
Bezdrôtový zabezpečovací systém
s obojsmernou komunikáciou

SILA RÝCHLOS I INŠTALÁCIE



Vyššia ochrana, kompletné zabezpečenie
Chceli by ste ponúknuť svojim zákazníkom bezpečnostný systém, ktorý vďaka systémovým
zariadeniam vrátane klávesníc, detektorov a bezdrôtových kľúčeniek poskytuje kompletné
zabezpečenie, a zároveň podporuje GSM a IP komunikáciu, a to všetko bezdrôtovo?
Práve toto a ešte oveľa viac ponúka DSC svojou bezdrôtovou bezpečnostnou súpravou ALEXOR
s obojsmernou komunikáciou.
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ALEXOR – ústredňa s obojsmernou komunikáciou
Silný ochranca vášho domova
Bezdrôtová ústredňa ALEXOR je hlavnou časťou bezpečnostného systému s obojsmernou bezdrôtovou komunikáciou.
ALEXOR je virtuálnym mozgom celého systému, ktorý komunikuje so svojimi perifériami, ako sú klávesnice, detektory a sirény.
Nakoľko ide o distribuovaný systém, jednotlivé periférie nie sú k ústredni pripojené fyzicky ale bezdrôtovo.

Systém je navrhnutý na flexibilnú a bezpečnú inštaláciu v domoch disponujúcich prístupom k elektrickej sieti.
ALEXOR ponúka spoľahlivosť tradičného drôtového alebo hybridného systému. Jeho výhodou je ľahká a pohodlná inštalácia,
ktorú prináša bezdrôtová technológia.

• maximálne 32 bezdrôtových detektorov a 16 bezdrôtových ovládačov (kľúčeniek)
• automatické prihlasovanie bezdrôtových prvkov
• programovanie pomocou šablón
•16 užívateľských kódov, 1 master kód a 1 servisný kód
• voliteľná komunikácia cez GSM/GPRS a IP
• eliminácia falošných poplachov vďaka dvojitému potvrdzovaniu
• vstavaná siréna 85 dB
• 2 drôtové vstupy/výstupy
• podpora až 4 bezdrôtových klávesníc
• podpora až 4 bezdrôtových sirén
• podpora detekcie CO2 a záplavy
• záloha batériou na 24 hodín

Rozmery 216 mm x 267 mm x 61 mm
Hmotnosť 1,83 kg
Odber prúdu maximálne 350 mA
Napájanie 16,5 V, transformátor je súčasťou balenia
Max. odber prúdu z výstupov 200 mA
Záložný akumulátor 12 V, 2,3 Ah, je súčasťou balenia
Pracovné teploty 0° až 49 °C
Relatívna vlhkosť 5 % až 93 %
Komunikačný dosah 100 m



Sila rýchlosti bezdrôtovej inštalácie
Bezdrôtová zabezpečovacia ústredňa ALEXOR je hlavnou časťou obojsmerného bezdrôtového
zabezpečovacieho systému od firmy DSC. Nakoľko ide o úplne bezdrôtový systém, jeho
inštalácia je veľmi jednoduchá a vyžaduje si len vyvŕtanie niekoľkých otvorov pre upevnenie
zariadenia a pripojenie sieťového napájania. Súprava ALEXOR je kompatibilná s jednosmerným
aj obojsmerným bezdrôtovým príslušenstvom, detektormi a klávesnicami. Konštrukcia je
optimalizovaná pre rôzne konfigurácie – vyžaduje podstatne menej času na inštaláciu ako
tradičné drôtové alebo hybridné systémy. Výhody má aj pre vlastníkov domov. Bezdrôtové
riešenie znamená kratšiu dobu čakania a minimálne zásahy do konštrukcie domu.



