
HAMAROSAN:
XXI. század -

iQAlarm riasztó központ
a SatAlarmtól



SatAlarm iQAlarm 

Hibrid riasztóközpont beépített GPRS 
adóval

Satalarm termékcsalád új tagja.

Okostelefon alkalmazással vagy távirányítóval
távolról vezérelhetjük (maximum 9
felhasználó), okostelefonra vagy
távfelügyeletre jelentést küld az eseményekről,
illetve maximum 3 kezelővel egyszerű,
felhasználóbarát módon

Tökéletes megoldás kis és közepes méretű
objektumok védelmére (16 zónáig).

Két független alrendszer (partíció) létrehozása.
Mindegyikben lehetséges otthon maradó
(részleges, HOME) élesítés illetve teljes
élesítés (AWAY).





IQ alarm MOBIL APPLIKÁCIÓ
1. lépés: Indítsuk el a Play store vagy Apple store alkalmazást

2. Lépés: töltsük le a Satalarm app-ot



3. lépés 4. lépés

IQalarm  MOBIL APPLIKÁCIÓ



IQAlarm MOBIL APPLIKÁCIÓ



IQAlarm MOBIL APPLIKÁCIÓ

• Ha háttérben fut az applikáció akkor PUSH 

üzenetként feldobja az összes állapot változást

• Nyitás/Zárás

• Riasztás

• Szabotázs

• Táp / akku hiba

• Stb.



iQAlarm Készülékház
Táplálás T20/18/14 transzformátor

Akkumulátor helye 12V/7Ah

GSM antenna elhelyezése Belül avagy kívül

Szabotázskapcsoló a házban Igen, 2 db

Ház anyaga ABS műanyag, de rendelhető fémházzal is

Méretek 265mm x 85mm x 255mm

Ház színe Világos szürke RAL7035

T20/18/14 Transzformátor 

Teljesítmény 20W

Bemeneti feszültség 230VAC

Kimeneti feszültség 18VAC (1.1A)

Méretek 60mm x 50mm x 55mm



Telepítés

1. GSM (SMA) antenna csatlakozó

2. SIM kártya aljzat

3. STATUS - sárga LED 

4. ERROR - piros LED 

5. OK - zöld LED 

6. CONF programozó csatlakozója

7. PROG Reset gomb - gyári állapot visszaállítására

8. START gomb - csak akkumulátoros indításhoz

9. CP bekötéshez „csoki”

10. Lyuk a rögzítéshez (132x61mm)

11. Antenna csatlakozó a vezeték néküli modulhoz

12. Vezeték nélküli modul

iQAlarm



Antennák

1. Złącze anteny GSM (SMA)

2. Gniazdo karty SIM

3. Dioda LED żółta „STATUS”

4. Dioda LED czerwona „ERROR”

5. Dioda LED zielona „OK”

6. Złącze programatora „CONF”

7. Przycisk przywracania ustawień domyślnych „PROG”

8. Przycisk startu centrali z akumulatora bez zasilania 

sieciowego „START”

9. Złącza centrali

10. Otwory montażowe centrali (rozstaw 132x61mm)

11. Złącze anteny do modułu bezprzewodowego

12. Moduł bezprzewodowy

iQAlarm



Zóna bekötések

Ellenállások:

EOL – 2,2 kΩ

DEOL – 2 x 1,1 kΩ

iQAlarm



iQA-KP16LED vezetékes kezelő

1. Billentyű gombjai

2. Riasztás LED (piros)

3. Élesítés LED (piros)

4. Rendszer LED (sárga)

5. Programozás LED (kék)

6. 1 – 16 zóna LED (piros)

7. Bekötési pontok

8. Kábel bevezetés

9. Rögzítési lyukak

10. Fedélnyitó fül

11. Szabotázs kapcsoló

iQAlarm



iQAlarm Vezeték nélküli nyitásérzékelő 
telepítése

• Ne telepítsük fém szerkezetekre; ha elkerülhetetlen, 

akkor egy szigetelő távtartóra szereljük fel.

• A padlótól minimum 1,5m magasságban szereljük fel.

• A mágnest az eszköz bal oldalán helyezzük el.

Model: iQA-WLDC1



iQAlarm Vezeték nélküli nyitásérzékelő 
tulajdonságai

• Elem élettartama 2-3 év, Típus CR123A 3V Nettó 950Ft

• Elem merülés felügyelet (alacsony elemfeszültség esetén jelzés küldése

a riasztó központnak).

• Eszköz felügyelet 15 percenként. (hibajelzést generál)

• Szabotázs jelzés az érzékelő házának nyitásakor.

• Max. átjelzési távolság 300m (nyílt terepen).

• Méret: 85*26*33mm / mágnes 64*13*13mm.

