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Bezdrôtové zariadenia
PC 9155

V SÚČASNOSTI K DISPOZÍCII
SO ZABUDOVANÝM
HLASOVÝM KOMUNIKÁTOROM!

dvojcestná bezdrôtová ústredňa

• 32 bezdrôtových zón, 16 bezdrôtových
kľúčov (bez použitia zónového vstupu)
• programovanie podľa šablóny
• 17 užívateľských kódov
• kontrola chybne zadaného hesla
(požiadavka o patent)
• možnosť komunikácie cez GPRS a IP
• vstavaná vnútorná siréna 85 dB
• 2 vstupné/výstupné terminály
• 200 mA AUX výstup
• pamäť 500 udalostí
• stenový a ústredňový tamper
• záložná batéria na 24 hodín
• napájanie pomocou vonkajšieho
alebo vnútorného transformátora
• k dispozícii s frekvenciou 433 MHz alebo
868 MHz
• ovládanie a kontrola pomocou SMS správ
- zahŕňa zapnutie, vypnutie a i.

• nezávislá zvonkohra pre kontrolu
otvorenia/zatvorenia dverí
• bezproblémový, rýchly zápis a test miesta
• hlasový komunikátor pre Alexor
- zabudovaný hlasovú komunikátor
- hlasový komunikátor podporujúci 16
jazykov
- hlasová knižnica obsahuje 50 správ, je
možnosť nahrať 16 vlastných správ a 1
SITE IDENTITY
- 6 hlasovo voliteľných čísiel na
viacnásobnú komunikáciu udalostí
- programovateľné volania pre hlasové
hovory
- vzdialený prístup cez telefónnu linku
(zapnutie, vypnutie, bypass)
- možnosť prepnutia z hlasovej
komunikácie na vzdialený prístup

WT5500 obojsmerná bezdrôtová klávesnica



• 2 x 16 znakový displej
• intuitívne programovanie hodín
• voliteľná zvonkohra
• snímač osvetlenia okolia
• podsvietená obrazovka a klávesnica
• zobrazenie vonkajšej teploty
• montáž na stenu alebo na stojan na stôl
• malý bezkontaktný prívesok PT4 pre
zapnutie/vypnutie bez kódu (len model
WT5500P)
• inštalačné programovanie

• podpora viac jazykov
• 5 programovateľných funkčných kľúčov
• 3 tiesňové tlačidlá
• tamper kontakt
• životnosť batérie – 1 rok
• k dispozícii s frekvenciou 433 MHz alebo
868 MHz
• v režime spánku pôsobí ako keby bolo
zapnuté

Už čoskoro
• Modrá LCD obrazovka

PowerSeries 9045 nezávislý bezdrôtový zabezpečovací systém
• rozmerovo najmenší samostatný
bezdrôtový zabezpečovací systém, ktorý je
momentálne k dispozícii
• esteticky príjemný dizajn
• podporuje 32 bezdrôtových zón a 16
bezdrôtových kľúčov (bez použitia
zónového slotu)
• veľký 2 x 16 riadkový displej
• 32 – znakové, plne programovateľné názvy
• zväčšené tlačidlá klávesnice
• 5 programovateľných funkčných kľúčov
• intuitívne programovanie hodín
6

ústredne, klávesnice & moduly

• vstupné/výstupné svorky môžu byť
naprogramované tak, aby pracovali ako
zónové vstupy alebo programovateľné
výstupy
• individuálne FAP tlačidlá
• rýchly bezdrôtový zápis
• šablóna programovania
• 17 užívateľských kódov
• 128 udalostí v pamäti
• počet blokov – 1
• k dispozícii s frekvenciou 433 MHz alebo
868 MHz

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Bezdrôtové zariadenia

PowerSeries
PC585 ovládací panel PowerSeries
• 4 zóny na základnej doske
• 32 bezdrôtových zón
• 2 PGM výstupy
• možnosť pripojiť až 8 drôtových klávesníc
s klávesnicovýmmi zónami

• počet blokov – 1
• 128 udalostí v pamäti
• 32 užívateľských kódov

PC1616 ovládací panel PowerSeries
• 6 zón na základnej doske
• možnosť rozšírenia až na 16 zón
• možnosť rozšírenia až na 32 bezdrôtových
zón
• 2 PGM výstupy: rozšíriteľné na 14
(PC5204, PC5208)
• programovacia šablóna

• možnosť pripojiť až 8 drôtových klávesníc
s klávesnicovými zónami
• počet blokov – 2
• 500 udalostí v pamäti
• 48 užívateľských kódov
• verzia 4.5 s podporou snímača CO

Novinka
• podpora všetkých drôtových a bezdrôtových snímačov CO

PC1832 ovládací panel PowerSeries
• 8 zón na základnej doske
• možnosť rozšírenia až na 32 zón
• možnosť rozšírenia až na 32 bezdrôtových
zón
• 2 PGM výstupy: rozšíriteľné na 14
(PC5204, PC5208)
• programovacia šablóna

• možnosť pripojiť až 8 drôtových klávesníc
s klávesnicovými zónami
• počet blokov – 4
• 500 udalostí v pamäti
• 72 užívateľských kódov
• verzia 4.5 s podporou snímača CO

Novinka
• podpora všetkých drôtových a bezdrôtových snímačov CO

PC1864 ovládací panel PowerSeries
• 8 zón na základnej doske
• možnosť rozšírenia až na 64 zón
• možnosť rozšírenia až na 32 bezdrôtových
zón
• 4 PGM výstupy: rozšíriteľné na 14
(PC5204, PC5208)
• programovacia šablóna

• možnosť pripojiť až 8 drôtových klávesníc
s klávesnicovými zónami
• počet blokov – 8
• 500 udalostí v pamäti
• 95 užívateľských kódov
• verzia 4.5 s podporou snímača CO

Novinka
• podpora všetkých drôtových a bezdrôtových snímačov CO
Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries
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Prehľad ústrední ı Porovnanie funkcií
Funkcie

PC585

PC1616

PC1832

PC1864

Počet zón na doske

4

6

8

8

Celkový počet zón

32

32

32

64

Rozšíriteľnosť klávesnicovými zónami

Áno

Áno

Áno

Áno

Rozšíriteľnosť pevných zón

Nie

Áno

Áno

Áno

–

16 (1 x PC5108)

32 (3 x PC5108)

64 (7 x PC5108)

Rozšíriteľnosť bezdrôtových zón

Áno

Áno

Áno

Áno (32 bezdrôtových)

Rozšíriteľnosť adresovateľných zón

Nie

Áno

Áno

Áno (32 adresovateľných)

Počet pevných zón

Počet klávesníc

8

8

8

8

Počet bezdrôtových prijímačov

4

4 (PC5320)

4 (PC5320)

4 (PC5320)

PGM 1 = 50 mA

PGM 1 = 50 mA

PGM 1 = 50 mA

PGM 1, 3, 4 = 50 mA

PGM 2 = 50 mA

PGM 2 = 300 mA

PGM 2 = 300 mA

PGM 2 = 300 mA

Počet slaboprúdových PGM výstupov

2

1

1

3

Počet silnoprúdových PGM výstupov

–

1

1

1

8 x 50 mA (PC5208)

8 x 50 mA (PC5208)

8 x 50 mA (PC5208)

Rozšíriteľnosť PGM výstupov

–
4 x 500 mA (PC5204)

4 x 500 mA (PC5204)

4 x 500 mA (PC5204)

–

8

8

8

–

4

4

4

PGM výstupy na doske

Počet ďalších slaboprúdových
PGM výstupov na hlavnom panely
Počet ďalších silnoprúdových
PGM výstupov na hlavnom panely
Počet prístupových kódov

32+ Master Code

47+ Master Code

71+ Master Code

94+ Master Code

Počet okruhov

1

2

4

8

Pamäť udalostí

128

500

500

500

Kontrola telefónnej linky

Áno

Áno

Áno

Áno

Kontrola sirény

Áno

Áno

Áno

Áno

Výstup sirény

12 V / 700 mA (cont)

12 V / 700 mA (cont)

12 V / 700 mA (cont)

12 V / 700 mA (cont)

Kompatibilnosť s SIA CP-01

Nie

Áno

Áno

Áno

Inicializácia Personal Paging

Áno

Áno

Áno

Áno

Podpora Upload/Download

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

–

Áno (v4.2 & lower)

Áno (v4.2 & lower)

Áno (v4.2 & lower)

Komunikácia EZS cez internet

Nie

Áno

Áno

Áno

Audio overovanie EZS

Nie

Áno

Áno

Áno

GSM/GPRS komunikácia

Áno

Áno

Áno

Áno

4 Ah / 7 Ah / 14 Ahr

4 Ah / 7 Ah / 14 Ahr

4 Ah / 7 Ah / 14 Ahr

4 Ah / 7 Ah / 14 Ahr

Priame prepojenie (PC Link)
prostredníctvom Downloading(u)
DLS2002SA pre koncového užívateľa
podpora Downloading(u)

Batéria
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Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries

Prehľad ovládacích panelov ı Kompatibilita verzií modulov PowerSeries
Moduly

PC585

PC1616

PC1832

PC1864

PC5100 zónový expandér pre adresovateľné snímače

–

Všetky

Všetky

Všetky

PC5108 zónový expandér pre 8 drôtových zón

–

Všetky

Všetky

Všetky

RF5108-433 bezdrôtový prijímač pre 8 zón

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

RF5132-433 bezdrôtový prijímač pre 32 zón

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5200/PC5204 napájacie moduly

–

Všetky

Všetky

Všetky

PC5208 modul programovateľných výstupov

–

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5320 modul na rozšírenie bezdrôtových prijímačov
PC5400 modul tlačového rozhrania

–

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

–

Všetky

Všetky

Všetky

PK5500/RFK5500 64-zónová klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PK5501/RFK5501 64-zónová klávesnica LCD ikonová klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PK5516/RFK5516 16-zónová LED klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PK5508/RFK5508 8-zónová LED klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

LED5511Z 8-zónová LED klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

LCD5511 64-zónová LCD ikonová klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC1555RKZ 8-zónová LED klávesnica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

T-Link TL150 objektový IP alarmový komunikátor

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

T-Link TL250CE internetový alarmový komunikátor

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

T-Link TL300CE univerzálny IP alarmový komunikátor

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

GS3055-IGW univerzálny alarmový GPRS komunikátor

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

GS2060 alarmový GPRS komunikátor

–

Všetky

Všetky

Všetky

TL260GS internetový a dvojcestnýalarmový GSM/GPRS komunikátor

–

Všetky

Všetky

Všetky

IT-100/IT integračný modul

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5950 audio verifikačný modul

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5961 samostatná audio stanica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5962 audio stanica

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5964 reproduktor audio stanice

Všetky

Všetky

Všetky

Všetky

PC5601 stavový modul
Escort 5580TC modul pre diaľkové ovládanie po telefónnej linke

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries
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PTK5507 Dotyková klávesnica PowerSeries
• 7" farebný displej
• štíhly, moderný dizajn (rozlíšenie 800 x
480)
• indikácia stavu zabezpečenia pomocou
LED diód
• možnosť vloženia vlastných obrázkov
• funkcia hodín
• výstupná kontrola
• intuitívne užívateľské rozhranie
• možnosť prispôsobenia domovskej
obrazovky a tapety

• menu pre užívateľské programovanie
• inštalačné menu
• virtuálna klávesnica
• SD karta
• režim digitálneho fotorámčeka
• klávesnica je kompatibilná s ovládacími
panelmi PC1864, PC1832 a PC1616
• možnosť voľby jazyka

