží 
také jako poplašná siréna.

Base 2200: Centrála a poplašná siréna v jednom.
Srdcem BURGprotect™ je centrální ovládací jednotka 
Base 2200. Všechny komponenty inteligentní domácnosti 
jsou připojeny k poplašné centrále. A to doslova pouhým 
mávnutím ruky - nebo spíše stisknutím tlačítka. Pouze nas-
kenujete natištěný QR kód pomocí smartphonu. Detektory 
pohybu, okenní kontakt nebo detektory kouře jsou již za-
registrovány a váš poplašný systém je připraven k použití. 
Rychlejší a snazší už to nebude!

Jestliže chtějí do domu nezvaní hosté, naměří se kouř 
nebo se otevřete okno, systém Base 2200 Vás bude 
informovat během několika sekund prostřednictvím push 
zprávy na smartphonu. Současně zařízení spustí poplašný 
tón až 100 decibelů. K používání systému je nutné pou-
ze připojení k internetu. Výhoda: Ovládací jednotka má 
tři možné poplašné kanály: LAN, WLAN nebo GSM (SIM 
karta). Kromě toho je Base 2200 chráněna před rušičkou 
signálu (jamming). 
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Silný tým.
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BURGprotect™ nabízí nespočet možností pro vaši 
osobní inteligentní domácnost. Poplašná centrála, 
různé senzory a komponenty - to je základní princip 
 BURGprotect™.  
 
Osvědčila se sada startovacího balíčku Set 2210. Zahrnuje 
poplašnou centrálu Base, dva kontakty na dveře a okna 
Contact 2031, detektor pohybu Motion 2010 a dálkové 

ovládání Control 2110. Se startovacím balíčkem 2210 
již zabezpečíte mnoho oblastí svého domova. Například 
můžete použít detektor pohybu ke sledování obývacího 
pokoje. Kontaktní detektory reagují na nežádoucí pohy-
by u terasových oknech nebo domovních dveří. Šikovný 
dálkový ovladač zapíná nebo vypíná systém inteligentní 
domácnosti pouhým stisknutím tlačítka. Pro všechny, kteří 
nemají smartphone neustále po ruce.

BURGprotect™BURGprotect™

Startovací balíček Set 2210 - váš 
ideální úvod do světa inteligent-
ní domácnosti! Díky poplašné 
centrále Base, dvěma kontaktním 
detektorům, detektoru pohybu, 
dálkovému ovládání a bezplat-
né aplikaci pro chytré telefony 
můžete výrazně zvýšit zabezpečení 
svého domova. 
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Bez ohledu na to, kde se nacházíte: 
Pomocí aplikace BURGprotect™ 
zapnete nebo vypnete poplašný 
systém. Kromě toho aplikace řídí 
funkci scénáře rádiem ovládaného 
doplňku do zásuvky Plug. Inte-
grací kamer BURGcam do aplikace 
můžete rovnou prověřit případná 
varování z alarmového systému.

Všechno  
z jedné ruky.

BURGprotect™BURGprotect™

Zdarma pro iOS a Android: 
V příslušném obchodě si stáhnete 
aplikaci BURGprotect ™. 

Tip: S aplikací BURGprotectTM můžete také 
přidat kamery WLAN řady BURGcam. 
Sledujte pomocí smartphonu,  
zda je doma vše v pořádku. 

Více informací o BURGcam  
získáte na vyžádání nebo na  
www.burg.biz

Vše pod dozorem, vše pod kontrolou: Pomocí bezplat-
né aplikace BURGprotect™ pro iOS a Android spárujte 
všechny komponenty inteligentní domácnosti s ovládací 
jednotkou Base. Správa zařízení prostřednictvím aplikace 
BURGprotect™ je přehledná a snadná - ať už instalujete 
5, 50 nebo 200 senzorů, jako jsou detektory pohybu, 
výstražné sirény nebo detektory kouře. Zvládnou to i IT 
laici. Při vývoji aplikace totiž bylo na prvním místě intuitivní 
a uživatelsky přívětivé ovládání!  
 
S aplikací zapnete poplašný systém nebo jej odemknete, 
a to bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. S odlo-
ženým startem funkce příchodu a odchodu z domova 
zabráníte falešnému poplachu. Dobře promyšlené funkce, 
jako je řízení scénářů rádiem ovládaného doplňku do 
zásuvky Plug 2141, odrazují zloděje. Plug 2141 zapíná a 
vypíná TV, jako byste byli doma.

Díky funkci Home mohou senzory, které si předem 
vyberete, zůstávat aktivní. Například garáž nebo terasa 
se monitoruje, i když jste doma. Detektor kouře Smoke 
2050 a vody Water 2060 upozorňují nepřetržitě na možné 
poškození přírodními živly, například kouřící troubou nebo 
přetékající pračkou.
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Váš bezpečný 
chytrý domov.

Rádiově ovládaný 
doplněk do zásuvky
Předstírat, že jste doma. 
Přesně to dělá zásuvková 
vložka Plug 2141, pomocí 
níž můžete zapínat TV 
nebo světla a tím simulo-
vat svoji přítomnost. 
Kromě toho zásuvková 
vložka měří spotřebu 
energie připojeného 
zařízení.

Detektor vibrací
Při pokusu o vypáčení 
oken nebo dveří dochází 
k typickým vibracím. 
Senzor Vibrancy 2020 
je zaregistruje a spustí 
alarm.