*

Klávesnica
Obojsmerná bezdrôtová klávesnica WT5500
Duševná pohoda vo vašich rukách
Kompaktná a na pohľad veľmi príjemná bezdrôtová klávesnica WT5500 je určená
k bezdrôtovej ústredni ALEXOR. Nakoľko sa ALEXOR inštaluje v dome na
bezpečnom mieste (mimo hlavného vstupu do domu), predstavuje WT5500
jednoducho použiteľné a praktické rozhranie na ovládanie systému. Vďaka
šikovnému upevneniu na stenu alebo na voľne stojaci stojan vrátane možnosti
pripojenia až štyroch klávesníc k jednému systému majú technici možnosť
ponúknuť majiteľom domu viacero možností na umiestnenie klávesníc v dome.

*Vypnite systém priložením bezkontaktného prívesku PT4 od DSC
ku klávesnici
Už žiadne starosti so šmátraním rukami plnými nákupných tašiek po klávesnici pri
dverách a už žiadne obavy zo zabudnutia prístupového kódu!
Vďaka novému bezkontaktnému prívesku PT4 od DSC, ktorý je určený
k bezdrôtovej klávesnici WT5500P, je možné bezdrôtovú ústredňu ALEXOR
zapnúť a vypnúť jediným jednoduchým pohybom. Jednoducho priložte prívesok
k prednej časti klávesnice a systém sa buď zapne alebo vypne. Je to jednoduché.

Bezdrôtové ovládače
Obojsmerný bezdrôtový ovládač WT4989
Kľúč k vyššej bezpečnosti

Kľúčom k lepšiemu zabezpečovaciemu systému od firmy DSC je obojsmerný
bezdrôtový ovládač WT4989, ktorý poskytuje užívateľom možnosť správy
bezdrôtovej ústredne ALEXOR a navyše tiež istotu prenosnej osobnej ochrany –
priamo na dosah ruky. Užívatelia môžu zapínať/vypínať systém jednoducho
stlačením tlačidla alebo si môžu privolať pomoc z akéhokoľvek miesta v dome
alebo jeho blízkeho okolia (prostredníctvom núdzového tlačidla). Nakoľko je
ovládač WT4989 obojsmerný a bezdrôtový, komunikuje ALEXOR s ovládačom
a naopak. Ovládač WT4989 je vybavený displejom s ikonami a zabudovaným
bzučiakom. Ponúka preto tak vizuálnu, ako aj zvukovú kontrolu vykonanej
operácie. Ukazovatele stavu systému informujú užívateľa pred jeho vstupom do
domu o prípadnom poplachu.
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• veľký LCD displej 2 x 16 znakov
• intuitívne nastavovanie času
• viacjazyčná podpora
• programovanie ústredne technikom
• predný a zadný ochranný kontakt
• rôzne tóny zvonkohry

• vstavaný senzor osvetlenia
• podsvietenie
• zobrazenie vonkajšej teploty
• montáž na stenu alebo na stojan
• zapnutie/vypnutie bezkontaktným

príveskom (len WT5500P)*

• podsvietený displej s ikonami
• vstavaný bzučiak pre zvukovú kontrolu
• kontrola stlačenia tlačidiel
• 4 funkčné tlačidlá aktivované

jedným stlačením, programovateľné
až pre 6 funkcií

• 2 funkcie aktivované súčasným
stlačením 2 tlačidiel

• tlačidlo ukazovateľa stavu systému
• uzamknutie kláves
• indikácia poplachu v systéme
• trojsekundové oneskorenie

pri stlačení núdzového tlačidla
• vode odolný
• multifunkčný držiak

Technické parametre

Rozmery 75 mm x 40 mm x 16 mm
Hmotnosť 41 g
Batéria 2 x CR2032 lítiová batéria
Životnosť batérie 3 roky (bežné používanie)
Komunikačný dosah 150 m vo voľnom priestore
Prevádzkové teploty -10 °C až 50 °C