PK5500 64-zónová LCD klávesnica PowerSeries
RFK5500 so zabudovaným bezdrôtovým prijímačom
• podpora 8 jazykov
• zobrazenie stavu v globálnom režime
• 32 znakový displej
• moderná, štíhla klávesnica
• zväčšené tlačidlá na klávesnici
• 5 programovateľných funkčných tlačidiel
• intuitívne programovanie hodín
• vstupný/výstupný terminál môže byť
naprogramovaný tak, aby fungoval ako
zónový vstup, programovateľný výstup
alebo ako nízkoteplotný senzor
• 3 rozšírené tiesňové tlačidlá
• viacnásobná zvonkohra

• nastaviteľné podsvietenie a bzučiak
klávesnice
• drôtový kanál
• duálny tamper, stena a predný kryt
• jednoducho nainštalovateľný montážny
chrbát
• jednoduchá povrchová montáž krabičky
• ikona napájania
• RFK5500-433 a nová RFK5500-868 majú
všetky funkcie rovnaké a podporujú až 32
bezdrôtových zón a 16 bezdrôtových
ovládačov

PK5501 64-zónová LCD ikonová klávesnica PowerSeries
RFK5501 so zabudovaným bezdrôtovým prijímačom
• moderná, štíhla klávesnica
• zväčšené tlačidlá na klávesnici
• 5 programovateľných funkčných tlačidiel
• vstupný/výstupný terminál môže byť
naprogramovaný tak, aby fungoval ako
zónový vstup, programovateľný výstup
alebo ako nízkoteplotný senzor
• 3 rozšírené tiesňové tlačidlá
• viacnásobná zvonkohra
• nastaviteľné podsvietenie a bzučiak
klávesnice
• drôtový kanál
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• duálny tamper, stena a predný kryt
• jednoducho nainštalovateľný montážny
chrbát
• jednoduchá povrchová montáž krabičky
• ikona napájania
• RFK5501-433 a nová RFK5501-868 majú
všetky funkcie rovnaké a podporujú až 32
bezdrôtových zón a 16 bezdrôtových
ovládačov

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries

PK5516 16-zónová LED klávesnica PowerSeries
RFK5516 so zabudovaným bezdrôtovým prijímačom
• moderná, štíhla klávesnica
• zväčšené tlačidlá na klávesnici
• 5 programovateľných funkčných tlačidiel
• vstupný/výstupný terminál môže byť
naprogramovaný tak, aby fungoval ako
zónový vstup, programovateľný výstup
alebo ako nízkoteplotný senzor
• individuálne FAP kľúče
• viacnásobná zvonkohra
• nastaviteľné podsvietenie a bzučiak
klávesnice

• drôtový kanál
• duálny tamper, stena a predný kryt
• jednoducho nainštalovateľný montážny
chrbát
• jednoduchá povrchová montáž krabičky
• ikona napájania
• RFK5516 má všetky funkcie rovnaké
a podporuje až 32 bezdrôtových zón
a 16 bezdrôtových ovládačov

PK5508 8-zónová LED klávesnica PowerSeries
RFK5508 so zabudovaným bezdrôtovým prijímačom
• moderná, štíhla klávesnica
• zväčšené tlačidlá na klávesnici
• 5 programovateľných funkčných tlačidiel
• vstupný/výstupný terminál môže byť
naprogramovaný tak, aby fungoval ako
zónový vstup, programovateľný výstup
alebo ako nízkoteplotný senzor
• 3 rozšírené tiesňové tlačidlá
• viacnásobná zvonkohra
• nastaviteľné podsvietenie a bzučiak
klávesnice

• drôtový kanál
• duálny tamper, stena a predný kryt
• jednoducho nainštalovateľný montážny
chrbát
• jednoduchá povrchová montáž krabičky
• ikona napájania
• RFK5508 má všetky funkcie rovnaké
a podporuje až 32 bezdrôtových zón
a 16 bezdrôtových ovládačov

LED5511Z 8-zónová LED klávesnica PowerSeries
• moderná, štíhla klávesnica
• veľké podsvietené tlačidlá na klávesnici
pre bezproblémové prezeranie a aktiváciu
• 4 programovateľné funkčné tlačidlá
• duálne FAP tlačidlá

• podpora dvoch tampérov
• zónový vstup
• jednoduchá povrchová montáž krabičky
• drôtový kanál

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries
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LCD5511 64-zónová ikonová LCD klávesnica PowerSeries
• moderná, štíhla klávesnica
• veľké podsvietené tlačidlá na klávesnici pre
bezproblémové prezeranie a aktiváciu
• intuitívne symboly a podsvietená obrazovka
• vstupný/výstupný terminál môže byť
naprogramovaný tak, aby fungoval ako
zónový vstup, programovateľný výstup
alebo ako nízkoteplotný senzor

• 4 programovateľné funkčné kľúče
• podpora 8 blokov
• duálne FAP tlačidlá
• drôtový kanál
• ikona napájania

PC1555RKZ 8-zónová LED klávesnica PowerSeries
• LED osvetlenie pre zóny a aktuálny stav
• zónový vstup

12
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Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries

Prehľad klávesníc ı Vlastnosti klávesníc PowerSeries
Hlavné funkcie

PK5500*

PK5501*

PK5516*

PK5508*

Typ dispeja

LCD/ALPHA

LCD/FIXED

LED

LED

Počet zón

64

64

16

8

Počet okruhov

8

8

8

8

Počet funkčných tlačidiel

5

5

5

5

Priradenie funkčných tlačidiel

Áno

Áno

Áno

Áno

Priradenie FAP tlačidiel

Áno

Áno

Áno

Áno

Duálne FAP tlačidiel

Nie

Nie

Nie

Nie

Veľkosť tlačidiel

L

L

L

L

Zobrazenie stavu pomocou LED

Áno

Áno

Áno

Áno

Zabudovaný snímač nízkej teploty

Áno

Áno

Áno

Áno

Zónový vstup

Áno

Áno

Áno

Áno

PGM výstup

Áno

Áno

Áno

Áno

DEOL dohľad nad zónami

Áno

Áno

Áno

Áno

Intuitívne programovanie hodín

Áno

Nie

Nie

Nie

Podsvietené nastavenie ovládania

Áno

Áno

Áno

Áno

Bzučiak pri nastavovaní ovládania

Áno

Áno

Áno

Áno

Viacnásobná zvonkohra

Áno

Áno

Áno

Áno

Biela

Biela

Biela

Biela

Hardware
Farba povrchu
Pevnosť displeja

Tvrdý

Tvrdý

Tvrdý

Tvrdý

Tvar klávesnice

Horizontálny

Horizontálny

Horizontálny

Horizontálny

RFK5500

RFK5501

RFK5516

RFK5508

Áno

Áno

Áno

Áno

“Hands Free” Installation Hinge

Áno

Áno

Áno

Áno

Drôtový kanál

Áno

Áno

Áno

Áno

Jednoduchá montážna krabička

Áno

Áno

Áno

Áno

Dvojitá montážna krabička

Áno

Áno

Áno

Áno

Tamper kontakt (duálny tamper kontakt)

Áno

Áno

Áno

Áno

*Modely so zabudovaným RF prijímačom
Bzučiak / podsvietenie funkčné
po strate napájania (výpadok prúdu)

* RFK verzie týchto klávesníc majú k dispozícii zabudovaný bezdrôtový prijímač, podporujú 32 bezdrôtových zón a 16 bezdrôtových ovládačov.

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries
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Prehľad klávesníc ı Vlastnosti ďalších klávesníc PowerSeries
Hlavné funkcie

LCD5511

LED5511Z

PC1555RKZ

LCD/FIXED

LED

LED

Počet zón

64

8

8

Počet okruhov

8

2

2

Typ displeja

Počet funkčných tlačidiel

4

4

0

Priradenie funkčných tlačidiel

Nie

Nie

Nie

Priradenie FAP tlačidiel

Nie

Nie

Áno

Duálne FAP tlačidiel

Áno

Áno

Nie

Veľkosť tlačidiel

XL

XL

S

Zobrazenie stavu pomocou LED

Nie

Nie

Nie

Zabudovaný snímač nízkej teploty

Áno

Nie

Nie

Zónový vstup

Áno

Áno

Áno

PGM výstup

Áno

Nie

Nie

DEOL dohľad nad zónami

Nie

Nie

Nie

Intuitívne programovanie hodín

Nie

Nie

Nie

Podsvietené nastavenie ovládania

Nie

Nie

Nie

Bzučiak pri nastavovaní ovládania

Áno

Áno

Nie

Viacnasobná zvonkohra

Áno

Nie

Nie

Biela

Biela

Biela

Hardware
Farba povrchu
Pevnosť displeja

Mäkký

Mäkký

Mäkký

Tvar klávesnice

Vertikálny

Vertikálny

Vertikálny

N/A

N/A

N/A

Nie

Nie

Nie

*Modely so zabudovaným RF prijímačom
Bzučiak / podsvietenie funkčné
po strate napájania (výpadok prúdu)
“Hands Free” Installation Hinge

Nie

Nie

Nie

Drôtový kanál

Áno

Áno

Nie

Jednoduchá montážna krabička

Áno

Áno

Áno

Dvojitá montážna krabička

Nie

Nie

Nie

Tamper kontakt (duálny tamper kontakt)

Áno

Áno

Áno

* RFK verzie týchto klávesníc majú k dispozícii zabudovaný bezdrôtový prijímač, podporujú 32 bezdrôtových zón a 16 bezdrôtových ovládačov.

14

ústredne, klávesnice & moduly

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries

PC5100 zónový expandér pre adresovateľné snímače
• možnosť pripojiť až 32 adresovateľných
detektorov (AML)
• detektory môžu byť pripojené za sebou,
do kruhu alebo do tzv. hviezdy

• jednoduchý spôsob pripojenia detektoru
• kompatibilný s ústredňami PC1616,
PC1832 a PC1864

PC5108 zónový expandér PowerSeries pre 8 drôtových zón
• možnosť pripojiť 8 drôtových zón
• AUX napájanie, 125 mA (ochrana PTC)

• kompatibilný s ústredňami PC1616,
PC1832 a PC1864

RF5132-433 & RF5132-868 bezdrôtové prijímače PowerSeries
• podpora 32 bezdrôtových zón, 16
bezdrôtových kľúčov
• pre dosiahnutie komunikačnej integrity
sú všetky bezdrôtové detektory plne pod
dohľadom

• RF5132-433 je plne kompatibilný
so všetkými ovládacími panelmi
PowerSeries
• k dispozícii v dvoch verziách 433 MHz
a 868 MHz

PC5200 & PC5204 napájacie moduly PowerSeries
• zabezpečuje až 1A / 12 VDC
• pre prípad zlyhania AC, AUX alebo
nízkej batérie je plne pod dohľadom
• PC5204 poskytuje 4 programovateľné
silnoprúdové výstupy: s výkonom 1A / 12
VDC, výstup #1 môže byť použitý na
monitorovanie sirény

• možnosť pripojiť do systému jeden modul
PC5204 a až 4 moduly PC5200
• kompatibilný s ovládacími panelmi
PC1616, PC1832 a PC1864

PC5208 programovateľný výstupový modul PowerSeries
• poskytuje 8 slaboprúdových (50 mA)
PGM napäťových výstupov

• kompatibilný s ovládacími panelmi
PC1616, PC1832 a PC1864

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries
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Integrované zariadenia
PC5320 bezdrôtový prijímací modul
• pre zvýšenie pokrytia je možnosť pripojenia
4 bezdrôtových prijímačov
• multifrekvenčná podpora pre kombináciu
900/433 MHz prijímačov

