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Společnost Alarm absolon je dodavatel bezpečnostních technologií s dlouholetou tradicí. Na českém trhu se poprvé ob-
jevila roku 1991. Od té doby poskytuje svým zákazníkům kvalitní technická řešení pro zabezpečení všech typů objek-
tů a to jak jejich exteriérů, tak i interiérů. Krom distribuce kvalitních výrobků poskytují fi remní odborníci i technickou 
podporu zákazníků. Technologie dodávané společností Alarm Absolon jsou s úspěchem instalovány nejen do bytových 
jednotek a rodinných domů, ale také na významných místech v České republice (v omezené míře i v zahraničí), stát-
ních institucích (například Parlament ČR, NKÚ), kulturních památkách (například hrad Karlštejn), průmyslových 
areálech (například Budějovický pivovar, sklady NOKIAN, sklady LIDL, areál BREMA), městských dohlížecích systémech 
a mnoha dalších. Od roku 2016 se vám představí v novém kabátě a s rozsáhlým množstvím výhod. Hlavním motem fi rmy 
je „spokojený zákazník“.

EZS
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉMY

CCTV
KAMEROVÉ

SYSTÉMY

ACS
SYSTÉMY KONTROLY

VSTUPŮ

EPS
ELEKTRONICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉMY

OZVUČOVACÍ
SYSTÉMY

DOMÁCÍ
TELEFONY

Návrh řešení zdarma Technická podpora 
zdarma

Doručení do 24 hodin
při objednávce do 12 hodin

Certifi kované
vzdělávání

Na trhu od roku 1989
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AKTUALITY PRO INSTALAČNÍ FIRMY

NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ PROBLÉMY 
PŘI INSTALACI ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

Odpověď: Je potřeba nastavit časovač výpadku telefonní 
linky na 0.

Co dělat, když se vám při prvním 
zapnutí ústředny Lightsys zobrazují 

na klávesnici *****?

Jak vypnout hlídání telefonní linky 
u LightSys, pokud linka není 

připojená?

Jak se dá u ústředen Prosys, které 
jsou vybaveny GSM modulem zrušit 
hlášení poruchy telefonní linky, když 

linka není připojena?

Jaké jsou standardní instalační kódy 
do ústředen?

Po instalaci CS Software pro systém 
LightSYS/Agility se mi jej nedaří 

spustit, co s tím?

Proč mi na novějších windows nelze 
spustit U/D Risco software?

1 4

5

6

2

3

Odpověď: DIP switch Default někdo přepnul do režimu 
OFF. Továrně je v režimu ON a také v něm musí být při 
prvním spuštění ústředny, aby se dalo vstoupit z klávesnice 
do programu.

Odpověď: GSM modul musí mít nastaven na režim  
“Pouze GSM” a zároveň musejí být propojeny svorky LINE 
na ústředně se svorkami SET na GSM modulu.

Odpověď: 
LightSYS:  1111
ProSYS 16:  0116
ProSYS 140:  0140
ProSYS 128:  0128

Odpověď: Po instalaci je nutné spustit program Systém 
Organizer. Ten se Vám nainstaloval společně s konfigu-
račním softwarem. Poté si v první záložce inicializujte 
systém, ve druhé nastavte jazyk a poté v poslední nainsta-
lujte databázi SQL. Po této proceduře již nebudete mít dále 
žádné problémy se spuštěním software.

Odpověď: Aby vám tento software šel spustit na nových 
windows 64bit, je nejprve nutné otevřít si program Files, 
dále si otevřít složku Rokonet a složku UpLoadDownLoad 
a posléze složku 3280 a poslední složka je DAO For Win64. 
Poté pravým tlačítkem kliknete na instalDAOon64 a zvolit 
– spustit jako správce. Poté by měl software bez problémů 
fungovat, pokud tomu tak není, je nutné provést restart PC.
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AKTUALITY PRO INSTALAČNÍ FIRMY

V Lážovicích jsme pro vás vybudovali nový odběratelský sklad.

Rekordéry Hikvision s ukončenou výrobou k datu 31.12.2015

V tabulce je uveden seznam rekordérů od společnosti Hikvision, u kterých byla ukončena výroba k datu 31.12.2015. 
V příslušných řádcích je uvedena náhradní alternativa za tyto vyřazené rekordéry.

