
 

Real Smart Home checklist: kontrola zabezpečení 
 

Toto je nezávazné doporučení pro pravidelný test zabezpečení v inteligentním domě. 
Jako Loxone partnerům vám doporučujeme provést toto přezkoušení u vašich 
zákazníků jednou ročně. Za funkčnost bezpečnostních zařízení jste vždy odpovědní 
vy jako Loxone partner. Provedení tohoto testu ji nezaručuje.  

  

Přezkoušení Záplavového senzoru Air 
Zkontrolujte Záplavové senzory Air dotykem mokrým prstem na oba kontakty. 

1. Byl spuštěn poplach Centrály požáru a úniku vody?  

 

2. S aktivací Varovného alarmu se realizuje hlasový hovor přes službu 
Caller Service na následující čísla: 

 
.......................................................................................... 
 
.......................................................................................... 
 
.......................................................................................... 

3. Bylo při spuštění Hlavního alarmu kompletně vytaženo stínění? 

 

4. Začala blikat světla? 

 

5. Zní při spuštění Hlavního alarmu poplach z Music Serveru ve všech 
zónách? 

 



 

Přezkoušení Detektoru kouře Air 
Přezkoušení Detektoru kouře Air musí být provedeno minimálně jednou ročně. Je 
třeba poznamenat, že musí být provedena vizuální kontrola a funkční test.  
 

6. Jsou všechny detektory kouře bez hrubého znečištění, jako je prach a 
hmyz? Bylo zjištěno mechanické poškození detektoru kouře? 
 

7. Je zajištěna bezpečná vzdálenost od nábytku, světel a stěn minimálně 
50 cm?  
 

8. Jsou detektory kouře instalovány ve všech ložnicích, chodbách a 
obývacích místnostech? 
 

9. Proveďte u detektoru kouře funkční test. Zmáčkněte testovací tlačítko. 
Pokud se rozezní signál, pracuje senzor kouře správně. 
 

10. Podle vyhlášky DIN 14676 (AT) musí být Detektory kouře vyměněny 
nejdéle po 10 letech.  
  

11. Otestujte Detektor kouře pomocí zkušebního tlačítka a zkontrolujte 
poplašná zařízení, jak je popsáno v bodě 2-5.  
 

  

 



 
 

Přezkoušení Alarmu 
 

12. Aktivujte v aplikaci Alarm a úmyslně spusťte poplach narušením 
poplašných senzorů. 
  
Možné senzory Alarmu:  

● Pohybový senzor Air/Tree 
● Dveřní a okenní kontakt (Air) 
● Okenní klika Air 
● Senzor rozbití okna 

  

13. Zkontrolujte, jak je to popsáno v bodě 2-5, zda proběhnou všechny fáze 
alarmu Real Smart Home (blikání osvětlení, vytažení stínění, akustický 
poplach z Music Serveru, volání z Caller Service na správná čísla).  
 

  

Pamatujte, že bezpečnostní prvky by měly být přezkoumány alespoň 
jednou ročně. 
 

Zákazník: 

Zkoušku provedl:  

  

 

 