• kompatibilný so všetkými ovládacími
panelmi PowerSeries

PC5400 modul tlačového rozhrania PowerSeries
• môže byť použitý pre podporu sériovej
tlačiarne

• kompatibilný s ovládacími panelmi PC1616,
PC1832 a PC1864

ESCORT 5580TC modul pre diaľkové ovládanie po telefónnej linke
• pri dotyku tlačidiel letefónu klávesnica
komunikuje hlasom (premení akýkoľvek
dotykový tón telefónu na rozprávajúcu
klávesnicu)
• programovateľné označenia: 6 slov
v jednom označení, viac ako 240 slov
v databáze

• vstavaný interface X-10: podpora až do 32
zariadení X-10, 16 plánov, 8 módov
• kompatibilný s ovládacími panelmi PC1616,
PC1832 a PC1864

PC5601 stavový modul
• trojfarebná LED žiarovka poskytuje stavový
zabezpečovací systém v jednej krabičke
• jednoduchá povrchova montáž
• elegantná plastová skrinka dopĺňa domácu
výzdobu

• obsahuje farebne kódovanú kabeláž
• podpora iba jednej oblasti
• KEYBUS kompatibilný so všetkými
ústredňami PowerSeries

IT-100 integračný modul PowerSeries
• obojsmerné rozhranie RS-232
• zónový status pre reálny čas
• plne programovateľný
• 4-drôtové pripojenie na KEYBUS
• režim virtuálnej klávesnice
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• podporovaný množstvom integračných
driverov
• kompatibilný so všetkými ústredňami
PowerSeries

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Integrované zariadenia

Verifikácia zvuku
PC5950 univerzálny obojsmerný VOX audio overovací modul
• podpora oboch obojsmerných overovaní –
VOX aj push-to-talk
• podpora 4 mikrofónov a 2 reproduktorov
• tichý odposluch pri alarme (activovaný len
pri alarmovom stave )
• komunikácia modulu s užívateľom
• programovanie cez klávesnicu systému
alebo diaľkovo pomocou softvéru DLS IV
• kompatibilný so všetkými ústredňami

PowerSeries
• kompatibilita univerzálnej inštalácie
s rôznymi ústredňami použitím buď cez
PGM programovateľný výstup alebo cez
sirénový (Bell +/-) výstup

PC5961 samostatná audio stanica
• zabudovaný reproduktor / mikrofón
• nový moderný dizajn
• navrhnutý pre dvojstrannú komunikáciu
• 4-vodičové pripojenie k modulu

• montáž na povrch alebo do montážneho
rámčeku
• kompatililné s modulmi PC5950 a PC5900

PC5962 audio stanica
• zabudovaný reproduktor / mikrofón
• je súčasťou série klávesníc PK / RFK
• nový moderný dizajn
• navrhnutý pre dvojstrannú komunikáciu

• 4-vodičové pripojenie k modulu
• kompatililné s modulmi PC5950 a PC5900

PC5964 veľká hovorová stanica
• zabudovaný reproduktor / mikrofón
• nový moderný dizajn
• navrhnutý pre dvojstrannú komunikáciu
• náhrádza vnútornú sirénu areálu
(iba PC5950)

• 4-vodičové pripojenie k modulu
• montáž na povrch alebo do montážneho
rámčeku
• kompatililné s modulmi PC5950 a PC5900

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Verifikácia zvuku
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Požiarne ústredne
CFD4800 konvenčná požiarna ustredňa
• k dispozícii ako 2, 4 alebo 8 zónové
požiarne panely bez možnosti rozšírenia
• 8-zónový požiarny panel rozšíriteľný až na
24 zón
• až do 21 hlásičov na zónu

• kompatibilný s plynovými detektormi
(2 – 20 mA plynové detektory)
• modul hasenia

Model

Opis

CFD4802

2-zónová požiarna ústredňa

CFD4804

4-zónová požiarna ústredňa

CFD4808

8-zónová požiarna ústredňa

CFD4824

8-zónová požiarna ústredňa rozšíriteľná až do 24 zón

CFD4401

opakovač pre sériu CFD

J400-LCD

zobrazovací modul

PCJ400BRIDGE

modul sériového rozhrania

CFD4808EXT

požiarny modul s mikroprocesorovým riadením

J400EXP8

8-zónový expandér pre ústredne CFD4824

AFD2000 adresovateľná požiarna ústredňa
• jedno- a dvoj-slučkové ústredne
s diaľkovým opakovacím modulom
zobrazenia
• každá slučka môže mať až 250
adresovateľných požiarnych snímačov
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• zariadenia môžu byť ľubovaľne
kombinované
• pripojenia až 8 požiarnych ústrední cez
zbernicu RS485
• požiarny softvér FireClass500

Model

Opis

AFD2010

jednoslučková adresovateľná požiarna ústredňa

AFD2020

dvojslučková adresovateľná požiarna ústredňa

AFD2001

opakovač

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Požiarne panely

MAXSYS®
PC4020 ústredňa MAXSYS
• 16 zón na základnej doske
• rozšíriteľná až do 128 zón použitím
pridaného modulu, bezdrôtových modulov
a adresovateľných zón
• možnosť pripojiť až 16 drôtových klávesníc
• 8 podsystémov
• rozšíriteľná až na 64 bezdrôtových zón
• 1500 užívateľských kódov
• pamäť 3000 udalostí

• 3 telefónne čísla
• dohľadnad telefónnou linkou a dohľad nad
sirénou
• formáty auto SIA a Contact ID
• možnosť GSM a T-link poplachových
komunikátorov
• plne podporovaný upload / download
s DLS softvérom

LCD4501 programovateľná LCD klávesnica MAXSYS
• možnosť pripojiť až 16 klávesníc k ústredni
• veľký, podsvietený, 2-riadkový, 32-znakový
displej
• jednoduché zobrazovanie stavu zóny,
stavu systému, porúch, pamäti udalostí,
inštrukcií systému, dátumu a času

• LED pre zobrazenie stavu
(Pripravený / Zapnutý / Porucha)
• 5 programovateľných funkčných kláves
• 4 poplachy aktivované klávesnicou
• podsvietená klávesnica

PC4108A & PC4116 8/16 drôtové zónové expandéry MAXSYS
• PC4108A ponúka 8 drôtových zón
• PC4116 ponúka 16 drôtových zón

• AUX = 250 mA (PTC chránený)

PC4204/PC4204CX pomocný napájací zdroj / relé výstup /
opakovací modul Combus
• možnosť pripojiť až 16 modulov
• je plne pod dohľadom pre prípad zlyhania
napájania

• 4 programovateľné relé výstupy C

PC4216 Modul MAXSYS so 16 slaboprúdovými výstupmi
• poskytuje 16 programovateľných výstupov:
od 50 mA @ 12 VDC

• možnosť pripojiť až 9 modulov PC4216 do
jedného systému

PC4401 Modul s dátovým rozhraním
• možnosť pripojiť až 4 moduly
• možnosť pripojenia cez RS-232, cez kábel
PC-Link alebo ako modul tlačiarne

• stav zóny v reálnom čase
• plne programovateľný
• 4-drôtové pripojenie na Combus

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

MAXSYS
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ESCORT4580 Modul diaľkového ovládania telefónnou linkou
• modul komunikuje hlasom
• programovateľné odkazy: 6 slov na odkaz,
kapacita knižnice je viac ako 240 slov
• vstavané rozhranie X-10: podpora až 32
zariadení X-10, 16 plánov, 8 režimov

• k dispozícii v angličtine, francúzštine
a španielčine

PC4632 & PC4664 Grafické tablo s 32 až 64 poliami
• zobrazovacia plocha s usporiadanými LED
poliami

• priehľadné štítky na popisných poliach
• 2 náhradné popisné polia

PC4820 Modul kontroly prístupu pre 2 čítačky
• možnosť pripojiť až 16 modulov
• podporuje viacero typov čítačiek
• výstupy pre 2 dverové zámky: každý
výstup je 250 mA
• 64 užívateľských prístupových úrovní
• možnosť naplánovania až 99 udalostí
v čase

• možnosť pripojenia až 32 modulov na 2
dverové čítačky
• 4 skupiny voľných dní
• zapnutie / vypnutie systému pomocou
prístupového modulu
• súčasťou je béžová krabička PC4053

RF4164-433 Bezdrôtový prijímač
• podporuje 64 bezdrôtových zón,
16 bezdrôtových ovládačov
• v jednom systéme môže byť
až 8 prijímačov

• všetky bezdrôtové detektory sú plne pod
dohľadom

T-REX Detektor odchodu
• MAXSYS podporuje pasívne infračervené
detektory odchodu s patentovaným
X-Y targeting™ a DSP (proces digitálnej
signalizácie)

• viac informácií môžete získať na
www.kantech.com

Čítačky
• MAXSYS podporuje širokú škálu 26bitových čítačiek Weigand: technológie
Polaris™, ioProx™, Shadowprox™,
HID a Kantech XSF
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• viac informácií môžete získať na
www.kantech.com

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

MAXSYS

snímače & príslušenstvo

433 & 868 MHz bezdrôtové zariadenia
WT4989 ı WT8989 Obojsmerný bezdrôtový ovládač
• podsvietený ikonový displej
• vstavanú bzučiak pre zvukovú spätnú
väzbu
• informačné tlačítko so spätnou väzbou
• 4 tlačidlá, programovateľné až na 6 funkcií
• tlačidlo pre signalizáciu stavu zariadenia
• tlačidlo fungujúce ako bezdrôtový zámok

• signalizácia aktívnosti alarmu
• vodeodolný
• multifunkčný klip
• štandardná životnosť batérie je 3 roky
• kompatibilný so systémom ALEXOR 433
MHz a 868 MHz

WS4938W ı WS8938W Jednotlačidlový tiesňový ovládač
• aktivácia pomocou veľkého, jednoducho
použiteľného tlačidla
• dvojsekundové oneskorenie na tiesňovom
tlačidle
• zabudovaná LED signalizácia prenosu
signálu
• súčasťou sú lítiové batérie s dlhou
životnosťou

• v cene je remienok na krk a multifunkčná
klipsňa na opasok
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie
• vodeodolný
• pod dohľadom

WS4938 – 2W Dvojtlačidlový tiesňový ovládač
• aktivácia pomocou dvoch veľkých,
jednoducho používateľných tlačidiel
• dvojsekundové oneskorenie na tiesňovom
tlačidle
• zabudovaná LED signalizácia prenosu
signálu
• v cene je remienok na krk a multifunkčná
klipsňa na opasok

• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie
• vodeodolný
• súčasťou sú lítiové batérie s dlhou
životnosťou
• pod dohľadom

WS4939EU ı WS8939W – 4-tlačidlový bezrdôtový ovládač
• tlačidlá odolné proti poškriabaniu
• 4 programovateľné tlačidlá
• súčasťou sú lítiové batérie s dlhou
životnosťou
• pre zníženie počtu falošných poplachov je
nastavené trojsekundové oneskorenie
tiesňového tlačidla
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• multifunkčná klipsňa na opasok je v cene
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie
• vymeniteľné gumené tlačidlá sú obsahom
balenia
• vodeodolný

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

433 & 868 MHz bezdrôtové zariadenia

WS4945W ı WS8945W Bezdrôtový dverový / okenný kontakt
• vstavané jazýčkové relé
• rozpínací externý výstupný kontakt
• súčasťou je 1 lítiová batéria

• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie
• k dispozícii aj v hnedom vyhotovení
• 2 tamper kontakty

WS4975W ı WS8975W Magnetický kontakt dverový / okenný
• vstavané jazýčkové relé
• tenký, plochý profil
• súčasťou je lítiová batéria s dlhou
životnosťou

