
Alarm Scan – aplikace pro 
detektory X-Series
Umožňuje stahování dat z detektorů 
CO, kouře a požárních hlásičů X-Series

Profesionální zajištění domácí bezpečnosti



Profesionální domácí bezpečnost
Aplikace pro načtení dat z detektorů X-Series společnosti Honeywell 
umožňuje uživatelům kteréhokoli zařízení X-Series stahovat data 
z detektoru do chytrého zařízení, což umožňuje šetřit mimořádné 
události přímo v místě jejich výskytu a snadno doplnit písemné zprávy.

Vše, co potřebujete vědět o stavu svých detektorů CO, kouře 
a požárních hlásičů zjistíte jediným klepnutím
Aplikace Alarm Scan pro načtení dat z detektorů X-Series společnosti 
Honeywell umožňuje přenos zaznamenaných událostí souvisejících s alarmy 
a chybami a rovněž informací o celkovém stavu všech aktivovaných detektorů 
X-Series do chytrých zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.

Aplikace je určena pro profesionální majitele domů, plynárenské servisní 
techniky, instalatéry a další poskytovatele služeb, kteří zodpovídají za 
zajištění bezpečnosti nájemníků nebo za montáže a zprovozňování 
hlásičů řady X. Usnadňuje kontroly v rámci každoroční údržby nebo 
prohlídky kotlů, a poskytuje snadný způsob získávání zpráv o mimořádných 
událostech. Instalatéři nebo majitelé domů mohou dokládat shodu 
s příslušnými předpisy nebo nabízet služby s přidanou hodnotou, čímž si 
upevní pověst profesionálních a spolehlivých poskytovatelů služeb.

Pokud je ve vašem domě nainstalován detektor X-Series a Vy 
máte zájem o podrobnější informace o stavu zařízení, aplikace 
představuje dokonalý nástroj, který Vás zbaví obav o bezpečnost 
a poskytne vám jistotu, že je vše pod kontrolou.

Jak funguje
Jednoduše si aplikaci stáhněte do svého chytrého zařízení 
s operačním systémem Apple® nebo Android® a na kterémkoli 
detektoru X-Series označeném logem Alarm Scan aktivujte 
přenos dat trojím stisknutím příslušného tlačítka. 

Načtení zprávy o stavu zařízení je záležitostí pouhých několika sekund. 
Můžete se rozhodnout přenést data z několika zařízení nainstalovaných 
v objektu a sloučit zprávy o stavu těchto zařízení do jediné servisní 
zprávy. Tuto servisní zprávu pak lze sdílet e-mailem nebo ukládat 
přímo do cloudových úložišť, jakým je například služba OneDrive®.

Tichý přenos dat

Bezdrátový přenos,  
není zapotřebí další zařízení

Usnadňuje vyšetřování mimořádných událostí 
spojených s výskytem CO nebo požárem

Snadné doložení shody s předpisy

Spolupráce se všemi standardními detektory X-Series, 
které jsou označeny logem Alarm Scan, včetně 
volitelně instalovaných bezdrátových modulů – 
nejsou potřeba žádné speciální typy detektorů

Historie servisních prohlídek vám 
umožňuje zobrazovat výsledky všech 
dosud provedených servisních prohlídek

V případě potřeby zadejte dodatečné 
informace o zařízení a poznámky

Možnost vytváření sloučených zpráv z několika 
zařízení nainstalovaných v objektu

Přístup k přehledům a doporučením 
týkajícím se stavu detektoru

Možnost vyhledávání, odstraňování 
a sdílení servisních zpráv prostřednictvím 
e-mailu, úložiště OneDrive® a dalších

Volba ze tří možností zadání místa servisní 
prohlídky: automatické vyplnění pomocí GPS, 
ruční zadání nebo zapamatování informací 
z předcházející servisní prohlídky

Všechny funkce potřebné pro sestavování 
servisních zpráv – šetří čas při dokumentaci 
provedených servisních prohlídek

V L A S T N O S T I  A  V Ý H O DY

Sejměte tento QR kód, chcete-li 
si prohlédnout video, které 
vám poskytne nápovědu pro 
začínající uživatele aplikace. 
Nebo si můžete toto video 
prohlédnout na adrese: 
homesafety.honeywell.com/
alarm+scan



Příklad obrazovky detektoru CO:

Alarm Scan – aplikace 
pro detektory X-Series 

 Technické údaje

OBECNÉ VLASTNOSTI

• Tichý přenos dat
• Podrobné informace o každé události 

zaznamenané ve zprávě o zařízení, 
včetně doporučených opatření

• Servisní zpráva:
• Adresa pro servisní zprávu získaná 

z GPS
• Sdílení PDF prostřednictvím 

e-mailu nebo jiných aplikací, 
například cloudové služby 
OneDrive®

• Vyhledávání libovolných textů 
v dříve vytvořených servisních 
zprávách, např. podle adresy

• Doporučená opatření pro každou 
servisní zprávu

• Mobilní aplikace:
• Automatické načtení názvu zařízení 

a jeho umístění z těch detektorů, 
které již byly s aplikací propojeny

• Adresa pro servisní zprávu získaná 
z GPS

INFORMACE O DETEKTORECH 
A BEZDRÁTOVÝCH MODULECH

• Typ detektoru a jeho vyobrazení
• Zbývající životnost
• Záznamy o deaktivaci
• Testy zařízení
• Datum výroby
• Výrobní číslo

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
O ZAŘÍZENÍ (RUČNĚ ZADANÉ)

• Správné umístění při montáži: 
Ano / Ne

• Dostatečná vzdálenost od nábytku: 
Ano / Ne

• Přehrání zvuku během testu 
hlásiče: Ano / Ne

• V dobrém stavu: Ano / Ne
• Zařízení je třeba vyměnit: Ano / Ne
• Doplňující poznámky

UDÁLOSTI – ALARMY A CHYBY

• Maximální hodnota koncentrace 
CO při posledním vyhlášení alarmu 
souvisejícího s koncentrací CO

• Poslední výskyt a celkový počet:
• Alarmy seskupené podle 

koncentrace CO: Vysoká 
(>300 ppm) / střední (>100 ppm) / 
nízká (<100 ppm)

• Předběžné alarmy
• Požární alarmy

• Nízké koncentace CO: Souhrnný 
počet hodin výskytu koncentrace 
CO > 20 ppm v posledních 
12 měsících

• Stav baterie: OK / Zbývá méně než 
1 rok / Chyba

• Stav zařízení: OK / Chyba
• Stav životnosti: OK / Chyba
• Vzdálená chyba: OK / Chyba
• Zaprášení čidla detektoru kouře:  

OK / Střední / Chyba

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

• Chytré zařízení (telefon nebo tablet)
• iOS 8.1 nebo vyšší 
• Android 4.4 nebo vyšší
• Uživatelům doporučujeme 

následující zařízení, která 
považujeme za optimální:
• iOS:  iPhone 5 nebo novější. iPad 4 

nebo novější
• Android: Samsung S5 nebo 

novější. Samsung Tab A



Okamžité vytváření a sdílení zpráv: Servisní zpráva ve formátu PDF
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Více informací naleznete na:
www.homesafety.honeywell.com

www.honeywellanalytics.com

Shrnutí servisních prohlídek Podrobnosti o zařízeních

Zpráva poskytuje přehled o detektorech, které jsou 

nainstalovány a kontrolovány na konkrétní adrese. Tento 

přehled zahrnuje informace o typu každého hlásiče, o jeho 

poloze uvnitř budovy a jeho provozním stavu, společně 

s jakýmikoli poznámkami, které byly případně ručně zapsány.

Pro každý detektor jsou tedy k dispozici podrobné 

informace o jeho stavu, o historii vyhlášených 

alarmů a o chybových událostech, a také související 

doporučená opatření. Tytéž informace jsou 

dostupné také přímo ve vašem chytrém zařízení.

Poznámka: 
Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí 
k zajištění přesnosti této publikace, nelze 
převzít zodpovědnost za chyby či opomenutí.  
Údaje i legislativa se mohou měnit, proto 
vám důrazně doporučujeme obstarat si 
kopie aktuálních vydání předpisů, norem 
a směrnic. Tato publikace není určena 
k tomu, aby sloužila jako základ smlouvy.
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S TÁ HNĚ T E  S I  A P L IK AC I

Sejmete-li QR kód pomocí 

svého chytrého zařízení, budete 

přesměrování do odpovídajícího 

obchodu s aplikacemi, kde si budete 

moci stáhnout aplikaci Alarm Scan 

určenou pro hlásiče řady X. 

https://itunes.apple.com/us/app/x-series-alarm-scan/id1198949717?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.alarmscan