LÁŽOVICE

Produkt Vyřazený produktový model Nové produktové modely Datum ukončení

DVR

DS-7104/08/16HWI-SH DS-7104/08/16HGHI-E1

Prosinec 2015

DS-7204/08/16HWI-SH

DS-7204/08/16HGHI-E1/E2
DS-7204/08/16/24HWI-E1/E2(/C)

DS-7208/16HWI-SL

DS-7204/08/16HVI-SV

NVR DS-9632/64NI-ST(-RT) DS-9632/64NI-I8

Otevírací doba je od pondělí do pátku, od 7:30 – 16:00.
Na místě vás přivítá pan Luděk Vyskočil, se kterým jste se dříve mohli setkat na pobočce v Praze.

Kontakty:

telefon: 725 975 196

mail: info@absolon.cz

Adresa: Lážovice 52
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POROVNÁNÍ PIR DETEKTORŮ 
VYUŽÍVANÝCH V POPLACHOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH 

A TÍSŇOVÝCH SYSTÉMECH
Pro porovnání byly vybrány smyčkové digitální PIR detektory, které jsou běžně 

k dostání v České republice.  Jedná se o PIR detektory výrobců: 
RISCO, PARADOX, CROW, VIDICON, MAXIMUM.

Od každého z výrobců byly vybrány tři nejpoužívanější de-
tektory. Výjimku tvoří výrobci VIDICON a MAXIMUM, kteří 
slouží jen pro porovnání a nemají tak velké zastoupení na 
českém trhu.
U PIR detektorů byly zvoleny proměnné, které by měly 
splňovat to, aby byly efektivní a bezpečné (proměnné: typ 
optiky, počet pyročlenů, typ ochrany, vyhodnocení správné 
funkce elektroniky, antimasking, bezpečnostní třída detekto-
ru, dosah se standardní čočkou a výsledná cena detektoru).  
V přehledové tabulce I je znázorněno porovnání jednotlivých 
PIR detektorů od výrobce PARADOX.

1. VYHODNOCENÍ A DISKUZE
Pomocí bodovací metody byl v multikriteriální analýze 
variant vytvořen přehledový graf (obr. 4). V této analýze byl 
dáván důraz především na cenu a proměnné, které ovlivňují 
bezpečnost a možnost vzniku falešných poplachů, jako jsou 
typ ochrany, počet pyročlenů a bezpečnostní třída.

Obr. 4 Procentuální hodnocení jednotlivých PIR detektorů

Z tohoto grafu je patrné, že se detektor iWISE RK800Q-G3 
řadí mezi porovnávanými detektory na první místo a to 
i přes vyšší pořizovací náklady. Jeho bezpečnostní doplňky, 
variabilita nastavení a ochrana proti falešným poplachům ho 
staví na technologickou špičku detektorů, vyskytujících se 

na českém trhu. Velmi zajímavý je i detektor Bingo, který 
se umístil na druhé pozici. U tohoto detektoru je zajímavý 
poměr mezi cenou a jeho kvalitou.
Další zajímavou proměnnou je hodnocení výrobců PIR de-
tektorů (viz obr. 2), které vzniklo na základě předchozího 
porovnání jejich výrobků.

Obr. 5 Procentuální hodnocení výrobců PIR detektorů

Z tohoto grafu je patrné, že výrobci PARADOX a CROW jsou 
přibližně na stejné úrovni. Nejlépe z tohoto porovnávání 
vyšel Izraelský výrobce RISCO, který se zaměřuje převážně 
na bezpečnost a kvalitní vyhodnocení vyráběných detektorů.

ČLÁNEK

Čerpáno z: Elektro magazín, č. 5, 2015 Autor: Ing. Jan Hart, Ph.D. a Ing.Veronika Nídlová, Ph.D. (jedná se o úryvek z doslovné citace).
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JARO PLNÉ SLEV

Při nákupu 2 a více různých technologií v minimální hodnotě 
3000 korun (z toho každá z technologií minimálně v hodnotě 
1000 korun), získáváte 5% slevu k vašim stávajícím cenám 
na celý nákup. 

Slevy z této dvoustrany jsou platné po celé měsíce březen a duben. Slevy není možno sčítat. Slevu lze uplatnit pouze po splnění 
zadaných podmínek, které jsou u každé slevy. Slevu lze uplatnit v celkové faktuře, nikoli složením jednotlivých faktur. 