Detektor zatopení
Každých 30 sekund dojde 
v Německu ke škodám 
způsobeným vodou. 
Senzor Water 2060 hlásí 
vniknutí vody a přetečení 
vody (pračka).

Dálkový ovladač
S praktickým ovladačem 
Control 2110 můžete 
ovládat nejdůležitější 
funkce BURGprotect™ 
pouhým stisknutím 
tlačítka.

Ovládací panel
Pokud chytrý telefon 
není k dispozici, ovládáte 
BURGprotect™ pomocí 
klávesnice 2100. Osvědčila 
se instalace na stěnu poblíž 
domovních dveří. 

Pohybové čidlo PIR
Pokud jsou v domě 
nezvaní hosté, odhalí 
je senzor Motion 2010. 
Následuje: Poplašný signál 
a push zpráva.

Kontaktní detektor
Pokud lupiči otevřou okno 
nebo dveře, magnetické 
spojení senzoru Contact 
2031 se přeruší. Zazní 
alarm a obdržíte push 
zprávu.

Centrála alarmu
Řídicí jednotka Base je 
srdce BURGprotect™ 
současně hlásič alarmu s 
hlasitostí až 100 decibelů.

Siréna
Když je nainstalována na 
dobře viditelném místě, 
poplašná siréna odradí 
potenciální zloděje. Sou-
časně spustí vnější siréna 
2151 v naléhavém přípa-
dě poplach o hlasitosti 
až 120 decibelů.

Domovní dveře, okna, obývací pokoj, terasa, ložnice:  
Zjistěte například, například, kde se použije který senzor 
 BURGprotect™. Od sirény na domovních dveřích přes 
kontaktní detektor na okně až po detektor kouře v 
obývacím pokoji a v ložnici.

Vnitřní siréna
Vnitřní siréna Noise 2160 
přenáší poplach do jiných 
podlaží nebo do vzdá-
lených místností. Siréna 
je napájena z baterie a 
nevyžaduje žádné připojení 
k napájení.

Detektor kouře
Požár ve vlastním domě je 
hororový scénář. Senzor 
Smoke 2050 varuje při 
intenzivním vývoji kouře 
alarmem o hlasitosti 
až 85 decibelů.



12 BURGprotect™ 13BURGprotect™

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

Svět produktů BURGprotect™.

Pokračování na další straně.

Startovací balíček Starterset 2210

•  Ideální startovací balíček pro váš 
domov

• Sada se skládá z: 1x Base,  
 2x Contact, 1x Motion, 1x Control

•  Zabezpečení oken a dveří, detektor 
pohybu detekuje zloděje

• Bezplatná aplikace pro iOS a Android

Control 2110

• Praktické dálkové ovládání

•  Zapnutí / vypnutí alarmu, zapnutí / 
vypnutí domácího scénáře 

•  Funkce paniky SOS (kontaktní osoby 
budou informovány)

Motion 2010

• Pasivní infračervený hlásič

• Rozsah detekce přibližně 110 stupňů

•  Snížení falešných poplachů díky 
detekci malých zvířat

•  Vč. držáku s kulovým kloubem pro 
optimální nastavení

Noise 2160

• Akustický a vizuální 
 alarm do 80 dB

•  Použití pro vnitřní prostory

•  Ochrana před manipulací

• Až 18 měsíců provozu na baterie

Contact 2031

•  Kontaktní detektor, alarm při otevření 
dveří nebo okna

• Snadné připevnění bez šroubů

• Velký dosah

• Kontrola stavu (otevřeno / zavřeno)

Base 2200*

•  Centrální ovládací jednotka  
s integrovanou sirénou (max. 100 dB)

•  Záložní baterie, ochrana proti  
neoprávněné manipulaci

•  Jednoduchá integrace senzorů  
s QR kódem

(* K dispozici pouze ve startovacím balíčku 2210)

Water 2060

•  Detektor vody, poplach při vysokém 
stavu vody

•  Vhodný jako detektor vniknutí vody, 
přetečení

• Indikace slabé baterie

Vibrancy 2020

• Vibrační alarm

• Univerzální použití (okenní tabulky,  
 nábytek, vitríny)

• Snadné připevnění bez šroubů
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Pokračování z předchozí stránky.

Smoke 2050

•  Alarm až 85 dB při silném vývoji 
kouře

• Lze použít i bez aplikace

• Indikace slabé baterie

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

•  Dálkové ovládání s dotykovými ovlá-
dacími tlačítky pro montáž na zeď

•  Zapnutí / vypnutí alarmu, zapnutí / 
vypnutí domácího scénáře, funkce 
paniky SOS (kontaktní osoby budou 
informovány)

• LED indikace stavu alarmu

Plug 2141

• Doplněk do zásuvky až 2300 wattů

• Spínání ručně nebo pomocí aplikace

•  Lze ovládat ručně nebo jako scénář 
(lampa, TV)

• Měření spotřeby energie

Aplikace BURGprotect™

• Bezplatná aplikace pro iOS a Android

•  Zabezpečeno díky 256bitovému šifrování

•  Intuitivní instalace poplašného systému

• Pohodlná správa uživatelů

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

•  Vizuální a akustický poplašný signál 
do 120 dB

•  Odstrašení zloděje při venkovní 
montáži na viditelném místě

•  Záložní baterie, ochrana proti neo-
právněné manipulaci

• Pohotovostní režim až 36 měsíců
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BURGprotect™ 

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
Email: export@burg.biz

BURGprotect™ Prospekt CZ


