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A BURG-WÄCHTER Smart Home megoldása:  
A BURGprotect™ kényelmesen és egyszerűen  
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BIZTONSÁG 
KÉNYELEM 
ELLENŐRZÉS

Mi hajtóerőnk az Ön mindennapi biztonsága!
A BURGprotect™ Smart Home rendszere riasztást küld 
betörés, tűz- és vízkár esetén. Fejlesztése során hangsúlyt 
helyeztünk a kényelemre. Ennek köszönhetően a kompo-
nensek néhány lépésben telepíthetők. A riasztóberende-
zést bármikor bővítheti, és hozzáigazíthatja egy új lakókör-
nyezethez. Így mindent ellenőrizhet akár útközben is.

BURGprotect™BURGprotect™2 3

BURGprotect™



BURGprotect™ 5BURGprotect™

BURG-WÄCHTER KGBURG-WÄCHTER KG

4

Így működik a 
BURGprotect™

A Base 2200 a Smart Home rend-
szerünk központi eleme. A köz-
pont minden  BURGprotect™ 
érzékelőt kezel, és ezzel pár-
huzamosan riasztószirénaként 
is szolgál.

Base 2200: Központi és riasztósziréna egyben.
A BURGprotect™ központi eleme a Base 2200 központi 
vezérlőegység. Erre a riasztóközpontra csatlakozik minden 
Smart Home komponens. Mindez néhány pillanat alatt, 
egy gombnyomással elvégezhető. Szkennelje be okostele-
fonjával a QR-kódot. Ezzel rögtön regisztrálja a központ-
ban a mozgásérzékelőt, az ablakérzékelőt vagy a füstjel-
zőt - és a riasztóberendezése máris működésre kész. Ennél 
egyszerűbben és gyorsabban már nem is lehet!

Ha hívatlan vendégek akarnak bejutni a házba, vagy az ér-
zékelő füstöt érzékel vagy ha kinyitnak egy ablakot, akkor 
a Base 2200 másodpercek alatt push-értesítést küld az Ön 
okostelefonjára. Ezzel egyidejűleg a készülék egy 100 de-
cibel erősségű hangriasztást vált ki. A berendezés hasz-
nálatához csupán internet-csatlakozás szükséges. Előnye: 
A vezérlőegység három lehetséges riasztási csatornával 
rendelkezik: LAN, WLAN vagy GSM (SIM-kártya). Ezen 
kívül a Base 2200 mobilzavarás (jamming) ellen is védett. 
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Egy erős  
csapat.
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A BURGprotect™ számtalan lehetőséget kínál Smart 
Home rendszeréhez Egy riasztóközpont, különböző érzé-
kelők és komponensek – ez a BURGprotect™ alapelve  
 
A Set 2210 kezdőcsomag bevált. Ez tartalmazza a Base 
riasztóközpontot, két Contact 2031 ajtó- és ablakérzé-
kelőt, a Motion 2010 mozgásérzékelőt, és a Control 2110 
távvezérlőt. A Set 2210 kezdőcsomaggal otthonának 

számos területét biztosíthatja. A mozgásérzékelővel példá-
ul felügyelheti a nappalit, az érintésjelzők pedig reagálnak 
a nem kívánt mozgásokra a teraszablaknál vagy a bejárati 
ajtónál. A kézre álló távvezérlő gombnyomással élesíti vagy 
inaktiválja Smart Home rendszerét. Azok számára, akiknél 
nincs mindig kéznél az okostelefon.

BURGprotect™BURGprotect™

Set 2210 kezdőcsomag – ideális 
belépő a Smart Home rendszerek 
világába. A Base riasztóközponttal, 
a két érintésjelzővel, a mozgá-
sérzékelővel, a távvezérlővel, 
valamint az ingyenes okostelefon- 
alkalmazással jelentős mértékben 
fokozhatja otthona biztonságát. 
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Mindegy, hogy Ön hol tartózkodik: 
A BURGprotect™ alkalmazással 
élesítheti vagy inaktiválhatja a 
riasztórendszert. Ezenkívül ezzel 
az alkalmazással a PLUG csatlakozó-
aljzat funkcióit vezérelheti. 
A  BURGcam bekötésével az alkal-
mazásba közvetlenül hitelesítheti a 
lehetséges  riasztásokat.

Mindent  
egy kézből.
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A BURGprotectTM alkalmazás az IOS 
és Android rendszerhez ingyen 
letölthető a saját AppStore-on.