Technické parametre

Rozmery 170 mm x 124 mm x 36 mm
Hmotnosť 450 g (so zadným krytom a batériami)
Batéria 4 AA batérie
Životnosť batérií 3 roky (bežné používanie)
Komunikačný dosah 300 m vo voľnom priestore
Prevádzkové teploty -20 °C až 54 °C



Bezdrôtový ovládač WS4939
Kontrola funkcií vždy pri sebe
Tento model, podobne ako kľúčenka WT4989, umožňuje ovládať systém
bezdrôtovo. V tomto prípade ide o ekonomický a viac kompaktný variant. Užívateľ
je o správnom stlačení informovaný opticky pomocou červenej LED. Tlačidlá sú
programovateľné a umožňujú mimo zapínania/vypínania systému aj ovládanie
ďalších zariadení, ktorými môže byť napríklad garážová brána.

• 4 programovateľné tlačidlá
• 2-sekundová odozva potrebná pri nechcenom stlačení
• optická kontrola vysielania pomocou LED
• držiak na opasok v balení
• vode odolné vyhotovenie
• pravidelná kontrola spojenia s ústredňou

Tiesňové tlačidlo WS4938
Pomoc vždy na dosah

Bezpečnostné systémy chránia nielen majetok, ale aj zdravie. Množstvo starších
ľudí prežíva svoj život v obavách o svoje zdravie. A práve na zvýšenie pocitu
bezpečia slúži osobné bezdrôtové tiesňové tlačidlo, ktorým si postihnutý
z ktoréhokoľvek miesta domu alebo bytu dokáže privolať pomoc.

• aktivácia len jediným veľkým tlačidlom
• 2-sekundová odozva potrebná pri nechcenom stlačení
• optická kontrola vysielania pomocou LED
• multifunkčný držiak na opasok v balení
• vode odolné vyhotovenie
• pravidelná kontrola spojenia s ústredňou

Technické parametre

Rozmery 55 mm x 32 mm x 11 mm
Batéria 2 x CR2025
Životnosť batérií obyčajne 5 – 8 rokov
Prevádzkové teploty 0 °C až 49 °C

Technické parametre

Rozmery 55 mm x 32 mm x 11 mm
Batéria 2 x CR2025
Životnosť batérií obyčajne 5 – 8 rokov
Prevádzkové teploty 0 °C až 49 °C
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Komunikátory
Duálny internetový a GSM/GPRS komunikátor
TL265GS a GSM/GPRS komunikátor GS2065
Alternatívna voľba prenosu poplachu
Vďaka klesajúcej obľube pevných telefónnych liniek a presunu komunikácie na
dátové linky a mobilné telefóny vzniká potreba prenášať správy z bezpečnostného
systému práve takýmito linkami. Obidva prídavné komunikátory, internetový
a GSM/GPRS komunikátor TL265GS aj GSM/GPRS komunikátor GS2065, toto
umožňujú. Pokiaľ pripojíte jeden z týchto komunikátorov k ústredni ALEXOR,
môžete voliť medzi rôznymi komunikačnými trasami v kombinácii s existujúcou
telefónnou linkou (v prípade modelu TL265GS ide o voľbu internetu alebo
GSM/GPRS; pri použití modelu GS2065 len GSM/GPRS). Nakoľko každý
z týchto komunikátorov ponúka rôzne vlastnosti, je možné prispôsobiť jeho
funkcie požiadavkám užívateľa.

