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Smart Home van BURG-WÄCHTER: Met BURGprotect™ 
beveiligt u uw huis comfortabel en eenvoudig.
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VEILIGHEID 
COMFORT 
CONTROLE

Uw dagelijkse veiligheid is onze drijfveer!
Het Smart - Home-systeem BURGprotect™ slaat alarm 
bij inbraak, brand- en waterschade. Bij de ontwikkeling 
hebben we bijzonder veel aandacht aan comfort geschon-
ken. Zo installeert u alle componenten in enkele stappen. 
De alarminstallatie kunt u altijd uitbreiden en aan een 
nieuwe woonomgeving aanpassen. Hiermee hebt u, ook 
als u onderweg bent, altijd alles onder controle.
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Zo werkt 
BURGprotect™

De Base 2200 is het hart van 
ons Smart-Home-systeem. 
De centrale beheert alle 
 BURGprotect™-sensoren en 
dient tegelijk als alarmsirene.

Base 2200: centrale & alarmsirene in één.
Het hart van BURGprotect™ is de centrale besturings 
eenheid Base 2200. Op de alarmcentrale worden alle 
Smart-Home-componenten aangesloten. En dit gebeurt in 
een handomdraai – of beter gezegd met een druk op de 
knop. U scant gewoon de opgedrukte QR-code met uw 
smartphone. Bewegingsmelder, raamcontact of rookmel-
der zijn onmiddellijk geregistreerd en uw alarminstallatie is 
klaar voor gebruik. Sneller en eenvoudiger kan niet!

Willen er ongewenste gasten in het huis, wordt er rookont-
wikkeling gemeten of een venster geopend, dan informeert 
de Base 2200 u in een fractie van een seconde via een 
pushbericht op de smartphone. Tegelijk activeert het toestel 
een tot 100 decibel luid alarmsignaal. Om de installatie te 
gebruiken, is enkel een internetaansluiting nodig. Voor-
deel: de besturingseenheid beschikt over drie mogelijke 
alarm-kanalen: LAN, WLAN of GSM (SIM-kaart). Daarnaast 
is de Base 2200 tegen stoorzenders beveiligd (jamming). 
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Een sterk  
team.
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BURGprotect™ biedt ontelbare mogelijkheden voor 
uw persoonlijke Smart Home. Een alarmcentrale, 
verschillende sensoren en componenten – zo luidt het 
basisprincipe van BURGprotect™.  
 
Bewezen heeft zich het starterspakket Set 2210. Daarin 
inbegrepen zijn de alarmcentrale Base, twee deur-/venster-
contacten Contact 2031, een bewegingsmelder Motion 

2010 en de afstandsbediening Control 2110. Met het 
starterspakket Set 2210 beveiligt u al heel veel zones in 
uw huis. Met de bewegingsmelder bewaakt u bijvoorbeeld 
de woonkamer, de contactmelders reageren op onge-
wenste bewegingen aan terrasdeuren of huisdeur. Met de 
handige afstandsbediening schakelt u met een druk op de 
knop uw Smart Home systeem in of uit. Voor iedereen die 
niet altijd de smartphone bij de hand heeft.

BURGprotect™BURGprotect™

Starterpakket Set 2210 – uw 
ideale start in de wereld van 
Smart Home! Met de alarmcentrale 
Base, twee contactmelders, een be-
wegingsmelder, een afstandsbedie-
ning en de gratis  smartphone-app 
verhoogt u de veiligheid van uw 
huis aanmerkelijk. 
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Om het even waar u bent: met de 
BURGprotect™ app schakelt u het 
alarmsysteem scherp of deactiveert 
u het. Bovendien wordt via de app 
de scenariofunctie van de draadloze 
contactdoos Plug gestuurd. Door in-
tegratie van de BURGcam camera’s 
in de app kunt u mogelijke alarmen 
onmiddellijk verifiëren.

Alles uit  
één hand.

BURGprotect™BURGprotect™

Gratis voor iOS en Android: 
in uw desbetreffende store down-
loadt u de BURGprotect™ app. 