• 16 mm (5/8“) rozpätie magnetu
• súčasťou je obojstranná lepiaca páska
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie

WS4904W ı WS4904PW ı WS8904W ı WS8904PW
Bezdrôtový infračervený detektor s imunitou voči malým zvieratám
• WS4904W nahrádza WLS904L-433W
• WS4904PW nahrádza WLS904PL-433W
• odvodené od 3D pohybových detektorov
Bravo®
• úsporný vypínací režim

• WS4904PW / WS8904PW sú imúnne voči
zvieratám až do 27 kg
• súčasťou balenia je 1 lítiová batéria
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie

WS4913 EU ı WS8913 EU Bezdrôtový detektor oxidu uhoľnatého
Bez farby, bez chuti, bez zápachu, ale smrtiaci oxid uhoľnatý (CO). Je nemožné ho detekovať
bez výstražného zariadnia. Detektor oxidu uhoľnatého WS4913 EU od DSC je perfektný doplnok
k systému ALEXOR a obojsmernej bezdrôtovej zabezpečovacej súprave. WS4913 poskytuje
prvotnú ochranu proti otrave oxidom uhoľnatým.
• úzky dizajn
• vstavaná siréna so silou 85 dB
• kontola funkčnosti
• dohľad nad nízskou citlivosťou detektoru
• technika elektrochemického snímania
• prenáša stav RF, slabú batériu a tamper
condition
• funkcia ticha
• tamper kontakt
• dohľad nad slabou batériou

• zabudované LED diódy indikujú:
- červená – poplach
- žltá – porucha
- zelená – napájanie
- oranžová – nízka teplota
• životnosť batérie je 4 až 5 rokov
• Kontrola ukončenia životnosti (EOL)
indikátor (5,5 rokov)
• kompatibilné s ALEXOR a PowerSeries
V4,5 a vyššie
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

433 & 868 MHz bezdrôtové zariadenia
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WS4916EU ı WS8916W
Bezdrôtový fotoelektrický detektor dymu a tepla
• automatické nastavenie driftu
• vstavaný teplotný, duálny senzor s pevne
nastavenou teplotou a hodnotou nárastu
teploty
• vstavaná sirénka – 85 dB
• testovacie tlačidlo
• nízkoprofilový dizajn
• indikácia vybitia batérií
• ľahko udržiavateľná odnímateľná dymová
komora

• bezkontaktné načítanie citlivosti testerom
(FSD-100)
• súčasťou balenia je 1 lítiová batéria s dlhou
životnosťou
• obsahuje CE / UL / ULC pre použitie
domácností
• spoľahlivé 433 MHz a 868 MHz technológie

WT4901 ı WT8901 Obojsmerná bezdrôtová vnútorná siréna
• sirénový výstup – 85 dB
• signalizácia poplachu, prechodu medzi
dvermi, príchodového a odchodového
oneskorenia a poruchy
• vstavané testovacie tlačidlo
• do ústredne prenáša informácie o stave
sirény, narušení tamperu a stave batérie

• 2 tamper kontakty
• štandardná životnosť batérie je 1 rok
• kompatibilná so systémom ALEXOR 433
MHz a 868 MHz

WT4911 ı WT8911 Obojsmerná bezdrôtová vonkajšia siréna
• sirénový výstup – 100 dB
• siréna znie v prípade poplachu
a zapnutia/vypnutia
• vstavaný maják pre optickú signalizáciu
poplachu
• sníma vonkajšiu teplotu a zobrazuje ju na
bezdrôtovej klávesnici WT5500
• do ústredne prenáša informácie o stave
sirény, narušení tamperu a stave batérie

• veľká plocha pre logo spoločnosti
• 2 tamper kontakty
• krytie IP34
• štandardná životnosť batérie je 2 až 3 roky
• krytka majáku môže byť modrá, červená
alebo oranžová
• kompatibilná so systémom ALEXOR 433
MHz a 868 MHz

WS4985W ı WS8985W Bezdrôtový detektor zaplavenia
Základom bezdrôtového detektoru zaplavenia je bezdrôtový okenný / dverový kontakt WS4945
ku ktorému je cez 1,8 m dlhý drôt pripojená vodná sonda. Produkt je označený ako snímač
zatopenia k týmto DSC ústredňiam: ALEXOR, PowerSeries 9045, PC1616, PC1832, PC1864,
PC4020 a je plne pod dohľadom.
• vstavané jazýčkové relé
• rozpínací kontaktný externý vstup
• súčasťou balenia je 1 lítiová batéria
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• 2 tamper kontakty
• úplne kontrolované spojenie
• životnosť batérie je 4 roky

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

433 & 868 MHz bezdrôtové zariadenia

WS4920 ı WS8920 Bezdrôtový opakovač
• výrazne rozširuje rozsah jednosmerných
bezdrôtových zariadení DSC
• je spätne kompatibilný so systémami
zabezpečovacích zariadení vrátane:
ALEXOR, PowerSeries 9045, PowerSeries
a MAXSYS
• identifikuje optimálne miesto pre montáž
s prihliadnutím na hluk a rušenie
• rýchly zápis jednosmerných bezdrôtových
zariadení DSC

• LED diódy pre zobrazenie stavu napájania
AC, batérie a RF Jam
• na každom panely / prijímači môžu byť
nainštalované až 4 opakovače
• podporuje až 164 bezdrôtových zariadení
• 2 tamper kontakty
• príjemný dizajn

WLS912L-433W Bezdrôtový detektor rozbitia skla
• vznikol na základe bezdrôtového detektora
rozbitia skla Acuity®
• súčasťou balenia sú 2 lítiové batérie

• testovací mód aktivovaný tampérom: mal
by sa testovať pomocou simulátora rozbitia
skla AFT-100

WS8965W Trojzónový bezdrôtový okenný/dverový kontakt
• 3 zóny v 1 (každá má individuálne
poradové číslo)
• 1 kombinovaná zóna čítačka / magnet
• spínací mód pre vonkajšie dvere
• 2 rozpínacie vonkajšie kontaktné vstupy
• vrátane batérie s dlhou životnosťou

• maximálna medzera magnetu je 13 mm
(1/2“)
• LED indikátor slabej batérie
• tamper kontakt
• spoľahlivá 868 MHz technológia
• súčasťou je zadná doska

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

433 & 868 MHz bezdrôtové zariadenia
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Adresovateľné
AMA-100 Adresovateľný detektor rozbitia skla
• vznikol na základe detektora rozbitia skla
s pevným zapojením Acuity®
• detekuje všetky typy rozbitia skla: sklené
tabule, vrstvené sklo, bezpečnostné sklo,
tvrdené sklo

• testuje sa pomocu simulátora rozbitia skla
AFT-100
• vstavaný tamper kontakt

AMB-300 Adresovateľný pasívny IR detektor
• vznikol na základe pohybového detektoru
s pevným zapojením Bravo® 3
• patentovaný MLSP (Multi-Level Signal
processing)

• vymeniteľné šošovky: širokouhlá šošovka
(štandardne obsahom balenia), šošovka
zástena, šošovka zvieratá a šošovka závora
• vstavaný tamper kontakt

AMB-500 Adresovateľný stropný pasívny IR detektor
• vznikol na základe pohybového detektoru
s pevným zapojením Bravo® 5
• rozsah pokrytia je závislý od výšky, v akej
je detektor namontovaný

• vstavaný tamper kontakt

AMB-600 Adresovateľný pasívny IR detektor
s imunitou voči malým zvieratám
• vznikol na základe pohybového detektoru
s pevným zapojením Bravo® 6
• imúnny voči zvieratám do 39 kg
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• patentované MLSP (Multi-Level Signal
processing)
• vstavaný tamper kontakt

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Adresovateľné

FSB-210 Séria adresovateľných fotoelektrických dymových detektorov
FSB-210B (bez teplotného senzora)
FSB-210BT (s teplotným senzorom) – zachytenie teploty
pri rýchlom náraste
• ľahko udržiavateľná odnímateľná dymová
komora
• automatická kompenzácia zaprášenia

• autodiagnostika
• k dispozícii iba v MEA

Adresovateľné kontaktné moduly
Model

Opis

AMP-700

Dverový / okenný kontakt so zabudovaným jazýčkovým relé

AMP-701

Dverový / okenný kontakt s externým rozpínacím kontaktným vstupom

AMP-702

Požiarny modul so štandardne otvoreným vonkajším kontaktom s EOL odporom

AMP-704

4-zónový dverový / okenný kontakt so štandardne uzavretým jednoduchým
alebo dvojitým EOL vstupom

AML-770B Izolátor adresnej zbernice
• môže byť použitý na oddelenie detektorov
narušenia od požiarnych detektorov
v jednej zbernici

AMX-400 Posilovač adresnej zbernice
• môže byť použitý na zopakovanie alebo
zosilnenie zbernice AML a predĺženie
maximálne dĺžky zbernice
• vyžaduje 12 VDC napájací zdroj

• oddeľuje jednotlivé vetvy zbernice aj
v prípade problémov
• poskytuje ďalších 170 mA

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

Adresovateľné
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Pohybové detektory
BV-201 Pohybový PIR detektor Bravo® 201
Pohybové detektory Bravo 201 majú patentované Multi-Level Signal processing (MLSP),
funkciu, ktorá zaregistruje vstup človeka do miestnosti, vďaka rozdielnej teplote.
• zachytí človeka aj pri zvýšenej teplote
• vysoká úroveň statickej a prepäťovej
ochrany

Model

Opis

BV-201

alarmový kontakt typu A

BV-L1

širokouhlá šošovka

BV-L2

šošovka závora

BV-L3

šošovka zástena

BV-L4

šošovka zvieratá

• nastavenie citlivosti detektoru v danom
prostredí

Bravo® 5 Stropný pohybový PIR detektor so záberom 360°
• tepelná kompenzácia pre lepšie snímanie
pri kritických teplotách
• patentované MLSP na presnú detekciu
ľudskej energie IR v širokom rozsahu teplôt
• nastavenie citlivosti detektoru v danom
prostredí

• vysoká úroveň statickej a prepäťovej
ochrany
• korekcia a vyváženie bielej
• vynikajúca odolnosť voči RF rušeniu
• digitálna analýza signálu na presné zistenie
polohy narušenia

PIR detektor
Model

Opis

BV-500

alarmový kontakt typu A

BV-501

alarmový kontakt typu A a tamper kontakt

PIR detektor so snímačom rozbitia skla
Model

Opis

BV-500GB

alarmový kontakt typu A (pohyb),alarmový kontakt typu C (rozbitie skla)

BV-501GB

alarmový kontakt typu A (pohyb), alarmový kontakt typu C (rozbitie skla)
a tamper kontakt
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Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.
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Pohybové detektory

Bravo® 6 Duálny pohybový PIR detektor
s imunitou voči domácim zvieratám
• digitálna analýza signálu na presné zistenie
polohy narušenia
• tepelná kompenzácia pre lepšie snímanie
pri kritických teplotách

• patentované MLSP na presnú detekciu
ľudskej energie IR v širokom rozsahu teplôt
• imunita voči zvieratám do 39 kg

Možnosť zvolenia montážneho držiaka: DM-W (montáž na stenu) alebo DM-C (montáž na strop)

