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SIKKERHED 
KOMFORT 
KONTROL

Din daglige sikkerhed er vores motivation!
Smart-Home-systemet BURGprotect™ slår alarm ved 
indbrud, brand- og vandskader. I udviklingsfasen blev der 
lagt ekstra vægt på god komfort. Sådan installerer du alle 
komponenter i få trin. Du kan til enhver tid udvide alarm-
anlægget og tilpasse det til nye omgivelser i hjemmet. 
På den måde har du altid alt under kontrol, også når du 
ikke er hjemme.
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Sådan fungerer 
BURGprotect™

Base 2200 er hjernen i vores 
Smart-Home-system. Centralen 
administrerer alle  BURGprotect™ 
sensorer og fungerer samtidig 
som alarmsirene.

Base 2200: Central & alarmsirene i en og samme enhed.
Den centrale styreenhed Base 2200 er selve hjernen i 
BURGprotect™-systemet. Alle Smart-Home-komponenter 
tilsluttes alarmcentralen. Og det sker i en håndeven-
ding - eller med andre ord ved at trykke på en knap. 
Du skal blot scanne den påtrykte QR-kode med din 
 smartphone. Og så er bevægelsessensor, vindueskontakt 
eller røgalarm registreret og dit alarmanlæg er klar til brug. 
Hurtigere og nemmere bliver det ikke!

Hvis ubudne gæster er på vej ind i huset, eller der bliver 
målt røgudvikling, eller hvis et vindue åbnes, kan du 
lynhurtigt informere Base 2200 via en push-besked på din 
smartphone. Samtidig udløser enheden en høj alarmtone 
på op til 100 decibel. Det kræver blot en internetforbindel-
se, så er anlægget klar til brug. Fordel: Styreenheden har 
tre mulige alarm-kanaler: LAN, WiFi eller GSM (SIM-kort). 
Endvidere er Base 2200 sikret mod støjsending (jamming). 
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Et stærkt 
team.
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BURGprotect™ byder på utallige muligheder til dit 
personlige Smart Home. En alarmcentral, forskellige 
sensorer og komponenter - det er det grundlæggende 
princip i BURGprotect™.  
 
Startpakken Set 2210 er et godt sted at begynde. Den 
indeholder alarmcentral-basisenheden, to dør-/vindues-
kontakter Contact 2031, en bevægelsessensor Motion 

2010 og fjernbetjeningen Control 2110. Med startpakken 
2210 kan du allerede sikre mange områder i dit hjem. 
Med bevægelsessensoren kan du f.eks. overvåge stuen, 
kontaktsensorerne reagerer på uønskede bevægelser 
ved terrassedøren eller hoveddøren. Du til- og frakobler 
dit Smart-Home-system ved at trykke på knapperne på 
den handy fjernbetjening. Til alle, som ikke konstant har 
 mobiltelefonen ved hånden.
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Startpakkesæt 2210 - Den perfekte 
start på adgangen til dit Smart 
Home! Ved hjælp af alarmenheden 
Base, to kontaktsensorer, en be-
vægelsessensor, en fjernbetjening 
samt den gratis smartphone-app 
kan du forbedre sikkerheden i dit 
hjem betydeligt. 
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Uanset, hvor du er: Du kan til enhver 
tid tilkoble eller deaktivere alarm-
systemet via BURGprotect™ app’en. 
Desuden styres den trådløse stik-
kontakts scenarie-funktion Plug via 
app’en. Via tilknytning af BURGcam 
kameraerne i app’en kan du verifice-
re eventuelle alarmer direkte.

Alt samlet 
på et sted.

BURGprotect™BURGprotect™

Gratis til iOS og Android: 
BURGprotect™ app’en kan down-
loades i den pågældende app store. 

Tip: Via BURGprotectTM app’en 
er det også muligt tilføje et WiFi-kamera 
fra BURGcam-serien. 
Se på din smartphone, 
om alt er ok derhjemme. 

Vi informerer gerne nærmere om BURGcam 
på forespørgsel eller på www.burg.biz

Perfekt overblik, alt under kontrol: Via den gratis 
BURGprotect™ app til iOS og Android tilkobler du alle 
Smart-Home-komponenterne til styreenheden Base. 
Nem og overskuelig administration af enhederne via 
 BURGprotect™ app’en - uanset om du installerer 5, 50 el-
ler 200 sensorer som f.eks. bevægelsessensor, alarmsirene 
eller røgalarm. Det behøver man ikke være IT-ekspert for at 
klare. En intuitiv og brugervenlig brugerflade havde nemlig 
højeste prioritet i forbindelse med udviklingen af app’en.  
 
Ved hjælp af app’en kan du til- eller frakoble alarmanlæg-
get, uanset hvor du er. Tidsforsinkelsen i Coming-Home- og 
Leaving-Home-funktionen forhindrer, at der udløses en 
fejlalarm. Gennemtænkte features, såsom den trådløse 
stikkontakts scenarie-styring Plug 2141, skræmmer tyvene 
væk. Ved hjælp af denne feature kan du tænde og slukke 
for lamper og fjernsyn, akkurat som hvis du var derhjemme.

Ved brug af Home-funktionen forbliver de sensorer, man 
selv har defineret på forhånd, tilkoblede. F.eks. overvå-
ges din garage eller terrasse også, mens du er hjemme. 
Røgalarmen Smoke 2050 og vandalarmen Water 2060 
overvåger din bolig døgnet rundt og giver advarsel om 
skader forårsaget af katastrofer, f.eks. pga. en rygende 
ovn eller oversvømmelse pga. en defekt vaskemaskine.
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Dit sikre  
Smart Home.