TL265GS
• úplne redundantný, internet a GSM/GPRS duálna komunikácia
• vzdialená správa systému pomocou internetu a GSM/GPRS
• automatické riadenie spôsobu komunikácie
• kontrola stavu prenosovej cesty
• zdokonalená vzdialená a lokálna správa pomocou programu DLS IV
• kódovaný prenos dát pomocou AES 128-bitov
• prenos všetkých udalostí
• inštalačný bezpečnostný kód
• podpora formátu SIA
• zobrazovanie prevádzkového stavu a sily signálu
• kontrola prístupu do mobilnej siete
• Quad-band: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz a 1800 MHz

GS2065
• záložná a primárna GSM/GPRS poplachová komunikácia
• vzdialená správa systému pomocou GSM/GPRS
• kontrola stavu prenosovej cesty
• zdokonalená vzdialená a lokálna správa pomocou programu DLS IV
• kódovaný prenos dát pomocou AES 128-bitov
• prenos všetkých udalostí
• inštalačný bezpečnostný kód
• podpora formátu SIA
• zobrazovanie prevádzkového stavu a sily signálu
• kontrola prístupu do mobilnej siete
• Quad-band: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz a 1800 MHz

Technické parametre

Rozmery 100 mm x 150 mm x 18 mm
Hmotnosť 78 g
Napájanie 10 – 13,8 V (konektorom PC-LINK)
Prúdový odber 100 mA, 400 mA pri komunikácii GSM/GPRS
Prevádzkové teploty 5 °C až 40 °C

Technické parametre

Rozmery 100 mm x 150 mm x 15 mm
Hmotnosť 68 g
Napájanie 10 – 13,8 V (konektorom PC-LINK)
Prúdový odber 100 mA, 400 mA pri komunikácii GSM/GPRS
Prevádzkové teploty 5 °C až 40 °C



Detektory
Detektory pohybu WS4904/WS4904P
Žiadny zlodej neprekĺzne!
Pohybové detektory sú základnými prvkami, slúžiacimi na zachytenie pohybu.
Bezdrôtové detektory DSC vynikajú unikátnymi vlastnosťami a patentovanou
technológiou MLSP, vďaka ktorej sú presnejšie a dokážu správne rozpoznať
pohyb osôb, čím eliminujú falošné poplachy spôsobené napr. prúdením vzduchu
alebo rádiovou interferenciou. Súčasne sú tieto detektory úsporné, majú vysokú
životnosť batérie, čím je prevádzka menej náročná na údržbu.

• dosah detektoru až 12 m
• digitálna analýza signálu
• patentované viacúrovňové spracovanie signálu (MLSP)
• imunita na malé zvieratá do 27 kg (WS4904P)
• režim „USPANIE” predlžuje životnosť batérie
• automatická teplotná kompenzácia
• nastaviteľná citlivosť
• dlhá životnosť batérie

GSM/SMS komunikátor GS20A
Lacná prevádzka s alternatívnou komunikáciou
V súčasnosti stále väčšia skupina obyvateľov nepoužíva už inú, ako GSM
komunikáciu. Všeobecne známym dôvodom je zníženie prevádzkových nákladov
za komunikačné služby. Práve na tieto účely slúži alternatívny GSM/SMS
komunikátor, ktorým môžete pomocou SMS správy systém ovládať alebo byť
prostredníctvom správ informovaný o stave systému. To všetko až na desiatich
telefónnych číslach.

• informácie prenášané na bezpečnostnú službu pomocou GSM
• posielanie až 72 typov SMS správ na mobilné telefóny
• ovládanie vstupov alebo zapínania/vypínania systému pomocou SMS
• možnosť prezváňania pri zvolenom stave systému
• tri hlasové správy

Technické parametre

Rozmery 100 mm x 150 mm x 15 mm
Hmotnosť 100 g
Napájanie 12 V z batérie ústredne
Prúdový odber 80 mA, 400 mA pri komunikácii GSM
Prevádzkové teploty 5 °C až 40 °C

Technické parametre

Rozmery 108 mm x 63,5 mm x 54 mm
Dosah až 12 x 12 m
Batéria CR123A (3V lithium)
Životnosť batérie obyčajne až 9 rokov
Prevádzkové teploty -10 °C až 55 °C
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Vonkajší bezdrôtový detektor pohybu WS4905
Elektronický strážny pes
Vonkajší detektor pohybu je vlastne takým elektronickým strážnym psom. Aby
bol váš bezpečnostný systém ešte dokonalejší, chránil nielen vnútorné priestory
ale aj okolie domu, je nevyhnutné umiestniť vhodné detektory aj tam. WS4905
je ideálny vďaka svojej detekčnej charakteristike na ochranu rozľahlých plôch
a vďaka bezdrôtovému pripojeniu je jednoduché zvoliť ideálnu polohu pre jeho
funkčnosť. Nepodceňujte ochranu priľahlých priestorov, zlodeji sa často
zameriavajú práve na ne.

