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Jak na bezpečnější  
život s úsměvem 

Už jste si někdy položili otázku, co je vlastně zásadou 

klidného a spokojeného bydlení? Jestli ne, na chvilku se 

zamyslete… 

Odpověď je opravdu prostá: 

Nejdůležitější zásada klidného  
a spokojeného bydlení je klidný, ničím  

a nikým nerušený spánek. 

Jak toho však dosáhnout? Všichni dobře víme, jak „pří-

jemné“ je převracet se v posteli ze strany na stranu, fu-

nět jako raněný nosorožec a sledovat večer co večer 

opravdu nudný film ze života stropu své ložnice.  

V takovýchto okamžicích nezbývá nic jiného, než sáh-

nout do nočního stolku, který přetéká léky na spaní. 

Třeba tenhle, Al-Teza Group, ten určitě zabere. Odbor-

ník samozřejmě bude tvrdit, že to není zrovna nejlepší 

řešení, ale když není zbytí… 
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Samozřejmě, že klidný spánek není jedinou podstatou 

klidného a spokojeného bydlení. Další je třeba starost 

o plechového miláčka spokojeně odpočívajícího 

v garáži. Stačí jen pomyšlení, že se objeví jeden zkušený 

lapka s hbitými prsty a jako mávnutím kouzelného 

proutku se váš miláček vydá na nedobrovolný výlet do 

míst, odkud není návratu, a běhá vám mráz po zádech. I 

na tento strach však existuje lék, který je snadno pří-

stupný i bez receptu. Al-Teza Group.  

V dnešní době však není v ohrožení jen plechový milá-

ček, ale i náš byt či dům, ve kterém žijeme. Zcela jistě 

se chceme vyhnout hororovému pohledu na pootevřené 

dveře či okno, bezmocně se pohupující zámek nebo vy-

říznutý otvor ve skle. Rozhodně nechceme zažít infark-

tové stavy v okamžiku, kdy vstoupíme do svého 

království a vítají nás smutné holé stěny, v lepším přípa-

dě zásuvky a otevřené skříňky. 

To vše je ideální stav na okamžitý bypass na nejlepší 

klinice. Kliniku lze ovšem navštívit dříve, než k celé situ-

aci dojde, a uděláme-li to včas, do výše popsaného sta-

vu se dostane spíše lapka, který se chystal celou situaci 

způsobit. Klinika se jmenuje Al-Teza Group a pokyny ke 

správné léčbě můžeme najít na www.altezagroup.cz. 

http://www.altezagroup.cz/
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Další podstatnou věcí je bezpečný návrat domů. Kaž-

dý se přeci chce vrátit v pořádku a bez úhony. Nebát se 

svého stínu a nemuset mít připravenou peněženku, kte-

rou na případné požádání odevzdáme nevzhlednému 

individuu, kteréžto ji bude nevybíravým způsobem vy-

žadovat za pomoci pádného argumentu v podobě ne-

vzhledné kovové věci v ruce, která dělá hluk a způsobuje 

bolest.  

Příjemnější je určitě stín jiného tvaru než náš vlastní. 

Ten nikterak neobtěžuje, naopak dopomáhá k tomu, 

aby se člověk v klidu a v pohodě vrátil do svého hníz-

dečka. Takový stín není žádný Predátor, Superman ne-

bo Hopkirk, nýbrž Al-Teza Group.  

Vrátíme-li se maličko na začátek, nelze opomenout ani 

domácí pohodu se zapnutým televizním přijímačem, 

který, bude-li poněkud více nahlas, nám neumožní za-

slechnout plížící se individuum s maskou přes obličej za 

našimi zády, které je chtivé našeho majetku. Čidlo po-

hybu Al-Teza Group umístěné ve vašem království sice 

neutlumí kroky výše zmíněného individua, zato však 

dopomůže k záchraně vašeho těžce nabytého majet-

ku. Návod na použití nalezneme taktéž na adrese 

www.altezagroup.cz. 

http://www.altezagroup.cz/
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Celkově tedy není na škodu seznámit se a vědět, jak 

dobrým přítelem a společníkem pro vaše klidné a 

spokojené bydlení je Al-Teza Group, která se zhostí 

svého úkolu chránit váš majetek a zabezpečit váš klidný 

spánek více než dokonale.  