Trådløs stikkontakt
Få det til at se ud, som 
om du er hjemme. Det 
er det, som den trådløse 
stikkontakt Plug 2141 
kan. Du kan simulere, at 
du er hjemme, i det du 
bruger den trådløse stik-
kontakt til at tænde for 
fjernsyn eller lamper. 
Endvidere registrerer stik-
kontakten strømforbruget 
for den tilsluttede enhed.

Vibrationsdetektor
Hvis vinduer eller døre 
løftes hængslerne, skabes 
der typisk vibrationer. 
Sensoren Vibrancy 2020 
registrerer dette og 
slår alarm.

Vandalarm
Hver 30. sekund sker der 
en vandskade i Tyskland. 
Sensoren Water 2060 
giver alarm ved vandind-
trængning og vand, der 
løber over (vaskemaskine).

Fjernbetjening
Med den handy Control 
2110 kan du nemt styre 
de vigtigste funktioner 
i BURGprotect™ via 
tasterne.

Tastatur
Hvis du ikke lige har din smart-
phone ved hånden, kan du styre 
BURGprotect™ med Keypad 
2100. Erfaringen fra andre bru-
gere har vist, at det er en god 
ide at montere vægholderen i 
nærheden hoveddøren. 

PIR-bevægelsesdetektor
Hvis der er ubudne gæster 
i huset, registeres det af 
Sensor Motion 2010. Med 
efterfølgende alarmsignal 
og push-besked.

Kontaktsensor
Hvis en indbrudstyv 
hægter et vindue eller en 
dør af, afbrydes magnet-
forbindelsen på Sensor 
Contact 2031, en alarm 
udløses og du modtager 
en push-besked.

Alarmcentral
Styreenheden Base er 
hjernen i BURGprotec-
t™-systemet og samtidig 
alarm med en alarmtone 
på op til maks. 100 
decibel.

Alarmsirene
En synligt monteret 
alarmsirene, skræmmer 
potentielle indbrudstyve 
væk. Samtidig udløses 
udendørssirenen 2151, 
hvis uheldet er ude, med 
op til maks. 120 decibel.

Hoveddør, vindue, stue, terrasse, soveværelse: 
Se nedenstående eksempler på, hvor de forskellige slags 
BURGprotect™-sensorer finder anvendelse. Fra sirenen 
ved hoveddøren hen over kontaktsensoren på vinduet til 
røgalarmen i opholds- og soverum.

Indendørssirene
Indendørssirene Noise 
2160 sender signal til alar-
mer på andre etager eller 
fjernt liggende værelser. 
Sirenen er batteridrevet 
og kræver ikke strømtil-
slutning.

Røgalarm
En brand i eget hjem er et 
skrækscenarie. Sensoren 
Smoke 2050 aktiverer en 
alarm på op til 85 decibel 
ved intensiv røgudvikling.
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BURGprotect™-systemets produkter.

Fortsættes på næste side

Startsæt 2210

• Perfekt startsæt til dit hjem

• Sættet består af: 1x Base, 
 2x Contact, 1x Motion, 1x Control

•  Sikring af vinduer og døre, bevægel-
sesdetektorer registrerer indbrudstyve

• Gratis app til iOS og Android

Control 2110

• Handy fjernbetjening

• Alarmanlæg on/off, 
 Home-scenario on/off 

•  SOS panik-funktion (Kontaktpersoner 
informeres)

Motion 2010

• Passiv infrarød detektor

• Registreringsområde ca. 110°

•  Færre fejlalarmer pga. kæledyrsgen-
kendelse

•  Inkl. beslag med kugleled til optimal 
justering

Noise 2160

•  Akustisk og visuel 
alamering op til 80 dB

•  Anvendelse til indendørs brug

•  Manipulationssikring

• Op til 18 måneders batteridrift

Contact 2031

•  Kontaktsensor, alarm ved åbning af 
døre eller vinduer

• Nem montering uden skruer

• Stor rækkevidde

• Statusrapport (åben/lukket)

Base 2200*

•  Central styreenhed med 
integreret sirene (maks. 100 dB)

•  Nødstrømsbatteri, 
manipulationssikring

•  Nemt at forbinde sensorer 
vha. QR-kode

(* Fås kun i startpakke 2210)

Water 2060

•  Vanddetektor, alarm ved for høj 
vandstand

•  Kan bruges som alarm ved vandind-
trængning eller oversvømmelse

• Alarm ved svagt batteri

Vibrancy 2020

• Vibrationsalarm

•  Alsidig anvendelse (vinduesruder, 
møbler, montrer)

• Nem montering uden skruer
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Fortsættelse af forrige side

Smoke 2050

• Alarm op til 85 dB ved kraftig 
 røgudvikling

• Kan også bruge uden app

• Alarm ved svagt batteri

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

• Fjernbetjening med touch-knapper 
 til vægmontering

• Alarmanlæg on/off, Home-scenario 
 on/off, SOS panik-funktion 
 (Kontaktpersoner informeres)

• LED-indikator for alarmstatus

Plug 2141

• Stikkontakt-indsats op til 2.300 Watt

• Kan til- og frakobles manuelt eller via app

•  Kan styres manuelt eller som scenario 
(lampe, fjernsyn)

• Måler strømforbruget

BURGprotect™ app

• Gratis app til iOS og Android

• Sikker takket være 256-bit-kryptering

• Alarmanlæg med intuitivt design

• Nem brugeradministration

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

• Akustisk og visuelt 
 alarmsignal op til 120 dB

• Præventiv effekt pga. synlig 
 montering udendørs

• Nødstrømsbatteri, manipulationssikring

• Op til 36 måneders standby
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Smart Home
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 DA