• dosah detektoru až 12 m/90°
• kombinácia dvoch detektorov pohybu
• nastaviteľná citlivosť
• imunita proti malým zvieratám

Magnetické dverové/okenné kontakty
WS4945 a WS4975
Ochrana vstupných priestorov bez kompromisov
Magnetické dverové/okenné kontakty patria do prvej línie ochrany pred
narušiteľmi. Sú zakladnými detektormi na monitorovanie stavu dverí a okien.
Vďaka magnetickým kontaktom je predovšetkým v domoch s viacerými vstupnými
dverami zabezpečovací systém presne informovaný o oblasti narušenia. Môže
tak rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu a vyhlásiť poplach alebo len akusticky
upozorniť užívateľa o otvorení dverí elektronickou zvonkohrou.

WS4975
• pracovný dosah detektoru až 16 mm
• miniatúrne rozmery a prakticky nepozorovateľné vyhotovenie
• veľmi plochý dizajn
• jednoduchá aktivácia predinštalovanej batérie
• montáž pomocou samolepiacich obojstranných pások alebo skrutkami
• dlhá životnosť batérie

WS4945
• pracovný rozsah detektoru až 16 mm
• malé rozmery
• jednoduchá aktivácia predinštalovanej batérie
• montáž pomocou samolepiacich obojstranných pások alebo skrutkami
• 2 ochranné kontakty
• externý NC vstup
• dlhá životnosť batérie

Technické parametre

Rozmery 57 mm x 25,4 mm x 4,8 mm
Dosah až 16 mm
Batéria CR2032
Životnosť batéria obyčajne 5 – 8 rokov
Prevádzkové teploty -10 °C až 50 °C

Technické parametre

Rozmery 75 mm x 31 mm x 22 mm
Dosah až 16 mm
Batéria CR2 (3V lithium)
Životnosť batéria obyčajne 5 – 8 rokov
Prevádzkové teploty 0 °C až 49 °C

Technické parametre

Rozmery 80 mm x 198 mm x 108 mm
Batéria CR2 (3V lithium)
Prevádzkové teploty -10 °C až 55 °C
Krytie IP54



Bezdrôtový detektor rozbitia skla WLS912L
Detekcia rozbitia skla patrí do prvej línie detektorov narušenia. Jedinečný detektor
WLS912L zabezpečí spoľahlivú detekciu rôzbitia skiel. Pokiaľ dôjde k rozbitiu
skla, ústredňa ALEXOR sa o tom dozvie a zabezpečí včasný prenos informácie
o hroziacom nebezpečenstve užívateľovi ešte pred tým, ako páchateľ vnikne do
strážených priestorov.

• dosah 3 – 6 m
• dynamická analýza
• digitálne spracovanie signálu
• rozpoznávanie rôznych typov skiel (tabuľové, drôtené, tvrdené a laminované)
• vysoká odolnosť proti falošným poplachom

Bezdrôtový detektor zaplavenia WS4985
Skoré varovanie zaistí vašu duševnú pohodu
Použitím záplavových detektorov získajú obyvatelia domu možnosť včas reagovať
na zvýšenie hladiny vody. Škody v domácnostiach a podnikoch spôsobené
zaplavením sú jednými z najčastejších poistných udalostí hlásených poisťovniam.
Voda nielenže dokáže úplne zničiť vzácne spomienky, ale dokáže doslova
spôsobiť paseku na podlahách, stenách a elektrických rozvodoch domov.
Náklady na opravu škôd spôsobených zaplavením sú vysoké a môžu mať za
následok zvýšenie poistného. Skorá detekcia môže jednoducho zabrániť vzniku
poistnej udalosti o obmedziť nepríjemnosti súvisiace s nákladnými opravami
nehnuteľnosti.