Při nákupu kombinace produktů Hikvision v minimální 
hodnotě 1000 korun  a Risco v minimální hodnotě 
1000 korun, získáváte 6% slevu k vaším stávajícím 
cenám na celý nákup. 

Sada LightSys obsahuje:
 

- desku ústředny, 
- plastový box s prostorem pro aku 7,2Ah, 
- napájecí  zdroj 1,5A, 
- úzkou LCD klávesnici RP432KPP s vestavěnou proximity čtečkou 13,56MHz,
- přídavnou proximity klíčenku 13,56MHz,
- bezúdržbový olověný akumulátor 12V/1,3Ah,
- bezdrátový expandér pro 32 zón a 16 ovladačů,
- bezdrátový magnet / univerzální vysílač s EOL vyváženým vstupem,
- 2-cestná ovládací klíčenka,
- a sběrnicový dvojitý PIR s aktivním IR antimaskingem.
Celková cena této sady je 5 790 Kč bez DPH.

V nabídce se vyklubaly zajímavé ceny, tak je nepropásněte!

AKCE NA SADU LIGHTSYS
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JARO PLNÉ SLEV

Sada LightSys obsahuje:
 

- desku ústředny, 
- plastový box s prostorem pro aku 7,2Ah, 
- napájecí  zdroj 1,5A, 
- úzkou LCD klávesnici RP432KPP s vestavěnou proximity čtečkou 13,56MHz,
- přídavnou proximity klíčenku 13,56MHz,
- bezúdržbový olověný akumulátor 12V/1,3Ah,
- bezdrátový expandér pro 32 zón a 16 ovladačů,
- bezdrátový magnet / univerzální vysílač s EOL vyváženým vstupem,
- 2-cestná ovládací klíčenka,
- a sběrnicový dvojitý PIR s aktivním IR antimaskingem.
Celková cena této sady je 5 790 Kč bez DPH.

V nabídce se vyklubaly zajímavé ceny, tak je nepropásněte!

Vlastnosti vnitřní kamery: 

- Plug & Play instalace
- 1.3” Megapixelu
- HD kvalita barev
- Slot pro SD kartu (lokální uložiště)
- WiFi

Vlastnosti venkovní kamery:

Plug & Play installation - 
1.3” Megapixelu -
HD kvalita barev -

Den/Noc -
IR LED přísvit 10m -

Cena kamery je 
3 399 Kč bez DPH

6

Slevy z této dvoustrany jsou platné po celé měsíce březen a duben. Slevy není možno sčítat. Slevu lze uplatnit pouze po splnění 
zadaných podmínek, které jsou u každé slevy. Slevu lze uplatnit v celkové faktuře, nikoli složením jednotlivých faktur. 

VUpoint, revoluční řešení ověřování poplachu videem, které hladce integruje IP kamery v profesionálních bezpečnostních 
systémech Risco. VUpoint běží na RISCO Cloud (RISCO Application Server) a poskytuje bezprecedentní úroveň bezpečno-
sti a Live video. To umožňuje přehledné monitorování bezpečnostní situace v objektu a to jak pultům PCO, tak i koncovým 
uživatelům. Vnitřní IP kamera RISCO je důležitou součástí tohoto řešení. Je snadno ovládatelná pomocí intuitivního webu 
Risco a pomocí aplikace chytrých telefonů. Můžete si vybrat, jestli chcete kameru venkovní, nebo pro vnitřní prostory.

AKCE NA VU POINT KAMERU

JARO PLNÉ SLEV
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NOVINKY

NOVINKY

Bezpečnostní řešení s neomezenými možnostmi a s možnos-
tí ověření poplachu pomocí Live videa!

Profesionální plně-hybridní bezpečnostní systém Light-
SYS™2 podporující až 50 zón. Velký výběr doplňků, zahrnuje 
i smyčkové, 2-RF bezdrátové a sběrnicové detektory RISCO. 

Použitím sběrnicových detektorů a sirén RISCO se šetří čas 
i peníze při instalaci a údržbě. Zároveň není potřeba používat 
zónové expandéry a větší množství kabeláže. LightSYS™2 
nabízí ucelenou řadu 1 a 2-pásmového bezdrátového pří-
slušenství a venkovních i vnitřních detektorů, detektorů 
odolných vůči zvířatům, detekujících tříštění skla, okeních/
dveřních kontaktů apod. Dále podporuje 2-RF Slim klávesni-
ce, klíčenky, detektory kouře, detektory zatopení, detektory 
plynů a CO2.