Model: iQA-WLDC1



iQAlarm Vezeték nélküli mozgás-
érzékelő telepítése

• Ne telepítsük fém szerkezetekre; ha elkerülhetetlen, akkor 

egy szigetelő távtartóra szereljük fel.

• A padlótól minimum 1,8m – 2,5m magasságban szereljük fel.

• A menyezettől tartsunk 10-15cm távolságot.

Model: iQA-WLPR110P 



iQAlarm Kisállat védett vezeték nélküli mozgás-
érzékelő tulajdonságai

• Dual PIR érzékelővel szerelt.

• Hőmérséklet kompenzálás.

• Elem élettartama 2-3 év. Típus CR123A 3V Nettó 950Ft 

• Elem merülés felügyelet (alacsony elem feszültség esetén jelzés küldése

a riasztó központnak).

• Eszköz felügyelet 15 percenként (hiba jelzés ha nem található)

• Szabotázs jelzés az érzékelő házának nyitásakor.

Hatástalanított állapotban néma jelzés, éles állapotban hangos

• Max. átjelzési távolság 300m (nyílt terepen).

• Méret: 105*58*38mm.

Model: iQA-WLPR110P 



iQAlarm Kiegészítők, várható érzékelő 
fajták

• 4 gombos távirányító (CR2032-es gombelem)

• Hamarosan jön (április 12.):

• Vezeték nélküli kezelő

• Kisállatvédett vezeték nélküli mozgásérzékelő – már kapható iQA-WLPR110P

• Vezeték nélküli gáz érzékelő ( csak karácsonytól )

• Vezeték nélküli optikai füstérzékelő

• Vezeték nélküli programozó modul, programozás okos telefonról



Az új hordozható MINI PROG

• Április 12-től elérhető 

• Bluetooth-on keresztül programozható a központ okostelefonról

• Ha nem szeretnénk egy Laptopot és kábelt csatlakoztatni



SatAlarmTelepítői MOBIL APP



iQAlarm

Főbb tulajdonságok
Bemenetek

• 7 vezetékes zóna* - DEOL, EOL vagy NO/NC típusok

• 9 vezeték nélküli zóna, 2 partíció, szabadon csoportosíthatók

* lehet vezeték nélkülinek is definiálni

Zóna típusok

• Azonnali 

• Késleltetett

• Betörés

• Élesített/hatástalanított

• Szabotázs

• Betörés (csendes)

• Tűz

• Home

• Away



Programozható kimenetek 

• 1 nagy áramú felügyelt (max. 1,1A)

• 2 kis áramú felügyelt (max. 50mA)

Táp kimenetek 13,8V

•  1 sziréna (max. 350mA)

•  1 kis teljesítényű érzékelőknek (max. 350mA)

•  1 kezelői (max. 100mA)

iQAlarm

Főbb tulajdonságok



iQAlarm 

Főbb tulajdonságok
Átviteli csatornák

•  Átvitel GPRS/SMS útján

•  Titkosított átvitel (AES)

•  Távfelügyeleti kommunikáció OSM.2007 szerver útján, lehetőség redundáns  

szerver használatára

•  GSM/GPRS kapcsolat felügyelete, kapcsolat automatikus visszaállása; 

backup szerverre kapcsolás lehetősége

Programozás

• Helyszinen: billentyűzetről (iQA-KP16LED) vagy PC-ről

• Távolról: GPRS kapcsolattal, SMS parancsokkal 

vagy CSD csatornán (későbbiekben vezeték nélkül, 

okos készülékről)

• Hatástalanított állapot esetén a telepítői kód birtokában

GPRS kapcsolaton keresztül lehet programozni a központot



Szabványi megfelelés

•  EN50131 Grade 2 előírásoknak való megfelelés

• MABISZ minősítés folyamatban, májusra kész

SMS küldés

• Maximum 10 telefonszámra

• 32 féle üzenetet

• 177 féle esemény közül kiválasztva

• Lehetőség SMS küldés előtti telefonhívásra

• Bejövő SMS továbbítása

iQAlarm 

Főbb tulajdonságok



iQAlarm 

iQAlarm központ tulajdonságai
iQalarm

Max. 16 diszkrét zóna 

7 vezetékes (lehet vezeték nélküli is) a többi vezeték nélküli

2 partíció tetszőleges zónaelosztással

Közös terület kezelése

Mobil APP-ról vezérelhető

Mobil APP-ra jelentést küld

Beépített GPRS kommunikátorral jelentést küld Távfelügyeletre

Max. 3 PGM kimenet

Max 3db LED kezelő
A kezelő(k) nem dedikálhatók csak egyik vagy másik partícióhoz és nem is mutatja az 

állapotot külön LED-del, de beállítható úgy, hogy az 1 és 2 zóna LED-je a partíció állapotát 

mutassa, ne a zónáét. 