Tip: Met de BURGprotectTM app 
kunt u ook de WLAN-camera’s 
van de BURGcam-serie toevoegen. 
Bekijk per smartphone, 
of thuis alles in orde is. 

Meer informatie over het onderwerp  
BURGcam verstrekken wij u graag op  
aanvraag of vindt u op www.burg.biz

Alles in het oog, alles onder controle: Met de gratis 
BURGprotect™ app voor iOS en Android koppelt u alle 
Smart Home-componenten met de besturingseenheid 
Base. Het beheren van de toestellen via de BURGprotect™ 
app is overzichtelijk en eenvoudig – om het even of u 5, 
50 of 200 sensoren evenals bewegingsmelders, alarmsi-
rene of rookmelders installeert. Dit kunnen ook IT-leken. 
Want bij de ontwikkeling van de app kwam de intuïtieve 
en gebruiksvriendelijke bediening op de eerste plaats!  
 
Met de app schakelt u – om het even waar u bent – de 
alarminstallatie in of deactiveert u deze. Met de tijdsver- 
tragingen van de Coming-Home- en Leaving-Home-func-
tie wordt een vals alarm verhinderd. Doordachte features, 
zoals de scenariobesturing van de draadloze contactdoos 
Plug 2141 schrikken inbrekers af. Zo worden lampen en 
tv-toestellen in- en uitgeschakeld alsof u thuis bent.

Met de Home-functie blijven bovendien zelf gedefini-
eerde sensoren ingeschakeld. Zo wordt bijvoorbeeld 
uw garage of terras bewaakt, ook als u thuis bent. De 
rookmelder Smoke 2050 en de watermelder Water 2060 
waarschuwen de klok rond tegen mogelijke elementai-
re schade, bijvoorbeeld door een rokende oven of een 
 overlopende wasmachine.
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Uw veilige 
Smart Home.

Draadloze contactdoos
Doen alsof men thuis is. 
Dit biedt het contact-
doosinzetstuk Plug 2141 
waarmee u tv-toestellen 
of lampen schakelt en 
hierdoor uw aanwezig-
heid simuleert. 
Bovendien meet het 
contactdoosinzetstuk het 
stroomverbruik van het 
aangesloten toestel.

Schokmelder
Wordt er een raam of 
deur uitgetild, ontstaan 
typische trillingen. De 
sensor Vibrancy 2020 
registreert het en 
slaat alarm.

Watermelder
Om de 30 seconden is 
er in Duitsland een geval 
van waterschade. De 
sensor Water 2060 meldt 
indringend en overlopend 
water (wasmachine).

Afstandsbediening
Met de handige Control 
2110 stuurt u de 
belangrijkste functies 
van BURGprotect™ heel 
eenvoudig met een druk 
op de knop.

Bedieningsveld
Is de smartphone niet 
binnen handbereik, neemt 
u met de Keypad 2100 
de besturing van BURG-
protect™ over. De ideale 
montageplaats van de 
wandhouder is in de om-
geving van de huisdeur. 

PIR-bewegingsmelder
Zijn er ongewenste gas-
ten in huis, worden deze 
door de sensor Motion 
2010 ontdekt. Hierna 
volgen: alarmsignaal en 
pushbericht.

Contactmelder
Breken inbrekers een raam 
of een deur open, wordt bij 
de sensor  Contact 2031 de 
magneetverbinding onder-
broken. Het alarm weerklinkt 
en u krijgt een pushbericht.

Alarmcentrale
De besturingseenheid 
Base is het hart van 
BURGprotect™ en tege-
lijk een alarmmelder met 
maximaal 100 decibel.

Alarmsirene
Goed zichtbaar gemon-
teerd, schrikt een alarmsi-
rene potentiële inbrekers 
af. Gelijktijdig slaat de 
buitensirene 2151 in een 
noodsituatie met maxi-
maal 120 decibel alarm.