LightSYS™2 podporuje VUpoint, což je revoluční řešení 
ověřování poplachu pomocí Live videa. Společnost RISCO 
vytvořilo VUpoint platformu, která prostřednictvím cloudu 
umožňuje poskytnout streamové video z IP kamer. Toto re-
al-time video lze spustit v reakci na alarm, nebo na vyžádání 
uživatelem. 

Intuitivní aplikace pro smartphone a RISCO cloud poskytu-
je jednoduché ovládání a upozornění na poplach, uživatel 
může používat smartphone aplikaci iRISCO jak pro vizuální 
ověření události pomocí snímků, tak pro ověření poplachu 
v reakci na vyhlášení poplachu, nebo na vyžádání. Aplikace 
lze také použít pro zapínání a vypínání podsystémů (systé-
mu) a zobrazení historie událostí.
Zároveň systém umožňuje fl exibilní možnosti komunikace, 

včetně IP, GSM / GPRS, PSTN, rádiových přenosů s dlouhým 
dosahem a to vše s možností instalovat tyto prvky do boxu 
ústředny.

LightSYS může být programován a/nebo ovládán dálkově 
prostřednictvím „Konfi guračního software“ instalovaném na 
PC s operačním systémem Windows. Umožňuje dvou či tří-
cestnou komunikaci pro přenos zpráv s integrovaným komu-
nikátorem (pro PSTN komunikaci), zásuvným IP modulem 
(pro IP komunikaci) a zásuvným GSM/GPRS modulem (pro 
pokročilou celulární komunikaci). K dispozici je IP/GSM/
GPRS software pro monitorovací stanice pro příjem kódo-
vaných zpráv.

LightSYS také poskytuje novou úroveň dálkového servisu, 
instalačního komfortu s unikátní dálkovou diagnostikou, 
Auto-Install™ technologií a testování sběrnice s kontrolou 
kvality komunikace sběrnice umožňující určit případné chy-
by zapojení.  Pro snadnou údržbu a rozšiřitelnost může být 
upgradován lokálně či vzdáleně prostřednictvím IP komuni-
kace.

Je v souladu s:
EN50131-1, EN50131-3 stupeň 2
EN50130-5 třída prostředí II 
EN50131-6 typ A
UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Policie)
EN50136-1-1 a EN50136-2-1 :
ATS 5 pro IP/GPRS; ATS 2 pro PSTN

NOVINKY

LightSYS™2 
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NOVINKY

Vlastnost LightSYS

Zóny 8–50 kombinace drátových, bezdrátových či sběrnicových

Podsystémy 4

Skupin v podsystému 4

Zakončení zón Plně nastavitelné

Programovatelné výstupy 4 vestavěné, rozšiřitelné až do 14

Uživatelské kódy 16

Paměť událostí 500

Klávesnice 4 drátové/bezdrátové (jednocestné)

Bezdrátové ovladače 16 multifunkčních + 200 autonomních 

Proximity čtečky 8

Telefonních čísel NM 16

Komunikace PSTN vestavěný zásuvný IP modul nebo rychlý modem zásu-
vný GSM/GPRS nebo KP rádio s dlouhým dosahem

Objektová čísla 4

Přídavné vstupy Tamper sirény, tamper skříně

Max. zatížení 1.5 A nebo 3 A

Sirény 4

Programy automatického  plánovače 4
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eRelay
Jedná se o vzdálené bezpečností relé pro snímač a jedny 
dveře. eRelay se používá v případech, kdy je eReader umís-
těn v nechráněném prostoru a hrozí možnost sabotáže str-
žením snímače ze zdi a propojení kontaktů relé. 

Chytré zabezpečení SMART SECURITY

Zvýšená ochrana vstupních dveří

Instalace přímo do zárubní

Jednoduché připojení s barevným označením

Odolný plastový kryt

Šifrovaná komunikace eData

eBox
eBox je lokální bezpečnostní komunikační server pro zařízení 
eSeries. Je určen pro správu sítě snímačů v LAN/WAN sítích, 
včetně řízení stavů výstupů/vstupů (relé, tlačítka, sirény…). 
Má uloženy všechny informace o osobách, jejich přístupo-
vých oprávněních a konfi gurace všech připojených zařízení. 
Dále zpracovává a ukládá události přijaté ze snímačů. Ko-
munikuje s nadřízeným aplikačním serverem Aktion.NEXT. 