Tipp: A BURGprotectTM 
alkalmazással a BURGcam-sorozat 
WLAN-kameráit is hozzáadhatja. 
Okostelefonján nyomon követheti, 
hogy otthon minden rendben van-e. 

A BURGcam témával kapcsolatos 
további információkat kérésre elküldjük, 
vagy megtalálhatja ezeket a www.burg.biz weboldalon

Minden áttekinthető, minden kézben tartható: Az iOS-
en és Androidon is elérhető ingyenes BURGprotect™ al-
kalmazással a Smart Home rendszer minden komponensét 
összekapcsolhatja a Base vezérlőegységgel. A készülékek 
a BURGprotect™ alkalmazáson keresztül történő kezelése 
áttekinthető és egyszerű – függetlenül attól, hogy 5, 50 vagy 
200 mozgásérzékelőt, riasztószirénát, füstjelzőt vagy hasonló 
érzékelőt telepít. Ezt az IT-laikusok is tudják kezelni. Ugyanis 
az alkalmazás fejlesztése során az intuitív és felhasználóbarát 
kezelés állt az első helyen!  
 
Az alkalmazással élesítheti, vagy kikapcsolhatja a riasztóbe-
rendezést – tartózkodási helyétől függetlenül. A Comming 
Home és a Leaving Home funkció időkésleltetésével elkerül-
hető a téves riasztás. Az olyan átgondolt jellemzők, mint a 
Plug 2141 rádióvezérelt csatlakozóaljzat forgatókönyv-ve-
zérlése sikeresen elriasztják a betörőket. Ennek megfelelően 
a lámpák és TV-készülékek be- és kikapcsolása úgy zajlik, 
mintha otthon tartózkodna.

A Home funkcióval a korábban egyénileg meghatározott ér-
zékelők élesített állapotban maradnak. Garázsa vagy terasza 
például akkor is felügyelet alatt áll, ha Ön otthon tartózkodik. 
A Smoke 2050 füstjelző és a Water 2060 vízjelző a nap 24 
órájában figyelmeztet a lehetséges elemi károkra, amelyeket 
például egy füstölő sütő vagy egy túlfolyó mosógép okozhat.
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Az Ön biztonságos 
Smart Home 
rendszere.

Rádióvezérelt 
csatlakozóaljzat
Tegyen úgy, mintha 
otthon lenne. Erre a Plug 
2141 csatlakozóaljzat- 
betét szolgál, amellyel 
a TV-készülékeket vagy 
lámpákat kapcsolhatja 
be vagy ki azt szimulálva, 
hogy otthon tartózkodik. 
A csatlakozóaljzat-betét 
ezenkívül a csatlakoz-
tatott készülék áramfo-
gyasztását is méri.

Rézgésérzékelő
Behatolási kisérlet esetén 
az ajtón vagy az ablakon 
tipikus rezgések jönnek 
létre. A Vibrancy 2020 
érzékelő érzékeli ezt és 
riasztást küld.

Vízjelző
Németországban 30 má-
sodpercenként következik 
be valahol vízkár. A Water 
2060 érzékelő jelzi a víz-
betörést és a víztúlfolyást 
(mosógép).

Távvezérlő
A kézre álló Control 2110 
egységgel nagyon egysze-
rűen, gombnyomással ve-
zérelheti a  BURGprotect™ 
legfontosabb funkcióit.

Kezelőmező
Ha az okostelefon nincs 
kéznél, akkor a Keypad 
2100 billentyűzettel veheti 
át a BURGprotect™ vezér-
lését. A fali tartót a bejárati 
ajtó közelében érdemes 
felszerelni. 

PIR mozgásérzékelő
Ha nem kívánatos ven-
dégek vannak a házban, 
akkor a Motion 2010 
érzékelő felfedezi őket. 
Az eredmény: Riasztásjel 
és push-értesítés.

Érintésjelző
Ha a betörők megemelik 
az ablakot vagy az ajtót, 
akkor a Contact 2031 
érzékelőjében megszakad 
a mágneses kapcsolat. 
Megszólal a riasztás, Ön 
pedig push-értesítést kap.

Riasztóközpont
A Base vezérlőegység a 
BURGprotect™ köz-
ponti eleme és egyúttal 
maximum 100 decibel 
hangerő kibocsátására 
alkalmas riasztókészülék.