Huisdeur, raam, woonkamer, terras, slaapkamer: Ont-
dek maar eens, waar welke BURGprotect™- sensor wordt 
ingezet. Van de sirene op de huisdeur en de  contactmelder 
aan het venster tot en met de rookmelder in woon- en 
slaapruimtes.

Indoor-sirene
De indoor-sirene Noise 
2160 zendt het alarm door 
naar andere verdiepingen 
of veraf gelegen kamers. 
De sirene is batterijgevoed 
en heeft geen stroomaan-
sluiting nodig.

Rookmelder
Een brand is het absolute 
horrorscenario voor de 
eigen woning. De sensor 
Smoke 2050 waarschuwt 
bij intensieve rookont-
wikkeling met maximaal 
85 decibel.
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De BURGprotect™ productwereld.

Vervolg op de volgende pagina.

Starterset 2210

• Perfecte starterset voor uw huis

• De set bestaat uit: 1x Base,  
 2x Contact, 1x Motion, 1x Control

•  Beveiliging van ramen en deuren,  
bewegingsmelder registreert 
inbrekers

• Gratis app voor iOS en Android

Control 2110

• Handzame afstandsbediening

• Alarminstallatie aan/uit,  
 homescenario aan/uit 

•  SOS paniekfunctie (contactpersonen 
worden geïnformeerd)

Motion 2010

• Passieve infraroodmelder

• Detectiebereik ca. 110 graden

  Vals alarm-vermindering door 
herkenning van kleine dieren

•  Incl. houder met kogelgewricht voor 
optimale uitrichting

Noise 2160

• Akoestische en optische 
 alarmering tot 80 dB

•  Toepassing inpandig

•  Manipulatiebeveiliging

• Max. 18 maanden batterijlevensduur

Contact 2031

•  Contactmelder, alarm bij openen van 
deur of venster

• Eenvoudige bevestiging zonder 
schroeven

• Grote reikwijdte

• Toestandsopvraag (open/dicht)

Base 2200*

• Centrale besturingseenheid met 
 geïntegreerde sirene (max. 100 dB)

• Noodstroombatterij,  
 beveiliging tegen manipulatie

• Eenvoudige sensorenintegratie 
 met QR-code

(* Uitsluitend leverbaar in de starterset 2210)

Water 2060

•  Watermelder, alarm bij te hoog 
waterpeil

•  Als melder voor binnendringend/
overlopend water bruikbaar

• Melding bij zwakke batterij

Vibrancy 2020

• Trillingsalarm

• Veelzijdig inzetbaar (ruiten, 
 meubels, etalages)

•  Eenvoudige bevestiging zonder 
schroeven
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Vervolg van de vorige pagina.

Smoke 2050

• Alarm tot 85 dB bij sterke 
 rookontwikkeling

• Ook zonder app bruikbaar

• Melding bij zwakke batterij

• EN 14604: 2005

Keypad 2100

•  Afstandsbediening met touch bedie-
nings-toetsen voor wandmontage

•  Alarminstallatie aan/uit, homescenario 
aan/uit, SOS paniekfunctie 
(contactpersonen worden geïnformeerd)

• LED-indicatie van de alarmstatus

Plug 2141

• Contactdoosinzetstuk tot 2.300 watt

• Handmatig of met app schakelbaar

•  Handmatig of als scenario (lamp, 
tv-toestel) bestuurbaar

• Meet het stroomverbruik

BURGprotect™ App

• Gratis app voor iOS en Android

• Veilig dankzij 256 bit versleuteling

•  Intuïtieve bediening van de alarminstallatie

• Comfortabel gebruikersbeheer 

BURG-WÄCHTER KG

BURGprotect™
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Sirene 2151

• Akoestisch en optisch 
 alarmsignaal tot 120 dB

• Afschrikking door zichtbare buitenmontage

•  Noodstroombatterij, manipulatiebeveiliging

• Tot 36 maanden stand-by



D
ru

k-
 e

n 
ze

tf
ou

te
n 

al
sm

ed
e 

te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
zij

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

www.burg.biz

12
19

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 NL