Vítejte v průvodci zabezpečovacími  
systémy. 
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Co je to 
 zabezpečovací systém 

Na první pohled se může zdát zabezpečovací systém 

komplikovaný, ale s pomocí této krátké instruktáže se 

dozvíte, že zabezpečovací systémy jsou na obsluhu veli-

ce jednoduché. 

Je samozřejmostí, že zabezpečovací systémy nás po-

máhají chránit před narušiteli, ale věděli jste, že pomá-

hají také chránit zdraví majetku před nebezpečími, 

jako jsou kouř, oxid uhelnatý, nízké teploty a zaplavení. 

Bezpečnostní systémy dnes poskytují 
svým uživatelům mnoho nových  

možností. 

Ve starších domech může být obtížné instalovat vedení, 

neboli kabelové rozvody k senzorům (detektorům) na 

oknech a dveřích. V tomto případě jsou ideálním řeše-

ním bezdrátové systémy. Tyto systémy nepotřebují 

instalaci kabelů pod omítku nebo v lištách, a zároveň 

poskytují stejné vlastnosti jako drátové systémy. 
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V tomto instruktážním e-booku vás seznámím se sys-

témovými komponentami, které jsou podle způsobu 

použití začleněny do 5 kategorií: 

 Klávesnice a ovládací zařízení 

 Obvodová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Ochrana zdraví 

 Komunikace s monitorovací a hlídací agenturou 

V zájmu zjednodušení této instruktáže si dovolím odka-

zovat na dům nebo firmu jako na „prostory“ 
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Klávesnice a ovladače 

Všechny bezpečnostní systémy mají alespoň jednu klá-

vesnici, která se nachází v blízkosti běžně používaného 

vchodu do domu nebo firmy. 

To umožňuje, aby uživatelé mohli zapnout zabezpečo-

vací systém při odchodu, když opouští střežený pro-

stor, nebo vypnout zařízení naopak při vstupu do 

objektu. 

Klávesnice se dodávají v různém provedení s různými 

funkcemi. Existují klávesnice drátové i bezdrátové, 

v závislosti na podmínkách a způsobu instalace. 

Mezi ovládací zařízení také patří tzv. klíčenky ovladače. I 

tyto jsou závislé na způsobu instalace a podmínkách. 
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Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana patří do první linie obrany proti na-

rušitelům. Tato ochrana zahrnuje senzory, které deteku-

jí otevření oken, dveří, a je také doplněna otřesovými 

detektory. 

Okenní a dveřní senzory se zpravidla umisťují u každé-

ho okna nebo dveří, které jsou snadno přístupné 

z přízemí. Jejich cílem je informovat bezpečnostní sys-

tém jsou-li dveře nebo okna otevřená nebo zavřená. 

Bezpečnostní systém může být naprogramován tak, aby 

signalizoval poplach ihned po otevření okna nebo dveří 

nebo může mít částečné zpoždění, které poskytne uži-

vateli možnost včas zabezpečovací systém vypnout.  

Časové zpoždění se nejčastěji používá pro hlavní vstup-

ní dveře, kudy lidé normálně vcházejí nebo odcházejí 

z chráněného prostoru. 

Když máme bezpečnostní systém vypnutý, lze dveřní 

nebo okenní senzory programově odpojit. Dočasné od-

pojení určité zóny umožňuje bezpečnostnímu systému 

střežit zbylé prostory, které mají být vždy chráněny. Je 
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možné například odpojit střežení okna, i když je bez-

pečnostní systém zapnut. 

Po následném vypnutí systému je odpojení zóny auto-

maticky zrušeno. Tím je zaručeno, že při dalším zapnutí 

systému bude celý objekt opět v úplném střežení.  
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Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana se nachází ve druhé linii zabezpe-

čení před narušiteli. Ochrana interiéru obvykle zahrnuje 

detektory pohybu nebo detektory rozbití skla. 