Automatická aktivace připojených snímačů

Šifrovaný přenos dat AES 256 bitů

1x LAN, 1x WAN

DHCP/pevná IP adresa

Provedení RACK / BOX

Podpora VPN

Napájení 12VDC

Odolný plastový kryt

Šifrovaná komunikace eData

9
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NOVINKY

Nové produkty kontroly přístupu a docházky AKTION

Firma Alarm Absolon je certifi kovaný partner a distributor značky AKTION již 
řadu let. Rádi bychom vám představili zcela nové a revoluční výrobky.
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eMobile APP
eMobile.APP je nový systém mobilní docházky. Tento systém je vhodný pro kont-
rolu zaměstnanců pracujících v terénu popřípadě může poskytnout zaměstnancům 
mobilní přehled o jejich docházce.

Evidence chytrým mobilním telefonem

Kontrola nad zaměstnanci díky GPS souřadnicím

Odchody a příchody kdekoliv potřebujete

Přehled přítomných osob na pracovišti

Vzdálené ovládání dveří, vrat nebo brány odkudkoliv

Vyšší kontrola pracovníků v terénu

Osobní výkaz a přehled vlastní docházky vždy u sebe

eSmart reader
Snímač řady eSeries s dotykovým ovládacím displejem a 
mnoha chytrými funkcemi. Pracuje on-line a ke své funkci 
nepotřebuje řídící jednotku. Data jsou uložena na komuni-
kačním serveru a snímač komunikuje se serverem pomo-
cí datové sítě. Řízení oprávnění přístupu osob probíhá na 
serverové straně. Díky zcela nové technologii ACTIVE DEVI-
CE lze parametry snímače nastavit během několika vteřin.

Vestavěná Mifare/DESfi re čtečka 13,56MHz.

Funkce docházkového terminálu s možností uživatelsky 
defi novat zobrazení na displeji

4,3” barevný dotykový displej

Snadné nastavení přes webové rozhraní

Jednoduchá a rychlá instalace systému

Intuitivní nastavení docházky a snadné ovládání

Šifrovaný přenos dat AES 256 bitů

Napájení 12VDC nebo PoE

Šifrovaná komunikace eData

eReader
Nová generace snímačů řízení přístupu se zvýšenou bezpeč-
ností a výkonem bez potřeby řídících jednotek.

Snadná a rychlá instalace

Vestavěná Mifare/DESfi re čtečka 13,56MHz. 

Verze s biometrickou čtečkou

Připojení přes ethernet včetně PoE

Optický ochranný tamper

Paměť v nouzovém režimu pro 131070 událostí / 3120 
posledních platných karet

Bílé, černé a šedé barevné provedení

Přídavné bezpečností relé do zárubně dveří

10
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eSmart reader eReader
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Lážovice

České 
Budějovice
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Ostrava

EZS
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉMY

CCTV
KAMEROVÉ

SYSTÉMY
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SYSTÉMY KONTROLY
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ELEKTRONICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉMY

OZVUČOVACÍ
SYSTÉMY

DOMÁCÍ
TELEFONY

PRAHA
Březinova 9, 186 00, Praha 8
Tel.: 221 778 277, 221 778 274, 221 778 278
GSM: 604 233 133
Fax: 224 814 028

BRNO
Nováčkova 53, 614 00, Brno
Tel.: 420 533 424 481
GSM: 607 044 126, 420 727 959 524

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Skuherského 72, 370 01, České Budějovice
Tel.: 386 356 734
GSM: 604 259 425
Fax: 386 352 591

PLZEŇ
Americká 34, 301 01, Plzeň
Tel.: 377 226 750
GSM: 605 273 229

OSTRAVA
Slévárenská 9, 709 00, Ostrava
Tel.: 596 136 316
GSM: 602 786 655
Fax: 596 135 455

LÁŽOVICE 52 (centrální sklad)
Tel.: 221 778 277, 221 778 274, 221 778 278
GSM: 725 975 196
Fax: 224 814 028
 

Plzeň (centrální sklad)


