
 

Lista kontrolna Real Smart Home: kontrola zabezpieczeń 
 

Jest to niewiążące zalecenie dotycząca regularnego testowania zabezpieczeń w 
inteligentnym domu. Partnerom Loxone zalecamy, aby przeprowadzali kontrolę u 
klientów raz w roku. Jako partner Loxone jesteś odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie zabezpieczeń. Przeprowadzenie tego testu nie gwarantuje tego. 

  

Kontrola czujnika wody Air 
Czujniki wody Air sprawdź dotykając mokrymi palcami obu styków. 

1. Czy alarm centrali pożaru i wycieku wody został uruchomiony? 

 

2. Po włączeniu alarmu połączenie głosowe jest nawiązywane za 
pośrednictwem usługi Caller Service na następujące numery: 

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

3. Czy przy uruchomieniu alarmu głównego system zacieniania całkowicie 
się odsłonił? 

 

4. Czy światła zaczęły migać? 

 

 



 

5. Czy przy uruchomieniu alarmu głównego sygnał z Music Servera 
rozbrzmiewał we wszystkich strefach? 

Kontrola czujnika dymu Air 
Detektor dymu należy sprawdzać przynajmniej raz w roku. Należy przeprowadzić 
kontrolę wizualną i test funkcjonalny. 
 

6. Czy wszystkie czujniki dymu są wolne od zanieczyszczeń, takich jak 
kurz i owady? Czy wykryto mechaniczne uszkodzenie czujnika dymu? 
 

7. Czy minimalna odległość 50 cm od mebli, świateł i ścian jest 
zachowana?  
 

8. Czy czujniki dymu są zainstalowane we wszystkich sypialniach, 
korytarzach i salonach? 
 

9. Wykonaj test funkcjonalny czujnika dymu. Naciśnij przycisk testowy. 
Jeśli rozlegnie się sygnał, czujnik dymu działa poprawnie. 
 

10. Zgodnie z DIN 14676 (AT) czujki dymu należy wymienić po upływie 
maksymalnie 10 lat. 
  

11. Przetestuj czujnik dymu za pomocą przycisku testowego i sprawdź 
urządzenia alarmowe zgodnie z opisem w punkcie 2-5.  
 

  

 



 
 

Kontrola alarmu 
 

12. Aktywuj w aplikacji Alarm i celowo uruchom alarm, naruszając czujniki 
alarmowe. 
  
Przykładowe czujniki alarmowe: 

● Czujnik ruchu Air/Tree 
● Kontakt drzwiowy i okienny (Air) 
● Uchwyt okienny Air 
● Czujnik zbicia szyby 

  

13. Zgodnie z opisem w punktach 2-5 upewnij się, że wszystkie fazy alarmu 
(miganie świateł, zacienianie, sygnał dźwiękowy z Music Servera, 
połączenie z usługi Caller Service na prawidłowe numery) odbywają się 
poprawnie. 
 

  

Pamiętaj, że zabezpieczenia powinny być sprawdzane przynajmniej 
raz w roku. 
 

Klient: 

Test wykonał:  

  

 

 