Model

Opis

BV-600

alarmový kontakt typu A

BV-601

alarmový kontakt typu A a tamper kontakt

Encore™ Pohybový PIR detektor
Pohybové PIR detektory používajú digitálne, mikroprocesorom riadené Fresnelove šošovky,
ktoré zaručujú presnú a stabilnú detekciu bez obmedzenia výkonu. Tvarovanie vertikálneho lúča
(VBS) poskytuje imumitu voči domácim zvieratám do 27 kg, pričom univerzálny kryt detektoru
umožňuje jeho inštaláciu až pod strop.
• technológia Fresnelovej šošovky
• digitálna analýza signálu na presné zistenie
polohy narušenia
• tepelná kompenzácia
• patentované MLSP

• tvarovanie vertikálneho lúča (VBS)
poskytuje imunitu voči domácim zvieratám
až do 27 kg, k dispozícii v sérii EC301DP
• skryté elektrické vedenie
• otočný držiak EC-BRKT na flexibilné
umiestnenie detektoru (k dispozícii v
samostatnom balení)

Model

Opis

EC301

alarmový kontakt typu A

EC301D

digitálny alarmový kontakt typu A a tamper kontakt

EC301DP

digitálny alarmový kontakt typu C a tamper kontakt s imunitou
voči domácim zvieratám
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Séria LC
LC-100-PI-6PK PIR detektor s imunitou voči domácim zvieratám
Detektor LC-100-PI (alarmový kontakt typu A) poskytuje inteligentnú analýzu signálu pre
spoľahlivú detekciu, je imúnny voči domácim zvieratám do 25 kg. Pre svoj dizajn je vhodný do
každého štýlu.
• alarmový kontakt typu A s tamper
kontaktom
• digitálna analýzy signálu
• imunita voči domácim zvieratám do 25 kg
• používa technológiu pre analýzu telesných
proporcií s následnou diferenciáciou
domáceho zvieraťa
• je to elektronika, ktorá funguje na princípe
ASIC

• kompaktný dizajn na umiestnenie do
obytných priestorov
• nastaviteľný počet pulzov
• nastavenie citlivosti PIR
• kalibrácia detektoru od výrobcu
• k dispozícii v balení po 6 kusov
(LC-100-PI-6PK)
• držiak LC-L1ST je k dispozísii
v samostatnom balení

Ukážka pokrytia
Záber šošovky

Model

Opis

LC-100-PI-6PK

alarmový kontakt typu A a tamper kontakt

LC-L1ST Držiak

Montáž na strop

Montáž na stenu

LC-101 PIR detektor s kamerou ( ČB / farebná)
s imunitou voči domácim zvieratám
LC-101 využíva kameru, ktorá poskytuje spoľahlivú detekciu a obmedzuje vznik falošných
poplachov. Bezproblémová inštalácia pohybového detektoru a ideálne riešenie pre obytné, ale
aj komerčné priestory.
• alarmový kontakt typu A s tamper
kontaktom
• digitálna analýzy signálu
• imunita voči domácim zvieratám do 25 kg
• používa technológiu pre analýzu telesných
proporcií s následnou diferenciáciou
domáceho zvieraťa

Ukážka pokrytia
Záber šošovky
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Model

Opis

LC-101-CAMCLPAL

farba PAL

LC-101-CAMCLNTSC

farba NTSC

LC-101-CAMBWEIA

čiernobiela NTSC

• je to elektronika, ktorá funguje na princípe
ASIC
• široký rozsah napätí
• vysoká spoľahlivosť a bezporuchová
prevádzka
• užívateľsky jednoduchá inštalácia s alebo
bez držiaka na stenu

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

snímače & príslušenstvo

Séria LC

LC-102-PIGBSS Detektor rozbitia skla s imunitou
voči domácim zvieratám
LC-102-PIGBSS je kombináciou osvedčeného digitálneho PIR detektou a technológie
rozpoznania rozbitia skla s inteligentnou analýzou signálu ASIC.
• alarmový kontakt typu A s tamper
kontaktom
• digitálna analýzy signálu
• veľmi úzke vyhotovenie
• vysoký stupeň odolnosti voči viditeľnému
svetlu
• imunita voči domácim zvieratám do 25 kg
• používa technológiu pre analýzu telesných
proporcií s následnou diferenciáciou
domáceho zvieraťa

• samostatné nastavenie PIR a senzora
rozbitia skla
• funkčný plastový obal ABS na ochranu
pred nárazom
• 2 nezávislé relé výstupy (PIR detektor,
senzor rozbitia skla)
• je to elektronika, ktorá funguje na princípe
ASIC
• držiak LC-L1ST je k dispozísii
v samostatnom balení

Ukážka pokrytia

Model

Opis

LC-102-PIGBSS

Digitálny PIR detektor rozbitia skla s imunitou voči domácim zvieratám

Záber šošovky

15m

Montáž detektora

LC-103-PIMSK-W & LC-104-PIMW-W PIR detektor
s imunitou voči domácim zvieratám
LC-103-PIMSK-W a LC-104-PIMW-W sú duálne pohybové detektory, ktoré kombinujú pasívne
infračervené a mikrovlnné senzory s funkciou imunity voči domácim zvieratám. LC-103-PIMSKW ponúka tiež funkciu „anti-masking”. Tá zabraňuje narušiteľovi zneškodniť detektor zakrytím
jeho výhľadu.
• funkcia antimasking (LC-103-PIMSK-W)
• poplachový kontakt typu A s tamper
kontaktom
• digitálna analýza signálu
• imunita voči domácim zvieratám do 25 kg
• mikrovlnná detekcia založená na
Dopplerovom koncepte
• unikátny mikrovlnný pohybový snímací
modul s mikro anténou

• technológia ASIC bez nutnosti kalibrácie
podľa výšky inštalácie
• samostatné nastavenie citlivosti PIR / MW
• QLI technológia pre presné zachytenie
telesných proporcií a rozlíšenie domácich
zvierat
• u užívateľov obľúbené zariadenie s alebo
bez otočného montážneho držiaku
(k dispozícii samostatne: LC-L1ST)

Ukážka pokrytia
Záber šošovky
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LC-105-DGB Detektor rozbitia skla
Detektor rozbitia skla LC-105-DGB rozlišuje zvuk rozbitia okna od iných, bežných zvukov
v domácnostiach a firmách.
• poplachový kontakt typu A s tamper
kontaktom
• digitálna analýza signálu
• zachytáva všetky zvuky rozbíjajúceho sa
zarámovaného skla
• senzor detektoru zachytáva postupné
frekvencie

Model

Opis

LC-105-DGB

digitálny detektor rozbitia skla

• možnosť nastavenia zvukového senzoru
samostatne
• montáž na stenu alebo na strop
• plochý dizajn
• vyrobené z funkčného ABS plastu pre
ochranu proti nárazom

LC-171 Duálny vonkajší pohybový senzor (duálne PIR & MW)
s imunitou voči domácim zvieratám
LC-171 je jedinečný pohybový detektor využívajúci duálne IR prvky a mikrovlnnú technológiu
a je určený na použitie v exteriéry aj v tých najnáročnejších podmienkach. Detektor LC-171 je
imúnny voči domácim zvieratám.
Vysoká spoľahlivosť je dosiahnutá kombináciou duálneho hardvéru s vysoko sofistikovaným
softvérom a prispôsobivého pokrytia oblasti, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu
falošných poplachov. Aktívne prvky pozostávajú z duálneho PIR a pokročilého mikrovlnného
detektoru a sú ukryté v štýlovom, plastovom obale.
• frekvencia 24,125 GHz
• mikrovlnná detekcia založená na
Dopplerovom koncepte
• N. O. & N. C. relé prepnuté v tom istom
čase
• imunita voči domácim zvieratám do 35 kg
• 16 úrovní nastavenia citlivosti PIR a 3
skupiny citlivosti mikrovĺn
• kompenzácia teploty
• mikroprocesorové spracovanie signálu
• zvuková indikácia chodu zariadenia
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• unikátny vodeodolný plastový obal
• pokrytie detektora: do 18 metrov
• detekcia človeka pri chôdzy alebo behu
• nevyžaduje údržbu
• vysoká imunita RFI / EMI
• predná a zadná ochrana tamperom
• ochrana pred priamym slnečným žiarením,
vetrom do 30 m/s, snehom a dažďom,
malými zvieratami, odstránením horného
krytu a odstránením z montážneho chrbta
• odolnosť voči dažďu a prachu: IP65

Model

Opis

LC-171

alarmový kontakt typu C a tamper kontakt

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.
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Séria LC

LC-151 Duálny vonkajší pohybový senzor (samostatné PIR
a MW) s nastaviteľnou imunitou voči domácim zvieratám
LC-151 je jedinečný pohybový detektor využívajúci duálne IR prvky a mikrovlnnú technológiu
a je určený na použitie v exteriéry aj v tých najnáročnejších podmienkach. Detektor LC-151 je
imúnny voči domácim zvieratám.
Vysoká spoľahlivosť je dosiahnutá kombináciou duálneho hardvéru s vysoko sofistikovaným
softvérom a prispôsobivého pokrytia oblasti, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu
falošných poplachov.
• mikrovlnná detekcia založená na
Dopplerovom koncepte
• N. O. & N. C. relé prepnuté v tom istom
čase
• výška inštalácie je v rozmedzí 1,8 až 2,4 m
• imunita voči domácim zvieratám do 15 kg
bez použitia objektívu imúnneho voči
zvieratám, alebo do 35 kg s použitím
daného objektívu LC-F1-15X
• nastavenie citlivosti PIR
• nastavenie citlivosti MW
• kompenzácia teploty
• mikroprocesorové spracovanie signálu

• predná a zadná ochrana tamperom
• unikátny vodeodolný plastový obal
• pokrytie detektora: do 18 metrov
• detekcia človeka pri chôdzy alebo behu
• nevyžaduje údržbu
• vysoká imunita RFI / EMI
• ochrana pred priamym slnečným žiarením,
vetrom do 30 m/s, snehom a dažďom,
malými zvieratami, odstránením horného
krytu a odstránením z montážneho chrbta
• odolnosť voči dažďu a prachu: IP65
• LC-B1-15X nástenný držiak je k dispozícii
samostatne

Model

Opis

LC-151

alarmový kontakt typu C a tamper kontakt

Ukážka pokrytia
Pohľad z vrchu

Držiak na stenu
LC-B1-15X

Šošovka závora
LC-L1-15X

Pohľad z boku

Ukážka pokrytia
šošovkou závora
LC-L1-15X
Pohľad z vrchu

Pohľad z boku
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Séria LC

snímače & príslušenstvo

Detektory rozbitia skla
Acuity® detektory rozbitia skla
• smerový mikrofón
• pokročilý senzor rozbitia skla založený na
mikroprocesore
• vysoká úroveň ochrany
• vysoká odolnosť prosti RF s SMD
konštrukciou
• mechanizmus pre rozoznanie šumu

• nainštalovaný testovací mód snímača
rozbitia skla (vyžaduje tester AFT-100)
• pamäť poplachu pre senzor rozbitia skla
• MOV prechodné/stále zapezpečenie
• nastaviteľný rozsah citlivosti pomocou
jumperu

Montáž na stenu
Model

Opis

AC-100

alarmový kontakt typu A

AC-101

alarmový kontakt typu A a tamper kontakt

AC-102

alarmový kontakt typu C a tamper kontakt

Montáž na strop
Model

Opis

AC-500

alarmový kontakt typu A

Príslušenstvo:
AFT-100 Simulátor rozbitia skla
Simulátor rozbitia skla AFT-100 poskytuje najspoľahlivejšiu a najpresnejšiu indikáciu pre
správne umiestnenie detektoru. Neinštalujte detektor mimo maximálneho odporúčaného
rozsahu, ani v prípade ak simulátor hlási iný rozsah. Budúce zmeny v akustike miestnosti by
mohli zmeniť aj rozsah detektoru.