Riasztósziréna
A jól látható módon 
felszerelt riasztósziréna 
elriasztja a potenciális 
betörőket. Ezzel egyidejű-
leg a 2151 külső sziréna 
riasztást ad ki legfeljebb 
120 decibel hangerővel.

Bejárati ajtó, ablak, nappali, terasz, hálószoba: A 
BURGprotect TM érzékelők lehetőségek használata az 
alábbiakban megtalálható. A bejárati ajtónál lévő sziréná-
tól az ablakon lévő érintésjelzőkön át, egészen a nappali-
ban és a hálószobában található füstjelzőig.

Beltéri sziréna
A Noise 2160 beltéri sziré-
na továbbítja a riasztást 
más emeletekre, illetve 
távoli szobákra. A sziréna 
akkumulátorról működik 
és nem kell csatlakoztatni 
az elektromos hálózatra.

Füstjelző
Az otthoni tűzeset az 
elképzelhető legrosszabb 
forgatókönyv. A Smoke 
2050 érzékelő akár 
85 decibel hangerejű 
riasztást is képes kiadni 
intenzív füstképződés 
esetén.
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A BURGprotect™ termékvilága.

Folytatás a következő oldalon.

Set 2210 kezdőcsomag

• Tökéletes kezdőcsomag otthonához

•  A készlet a következőkből áll: 
1x Base, 2x Contact, 1x Motion, 
1x Control

•  Ablakok és ajtók biztosítása, a moz-
gásérzékelő felfedezi a betörőket

•  Ingyenes alkalmazás iOS és Android 
rendszerhez

Control 2110

• Kézre álló távvezérlő

• Riasztóberendezés be/ki,  
 Home forgatókönyv be/ki 

•  SOS pánikfunkció (az értesítendő 
személyek tájékoztatást kapnak)

Motion 2010

• Passzív infravörös érzékelő

• Kb. 110 fokos érzékelési tartomány

•  Téves riasztások elkerülése kisállat-
felismerés révén

•  Gömbcsuklós tartóval együtt az 
optimális elhelyezés érdekében

Noise 2160

• Hallható és látható 
 riasztás 80 dB hangerőig

•  Beltéri alkalmazás

•  Manipuláció elleni védelem

• Akár 18 hónapig használható elem

Contact 2031

•  Érintésjelző, riasztás a nyílászáróknál

• Egyszerű rögzítés csavarok nélkül

• Nagy hatótávolság

• Állapot-lekérdezés (nyitott/zárt)

Base 2200*

• Központi vezérlőegység 
 beépített szirénával (max. 100 dB)

• Sürgősségi akkumulátor,  
 manipuláció elleni védelem

• Egyszerű érzékelő-bekötés 
 QR-kóddal

(* Csak a Set 2210 kezdőcsomag 
részeként kapható)

Water 2060

•  Vízjelző, riasztás túl magas vízszint 
esetén

•  Vízbetörés- és túlfolyásjelzőként 
használható

•  Jelentés, ha csökken az akkumulátor 
teljesítménye

Vibrancy 2020

• Rázkódásjelző

•  Sokoldalúan felhasználható 
(ablaküvegek, bútorok, fiókok)

• Egyszerű rögzítés csavarok nélkül
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Folytatás az előző oldalról.

Smoke 2050

• Akár 85 dB hangerejű riasztás erős 
 füstképződés esetén

• Alkalmazás nélkül is használható

•  Jelentés, ha csökken az akkumulátor 
teljesítménye

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

• Falra szerelhető távvezérlő 
 érintő kezelőgombokkal

•  Riasztóberendezés be/ki, Home 
forgatókönyv be/ki, SOS pánikfunkció  
(az értesítendő személyek tájékozta-
tást kapnak)

• Riasztási állapot LED-kijelzése

Plug 2141

• Csatlakozóaljzat-betét 2300 wattig

•  Manuálisan vagy alkalmazással 
kapcsolható

•  Manuálisan vagy forgatókönyvként 
(lámpa, televízió) vezérelhető

• Méri az áramfogyasztást

BURGprotect™ alkalmazás

•  Ingyenes alkalmazás iOS és Android 
rendszerhez

•  Biztonságos a 256 bites kódolás révén
•  A riasztóberendezés ösztönös beállítása
• Kényelmes felhasználókezelés 

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

• Látható és hallható 
 riasztásjel 120 dB hangerőig

• Elriasztó hatás a látható 
 külső felszerelés miatt

•  Sürgősségi akkumulátor, manipuláció 
elleni védelem

• Akár 36 hónap készenléti idő
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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 HU