Detektor zaplavenia WS4985 detekuje prítomnosť vody v pivniciach,
práčovniach, kúpeľniach, skladoch, archívoch a ďalších priestoroch, v ktorých
môže dochádzať k presakovaniu vody alebo k vzniku záplavy, čím dokáže rýchlo
varovať pred potenciálnym zaplavením.

• všade smerujúca inštalácia detektoru
• 1,82 m dlhé vedenie k vysielaču
• prenos hlásenia o stave modulu, stave ochranných kontaktov, slabej batérii,

nízkej citlivosti a RF rušení
• úplne kontrolované spojenie

Technické parametre

Rozmery 75 mm x 31 mm x 22 mm (vysielač)
69 mm x 34 mm x 44 mm (sonda)

Batéria CR123 (3V lithium)
Životnosť batérie obyčajne 4 – 7 rokov
Prevádzkové teploty -10 °C až 55 °C
Relatívna vlhkosť 85 % nekondenzujúci (iba vysielač)

Technické parametre

Rozmery 58 mm x 135 mm x 33 mm
Batéria 2 x CR123A (3V lithium)
Prevádzkové teploty -10 °C až 55 °C
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Detektor oxidu uhličitého WS4913
Ochrana v prvej línii
Bez farby, chuti a zápachu, ale predsa smrteľný! Oxid uhličitý nie je možné
detekovať bez vhodného zariadenia. Bezdrôtový detektor oxidu uhličitého
WS4913 poskytuje prvú ochranu proti otrave týmto plynom. Elektrochemická
snímacia technológia je veľmi citlivá a zaručuje detekciu už nepatrného množstva
tohto plynu. Pokiaľ je v priestore identifikovaný CO2, detektor ho zaregistruje
a spustí sa zabudovaná siréna (85 dB). Zároveň sa informácia prenáša do
ústredne ALEXOR, ktorá môže privolať pomoc.

Detektor oxidu uhličitého WS4913 môže pracovať aj samostatne bez pripojenia
k zabezpečovacej ústredni. Toto riešenie je vhodné na miesta, kde je obtiažna
inštalácia vodičov, alebo tam, kde chce byť užívateľ informovaný iba lokálne.

• ploché vyhotovenie
• vstavaná siréna s výkonom 85 dB
• stav zobrazovaný vstavanou LED
• elektrochemická snímacia technológia
• prenášané stavy modulu, stavy ochranných kontaktov, slabá batéria, nízka citlivosť

a RF rušenie
• úplne kontrolované spojenie
• funkcia utíšenia detektoru
• indikácia stavu batérie

Kombinovaný požiarny/teplotný bezdrôtový
detektor WS4916
Požiar pod kontrolou
Požiary v dome alebo byte vznikajú často nepozornosťou obyvateľov. Detektor
požiaru včas rozpozná hroziace nebezpečenstvo a informuje o tom výkonnou
vstavanou sirénou. Potom aktivuje zabezpečovaciu ústredňu.