Acuity® detektory rozbitia skla
• unikátna dvojfarebná LED signalizácia na
indikáciu menších a veľkých útokov
• anti-tamper ochrana
• elektronický modul odolný proti vlhkosti
• vysoká odolnosť proti nízkofrekvenčným
falošným poplachom a rušeniu rádio
spojenia
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• nastavenie citlivosti
• kompatibilný so všetkými značkami
ústrední
• SS-102 je schopný monitorovať drobné
vibrácie a súčasne veľké útoky

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

snímače & príslušenstvo

Detektory rozbitia skla

Detektory dymu
FSA-210/410 Drôtový fotoelektrický dymový detektor
• automatická kompenzácia zaprášenia
• vstavaný, dvojsenzorový teplotný detektor
(na želanie)
• vstavaná sirénka 85 dB (na želanie)
• jednoducho udržiavateľná dymová komora
• prepojiteľný pomocou prepólovacích
modulov PRM-2W/4W

• bezkontaktná citlivosť čítania s použitím
vreckového test metra (FSD-100)
• úzky dizajn
• miestne testovacie tlačidlo

FSA-210
Model

Opis

FSA-210(x)

2-drôtový fotoelektrický detektor dymu

FSA-210(x)T

2-drôtový fotoelektrický detektor dymu s teplotným detektorom

FSA-210(x)ST

2-drôtový fotoelektrický detektor dymu s integrovaným hlásičom a teplotným detektorom

FSA-410
Model

Opis

FSA-410(x)

4-drôtový fotoelektrický detektor dymu

FSA-410(x)R

4-drôtový fotoelektrický detektor dymu s relé výstupom a teplotným detektorom

FSA-410(x)S

4-drôtový fotoelektrický detektor dymu s integrovaným hlásičom

FSA-410(x)ST

4-drôtový fotoelektrický detektor dymu s integrovaným hlásičom a teplotným detektorom

FSA-410(x)RST 4-drôtový detektor dymu s integrovaným hlásičom, relé výstupom a teplotným detektorom
FSA-410(x)RT

4-drôtový detektor dymu s relé výstupom a teplotným detektorom

FSA-410(x)T

4-drôtový detektor dymu s teplotným detektorom

FSD-100 Vreckový test meter
Presné a rýchle testovanie citlivosti možno jednoducho dosiahnuť pomocou bezkontaktného
vreckového test metra FSD-100. Je napájaný štandardnou 9 V alkalickou batériou a je
dostatočne malý na to, aby sa zmestil do vrecka košele. FSD-100 zaznamená až 500 hodnôt,
ktoré je môžné stiahnuť do ľubovoľného počítača. Ak chcete spustiť čítanie, technik jednoducho
pridrží FSD-100 blízko dymového detektoru DSC a aktivuje testovacie tlačidlo detektoru.

Príslušenstvo:
PRM-2W

PRM-4W

RM-2

Modul polarity, PCB na montáž do panelu
(2-drôtové prepojenie)

Modul polarity, PCB na montáž do panelu
(4-drôtové prepojenie)

Relé vykonávajúce dohľad end-of-line
(maximálne 4 drôtové detektory)

PRM-2WC

PRM-4WC

Modul polarity v plastovom púzdre
(2-drôtové prepojenie)

Modul polarity v plastovom púzdre
(4-drôtové prepojenie)
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Detektory dymu

snímače & príslušenstvo

komunikátory

Vysielače
GS2065 GPRS poplachový komunikátor
• kompatibilný s bezdrôtovou ústredňou
ALEXOR
• zálohovanie a primárna GPRS poplachová
komunikácia
• podpora nahrávania / sťahovania cez
GPRS
• pokročilé programovanie cez DSC DLS IV
• správa systému cez GPRS
• 128-bitové AES šifrovanie cez GPRS
• správa udalostí
• inštalačný kód
• SIA protokol
• pripojenie na PC-Link
• stabilný signál a signalizácia problémov
• uzamknutie prenosnej siete a uzamknutie
SIM karty

• QUAD-BAND: 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz a 1800 MHz
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard
Systém I / II / III
• kit na rozšírenie antény k dispozícii:
ANT-15Q, ANT-25Q, ANT-50Q
• protokol Kontakt ID (s firmvérom
ALEXOR v1.1 a komunikátorom firmvéru
v1.1 alebo vyššie)
• príkazy a kontrola cez SMS (s firmvérom
ALEXOR v1.1 a komunikátorom firmvéru
v1.1 alebo vyššie)
• upozornenie na udalosť cez SMS
(s firmvérom ALEXOR v1.1
a komunikátorom firmvéru v1.1
alebo vyššie)

TL265GS Internetový a GPRS obojsmerný poplachový komunikátor
• kompatibilný s bezdrôtovou ústredňou
ALEXOR
• plne funkčná internetová a GPRS
obojsmerná poplachová komunikácia
• zabudované smerovanie hovorov
• podpora nahrávania / sťahovania cez
GPRS a internet
• pokročilé programovanie cez DSC DLS IV
• správa systému cez GPRS a internet
• 128-bitové AES šifrovanie cez GPRS a
internet
• správa udalostí
• inštalačný kód
• SIA protokol
• pripojenie na PC-Link
• stabilný signál a signalizácia problémov
• uzamknutie prenosnej siete a uzamknutie
SIM karty

• QUAD-BAND: 850 MHz, 1900 MHz, 9
00 MHz a 1800 MHz
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard
Systém I / II / III
• kit na rozšírenie antény k dispozícii:
ANT-15Q, ANT-25Q, ANT-50Q
• protokol Kontakt ID (s firmvérom
ALEXOR v1.1 a komunikátorom firmvéru
v1.1 alebo vyššie)
• príkazy a kontrola cez SMS (s firmvérom
ALEXOR v1.1 a komunikátorom firmvéru
v1.1 alebo vyššie)
• upozornenie na udalosť cez SMS
(s firmvérom ALEXOR v1.1
a komunikátorom firmvéru v1.1
alebo vyššie)
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Vysielače

komunikátory

GS2060 GPRS mobilný poplachový komunikátor
• kompatibilný s ústredňami PC1864 / 1832 /
1616 (verzia 4.1 a vyššie)
• zálohovanie a primárna GPRS poplachová
komunikácia
• podpora nahrávania / sťahovania cez
GPRS
• pokročilé programovanie cez DSC DLS IV
• správa systému cez GPRS
• 128-bitové AES šifrovanie cez GPRS
• správa udalostí
• inštalačný kód
• SIA protokol
• pripojenie na PC-Link
• stabilný signál a signalizácia problémov
• uzamknutie prenosnej siete a uzamknutie
SIM karty

• QUAD-BAND: 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz a 1800 MHz
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard
Systém I / II / III
• kit na rozšírenie antény k dispozícii:
ANT-15Q, ANT-25Q, ANT-50Q
• protokol Kontakt ID (s firmvérom
PowerSeries v4.5 a komunikátorom
firmvéru v1.1 alebo vyššie)
• upozornenie na udalosť cez SMS
(s firmvérom PowerSeries v4.5
a komunikátorom firmvéru v1.1
alebo vyššie)

TL260GS Internetový a GPRS obojsmerný poplachový komunikátor
• kompatibilný s ústredňami PC1864 / 1832 /
1616 (verzia 1.1 a vyššie)
• plne funkčná internetová a GPRS
obojsmerná poplachová komunikácia
• zabudované smerovanie hovorov
• podpora nahrávania / sťahovania cez
GPRS a internet
• pokročilé programovanie cez DSC DLS IV
• správa systému cez GPRS a internet
• 128-bitové AES šifrovanie cez GPRS a
internet
• správa udalostí
• inštalačný kód
• SIA protokol
• pripojenie na PC-Link
• stabilný signál a signalizácia problémov

• uzamknutie prenosnej siete a uzamknutie
SIM karty
• QUAD-BAND: 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz a 1800 MHz
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard
Systém I / II / III
• kit na rozšírenie antény k dispozícii:
ANT-15Q, ANT-25Q, ANT-50Q
• protokol Kontakt ID (s firmvérom
PowerSeries v4.5 a komunikátorom
firmvéru v1.1 alebo vyššie)
• upozornenie na udalosť cez SMS
(s firmvérom PowerSeries v4.5
a komunikátorom firmvéru v1.1
alebo vyššie)

GS3105 GSM/GPRS univerzálny bezdrôtový
poplachový komunikátor
• kompatibilný s väčšinou ústrední, ktoré
komunikujú cez formát Contact ID
• zálohovanie a primárna GPRS poplachová
komunikácia
• používa GPRS dátový kanál pre
vysokorýchlostnú, spoľahlivú
a nízkonákladovú komunikáciu s prijímačmi
Sur-Gard Systém I, Systém II a / alebo III
• anténa s magnetickým základom a 2 m
káblom
• 3 výstupy s otvoreným kolektorom, 4
telefónne čísla progragramovateľné pre
Contact ID na GPRS
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• programovanie cez PC
• až 100 programovateľných telefónnych
čísiel (max. 16 číslic) pre diaľkovú aktiváciu
výstupu OC
• nízky odber prúdu umožňuje napájanie
jednotky z väčšiny ústrední
• prenosové pásma: 850 MHz, 1900 MHz,
900 MHz a 1800 MHz
• GS3105 obsahuje: GSM / GPRS
komunikátor (doska), anténa s 2 metrovým
káblom, kovový držiak a kábel PC-Link

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

komunikátory

Vysielače

GS3125 GSM/GPRS univerzálny bezdrôtový poplachový komunikátor
• GSM prenosové pásma
• simuluje pevnú linku
• v prípade problémov s pevnou linkou
prepína na GSM sieť
• programovanie na diaľku pomocou webovej
stránky www.dscreachme.com
• PC-Link pre programovanie na diaľku
pomocou siete GPRS a softvéru DLS IV
• ATS Level 2 Grade 2 komunikátor
• 3 svorky nastaviteľné ako výstupy alebo
vstupy na GS3125
• telefónne hlasové vytáčanie: 8 hlasových
správ, každá s dĺžkou max. 16 sekúnd
• SMS komunikátor: 11 SMS správ
s až 100 znakmi (2 pre každý vstup,
4 pre stav a 1 periodická)
• 8 telefónnych čísiel pre telefónne a SMS
vytáčanie
• umožňuje prenos dát pomocou formátu
Contact ID, pre komunikáciu cez GPRS /
Internetovú sieť na prijímače Sur-Gard
Systém I / II / III
• 4 telefónne čísla pre vytáčanie cez Contact
ID na GPRS

• až 100 telefónnych čísiel pre aktiváciu
výstupov na diaľku cez identifikáciu
volajúceho (bez poplatkov)
• aktivácia výstupov na diaľku cez SMS
prenos
• program max. 100 telefónnych čísiel pre
prístup k zariadeniu (Whitelist), pre
spustenie výstupov a blokovanie ostatných
čísiel (Blacklist)
• umožňuje zistenie kreditu na SIM karte
• monitorovanie komunikačnej služby pri
použití v spojení s VoIP (PTM)
• programovanie cez PC
• GS3125-K obsahuje: GSM / GPRS
komunikátor (doska), anténa s 2 metrovým
káblom, kovový držiak a kábel PC-Link
• GS3125-BA obsahuje: GSM / GPRS
komunikátor v plastovom púzdre, anténa
s 25 cm drôtom a kábel PC-Link

