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IQ alarm XL 
katalogový list 

 

 

Základní popis 
Systém je hybridní (základní 
drátová část + bezdrátová 
nadstavba). Systém je určen 
pro malé a střední aplikace. 
Systém umožňuje připojení 
64 ks drátových nebo 
bezdrátových detektorů a 
lze ho rozdělit na osm 
samostatných částí s 
vlastním nebo společným 
ovládáním. K drátové části 
lze připojit libovolný drátový detektor, bezdrátová část používá obousměrnou komunikaci 
komponentů a vyznačuje se extrémně dlouhým dosahem spojení detektor – ústředna. 
Součástí systému je objektový vysílač GPRS zajišťující komunikaci s PCO. Spojení objektu s PCO je 
pravidelně kontrolováno v intervalu desítek sekund.  
 

Režimy střežení       
Režim ODCHOD – v tomto režimu jsou všechny bezpečnostní zóny systému zapnuty do stavu střežení 
– uživatel opouští objekt 
Režim DOMA – v tomto režimu jsou ze střežení vyjmuty bezpečnostní zóny označené jako DOMA a 
NOC – uživatel je v objektu, ale např. garáž, vnější sklad nebo část objektu jsou střeženy. 
Režim NOC – v tomto režimu jsou ze střežení vyjmuty pouze bezpečnostní zóny označené jako NOC – 
uživatel v objektu využívá pouze vybrané prostory (např. ložnice a příslušenství), všechny ostatní 
bezpečnostní zóny jsou střeženy. 
 

Další komponenty systému 
 

Ovládání 
klávesnice HS2LCD  klíčenka PG8929 klíčenka PG8939 klíčenka PG8949 
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Detektory bezdrátové 
PG 8904P prostor PG 8924 záclona PG 8912 akustický PG 8945 magnet vysílač 

 
 
 
  
 
 

PG 8975 magnet PG 8916 požár  PG 8926 kouř  PG 8913 CO 
 
 
 
 
 

 
PG 8985 zaplavení PG 8905 teplota PG 8994 venkovní prostor 

 
 
 
 
 

 
 
Sirény bezdrátové 
PG 8901 vnitřní  PG 8911 vnější 
 
 
 
 

Dohledové centrum (PCO) DEFENDER 
Veškeré systémy IQ Alarm, tedy i IQ Alarm S jsou vybaveny komunikátory GPRS a 
nastaveny pro zajištění kontrolovaného spojení s dohledovým centrem (PCO) 
Defender. 
PCO je vybaveno špičkovými technologiemi a je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu a 365 (366) dní v roce a obsluhováno vyškoleným odborným pracovníkem. 
Prostřednictvím PCO jsou non-stop střeženy všechny připojené zájmové objekty našich klientů na 
celém území ČR a jeho obsluha řídí veškeré akce v případě, že dojde k jakýmkoli nežádoucím změnám 
na střeženém objektu. Pro tyto účely je PCO vybaven pro příjem a zpracování kódových informací 
z instalovaných zabezpečovacích systémů i pro příjem videosignálu z instalovaných kamerových 
systémů. 
Služby PCO Defender mohou klienti zákazníci využívat velmi rychle, kvalitně a za nízké ceny v široké 
škále smluvně dohodnutých služeb. Při instalaci nás nelimituje velikost zákazníka a dokážeme na 
našem PCO obsloužit každého bez ohledu na rozsah jeho požadavků. 

 