Nincs kezelői zóna

Gyors élesítési lehetőség



iQAlarm

9 felhasználói kód 

Adott kód hozzárendelhető 1 vagy mindkét partícióhoz. Kód beütése előtt 

ki kell választani a partíciót, és így azt fogom ki/bekapcsolni.

3 telepítői kód van 0000 Szerviz, aki a GPRS részt is tudja programozni, 

1111 Mester kód, 2222 telepítői kód aki a GPRS-en kívül mindent tud 

programozni.

Programozni IP-n keresztül is lehet, ha felügyeletre van kötve!

5000 soros eseménynapló

GPRS jelentés a távfelügyeletre, PUSH üzenet okostelefonra, sms

Okos telefon APP - ingyenes

Angol nyelvű APP és letöltő program, március 20-tól magyarul

iQAlarm 

iQAlarm központ tulajdonságai



iQAlarm

Telefonon keresztüli rendszer élesítés / hatástalanítás csak az arra jogosult 

felhasználónak. GPRS kapcsolaton keresztül

3 PGM kimenet vezérlése telefonról az arra jogosult felhasználóknak.

Hang visszajelzés a rendszer állapotáról

Távoli hozzáférés Okos telefonnal

iQAlarm 

iQAlarm központ tulajdonságai



iQAlarm

Gyári letöltő kábel

A programozást mindenképp a letöltő kábellel javasolt elvégezni! 

Zónák tetszőleges elosztása a partíciók között

9 távszabályzó kezelése amelyek felhasználóhoz vannak rendelve,

ezzel csak 1 partíciót tudok ki/bekapcsolni.

MABISZ minősítés folyamatban

Grade 2 megfelelés

A távfelügyelethez kell egy Satalarm iQAlarm program és egy PC; vagy egy 

dedikált vevő, amit az LDSZ Kft. forgalmaz. A telefonos értesítéshez 

szükséges az Active view szerver, ami tartja a kapcsolatot az iQALARM és az 

ügyfél telefonja között, az utóbbi programért fizetni kell! 1200EUR

iQAlarm 

iQAlarm központ tulajdonságai



iQAlarm 

Árak Összehasonlítása
SA-816 telepítve iQAlarm telepítve

Vezetékes érzékelő 12 000Ft Vezeték nélküli érzékelő 12 000Ft

Központ+GPRS 68 000Ft Központ+GPRS 63 000Ft

SIM kártya díja: 1000Ft SIM kártya díja: 1000Ft

Távirányító: 7000Ft Távirányító: 7000Ft



iQAlarm 
Telepítési ár számítás - PIR

vezetékes Listaár összesen 
vezeték 

nélküli
Listaár összesen 

PIR 1 3 400    3 400    1 8 990    8 990    

kábel 15 60    900    0 -

MCSI 15 60    900    0 -

tipli 2db/m 32 6    192    2 6    12    

csavar 2 db/m 32 15    480    2 15    30    

munkadíj 1 óra 0,75 7 400    5 550    0,1 7 400    740    

Összesen 11 422    9 772    



iQAlarm 
Telepítési ár számítás - Központ

vezetékes Listaár összesen 
vezeték 

nélküli
Listaár összesen 

Központ 1 24 560    24 560    1 50 560    50 560    

kezelő 1 5 990    5 990    0 8 990    -

GPRS 1 20 000    20 000    0 20 000    -

kábel 15 60    900    0 60    -

MCSI 15 60    900    0 60    -

tipli 2db/m 34 6    204    4 6    24    

csavar 2 db/m 34 15    510    4 15    60    

munkadíj 1 

óra 1 7 400    7 400    1 7 400    7 400    

Összesen 60 464    58 044    



iQAlarm 

Összefoglaló

• XXI. Századi technológia

• Hétvégi házakba, irodákba, üzletekbe, családi házba, panel lakásokba 

kiváló választás!

• Egyszerű és gyors „koszmentes” telepítés

• Rádiós érzékelők feltanítása egyszerű

• Távprogramozás lehetősége 

• Teljes felügyelet az ügyfél telefonján internetkapcsolaton keresztül (IOS, 

Android)

• SatAlarm mobil APP-al több riasztóközpont kezelése támogatott

• Push üzenetek fogadása a riasztó központtól mobil telefonra

• „Okos otthon” lehetőség: Külső eszközök vezérlése a riasztóközpontról

A vezetékes rendszer árán kap egy tisztán, kábelezés nélkül szerelhető 

riasztót, melyet a XXI. századi módszerrel, mobil app-pal tud kezelni.

Igaz, ehhez kell egy havi 1e Ft + ÁFA összegbe kerülő SIM kártya.



Küldje az

“iQALARM” szót + a nevét az

info@ldsz.hu

E-mail címre!

mailto:budapest@ldsz.hu