GS3055-IGW univerzálny mobilný GPRS poplachový komunikátor
• kompatibilný s väčšinou ústrední, ktoré
komunikujú cez formát Contact ID
• spáva udalostí
• zálohovanie a primárna GPRS poplachová
komunikácia
• používa GPRS dátový kanál pre
vysokorýchlostnú, spoľahlivú
a nízkonákladovú komunikáciu s prijímačmi
Sur-Gard Systém I, Systém II a / alebo III
• 4 programovateľné vstupy na doske
• 4 programovateľné výstupy (otvorený
kolektor)
• poplachový komunikátor umožňuje poslať
až 13 SMS správ, ktoré budú odoslané
v prípade udalosti

• až 8 programovateľných telefónnych čísiel
v SMS komunikátore
• až 95 telefónnych čísiel na kontrolu
programovateľných vstupov
• programovanie na diaľku pomocou
SMS správ
• jednoduché programovanie pomocou
počítačového softvéru
• 4 LED diódy, ktoré informujú o stave
systému
• prenosové GSM pásma (900 MHz
a 1800 MHz)
• kit na rozšírenie antény k dispozícii:
ANT-15, ANT-25, ANT-50

TL150 objektový T-Link polachový IP komunikátor
• kompatibilný so všetkými panelmi
PowerSeries
• podpora ústrední PowerSeries
• okamžitá IP komunikácia
• pracuje cez miestnu sieť LAN/WAN alebo
internet
• šifrovanie 128-bit AES
• kompatibilný so sieťou 10/100BaseT
• vykonáva dohľad modulu KEYBUS
(dohliada na KEYBUS aj sieťové pripojenie)
• podporuje DHCP (dynamické IP adresy)

• využíva aj nízkorýchlostné siete
• T-Link programovanie IP adresy a čísla
účtu cez web prehliadač
• možnosť aktivácie / deaktivácie
bezpečnostného systému a zobrazenia
stavov zón prostredníctvom webovej
stránky v domácom počítači
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard Systém
I/II/III
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Vysielače

komunikátory

TL250CE Internetový / Intranetový T-Link
poplachový komunikátor
• kompatibilný s PowerSeries (v3.2 a vyššie)
a MAXSYS (v3.31. a vyššie)
• podpora ústrední PowerSeries (v3.2
a vyššie) a MAXYS (v3.31. a vyššie)
• okamžitá IP komunikácia
• pracuje cez miestnu sieť LAN/WAN alebo
internet
• šifrovanie 128-bit AES (schválené NIST)
• podporuje DHCP (dynamické IP adresy)
• nízke požiadavky na zaťaženie siete
• kompatibilný so sieťou 10/100BaseT

• zasielanie správ o udalostiach na dve
rozdielne prijímacie IP adresy
• 4 programovateľné vstavané vstupy
a 2 pgm výstupy
• programovateľný pomocou LCD klávesnice
PK5500 alebo softvéru T-Link Console
• aktualizácia softvéru cez sieť
• možnosť diaľkovej správy ústredne
pomocou softvéru DLS
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard Systém
I/II/III

TL260 Internetový / Intranetový T-Link
poplachový komunikátor
• kompatibilný s panelmi PowerSeries
• diaľkvé nahrávanie alebo sťahovanie cez
internet/intrenet použitím DLS IV
• programovanie pomocou DLS IV alebo
klávesnice
• dohľad cez internet/intranet

• šifrovanie 128-bit AES
• komplexná správa udalostí
• SIA protokol
• protokol Contact ID (PowerSeries v4.5 a
komunikátor v1.1 alebo vyššie)

TL265 Internetový / Intranetový T-Link
poplachový komunikátor
• kompatibilný s panelmi ALEXOR
• diaľkvé nahrávanie alebo sťahovanie cez
internet/intrenet použitím DLS IV
• programovanie pomocou DLS IV alebo
klávesnice
• dohľad cez internet/intranet
• šifrovanie 128-bit AES
• komplexná správa udalostí

• SIA protokol
• protokol Contact ID (ALEXOR v1.1
a komunikátor v1.1 alebo vyššie)
• UL štandard a zabezpečenie šifrovaných
liniek
• pasívne alebo aktívne bezpečnostné
úrovne ULC
• podpora DHCP alebo statických IP adries

TL300CE Univerzálny poplachový IP komunikátor T-Link
• kompatibilný s väčšinou ústrední
komunikujúcich prostredníctvom formátu
Contact ID
• okamžitá IP komunikácia
• pracuje cez miestnu sieť LAN/WAN alebo
internet
• šifrovanie 128-bit AES
• podpora DHCP (dynamických IP adries)
• nízke požiadavky na zaťaženie siete
• kompatibilný so sieťou 10/100BaseT
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• zasielanie správ o udalostiach na dve
rozdielne prijímacie IP adresy
• 4 programovateľné vstavané vstupy
a 2 pgm výstupy
• programovateľný pomocou LCD klávesnice
PK5500 alebo softvéru T-Link Console
• aktualizácia softvéru cez sieť
• kompatibilný s prijímačmi Sur-Gard Systém
I/II/III
• podpora 12 – 24 V (len v1.5)

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

komunikátory

Vysielače

Prijímače monitorovacích staníc
a moduly linkových kariet
SG-SYSTEM I / SG-SYSTEM I-IP
Dvojlinkový telefónny pult s voliteľným IP prijímačom
• multi-formátovy prijímač
• podporuje AHS – automatickú voľbu
handshake
• až 63 rôznych profilov, až 8 rôznych
handshake (poradie) na profil
• patentované rozpoznanie volajúceho (ANI,
DNIS, Caller ID) pre automatickú voľbu
handshake
• vstavaná pamäť pre 500 udalostí na každú
linku
• kontrolované spojenie so SW nadstavbou
cez TCP/IP a RS-232
• obsahuje vystupy pre sériovú, paralelnú
a TCP/IP tlačiareň
• plne programovateľné cez TCP/IP alebo
USB pomocou programu Console
• zálohovaná pamäť RAM s nastavením
prijímača a pre pamäť událostí
• podporuje aktualizáciu firmware v prijímači

• využívá DSP (digital signal processing)
technológiu
• prijímač je navrhnuty na montáž do 19"
racku pomocou SG-SII-RMK
• IP komunikácia podporuje šifrovanie AES
128b
• System I podporuje až 512 kontrolovanych
IP komunikátorov (TL150, TL250, TL300,
TL260GS, TL265GS, GS3055, GS3100,
GS2060, GS2065)
• 2-riadkový, 40 -znakový modrý displej
zobrazujúci inštrukcie v manuálnom režime
• 4 tlačidlá umožňujú manuálne
programovanie a potvrdenie príjmu
alarmovych správ pokiaľ modul pracuje
v manuálnom móde
• kompatibilny s 10/100BaseT sieťou,
komunikácia cez LAN/internet
• CE certifikát

SG-SYSTEM II Pult s IP prijímačom
• bol navrhnutý na chránenie veľkych celkov
ako sú univerzity, bankové domy, vyrobné
závody, atď.
• System II podporuje až 1536 IP
komunikátorov, z toho 512 môže byť
kontrolovaných
• možnosť rozšírenia na 3,072 IP
komunikatorov s licenčným kľúčom
• IP komunikácia podporuje šifrovanie AES
128 b
• vstavaná pamäť pre 500 udalostí
• kontrolované spojenie so SW nadstavbou
cez TCP/IP a RS-232
• obsahuje vystupy pre sériovú, paralelnú
a TCP/IP tlačiareň
• plne programovateľné cez TCP/IP alebo
USB pomocou programu Console
• prijímač je navrhnuty pre montáž do 19"
racku pomocou SG-SII-RMK
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• podporuje aktualizáciu firmware v prijímači
• 2-riadkový, 40-znakový modry displej
zobrazujúci inštrukcie v manuálnom režime
• 4 tlačidlá umožňujú manuálne
programovanie a potvrdenie príjmu
alarmovych správ pokiaľ modul pracuje
v manuálnom móde
• kompatibilny s 10/100 BaseT sieťou,
komunikácia cez LAN/internet
• CE certifikát

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

SG-SYSTEM III Virtuálny prijímač
• multi-formátovy prijímač
• rozšíriteľny o 12 linkovych kariet (SG-DRL3
IP a SG-DRL3 STD), v režime záloha až na
24 linkovych kariet
• poškodené moduly je možné meniť počas
prevádzky
• podporuje AHS - automatickú voľbu
handshake
• patentované rozpoznávanie volajúceho
(ANI, DNIS, Caller ID) pre automatickú
voľbu handshake
• linkové karty programovateľné cez TCP/IP
pomocou programu Console
• procesorovy diel programovateľny cez
vstavanú klávesnicu a graficky displej

• kontrolované spojenie s SW nadstavbou
cez TCP/IP a RS-232
• obsahuje vystupy pre sériovú, paralelnú
a TCP/IP tlačiareň
• vstavaná pamäť udalostí (500 na každú
linku)
• blokuje nežiadúcu komunikáciu
• využíva DSP (digital signal processing)
technológiu
• prijímač je navrhnutý pre montáž do 19"
racku
• podporuje aktualizáciu firmware
• CE certifikát

SG-DRL3STD Telefónna karta pre SG-SYSTEM III
• rozšírenie SG-System III o jeden telefónny
vstup (PSTN)
• podporuje AHS – automatickú voľbu
handshake
• až 63 rôznych profilov, až 8 rôznych
handshake (poradie) na profil

• patentované rozpoznávanie volajúceho
(ANI, DNIS, Caller ID) pre automatickú
voľbu handshake
• vstavaná pamäť pre 500 udalostí na každú
linku

SG-DRL3-2L
• má rovnaké funkcie ako SG-DRL3STD ale
s dvomi linkami

SG-DRL3-IP IP karta pre SG-SYSTEM III
• rozšírenie SG-System III o jeden IP
prijímač
• IP komunikácia podporuje šifrovanie AES
128 b
• každá karta podporuje až 1536 IP
komunikátorov (TL150, TL250, TL300,
TL260GS, TL265GS, GS3055, GS3100,
GS2060, GS2065), z toho 512 môže byť
kontrolovaných

• vstavaná pamäť pre 500 udalostí na každú
kartu
• kompatibilný s 10/100BaseT sieťou,
komunikácia cez LAN/internet

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

43

Sur-Gard

Softvér na stiahnutie
DLS IV

DLS2002

DLS IV je softvér, ktorý už dnes myslí na zajtrajčok. Je vytvorený
v spolupráci s Microsoft-om. Databázy NET Framework 3.5 a SQL
Server Express 2005. V prípade, že nemáte v súčasnosti
nainštalované nevyhnutné komponenty, môžete si automaticky
stiahnuť najnovšiu verziu DLS IV z Microsoft.com a nainštalovať
do vášho počítača.
Inštalácia bude zahájená DLS IV updaterom. Tento updater
vykoná inštaláciu a zabezpečí aktualizácie.

DLS2002 softvér na sťahovanie

• logické zoskupenie možností
• možnosť pridať dodatočný modem
• k dispozícii viacero komunkačných ciest (PSTN, GPRS
a TCP/IP)
• podporuje ALEXOR, PowerSeries 9045, PC1616, PC1832,
PC1864 v4.1 a vyššie
• automatické upozornenie užívateľa o existencii nových
aktualizácií
Pre jednoduchšiu navigáciu a používanie obsahuje sprievodcu
aplikáciou a DLS šablóny

Na to, aby mohol byť softvér DLS IV nainštalovaný,
sú potrebné nasledujúce aplikácie (autoupdater
vykoná automaticky ich inštaláciu):
1) .NET Framework 3.5
2) SQL Server Express 2005
3) Visual C++ Runtime components
Poznámka: pre GPRA sťahovanie sa vyžaduje DLS IV.