• automatické nastavenie driftu pre stabilnú citlivosť
• vstavaný teplotný detektor 57 °C
• vstavaná siréna 85 dB
• jednoduchá údržba odnímateľnej detekčnej komory
• lokálne testovacie tlačidlo
• indikácia slabej batérie
• certifikované podľa EN 54-7

Technické parametre

Rozmery 36 mm x 120 mm
Hmotnosť 135 g
Prevádzkové teploty 0 °C až 37,8 °C
Relatívna vlhkosť 5 až 95 % nekondenzujúci
Batéria CR123 (3V lithium)
Životnosť batérie obyčajne 4 – 5 rokov
Komunikačný dosah 200 m (priama viditeľnosť)

Technické parametre

Rozmery 147 mm x 52,8 mm
Prevádzkové teploty 0 °C až 37,8 °C
Batéria 2 x CR123A (3V lithium)



Obojsmerná bezdrôtová vonkajšia siréna
WT4911
Najlepšou obranou je dobrý útok
Bezdrôtová vonkajšia siréna WT4911 je úplne kontrolovaná a je určená na
pripojenie k bezdrôtovej ústredni ALEXOR. WT4911 kombinuje vyhotovenie
a funkčnosť tak, aby bola zaistená lepšia ochrana pred narušiteľom, a to ešte
pred tým, ako bude mať šancu vniknúť do domu. Vďaka hlasitosti 105 dB
signalizuje siréna WT4911 nežiadúci vstup na pozemok a do domu. Vstavaný
stroboskopický maják ponúka pri aktivácii vizuálne varovanie a pôsobí ako
odstrašujúci prostriedok. WT4911 rozlišuje poplach z dôvodu vkradnutia
a požiaru tým, že každú udalosť signalizuje iným tónom. Siréna tiež umožňuje
akusticky signalizovať zapnutie a vypnutie ústredne.

• akustický výkon sirény je 105 dB
• siréna znie v prípade: poplachu a zapnutia/vypnutia
• vstavaný stroboskopický maják na optickú signalizáciu poplachu
• snímanie vonkajšej teploty zobrazované na bezdrôtovej klávesnici WT5500
• informácie o stave sirény, narušení tamperu a stav batérie sirény

sú prenášané do ústredne
• miestny a diaľkový test sirény
• 2 tamper kontakty
• krytie IP34

Technické parametre

Rozmery 84 mm x 127 mm x 29 mm
Hmotnosť 220 g
Akustický výkon 85 dB
Batéria 4 AA batérie
Životnosť batérií 2 roky (bežné používanie)
Komunikačný dosah 300 m vo voľnom priestore
Prevádzkové teploty 0 °C až 50 °C

Technické parametre

Rozmery 280 mm x 216 mm x 46 mm
Hmotnosť 820 g
Akustický výkon 105 dB
Batéria 1 ”D” lithiový článok
Životnosť batérií 4 roky (bežné používanie)
Komunikačný dosah 100 m vo voľnom priestore
Prevádzkové teploty -35 °C až 70 °C
Relatívna vlhkosť 5 % až 95 %

Sirény
Obojsmerná bezdrôtová vnútorná siréna WT4901
Prepracovaný dizajn, výkonné spojenie
So svojím vkusným a moderným dizajnom WT4901 zapadne do väčšiny
vnútorných priestorov a nebude narúšať domáce prostredie. Pretože je ALEXOR
inštalovaný na bezpečné (avšak často vzdialené) miesto v dome, môže byť
akustická signalizácia poplachu a detekcie dymu/požiaru zo vstavanej sirény
ústredne ALEXOR tichšia ako akustické varovanie sirénou WT4901. Vnútorná
siréna spustí varovanie pred potenciálnym nebezpečenstvom ešte skôr, ako sa
narušiteľ dostane v dome príliš ďaleko. Vďaka hlasnému zvuku dokáže siréna
WT4901 varovať pred narušiteľom zo vzdialeného miesta, avšak neprezradí, kde
sa nachádza zabezpečovacia ústredňa.

• akustický výkon je 85 dB
• siréna znie pri: poplachu, otvorení dverí, prekročení vstupného

alebo výstupného času, poruchách
• stav vysielacieho modulu, vrátane pokusu o narušenie systému,

nízkeho stavu batérií a poruchy RF
• vstavané skúšobné tlačidlo
• 2 tamper kontakty
• až 4 sirény v jednom systéme
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