Pohybové detektory se používají v případě, že 

v místnosti není žádná osoba. 

Účelem detektoru je zachytit pohyb, pokud se 

v prostoru pohybuje osoba, a předat tuto informaci za-

bezpečovací ústředně. Mnoho detektorů pohybu je 

imunních proti drobným zvířatům o hmotnosti do 

27kg. To umožňuje volný pohyb domácích zvířat, aniž 

by tato vyvolala alarm, ale zároveň je systém schopný 

reagovat na pohyb osob. 

Detektory rozbití skla informují bezpečnostní systém o 

rozbití okna. To pomáhá chránit před narušiteli, kteří se 

pokouší vstoupit do střeženého prostoru objektu právě 

přes toto rozbité okno. 
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Ochrana zdraví a majetku 

Ochrana zdraví a majetku zahrnuje zařízení, která de-

tekují kouř, oxid uhelnatý, nízké teploty a záplavy. 

Senzory kouře a senzory oxidu uhelnatého lze připojit 

k bezpečnostnímu systému. Slouží k tomu, aby upozor-

nily obyvatele domu nebo pracovníky ve firmě na hrozící 

nebezpečí. 

O těchto rizicích v domácnostech nebo ve firmách může 

být také informována bezpečnostní agentura.  Připoje-

ním těchto detektorů a sledováním bezpečnostní agen-

turou docílíte rychlé reakce na vzniklé podněty z těchto 

čidel, které potencionální hrozbu rozpoznají. 

Senzory nízké teploty lze nalézt v některých zařízeních, 

jako jsou klávesnice. Během zimních měsíců mohou 

čidla upozornit bezpečnostní systém na tuto situaci ješ-

tě dříve, než by mohlo dojít k zamrznutí prostor, kde se 

vyskytuje například voda. Tento stav může způsobit 

roztržení potrubí a způsobit tak následné škody na za-

řízení. 
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Této skvělé vlastnosti systému se využívá především v 

dlouhodobě nepoužívaných prostorách v zimním obdo-

bí. 

Použitím záplavových detektorů získáte skvělou mož-

nost, jak upozornit obyvatele domu nebo pracovníky 

firem na zvýšenou hladinu vody. Tyto detektory mohou 

pomoci snížit následky záplavy. Jedním z příkladů je 

použití záplavového snímače v kontrolní jímce. 

Pokud například selže čerpadlo a tím se zvýší hladina 

vody nad bezpečnou úroveň, může zabezpečovací sys-

tém varovat obyvatele domu nebo bezpečnostní 

agenturu. 
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Komunikace s bezpečnostní 
agenturou PCO 

Chcete-li, aby byl bezpečnostní systém co nejvíce účin-

ný, měl by být připojený na pult centrální ochrany bez-

pečnostní agentury. 

Bezpečnostní centrum PCO může reagovat na nouzové 

situace v domě nebo ve firmě, pokud o tom dostane 

zprávu z bezpečnostního systému. 

Pracovníci bezpečnostního centra budou okamžitě kon-

taktovat majitele objektu pro ověření alarmu a 

v závislosti na odpovědi kontaktují zásahovou jednotku 

nebo příslušné záchranné složky. 

Zabezpečovací systém může komunikovat s pultem 

centrální ochrany těmito způsoby: 

 telefonní linkou 

  připojením na internet  

 GSM/GPRS 

Přenos zpráv po telefonní lince a datové síti je nejčastě-

jší formou komunikace s pultem centrální ochrany. Ja-
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ko záložní způsob komunikace je často používaná síť 

GSM, a to v případě výpadku telefonu nebo internetu. 

Bezpečnostní systém Vám poskytne 
klid. Chrání to, co si ceníte nejvíce. Svou 

rodinu a svůj dům nebo firmu. 

Děkuji za Váš čas strávený čtením tohoto obsahu a snad 

se mi podařilo Vám vysvětlit funkci bezpečnostních sys-

témů. 

Navštivte nás na adrese 
www.altezagroup.cz. 
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