Dostupné príslušenstvo:
PCLINK-SCW kábel s konektorom DB-9 na priame pripojenie
PCLINK-USB
MD-12 modem na vzdialenú komunikáciu
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Softvér na sťahovanie DLS2002 od DSC je oveľa viac ako len
softvér na vzdialené programovanie ústrední. Je to tiež skvelý
nástroj na diagnostiku. Zahŕňa funkcie ako je automatické
rozlíšenie typu a verzie ústredne, aktualizácia a kontrola chýb.
DLS2002 pomáha zjednodušiť inštaláciu, skrátiť dobu
programovania a znížiť počet servisných zásahov. To umožňuje za
pár minút vykonať zmeny na diaľku bez fyzickej návštevy objektu.
DLS2002 podporuje všetky doterajšie softvérové verzie produktu.

DLS2002SA softvér systémového
administrátora
Systém DLS2002SA je pre softvérového správcu ideálnym
riešením pre aplikáciu do veľkých objektov pomocou ústrední
PC1864 alebo MAXYS. Tento softvér je jednoduchý na používanie
a dáva užívateľom možnosť zobraziť a zmeniť kódy, prístupové
karty, zobraziť stav systému, aktiváciu/deaktiváciu jednotlivých zón
a zobrazenie, zaradenie a tlač udalostí z pamäte. Softvér je
možné nájsť na stránke DSC v heslom chránenej sekcii softvér.

Vlastnosti:
• intuitívne užívateľské rozhranie
• automatická detekcia verzie modulu a panelu
• automatická korekcia verzie panelu
• automatická korekcia verzie modulu
• aktualizácie
• kontrola chýb
• čiastočné programovanie
• grafická inštalácia systému
• podporuje verzie panelov v4.2 a nižšie

Dostupné príslušenstvo:
PCLINK-SCW kábel s konektorom DB-9 na priame pripojenie
MD-12 modem na vzdialenú komunikáciu

Služby & podpora
Spoločnosť DSC chápe, že predajcovia bezpečnostných systémov po celom svete, potrebujú viac, ako len
skvelé produkty s výnimočnými vlastnosťami a profesionálnou technickou podporou. Preto sa snažíme
vyhovieť potrebám a požiadavkám našich zákazníkov podľa ich predstáv.

Zákaznícky servis a podpora DSC
Máme k dispozícii zástupcov špecializovaného tímu technickej podpory, zákazníckeho servisu a podpory predaja,
ktorých úlohou je vychovávať profesionálov v oblasti bezpečnostných systémov s vysokými odbornými znalosťami
v danej problematike a cennými hĺbkovými znalosťami jednotlivých produktov. Zákaznícky servis a centrum podpory
ponúka viacjazyčnú podporu a služby s tým spojené pre všetky zariadenia DSC.
V prípade akýchkoľvek otázok, všeobecných informácií o produktoch alebo o sídle najbližšieho distribútora DSC
volajte +1.905.760.3000 alebo nám napíšte na info@dsc.com.
Pre technickú podporu nás kontaktujte telefonicky na +1.647.288.2629 alebo emailom na tech@dsc.com
V prípade otázok na podporu predaja pošlite email na emeasales@tycoint.com.
DSC marketplace.com
DSC marketplate.com je prvou z možností, ako objednať produkt, špecifickú literatúru, marketingové materiály na
podporu predaja a propagačné predmety. Pre prístup k tejto skvelej sužbe navštívte www.dscmarketplace.com
a vyplňte krátky registračný formulár. Váš účet bude aktivovaný do 48 hodín a umožní vám pohodlne prehliadať
naše stránky. Môže prezerať fotografie a tiež sťahovať všetky dostupné PDF súbory. Pre viac informácií kliknite na
www.dscmarketplace.com.
www.dsc.com
Internetová stránka DSC je intuitívna, prehľadná a poskytuje prístup k množstvu špecifických informácií
o produktoch. Heslom chránené oblasti stránky sú špeciálne určené pre obchodníkov so zabezpečovacími
produktmi. Ponúkajú im najnovšie informácie o produktoch DSC, akciách, technických materiáloch, diagnostických
nástrojoch a ďalšie potrebné informácie pre ich činnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.dsc.com.
Na stránke DSC môžete nájsť vo formáte PDF všetky katalógy produktov DSC, zľavy, príručky a špecifikácie.

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.
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Kontrola prístupu
webEntryTM Kontroler
Kontroler webEntryTM je nízkonákladový systém kontroly prístupu, ktorý je na poprednom mieste
dnešných bezpečnostných technológií založených na IP.
• samostatný systém kontroly prístupu
• kontroler je riadený prostredníctvom
webového prehliadača na akomkoľvek PC
na sieti – nevyžaduje žiadny ďalší ovládací
softvér
• podporuje 4 viacvstupové sieťové čítačky
kariet (max. 64 dverí) pomocou kabeláže
RS485

• v prípade výpadku prúdu je k dispozícii
záložná batéria
• k dispozícii 128 MB kompaktná flash karta
na rozšírenie databázy
• kapacita pamäte až do 10 000 záznamov
• databáza je zachovaná aj v prípade
zlyhania batérie

sDCM 300 Dvojdverový sériový inteligentný kontroler
sDCM 300 (dverový ovládací modul) je inteligentný, dvojdverový kontroler určený pre rozhranie
ioProx Proximity čítačiek systému kontroly prístupu webEntry.
• podpora pre 2 dvere
• hostiteľské pripojenie RS485
• štruktúrovaná databáza umožňuje uloženie
veľkého množstva záznamov držiteľov
kariet na overenie kariet
• komunikácia čítačky cez štandardné
rozhrania Wiegand alebo Mag Stripe
• 8 vstupov (k dispozícii 4 vstupy pre jedny
dvere)
• 2 relé (spínacie alebo rozpínacie)

• poistky, ktoré sa samotné zresetujú – šetrí
to čas potrebný na údržbu
• vstavaná LED signalizácia – poskytuje
vizuálny stav
• špeciálny tamper vstup

ioProx Proximity čítačky a karty
Výber zo štyroch ioProx čítačiek, ktoré spĺňajú všetky požiadavky aplikácií. Čítačky sú
atraktívne, kompaktné, odolné voči vplyvom počasia a mechanickému poškodeniu, čím sú
vhodné ku inštalácii do rôznych prostredí.
• eXtended Secure Format – XSF (rozšírený
bezpečnostný formát
• vodeodolné vyhotovenie do vnútorného aj
vonkajšieho prostredia
• zabudovaný piezo bzušiak a dvojfarebná
LED
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• rýchle pripojenie svorkovnice pre ľahké
zapojenie
• pasívne karty s dlhou životnosťou pre pre
neobmedzený počet čítaní
• štyri modely kariet pre všetky aplikácie

Niektoré produkty sú k dispozícii pre všetky krajiny. Kontaktujte svojho miestneho distribútora pre podrobnosti.

PowerSeries

ROZŠÍRITEĽNÁ
HYBRIDNÁ BEZPEČNOSŤ
RIEŠENIA

Bezdrôtové klávesnice &
Zónové expandéry

Užívateľské rozhranie
klávesníc

RFK5500 *

RFK5501 *

RF5132-433 *

PK5500

PK5501

PC1555RKZ

PC1864

PC1832

PC1616

64-zónová klávesnica
so zabudovaným
bezdrôtovým
prijímačom

64-zónová ikonová
LCD klávesnica
so zabudovaným
bezdrôtovým prijímačom

Bezdrôtový prijímač
podporuje:
- 32 bezdrôtových zón
- 16 bezdrôtových
ovládačov

64-zónová
LCD klávesnica

64-zónová ikonová
LCD klávesnica

8-zónová LED
klávesnica

8 až 64-zónová
ústredňa

8 až 32-zónová
ústredňa

6 až 16-zónová
ústredňa

PK5508

PK5516

PTK5507

Telefónne rozhranie /
automatická kontrola

8-zónová LED
klávesnica

16-zónová LED
klávesnica

Dotyková klávesnica

PC5320
Modul na pripojenie
viacerých bezdrôtových
prijímačov

Ústredne

Audio verifikácia poplachu

PC5950

PC5961

Audio verifikačný modul
s obojsmernou
komunikáciou

Samostatná
audio stanica

PC5962

PC5964

Audio stanica vedľa
klávesnice

Veľká audio
stanica

Integračný modul

WLS914-433

WS4945 *

Bezdrôtový PIR
detektor s imunitou voči
domácim zvieratám

Bezdrôtový PIR
detektor

Bezdrôtový
dverový / okenný
kontakt

WS4938 *

WS4938-2W

WS4939 *

1-tlačidlový tiesňový
ovládač

2-tlačidlový tiesňový
ovládač

4-tlačidlový tiesňový
ovládač

Drôtové &
adresovateľné
zónové expandéry

PC5108

PC5100

Zónový expandér
pre 8 zón

Adresovateľný zónový
expandér

Softvéry pre Windows
WS4916 *

WS4985 W *

WS4920

Bezdrôtový
fotoelektrický dymový
detektor

Bezdrôtový detektor
zaplavenia

Bezdrôtový opakovač

WS4975 *

WLS912L-433

Nenápadný
magnetický kontakt

Bezdrôtový detektor
rozbitia skla

PC5200/PC5204

PC5208

PC5601

Pomocné zdroje

Výstupový modul

Modul na zobrazenie
stavu

Možnosti poplachovej
komunikácie

WS4904P *

DLS2002SA

DLS2002

Systém
na administráciu

Softvér
na sťahovanie

LC-103-PIMSK
& LC104-PIMW
DLS IV

Adresovateľné detektory

Moduly
adresovateľných
kontaktov

IT-100

Telefónne rozhranie
& modul na
automatickú kontrolu

Silnoprúdové & slaboprúdové
rozširovacie výstupy

Bezdrôtové zariadenia
& detektory

AMP-700/AMP-701
AMP-702/AMP-704

ESCORT 5580

Softvér
na sťahovanie

Duálny pohybový
detektor s imunitou voči
domácim zvieratám

T-link™ TL250 CE

T-link™ TL150

TL260GS0

Poplachový komunikátor
s prenosom udalostí
cez internet

IP poplachový
komunikátor pre
koncových užívateľov

Dvojcestný poplachový
komunikátor
s prenosom udalostí
cez internet a GPRS

T-link™ TL260

GS2060

Poplachový komunikátor s prenosom
udalostí cez internet/intranet

Poplachový komunikátor s prenosom
udalostí cez mobilnú sieť GPRS

Drôtové detektory

AC100

FSA-210/410

Detektor
rozbitia skla

Drôtový fotoelektronický PIR detektor s imunitou
dymový detektor
voči domácim zvieratám

LC-100-PI-6PK

BV600

DG-50AU/BU

BV-500

Duálny pohybový PIR
detektor s imunitou voči
domácim zvieratám

Detektor
rozbitia skla

Stropný pohybový
PIR detektor
so záberom 360°

AMB-300

AMB-500

AMB-600

Séria FSB-210

EC301

BV-201

LC-151/171

SS-102

Adresovateľný
PIR detektor

Adresovateľný
stropný
PIR detektor

Adresovateľný
PIR detektor imúnny
voči domácim
zvieratám

Adresovateľný
fotoelektronický
dymový detektor

Pohybový
PIR detektor

Pohybový
PIR detektor

Duálny detektor do
exteriéru s imunitou
voči domácim zvieratám

Otrasový snímač

*Produkty sú k dispozícii aj v 868 MHz

Pre viac informácií o produktoch, ktoré ste tu našli,
prípadne iných produktov DSC, volajte:
+ 1 905.760.3000
e-mail: info@dsc.com
alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu DSC.
Prosím, navštívte nás na www.dsc.com

PN 30001376
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